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Vánoční nadílka seniorům
Starosta města Bc. Antonín Sklenář navštívil společně s členkami
Sboru pro občanské záležitosti a čestným občanem města jáhnem Josefem
Jonášem naše nejstarší spoluobčany
v Domově v zahradách. Společně
s dětmi ZŠ Zdice, které pod vedením

Novoroční
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
bilancování roku 2016 máme
všichni již za sebou. Ano, bilancování, jak osobního života, tak
i toho pracovního. Když čtete tyto
řádky, tak už jsme všichni opět
v plném shonu a díváme se již
dopředu. Vyhlížíme, kalkulujeme,
plánujeme, jaká asi bude budoucnost. V případě bilancování města
si dovolím zmínit o některé činnosti v našem městě v roce 2016
a to nejen stavební. Byla dokončena II. etapa rekonstrukce sportovní haly. Úspěšně, ekonomicky,
koordinovaně a hospodárně prosperuje příspěvková organizace
„Sportovní a technické zařízení
města Zdice“, která v loňském
roce byla administrativně spojena
s organizační složkou města Městským podnikem Zdice.
dokončení na 2. straně

Miroslavy Lodeové a za hudebního
doprovodu Terezy Lukešové připravily a předvedly krátký kulturní program pak všichni předali obyvatelům
domova dárkové vánoční balíčky věnované městem Zdice.
-lj-

 Zdickým seniorům v Domově V Zahradách přišel popřát starosta města
Bc. Antonín Sklenář.

21. ples města Zdice
sobota 11. února 2017 od 20:00
K tanci a poslechu
hraje Handa Banda

Hlavní host

Monika
Absolonová
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Novoroční
slovo starosty
pokračování z 1. strany
Proběhla úprava vstupu
na koupaliště pro přesnější kontrolu výběru vstupného. Kompletní
rekonstrukce vodovodního řadu,
plynovodu a úprava povrchu komunikace a chodníků ulice Svatopluka Čecha. Udržovací práce
po napadení krovů dřevokazným
hmyzem a úprava sociálního zázemí na radnici. Městská policie
začala být opět funkční a kompletní. Přes letní prázdniny proběhla velmi rozsáhlá rekonstrukce
budovy I. stupně základní školy
v Žižkově ulici. V rámci těchto
prací bylo z rekonstruováno víceúčelové hřiště vedle základní školy a samotné dětské hřiště. V rámci jednání zástupců města Zdice
se pro děti a rodiče podařilo zřídit
při společenském klubu pobočku
příspěvkové organizace Dům dětí
a mládeže Beroun. Vybudování
komunikace v Černíně. Na naše
malé městečko je to dostatečný
výčet činností, ale jen některých
investičních akcí. Jsou zde další, jiné a investiční situace, které
dnes a denně řeší naše radnice
za provozu.
V loňském roce byl navržen
rozpočet jako schodkový, který
byl doplněn financemi z roku
2015. I v letošním roce město
první tři měsíce v roce 2017 bude
pracovat v rozpočtovém provizoriu. V roce 2016 z pohledu ekonomického bylo město velmi hospodárné. Na kontě zůstalo více jak
10 mil. korun. Je to způsobeno
jednak tím, že neproběhla jedna
z větších investičních akcí, která
byla naplánovánav r.2016 bude
postoupena do rozpočtu 2017.
Dále určitě ekonomickým růstem
ČR. V položce příjmů města jsme
byli úspěšnější než byl návrh.
Na hospodaření města v roce
2016 měla vliv i činnost vedoucích zaměstnanců jednotlivých
organizací, městského úřadu
včele s radou města a zastupiteli.
Jedna z věcí, která mě v loňském
roce velmi potěšila bylo dokončení, schválení a platnost územního
plánu města Zdice 2016. V případě společenských událostí byl
úspěšný městský ples, městské
oslavy města a vánoční adventní setkání u vánočního stromu.
Nezlobte se, ale dále nemohu
vyjmenovávat nespočetné množství kulturních, sportovních, zá-
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jmových a společenských akcí, které
probíhají v našem městě, a to z toho
důvodu, že bych na nějakou akci,
organizaci nebo občany, kteří přispívají svojí činností do společenského
života ve Zdicích zapomněl. A to bych
nechtěl. Bez Vás aktivních občanů
by totiž nebylo možné některé akce,
které slouží i ostatním občanům
uspořádat. Jsem rád, že z některých
činností se stávají nové tradice. Velkou aktivitu v současné době registruji zejména kolem naší mládeže.
O všech Vašich akcích se snažíme
informovat v periodiku města.

Vám všem i ostatním občanům
Zdic, Černína a Knížkovic bych
chtěl do roku 2017 popřát všechno
nejlepší. V prvé řadě zdraví. Jinak
bychom nemohli příští rok opět
bilancovat a následně plánovat.
Protože v případě, že bude zdravíčko, tak bude i štěstíčko. A pokud
bude štěstíčko, tak budou i úspěchy v zaměstnání a v rodinném
životě pohoda. Nejbohatší je ten,
kdo je šťastný a není na nic sám.
Tak ať se daří.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

Koncert v kostele byl vánoční lahůdkou
Skutečnou třešničkou na dortu vánočních svátků roku
2016 byl překrásný koncert v kostele Narození Panny
Marie ve Zdicích o druhém svátku vánočním, na kterém
zazněla České mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
V kostele zaplněném do posledního místa vyslechli
návštěvníci jáhna Josefa Jonáše, který všechny přítomné
srdečně přivítal. Poté následovala skladba Jakuba Jana
Ryby, kterou úspěšně hrají v celém kulturním světě. Skladbu předvedl instrumentální orchestr pod vedením Jiřího

Pražského spolu se Zdickým smíšeným sborem řízeným
Mgr. Bc. Martinou Rajtmajerovou. Jako sólisté vystoupili
R. Nachtigallová a M. Sommerová, J. Kovačič a J. Dolejš.
Vystoupení bylo oceněno dlouhotrvajícím nadšeným
potleskem. Na závěr koncertu si všichni přítomní zazpívali „Narodil se Kristus Pán, veselme se“.
Úroveň koncertu v tomto provedení a obsazení nemělo ve Zdicích za dlouhý čas konkurenci.
Josef Hůrka
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Skvělý vánoční koncert
Tradiční vánoční koncerty pořádané ve společenském domě Zdice mají
stále se zvyšující úroveň. To potvrdil i koncert 14. prosince 2016. Na jevišti
i pod jevištěm se vystřídali postupně Zdický smíšený sbor, Pěvecký sbor Krákorky (za řízení Martiny Rajtmajerové, hudební doprovod Kateřina Medová)
Dětský sbor při ZŠ Zdice (za řízení Miroslavy Lodeové, hudební doprovod
Tereza Lukešová) a dechový orchestr ODDechovka ZUŠ Václava Talicha
Beroun (řízený Štěpánem Medem a Ladislavem Šebkem). Dlouhotrvající potlesk dal tušit, že umělecká laťka je skutečně vysoko a všichni posluchači se
těší na další vystoupení těchto hudebních těles nejen v období adventu.
-lj-

Věneček tanečních kurzů

V sobotu 3. prosince se naposledy setkali účastníci kurzu tance a společenské výchovy, který připravil
Společenský klub Zdice spolu s Tanečním klubem
Romany Chvátalové. Slavnostní přípitek, ukázky společenského tance, soutěž o nejlepší taneční pár, volba
miss, profesionální fotostudio. To vše doprovodil známými melodiemi taneční orchestr Karavel se svými
sólisty.
-lj-
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Z jednání Rady města (č. 26, 27, 28)
Rada města č. 26
ze dne 28. 11. 2016
l Rozpočtové provizorium
Rada města Zdice schvaluje a doporučuje schválit zastupitelstvu města
rozpočtové provizorium za shora
uvedených podmínek pro období
od 1. 1. 2017 do schválení rozpočtu.
(1. město bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz
městského úřadu a města, přičemž
bude dbát na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků.
2. město bude poskytovat měsíčně
příspěvky příspěvkovým organizacím ve výši 1/12 rozpočtu 2016.
3. město bude hradit závazky z již
uzavřených smluv.
4. město nezahájí v době rozpočtového provizoria investiční akce.)
l Obecně závazná vyhláška města
Zdice č. .. /2016 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Rada města Zdice bere na vědomí
rozúčtování nákladů za kalendářní
rok 2015 a rozhodla o zachování stejné výše místního poplatku za komunální odpad pro rok 2017, tzn. 650,Kč/osobu a rok.
l VZMR - „Obnova lesoparku
Knihov ve Zdicích - IV. etapa“
Rada města Zdice
1. Souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Obnova lesoparku Knihov
ve Zdicích - IV. etapa“ a pověřuje
starostu města Bc. Antonína Sklenáře
jejím podpisem.
2. Stanovuje komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve složení: Bc. Sklenář, p. Macháček,
Mgr. Bc. Rajtmajerová, p. Mudra,
Ing. Jíchová, náhradníci: Mgr. Landa,
p. Novotný, p. Havelka, administrace: pí Křížková
3. Stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 7. 12. 2016
do 14,00 hodin.
4. Stanovuje termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek komisí
dne 8. 12. 2016 od 7,30 hodin.
l Veřejná zakázka - „Projekt
komplexní revitalizace městské zeleně ve Zdicích - etapa I“
Rada města Zdice ruší výběrové řízení „Projekt komplexní revitalizace městské zeleně e Zdicích - etapa
I“ z důvodu toho, že zadavatelem
stanovený rozsah prací tak, jak ho
zadavatel stanovil ve výkazu výměr,
neodpovídá rozsahu skutečně požadovaných prací a pověřuje starostu

4

města Bc. Antonína Sklenáře podpisem Rozhodnutí o zrušení.
l VZMR - „TDI na stavbách města Zdice v roce 2017“
Rada města Zdice
1. Souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „TDI na stavbách města Zdice
v roce 2017“ a pověřuje starostu města Bc. Ant. Sklenáře jejím podpisem.
2. Stanovuje komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Podskalský, Ing. Petáková,
Ing. Pánek MBA, Ing. Vožehová,
Ing. Rosenbaumová, náhradníci:
JUDr. Peltan, p. Macháček, Ing. Jíchová, administrace: pí Křížková
3. Stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 12. 12. 2016
do 15,00 hodin.
4. Stanovuje termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek komisí
dne 13. 12. 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 společností ELEKTROMONTÁŽE s. r.
o., se sídlem Lety u Dobřichovic, IČ:
25741101, jako oprávněným, v rámci
stavby č.: IV-12-6019129/1 „Zdice –
výměna SR + kNN pro p. č. 1375“,
spočívající v právu oprávněné strany
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na
pozemcích města p. č.: 1376 a 1388/6
v k. ú. Zdice a právu oprávněné strany provádět na Součásti distribuční
soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstranění a dále vstupovat a vjíždět
v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami a udržováním distribuční soustavy na pozemky města
za náhradu 500,-Kč/bm + DPH v zákonné výši (v návaznosti na Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene) a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
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 GasNet, s.r.o.,
IČ: 27295567, zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s. r. o., se sídlem v Brně, IČ:
27935311, jako oprávněným, v rámci
stavby „Reko MS Zdice – Svatopluka Čecha +1“, spočívající v právu

oprávněné strany zřídit a provozovat
plynárenské zařízení na pozemcích
města p. č.: 502 a 523 v k. ú. Zdice
a právu oprávněné strany vstupovat
a vjíždět na služebné pozemky města
v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním
a odstraněním plynárenského zařízení za náhradu 17.000Kč + DPH v zákonné výši (v návaznosti na Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene) a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
l Přehled o hospodaření koupaliště - rok 2016
Rada města Zdice bere na vědomí
výsledky hospodaření koupaliště
v sezóně 2016.
l Školská rada příspěvkové organizace Základní škola Zdice, okres
Beroun, se sídlem Komenského 72,
267 51 Zdice
Rada města Zdice bere na vědomí
na základě skončení funkčního období členů Školské rady (3 roky)
a v souladu se školským zákonem č.
561/2004 Sb. volby do Školské rady
Základní školy Zdice, Komenského
72, Zdice. Dalšími členy školské rady
se stali zástupci: za nezletilé žáky
- paní Ing. Eva Villagomez a za pedagogické pracovníky byl zvolen
Mgr. Miroslav Holotina,
l Stanovení programu ZM Zdice
- 12. 12. 2016
Rada města Zdice stanovuje termín
konání Zastupitelstva města Zdice
na 12. 12. 2016 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Zdice a souhlasí s navrženým programem.
Rada města č. 27
ze dne 8. 12. 2016
l RVZMR - „Obnova lesoparku
Knihov ve Zdicích - IV. etapa“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek ze dne 08. 12. 2016, složení
komise: Bc. Antonín Sklenář, Josef
Macháček, Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová, Ing. Anna Jíchová, Bohumil
Mudra) o průběhu výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu „Obnova
lesoparku Knihov ve Zdicích – IV.
etapa“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2014 - zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro zadavatele a dle
Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova
na období 2014-2020.
2) souhlasí s doporučením hodnotící komise a přiděluje zakázku
nejnižší cenové nabídce ve výši
1.795.255,81 Kč bez DPH uchazeči
OSK Praha s.r.o., Máchova 431/21,
120 00 Praha, IČ 27916243 a pověřu-

je starostu podpisem Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a Smlouvy o dílo.
Rada města č. 28
ze dne 12. 12. 2016
l Oprava dešťové kanalizace
a komunikací
Rada města Zdice souhlasí na základě žádosti občanů s udělením výjimky ze směrnice č. 1/2014 - Zásady
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele a souhlasí s provedením stavebních prací
- „Oprava dešťové kanalizace a komunikací v Černíně a ve Zdicích“,
z důvodu havarijního stavu dešťové
kanalizace a nebezpečných výtluků
v komunikacích, firmou STRABAG
a. s., se sídlem Praha 5, IČ: 60838744
za cenu 211.644,92 Kč bez DPH
(256.090,35 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
l Nájemní smlouva o dočasném
využívání kabelu elektrické přípojky
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem
Zdice jako pronajímatelem a panem
M. H., Zdice, jako nájemcem, na pronájem části pozemku p. č. 475/2 v k.
ú. Černín u Zdice o výměře cca 2 m2
za účelem uložení kabelu, na dobu
určitou do 31. 11. 2018, za cenu 50,Kč/m2/rok.
l Pronájem bytu v Černíně
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní E. H.
na užívání bytu č. 1 v bytovém domě
v Černíně, na dobu určitou - 6 měsíců
za stávajících podmínek.
l Pronájem nebytového prostoru
a provozování baru Spk
Rada města Zdice bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na „Pronájem nebytového prostoru
a provozování baru Spk“.
Rada města Zdice pověřuje
a) vedoucího Spk přípravou nájemného smluvního vztahu k provozování
baru po dobu 1. pololetí roku 2017 a
b) ukládá mu předložit návrhy řešení
na provozování baru od druhé poloviny roku 2017.
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene spočívající ve služebnosti
inženýrské sítě mezi městem Zdice
jako povinným a panem O. F., paní
P. F. a paní P. V. jako oprávněnými,
v rámci stavby „vodovodní přípojka
k RD čp. 537 ve Zdicích“, spočívající v právu zřídit, užívat, opravovat
a udržovat vodovodní přípojku a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opra-
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vami a provozováním vodovodní přípojky na pozemku města p. č. 410/1
v k. ú. Zdice, za úplatu 1.000,- Kč +
základní sazba DPH (v návaznosti
na Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene) a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
l Uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě
mezi městem Zdice jako budoucím
oprávněným a Středočeským krajem, IČ: 70891095, zastoupeným
Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00066001, se sídlem
Zborovská 11, Praha 5, jako budou-

cím povinným, v rámci stavby „Zdice
Farčina VO“ spočívající v umístění
kabelů VO do nemovitosti budoucího povinného – pozemek p. č. 550/16
v k. ú. Zdice, za cenu minimálně
500 Kč v souladu s Ceníkem Středočeského kraje, kterou hradí budoucí
oprávněný a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
l Návrh na uzavření MŠ Zdice,
Zahradní 801
Rada města Zdice bere na vědomí
rozhodnutí ředitelky MŠ Zdice paní
Zdeňky Pacourkové ve věci prázdninového provozu MŠ - uzavření MŠ
v měsíci srpnu 2016 a ukládá ředitelce MŠ informovat rodiče nejpozději
do 28. 4. 2017 o této skutečnosti (prostor MŠ, webové stránky MŠ, Zdické
noviny).

Z jednání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města
ze dne 12. 12. 2016
l Zastupitelstvo města Zdice určuje
ověřovateli zápisu pana Bohumila
Mudru a pana Josefa Macháčka.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje návrhovou komisi ve složení: předseda paní Ivana Rabochová, členové
- Ing. Andrea Rosenbaumová, Ing. Jiří
Podskalský
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje program zastupitelstva.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje rozpočtové opatření č. 10 a 11 roku
2016.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje rozpočtové provizorium za těchto uvedených podmínek pro období
od 1. 1. 2017 do schválení rozpočtu.
(1. město bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz
městského úřadu a města, přičemž
bude dbát na hospodárnost a efektivní
vynakládání rozpočtových prostředků.

2. město bude poskytovat měsíčně příspěvky příspěvkovým organizacím ve
výši 1/12 rozpočtu 2016.
3. město bude hradit závazky z již uzavřených smluv.
4. město nezahájí v době rozpočtového provizoria investiční akce.)
l 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 2017 - Program 133510“,
subtitul 133512.
l Zastupitelstvo města Zdice bere na
vědomí výsledek hospodaření města
za 3. čtvrtletí 2016.
l Zastupitelstvo města Zdice bere na
vědomí zprávu z jednání rady města
za období od 17. 10. 2016 do 28. 11.
2016 a zprávu z jednání zastupitelstva
města ze dne 31. 10. 2016.

Pražská voda podraží, to ovlivní
ceny i na Berounsku a Hořovicku
Na schůzce hlavních akcionářů
VAK Beroun, které se zúčastnili
zástupci měst Beroun, Hořovice,
Králův Dvůr, Zdice a Žebrák, byly
projednány investice a ceny vodného a stočného na rok 2017. Pro vodohospodáře byl podle Jiřího Paula,
ředitele společnosti, tento rok mimořádný: „Investovali jsme rekordních 100 miliónů korun, z toho více
jak 90% do obnovy. Největšími
akcemi byla rekonstrukce čistírny
odpadních vod v Žebráku a sanace
prvního úseku ocelového přivaděče
vody z Prahy. I přesto se daří držet ceny vodného a stočného pod
úrovni dlouhodobého plánu, který
jsme si s našimi akcionáři odsouhlasili před pěti lety.“ Důvodem
je nižší růst nákladů vlivem úspor
a cílených investic do nových technologií. Příkladem může být letos
zprovozněná malá vodní elektrárna
na vodojemu v Berouně, která využívá zbytkovou energii přitékající
vody nebo výměna čerpadel pro vodovod Jinočany a Chrášťany.
Hlavním důvodem změny cen je
zdražení vody nakupované z Prahy.
„Už v dubnu letošního roku došlo
k navýšení o 45 haléřů, přesto jsme
cenu v průběhu roku neměnili,“
připomíná Paul. Od ledna ale Praha přichází s dalším růstem ceny
o více jak korunu. Podle starosty
města Bc. Antonína Sklenáře je
každé zvýšení nákladů pro občany
nepříjemné, ale oceňuje výsledek
jednání akcionářů: „Dohodli jsme
se, že cena vodného se změní právě
jen o rozdíl v nákupu vody z Prahy.
Ostatní náklady musí VAK Beroun
udržet na letošní úrovni.“ Cena pro

Parkování v Havlíčkově ulici
Z důvodu neustále se opakujících
přestupků řidičů vozidel parkujících
v části Havlíčkovy ulice, kde je to
místní úpravou - zákazovou značkou
„zákaz stání“ zakázáno a také s přihlédnutím k faktu, že část pachatelů
tohoto dopravního přestupku, jistě
poučena mnohými „zaručenými radami“ na internetových diskuzních
fórech, ignoruje předvolání zanechané na jejich vozidle strážníky
MP Zdice k podání vysvětlení (tzv.
parkovačku) rozhodla se MP Zdice
výše uvedený dopravní přestupek
řešit jiným zákonným způsobem.
Od začátku prosince začala MP
Zdice nerespektování ustanovení, §4
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odst. c zákona č. 361/2000 Sb. a §53
odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., čímž
se řidič dopouští přestupku dle § 125c
odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000
Sb. o silničním provozu v platném
znění, postupovat k projednání
na Městský úřad Beroun, Oddělení
přestupků a správních deliktů.
MP Zdice veškeré nahlášené, či
zjištěné přestupky zaeviduje, sepíše oznámení o spáchání přestupku
a odešle na výše uvedený správní
orgán. Z tohoto důvodu budou doručeny, od správního orgánu, vlastníkům vozidel, která byla zaevidována
u výše uvedených přestupků opakovaně, výzvy k řešení protiprávního

jednání několikrát – za každý zaevidovaný přestupek!
MP Zdice ujišťuje občany (řidiče) jenž se chovají slušně a ohleduplně, že žádný zjištěný, či nahlášený,
dopravní přestupek nezůstane bez
odezvy, naopak občany (řidiče) kteří opakovaně nerespektují dopravní
značení a dopravní předpisy upozorňuje na opakované sankce. K 15. 12.
2016 bylo výše uvedenému správnímu orgánu postoupeno k dořešení
již 29 dopravních přestupků, z nichž
je drtivá většina právě z Havlíčkovy
ulice.
Za MP Zdice str. Zdeněk
Klimeš a str. Daniel Endršt

vodné se tak od 1. ledna zvyšuje
o 2,12 koruny na jeden metr krychlový.
Na příští rok plánují vodohospodáři několik velkých investic,
zejména v oblasti odpadní vody.
„Čeká nás další etapa rekonstrukce
čistírny v Berouně, při které vyměníme čerpadla na nátoku a celkovou
obnovou projde celý stupeň mechanického čištění,“ říká Roman Badin,
technický ředitel. Další významnou
akcí bude odvedení potoka ze Starče v Hořovicích mimo kanalizaci
a zahájení další etapy rekonstrukce
hořovické čistírny. Tyto investice se
promítnou do ceny stočného, která
tak bude o 1,1 Kč vyšší.
Regionální cena za dodávku
vody a odvádění odpadní vody
v roce 2017 tak bude 83,77 Kč/m3
bez DPH (96,32 s DPH).
Průměrná roční spotřeba vody zákazníků s Regionální cenou je 31 m3.
Platba za vodné a stočné představuje
při průměrné spotřebě méně než 9 Kč
s DPH na osobu za jeden den. Tomu
odpovídají náklady ve výši zhruba
2 990 Kč na osobu za rok, tj. 249 Kč
za měsíc.
Mgr. Jiří Paul, MBA
ředitel VaK Beroun, a.s.

Optimalizace trati
Beroun – Králův Dvůr
V prosinci začaly přípravné
práce na modernizaci železniční
tratě v úseku Beroun – Králův
Dvůr mezi 37,461 km a 42,700 km
v celkové délce 5239 m.
Stavba plánovaná na období
2017 – 2018 řeší rekonstrukci železničního spodku a svršku, úpravu nástupišť včetně bezbariérového přístupu pro cestující, přejezdů,
mostů, podchodů a propustků
i modernizaci zabezpečovacího
zařízení s dálkovým ovládáním
stanic z uzlu Beroun s možností
budoucího připojení na Centrální
dispečerské pracoviště Praha.
Součástí bude také výstavba odpovídajícího sdělovacího a informačního zařízení či
kamerový systém pro zajištění
bezpečnosti cestujících a protihluková opatření.
Stavební úpravy nástupišť
a podchodů, která budou provázet i omezení pro cestující,
začnou s největší pravděpodobností v měsíci březnu.
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Dějepisná olympiáda
Na přelomu listopadu a prosince jsme jako každoročně uspořádali
na naší škole základní kolo dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9. tříd.
Tentokrát bylo zaměřeno na naši historii z období vlády Marie Terezie
a Josefa II. 14 soutěžících odpovídalo po dobu 60 minut postupně na
23 otázek, přičemž mohli získat maximální počet 60 bodů. Vítězkou se
stala Veronika Valešová se 43 b., na 2.místě se umístila Bára Uhlířová
se 42 body a na 3. místě skončila Eliška Klimešová se 41 b. Všechny
jmenované žákyně jsou zároveň nominovány do okresního kola, kde
budou v lednu reprezentovat naši školu.
M. Holotina

 Natsnímku
ředitelka
zdické školy
Mgr. Eva Fiřtová předává knižní
eských	
  
uristů,	
  
odbor	
  
Zdice	
  
odměny úspěšným řešitelům dějepisné olympiády.

	
  

Adventní čas v mateřské škole
Měsíc prosinec nám opět ukončil
další rok. Sněhu jsme se v něm nedočkali, a tak si na sněhové radovánky
musíme ještě počkat. Těšení se na Ježíška jsme si ve školce krátili nacvičováním na vánoční besídky, tvořením
přáníček a dárečků pro rodiče a blízké.
Na začátku prosince nás, jako
každoročně, navštívili Mikuláš, anděl a čerti. Děti pozorně poslouchaly
četbu z knihy hříchů a slibovaly, že se
budou snažit napravit svoje dosavadní
malé hříchy. Společně jsme jim pak
zazpívali písničky, zarecitovali básničky a převzali si od Mikuláše a andílka
balíček s dobrotami a ovocem.
V polovině měsíce se konaly
ve všech třídách vánoční besídky.
Účast na nich byla opět velice hojná

dna	
  2017	
  od	
  18	
  hodin	
  do	
  městské	
  knihovny	
  Zdice	
  

,	
  ze	
  tří	
  večerů,	
  kde	
  pod	
  názvem	
  

a všem se moc líbilo, co na nich děti
předvedly, co se společně naučily.
Součástí besídek bylo také nadělování
dárečků od Ježíška, které si děti mohly
odnést domů. V dalších dnech na ně
čekala další nadílka dárečků, které
byly společné a zůstaly jim ve třídách
na hraní. Svou návštěvou nás v období adventu potěšil pan jáhen Josef
Jonáš z kostela Narození Panny Marie
ve Zdicích, který nám přišel popřát
krásné a pokojné vánoční období a obdaroval všechny děti i zaměstnance
školy čokoládovými figurkami. Tímto mu velice děkujeme a těšíme se
na další milá setkání.
V předvánočním čase se naše MŠ
zapojila take do dvou charitativních
sbírek. Částka ve výši 2 400 Kč opět
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 ,,Tylda” v podobě krmiva, pamlsků, léků, hraček, textilií a pelíšků.
Děkujeme všem, kteří se do sbírek zapojili a pomáhali společně s námi.
Přejeme všem dětem, jejich rodinám a všem ostatním hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v novém roce
2017.
Vendula Grossová

na	
  filmovém	
  pásu	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  výpravách	
  zdických	
  turistů	
  po	
  Česku	
  i	
  Evropě	
  
	
  
 Zleva - Bára Uhlířová, Veronika Valešová, Eliška Klimešová.

ůrce	
  filmů	
  Bořek	
  Šebek	
  i	
  ostatní	
  účastníci	
  jednotlivých	
  akcí	
  
	
  

Klub českých turistů, odbor Zdice
Vás zve na čtvrtek 19. ledna 2017 od 18 hodin do městské knihovny Zdice
na první, ze tří večerů, kde pod názvem
	
  

Turistika na filmovém pásu
budou promítnuty filmy o výpravách zdických turistů po Česku i Evropě.

Na případné dotazy rád odpoví tvůrce filmů Bořek Šebek i ostatní účastníci jednotlivých akcí.
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volný čas

Advent a Vánoce ochránců
přírody Sokolíci v Knížkovicích

 Příprava vánočních ozdob maminek s dětmi v klubovně ochránců
přírody Sokolíků v Knížkovicích. Vánoční dekorace byly ozdobou vánočního
stromku,
který
byl umístěn na návsi.
Zvýšený	
  
zájem	
  
o	
  výchovu	
  
psa.	
  
 V restauraci „Na Spartě“ v Knížkovicích uspořádali místní občané,
Bc. Antonín Sklenář
společně s klubem Sokolíků pro děti Mikulášskou besídku pro místní
	
  
děti.

Zvýšený zájem o výchovu psů

V	
  sobotu	
  	
  3.	
  12.	
  2016	
  se	
  uskutečnil	
  již	
  třetí	
  závod	
  majitelů	
  psů,	
  kteří	
  dochází	
  na	
  výcvik	
  svý

na	
  cvičák	
  U	
  ČV
erveného	
  
	
  ZKO	
  se635	
  
ve	
  Zdicích.	
  
se	
  zúčastnilo	
  
17	
  nadšených	
  ch
níkůZávodu	
  
s přehledem
a tolerancí.
sobotu p3.otoka	
  
prosince
usku-

V tomto závodě začínajících psotečnil již třetí závod majitelů psů,
aby	
  si	
  porovnali	
  dovednosti	
  a	
  umění	
  svých	
  svěřenců.	
  Celkem	
  dobré	
  	
  počasí	
  přineslo	
  mezi	
  
vodů nebylo velkých rozdílů, překteří dochází na výcvik svých
dobrou	
  náladu.	
  
	
  pan	
  
Fibrich	
  z	
  sto
Rokycan,	
  
jmenovaný	
  
rozhodčí	
  zá	
  Českého	
  ky
pejskůRozhodčí	
  
na cvičák
UZdeněk	
  
Červeného
se podařilo
následujícím
svazu,	
  posoudil	
  
závodníků	
  
	
   bodovým
potokavšech	
  
ZKOsedmnáct	
  
635 ve Zdicích.
Zá-s	
  přehledem	
  
vodníkůma	
  stolerancí.	
  
nepatrným
vodu se zúčastnilo 17 nadšených
rozdílem obsadit první tři místa.
V	
  tomto	
  závodě	
  
začínajících	
  
nebylo	
  velkých	
  
rozdílů,	
  
se	
  podařilo	
  
První
místopřesto	
  
patří Radce
Rich-následují
chovatelů
psů, abypsovodů	
  
si porovnali
závodníkům	
  
s	
  nepatrným	
  
bodovým	
  
rozdílem	
  obsadit	
  
místa.	
  
terové,první	
  
fenatři	
  
Ellis,
se ziskem 99
dovednosti
a umění
svých svěřenců. Celkem dobré počasí přineslo
bodů, druhé místo obsadila TaPrvní	
  místo	
  
patří	
  účastníky
Radce	
  Richterové,	
  
ena	
  Ellis,	
  se	
  
ziskem	
  
99	
  	
  bodů,	
  fena
druhé	
  
místo	
  se
obsadila	
  T
ťána
Dvořáková,
Trixie,
mezi
dobrou fnáladu.
Dvořáková,	
  
f
ena	
  
T
rixie,	
  
s
e	
  
z
iskem	
  
	
  
9
8	
  
b
odů	
  
a
	
  
t
řetí	
  
m
ísto	
  
p
atří	
  
K
rištofu	
  
M
e	
  
n
clovi	
  
Rozhodčí pan Zdeněk Fibrich
ziskem 98 bodů a třetí místo patřís	
  fenou	
  K
Rokycan, jmenovaný rozhodčí
Krištofu Menclovi s fenou Kessie
ziskem	
  96	
  zbodů.	
  
Českého kynologického svazu,
se ziskem 96 bodů.
Zdeněk Babor
posoudil všech sedmnáct závod-

 V Knížkovicích se již stává tradicí, že se místní občané s dětmi setkají
u vánočního stromku a zazpívají si vánoční koledy.
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TJ Lokomotiva informuje
V závěru roku 2016 bylo registrováno v TJ Lokomotiva
Zdice celkem 166 členů, z toho 99 dětí. Během loňského roku se podařilo získat nejprve dotaci z MŠMT ve
výši 51 tisíc Kč a poté i ze Středočeského kraje ve výši
70 tisíc Kč na podporu mládežnického sportu. I přes
uvedené dotace je i nadále největším podporovatelem
oddílů Město Zdice, které přispělo letos částkou 175
tisíc korun.
Důležitým momentem pro
další činnost TJ se jeví rozhodnutí zastupitelstva města o poskytnutí dotace ve výši 112 tisíc
Kč k úhradě dluhu za pronájem
pozemků, kde se dnes nachází
fotbalové hřiště s tribunou a volejbalové kurty. Splacením dluhu
se tak otevřela možnost jednání
mezi městem Zdice a Římskokatolickou farností Žebrák o směně
pozemků s cílem zamezit pokračování placení nájemních splátek. Za toto prozíravé rozhodnutí
patří vedení města veliký dík.
V listopadu loňského roku TJ
Loko opět reagovala na vypsání
dotačního titulu MŠMT a podala žádost, která by v případě
úspěšnosti pomohla oddílům,
které mají ve vlastních řadách
mládež, zajistit finanční podporu
po dobu 3 let (2017-2019). Získáním této dotace by se naskytly
další možnosti ke zvýšení úrovně
podmínek pro sportovní vyžití
v oddílech.

Největším problémem, který
se snaží vedení TJ řešit, je získávání trenérů a cvičitelů k jednotlivým oddílům, které nemají momentálně mládežnická družstva
jako např. florbal nebo volejbal.
TJ je dnes připravena na rozdíl
od minulosti trenéry a cvičitele finančně odměňovat, a proto bych
chtěl vyzvat zájemce, kteří mají
ke sportu blízko, aby se nám přihlásili a pomohli vést dnešní děti
k aktivnímu pohybu.
Na závěr bych chtěl poděkovat vedení města, které výrazným
způsobem pomáhá vytvářet stále
lepší a lepší podmínky pro sport
ve Zdicích, a plní tak důsledně
jeden z bodů svého programového prohlášení. Dále bych chtěl
poděkovat všem trenérům a cvičitelům za jejich odvedenou práci
a věřím, že se jejich řady rozrostou a že se z našich dětí nestanou
pouze pasivní sportovci.
Mgr. Miroslav Holotina
předseda TJ Lokomotiva Zdice

 Vítězné mužstvo 9. A 			

Foto: K.Campillos

 Vítězní florbalisté 6.C se svým třídním učitelem Mgr. J. Bártou.
Foto: K.Campillos

Vánoční florbalový turnaj
Ve středu 21. prosince uspořádala
ZŠ Zdice ve spolupráci se sportovní
komisí RM Zdice vánoční florbalový
turnaj pro žáky 2. stupně. Žáci se utkali nejdříve v kategorii 6. - 7. tříd a poté
v kategorii 8. - 9. tříd. Hrálo se systémem každý s každým a podmínkou
byla účast alespoň jedné dívky v každém mužstvu, což kupodivu nebyl

pro žádný tým problém. Ve výborné
divácké atmosféře měli při konečném
součtu získaných bodů největší důvod
radosti florbalisté 6. C a 9. A, ale dobrý
pocit si určitě na závěr odnesli všichni
hráči, neboť za snaživý a fair vedený výkon byli odměněni medailemi
a malou sladkostí.
Mgr. Miroslav Holotina

Gymnastické mikulášské závody
Ve Zdicích se 29. listopadu zúčastnilo 19 mladých gymnastů netradičních závodů, kde předvedli ve dvou disciplínách své dovednosti Mikulášovi, čertovi a andělovi. Tato trojice posoudila všechny výkony a odměnila
všechny účastníky diplomy a dárkovými balíčky a třem nejúspěšnějším
rozdala medaile.
Tyto závody byly pro gymnasty také přípravou pro nadcházející sezónu,
do které jim přejeme hodně úspěchů.
Veronika Novotná
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 K atmosféře turnaje přispěla i přítomnost roztleskávaček.
Foto: K.Campillos
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Ze Zdic až za polární kruh
V prvé polovině sedmdesátých let byla připravována výstavba II. linie tranzitního plynovodu přes území Československa do zemí západní Evropy. V souvislosti s tím se
uskutečnilo jednání na Projektovém ústavu v tehdejším
Leningradě, dnes Petrohradu. Byl jsem tehdy členem delegace, jejímž vedoucím byl Hlavní projektant tranzitní soustavy plynovodů Ing. Vladimír Koller, rodák z Chodouně.

Po ukončeném několika denním
jednání jsme přijali nabídku hostitelů
navštívit v té době největší naleziště
zemního plynu na světě na Jamalském poloostrově, kam odlétali na třídenní pracovní jednání. Jmenovaný
poloostrov se nachází za polárním
kruhem, ohraničen Severním ledovým mořem. Poloostrov má početné
řeky, jezera a močály ledovcového
původu, které jsou převážnou část
roku zamrzlé. Žije zde národ kočovných Něnců, kteří se zabývají chovem tisíců sobů, s kterými za účelem
hledání stále nových pastvin kočují
po celém poloostrově. Vůči příchozím jsou velice milí a pohostinní.

 Novy Urengoy, Jamal
Vzdálenost poloostrova od Petrohradu cca 1 800 km. Let na letiště
Mys Kamennyj na břehu Obského
jezera jsme zvládli za několik hodin
letadlem tehdy Leningradského projektového ústavu. Další přesun na poloostrově byl možný jedině vrtulníkem. Teprve v osmdesátých letech už
vedla poloostrovem železnice a byly
vybudovány k těžebním střediskům
silnice.
Tvrdé podmínky Sibiře a přilehlých moří vyžadovaly nemalé náklady
na výstavbu těžebních věží, kompresorových stanic a nad zemí vedoucích
plynovodů, neboť do zmrzlé půdy je
nelze ukládat. Věčně zmrzlá bažinatá
půda teplým plynem v potrubí rozmrzá, plynovod se propadá, deformuje
a dochází k haváriím. Proto se potrubí pokládá na ocelové nebo betonové
pilíře v dostatečné výši nad zemí, aby
byl plynovod ochlazován prouděním
vzduchu a současně nebránil severské zvěři v tahu krajinou. Stavby se
provádějí jen v období krátkého léta,
kdy se pohybuje teplota vzduchu kolem +10 °C. Pracují zde vyškolení
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mladí lidé pocházející z oblastí severního Ruska, kteří jsou na náročné
klimatické podmínky zvyklí. Doprava se prováděla pomocí helikoptér,
v pobřežních oblastech pak za pomocí speciálně upravených lodí.
Objevení jednoho z největších nalezišť zemního plynu na tomto poloostrově stojí za zmínění. Na základě
vyhodnoceného spektra země pomocí speciálních družic, lze určit předpokládaná naleziště zemního plynu,
ropy, případně dalších průmyslových
surovin. Ruský geologický ústav lokalizoval naleziště zemního plynu
na Jamalském poloostrově a stanovil
místa pokusných vrtů v nehostinném
prostředí sibiřské tajgy.
Provedené vrty na určených místech však
k objevu zemního plynu
nevedly. Poslední vrt byl
naplánován na druhém
břehu místní řeky. Unavení a znechucení těžaři
už odmítali řeku přebrodit a přenést vrtnou techniku na její druhý břeh.
Aby dodrželi, stanovený
počet vrtů rozhodli se
ten poslední uskutečnit
na břehu řeky, kde se právě nacházeli.
Tímto neplánovaným vrtem zachytili okraj jednoho z největších ložisek
zemního plynu na světě, k bezmezné
radosti na smrt unavených těžařů.
Za porušení stanoveného postupu jim
byla udělena důtka, ale vzápětí byli
navrženi na vysoká státní vyznamenání. Později se k původně plánovanému poslednímu vrtu za řekou
vrátili a výsledek byl jako předem
plánované vrty neúspěšný.
Celkem ověřené zásoby zemního
plynu v Rusku dosahovaly ke konci
našeho tisíciletí 47 bilionů m3, z toho
jen v západní Sibiři, o které je tento
článek, 37 bilionů m3.
Sever naší zeměkoule a arktická příroda s nezapadajícím sluncem
v letních měsících, okouzlil všechny
členy naší delegace. Jen na krásu polární záře jsme si museli počkat při
opětovné návštěvě Petrohradu v měsíci lednu. Kdo někdy viděl, byť krátce, na vlastní oči krajinu za severním
polárním kruhem, ten na její drsnou
krásu v životě nikdy nezapomene.
Josef Hůrka

Tradičně skvělí
Echoes of Pink Floyd

 Opět skvělá audiovizuální show podpořená výbornými muzikantskými výkony – to byl koncert Echoes of Pink Floyd, který se uskutečnil 25. listopadu ve Společenském domě Zdice.

Zdický pitaval
Měl být popraven za bigamii

Bigamii čili zločin dvojženství definuje městský zákoník jako uzavření sňatku jedním z manželů za života manžela druhého. Muž má
být potrestán stětím a žena stejným způsobem nebo zahrabána zaživa. Cizoložství a bigamie směřovaly proti manželství, proto se stíhaly
přece jen poněkud přísněji. Takový případ projednával i městský soud
v Žebráce v roce 1688. Počátek tohoto příběhu se ale začal odvíjet už
o několik let dříve.
Zvláštní osud měla Eva Hájková z Černína. Její otec Václav Hájek si vystavěl na obecním pozemku chaloupku. V roce 1675 se Eva
provdala za čeledína Jana Kalaše z Podčápel. Zprvu bydleli u rodičů
v Podčaplích a nějaký čas také v Černíně, až je vrchnost dala do obce
Těně na zbirožském panství. Měli spolu dvě děti, které ale zemřely.
Jan Kalaš asi po necelých pěti letech manželství od manželky Evy
odešel a toulal se světem v různých službách. Na této pouti se seznámil s Kateřinou Tříškovou a po nějaké době se s ní v Tachlovicích
oženil. Tato skutečnost později vyšla najevo a Jan Kalaš byl uvězněn
v Praze. Z pražského vězení Na Malé Straně jako císařský poddaný
byl převezen do vězení v Žebráku a předán tamnímu městskému soudu. Instrukce pana hejtmana panství byla jasná –„Jan Kalaš nejprve
dobrovolně, potom z pohrůžkou následujícího trápení, pak s představením mistra popravního, po všemi k tomu náležejícími nástroji examinirován (vyslýchán) a pakliže by ani tak pravdy vyjeviti nechtěl,
skutečným trápením tázán býti má“. Ten se ale dobrovolně 22. března
1688 přiznal a uvedl, že Kateřinu Tříškovou poznal ve službě v Kouřimi. S ní pak odešel do Vysokého Újezdu. Neřekl jí, že je ženatý a když
byla Kateřina v jiném stavu, dal se s ní v roce 1687 oddat v Tachlovicích. Pak ale vyšlo najevo, že už se jednou oženil a pro dvojženství
byl vrchností dán do pražského vězení. V Žebráce, jak už víme, byla
vyslechnuta i Eva, s níž byl konfrontován. Vyslechnuta byla i Kateřina, které se mezitím narodil syn. Jako svědek byl vyslechnuti zdický kostelník Matouš Čapek, který potvrdil první sňatek (ten je také
zapsán v matrice oddaných a uskutečnil se v lednu 1675) a rychtář
z Vysokého Újezdu Tomáš Široký podal svědectví o uzavření druhého
sňatku v Tachlovicích. Rozsudkem apelačního sudu v Praze v Praze
z 29. listopadu 1688 byl Jan Kalaš pro dvojženství odsouzen k trestu
smrti stětím mečem. Na přímluvu první, tedy jeho pravé ženy Evy, dal
mu soud milost.
Ladislav Zvonař
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Závěr roku u mladých hasičů

Zdické
meteorologické

okénko

VÍKEND V HASIČÁRNĚ
Stejně jako každý rok, jsme i letos pro mladé hasiče uspořádali víkendové dobrodružství v hasičárně.
Sešli jsme se v pátek 2. 12. v odpoledních hodinách a poté, co si všichni vyslechli program na celý víkend
a nachystali místa na spaní, začali
hrát různé společenské hry.
Sobotní program byl věnovaný
vodním hrátkám. Ráno jsme s dětmi vyrazili vlakem do Aquaparku
v Berouně, kde si to všichni náramně užili a nikomu se nechtělo
domů. Ovšem ani odpoledne v hasičárně nebyla nuda. Ze speciální
hmoty si děti mohly vyrobit vánoční ozdobičky, dostaly ceny za sběr
a docházku a večer na ně čekalo
překvapení v podobě ohňostroje.
Nedělní dopoledne bylo věnované úklidu a před obědem děti obo-

hacené o spoustu
domů.

zážitků odjely

MIKULÁŠ V HASIČÁRNĚ
28. 11. proběhla v hasičárně již
57. schůzka. Jako každé pondělí jsme
i tentokrát probírali hasičské záležitosti, ovšem tentokrát byla schůzka
přeci jen trochu jiná. V jejím průběhu nás totiž svojí návštěvou poctili
Mikuláš, anděl a dva pekelníci. Měli
pro děti připravené dobroty, ale a by
je mohly dostat, musely jako tradičně
zazpívat nebo zarecitovat.
Rád bych všem členům hasičského sboru i jejich rodinám, vedení města a občanům Zdic a okolí
popřál vše nejlepší v novém roce
2017, hodně štěstí, zdraví i pracovních úspěchů.
Radek Havrda
vedoucí mládeže

V měsíci prosinci 2016 byly 4 dny jasné,
2 dny skoro jasné, 4 dny polojasné, 2 dny oblačné, 6 dní skoro
zatažených a 13 dní zatažených. Z toho bylo 14 dní mrazivých
s teplotou od – 0,1°C do – 10°C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 7,6 °C 4. 12. (neděle), - 6,8 °C 31. 12.
(sobota), - 6,3 °C 3. 12. (sobota), - 5,7 °C 30. 12. (pátek), - 5,4 °C 7. 12.
(středa), - 4,7 °C 5. 12. (pondělí), - 2,8 °C 22. 12. (čtvrtek), - 2,6 °C
6. 12. (úterý), - 2,4 °C 21. 12. (středa).
Nejchladnější den: sobota 31. 12., kdy se teplota pohybovala od 0,2 °C
do – 6,8 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 11 °C 10. 12. (sobota), 9,5 °C 26. 12. (pondělí), 8,8 °C 11. 12. (neděle), 7,7 °C 9. 12. (pátek), 7,4 °C 8. 12. (čtvrtek), 6,5 °C 14. a 28.12. (středa, středa), 6,4 °C 12. a 25. 12. (pondělí,
neděle), 6,2 °C 29. 12. (čtvrtek), 5,7°C 2.a 27.12.(pátek, úterý), 5,4 °C
24. 12. (sobota).
Nejteplejší den: sobota 10. 12., kdy se teplota pohybovala od 5 °C
do 11 °C.
Průměrná teplota za měsíc prosinec: + 1,86 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci prosinci se pohybovala od
0,8 °C do 5 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 2,7 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 1017 hPa 1. a 2. 12. (čtvrtek, pátek)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1039 hPa 29. a 30. 12. (čtvrtek, pátek)
Největší dešťové srážky na 1 m2: 3,7 l vody 2. 12. (pátek), 2,4 l vody
12. 12. (pondělí), 2 l vody 29. 12. (čtvrtek), 1,5 l vody 25. 12. (neděle).
Celkem v měsíci prosinci napršelo: 13,3 l/m2
Josef Hůrka

Zpívání koled v Černíně

Maškarní
diskotačení
Společenský dům Zdice

12. 2. 2017 od 14:00

Soutěžíme o nejlepší masku
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Na nově vyasfaltované návsi
v Černíně se v pátek 23. prosince
uskutečnilo tradiční zpívání vánočních koled. Děti pod vedením Jany
Samkové a Jany Prokopové zazpívaly pásmo Vánočních koled. Sešli se
občané téměř z celé obce, kteří si také
pobrukovali a k tomu popíjeli svařené
víno. Celou akci zakončili popřáním
klidných svátků starosta města Zdice

Bc. Antonín Sklenář a fanfáru zatroubil bývalý starosta Mgr. Miroslav
Holotina. Většina návštěvníků se vracela do svých domovů se zapálenou
svíčkou s Betlémským světlem, které
byl v průběhu zpívání rozdáváno. Tak
jako každoročně se mezi černínskými
občany podařilo navodit příjemnou
vánoční atmosféru.
Hynek Černý
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Životní jubilea

v lednu 2017 slaví:
Alena Krombholzová, Zdice
Emilie Šmídová, Zdice
Ivan Koula, Zdice

Věra Schovánková, Zdice

Anna Tišerová, Knížkovice
Marie Procházková, Zdice
František Pechoč, Zdice
Alena Vašatová, Zdice

Vzpomínka

S
lítostí
oznamujeme, že nás
dne 31. 12.
2016
ve
věku 81 let
náhle opustila
paní
Marie Melicharová. Rozloučení proběhlo v rodinném kruhu. Rodina Melicharova

Jaroslav Řechtáček, Zdice
Oldřich Chlup, Zdice

Ze Zdic až ke hvězdám
Mezi vzácné rodáky našeho města, jejichž život je velice
zajímavý, patří paní Marie Visingerová, která v letošním
roce slaví 85. narozeniny.
Po vystudování pracovala jako
úřednice na nádraží v Plzni. Její
vnitřní energie a touha poznat svět
ji donutila práci úřednice zanechat
a zaměnit klid kanceláře za rušný,
náročný a namáhavý život letecké
stevardky.
Po absolvování půlročního kurzu v Mariánských Lázních a intenzivním studiu zahraničních jazyků
nastoupila jako stevardka k Československým aeroliniím. V důsledku
své mimořádné píle a vytrvalosti
úspěšně zvládla francouzský, německý, anglický a ruský jazyk,
který ji umožnil zařazení na zahraniční letecké spoje, tak že se
během krátké doby mohla procházet po ulicích Moskvy, Bukurešti,
Londýna, Paříže, Bruselu, Curychu,
Stockholmu, Berlína, Helsink, ale
i po exotických městech Bejrutu,
Teheránu, Káhiry, Damašku, Bombaye, Taškentu, Havany, San Marina a dalších světových metropolí,
aniž by potřebovala tlumočníka,
nebo průvodce. Svět se jí otevřel
jako naučná kniha, což za minulého
režimu bylo obzvláště vzácné. Její
píle, snaživost a oblíbenost v kolektivu spolupracovníků ji umožnilo,
že s ČSA nalétala milion pět set
tisíc kilometrů, což představovalo
4 500 nalétaných hodin mezi zemí
a hvězdami. K jejímu nejsilnějšímu
zážitku patří let do Indie s vládní
delegací vedenou tehdejším předsedou vlády Viliamem Širokým.
Při této příležitosti se seznámila
s pracovníkem zahraničního obchodu panem Jiřím Kaizrem, který
byl vnukem prezidenta Antonína
Zápotockého, s kterým později
uzavřela manželství. V roce 1968
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nesouhlasil se vstupem sovětských
vojsk do naší země a v důsledku
toho skončil u pražské taxislužby.
Po několika letech předčasně umírá.
Jejím současným druhem se stal
pan Viktor Wellemín, pilot dopravních letadel, za II. světové války
československý zahraniční voják
bojující s našimi a anglickými jednotkami u Tobruku. U příležitosti
70 výročí ukončení II. světové války, mu byla v roce 2015 udělena
Cena „Pamět národa“.
Ze srdce upřímného jménem
všech zdických občanů, jejích vrstevníků ji přejeme k jejím 85. narozeninám do Prahy kde přebývá,
mnoho zdraví, štěstí a nezapomenutelné vzpomínky na svůj bohatě naplněný život prácí mezi zemí
a hvězdami.
Josef Hůrka

Zubní pohotovost
n 7. - 8. 1. MUDr. Navrátil Tomáš,
Beroun, Pod Kaplankou 508, tel.:
311 610 225
n 14. - 15. 1. MUDr. Neužil Miloslav, Cerhovice 175, tel.: 311 577
559
n 21. - 22. 1. MUDr. Joukl Jan,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
724 275 395
n 28. - 29. 1. MUDr. Zaytsev Dmitry, Beroun, Havlíčkova 1732/3,
tel.: 727 836 818
n 4. - 5. 2. MUDr. Rumovskaya
Ekaterina Beroun, Plzeňská 32/22,
tel.: 311 513 313
n 11. - 12. 2. MUDr. Růžičková
Monika, Zdice, Čs. Armády 895,
tel.: 311 685 674
Pohotovost 8:00 - 11:00.

Lada Humlová, Zdice
Libuše Vrbová, Zdice

František Dočkal, Zdice

Stanislava Frýdlová, Zdice
Eva Křikavová, Černín
Jiří Bureš, Zdice

Milada Jetelová, Knížkovice
Jiřina Klimtová, Zdice

Vědunka Stuchlíková, Zdice

Vzpomínka

Dne 6. ledna 2017 by
se dožila
moje manželka Anička Zímová
83 let.
S
láskou
vzpomíná manžel a bratr s rodinami.

Věra Červená, Zdice

Jarmila Holečková, Zdice

Danuše Holečková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

V měsíci prosinci 2016 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 95.
narozeninám paní Anežce
Solničkové, k 94. narozeninám paní Miloslavě Nekolné
a k 90. narozeninám panu Bohumilu Šprincovi (na snímku).
K jejich významnému životnímu jubileu popřál pevné zdraví
a spokojenost.
SPOZ MěÚ Zdice

Vzpomínka

Dne 28. 1.
2017 vzpomeneme 15
let od chvíle, kdy nás
opustil pan
Jiří Lába.
Za tichou
vzpomínku děkují manželka
Věra a dcera Blanka s rodinou.

Kurzy tance
a společenské výchovy

Společenský klub Zdice
přijímá přihlášky do kurzu tance a společenské
výchovy (září - prosinec
2017), a to na telefonu
602 628 867, 311 685 186,
mailu
spolecensky.klub@
mesto-zdice.cz nebo v kanceláři Společenského domu
Zdice, Husova 369, 267 51
Zdice.

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 13. 12. 2016 Jednotka povolána na požár autojeřábu v Levíně.
Po výjezdu jednotka odvolána z důvodu dostatku sila a prostředků. Na
základně v pohotovosti další 3 členové.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz
Marek Pollak, velitel SDH
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inzerce - pozvánky

Zmeríme
ˇ ˇ vám
ˇ
CÉVNÍ VEK
Věnujte

MINUTU
svému zdraví

a zjistíme, v jaké
kondici jsou vaše
cévy

KDY Lékárna Zdice 13. 2. až 17. 2. 2017
Bližší informace v lékárně.

v případě zájmu se objednávejte bud osobně v naší lékárně nebo na
tel. 311 685 112.

Myslivecký
ples

Měření je zdarma, délka měření a konzultace cca 10 min.
Těší se na Vás kolektiv lékárny Zdice.

Společenský dům Zdice
21. ledna 2017 od 20:00
K tanci a poslechu hraje GONG

Hledám důchodkyni ze Zdic, která by pomáhala za úplatu důchodci na invalidním vozíku, zatím pohyblivému, v lokalitě u hřbitova ve Zdicích. Zájemci volejte prosím na telefon 731 323 245.

Tiráž
Zdické noviny - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakční rada: Bc. Antonín Sklenář, Richard Dolejš, Mgr. Přemysl Landa, Libor Jonáš, Mgr. Jana
Smíšková, Josef Hůrka. Sídlo redakce: Společenský klub Zdice, Husova 369. Telefon: 311 685 186. E-mail: zdicke.noviny@mesto-zdice.cz. Příspěvky lze také
doručit do sekretariátu Městského úřadu Zdice. Sazba a tisk: Dalmat. Registrace: Ministerstvo kultury České republiky - evidenční číslo: MK ČR E 10527.
Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc. Příští číslo Zdických novin vyjde začátkem února 2017.
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