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Prodej bývalé vojenské
nemocnice ve Hředlích
je bezpečnostním rizikem
Podezření a obavy části veřejnosti, vyplývající z prodeje
bývalé tajné nemocnice ve Hředlích neprůhledné firmě
Micuta, jsou podle poslance a místostarosty Zdic Richarda Dolejše (ČSSD) opodstatněné. Na základě veřejně dostupných informací o kupujícím hrozí v této souvislosti
bezpečnostní riziko i pro Zdice a širší okolí Hředel.
Poslanec R. Dolejš: Vyzývám
ministra Babiše, aby prodej
neprodleně zastavil!
Poslanec a místostarosta Zdic
Richard Dolejš proto písemně interpeloval ministra financí A. Babiše,
jehož rezort je kompetentní k výkonu
odborného dohledu nad Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který prodej bývalé
nemocnice realizuje.
"Vzhledem k podezřením na vznik
bezpečnostního rizika a neprůhlednosti transakce ministra Babiše vyzývám,
aby prodej neprodleně zastavil a aby
stát budovu znovu nabídl k převodu
státním institucím nebo samosprávám," informoval poslanec Richard
Dolejš. Podle poslance je důležité
především to, aby areál zůstal ve veřejných rukou a našlo se pro něj smysluplné využití, např. v podobě zařízení
typu hospic nebo archiv.
Největší pochybnosti však podle
poslance Richarda Dolejše vyvolává
to, že státní majetek byl za 26 mil.

Kč prodán netransparentní firmě Micuta, jejímž jediným majitelem je V.
Tomyšynec. "Firma Micuta vznikla
v červnu 2016, tedy přibližně v době,
kdy bylo rozhodnuto o prodeji areálu," řekl poslanec Dolejš. Již to podle
něj vytváří podezření. "Ve věci firmy
Micuta s. r. o. je na základě dostupných veřejných zdrojů opodstatněné
podezření, že osoba pana Tomyšynce je pravděpodobně nastrčenou
figurou, tzv. bílým koněm. Pokud se
podíváme na vazby a aktivity zmíněné osoby, tak bezpečnostní riziko,
spočívající v nárůstu kriminality, nelegálního zaměstnávání cizinců a dalších negativních jevů nelze vyloučit.
Přestože firma Micuta po medializaci
celé kauzy a po jednání se starostou
obce Hředle toto popírá, mé pochybnosti zcela logicky přetrvávají a tato
vyjádření jsou pro mne, vzhledem
k aktivitám kupujícího, nadále nevěrohodná," upozornil poslanec Richard Dolejš.
pokračování na 2. straně

Pozvánka k pietnímu aktu
Zveme Vás k účasti na pietním aktu položení věnců k pomníkům obětí světových válek u příležitosti 72. výročí ukončení 2. světové války, který se uskuteční v pátek 5. května ve
13 hodin v areálu ZŠ Zdice - I. stupeň.
Svou účastí uctíme památku těch, kteří obětovali svoje životy v boji proti fašismu.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města Zdice
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Kamionová doprava
městem Zdice

V případě kamionové dopravy,
tzv. tranzitu, bylo již napsáno mnoho článků. Nejen v rámci celé ČR,
ale také zejména v rámci města
Zdice. Jedná se o tranzitní kamionovou dopravu, která nemá cílovou
stanici v našem katastru města Zdice
a jejich doprava vede po silnicích
II. tříd, a tím jejich trasa kopíruje
souběžně dálnici. Je to nekonečný
lobbismus - dopravci - politici. Píše
se, mluví se, diskutuje se, ale obyčejný člověk stále nerozumí. Starostové obcí jsou pod tlakem, protože
s tímto republikovým problémem si
nevědí rady. Uvedená komunikace
není majetkem obcí a měst a naráží
na výklad současného zákona. Každá kompetentní instituce má jiný výklad. Trpí občan. Dokládá to i názor
občanů, který čím dál více slyším, že
jsme stát „výjimek“. Obyčejný člověk se ptá: Proč jezdí kamiony přes
naše město, když o pár metrů vedle
a souběžně vede dálnice? „Starosto
zařiď to…, v televizi říkali….“, konstatuje občan. Kamionová doprava
se neustále zvyšuje. „Ničí to naše
domy! Starosto udělej s tím něco.
Máme strach o bezpečnost dětí. Kamion hned nezastaví. V noci nemůžeme spát."
Vyplatí se firmám nutit řidiče, aby brouzdaly jejich kamiony
po obcích a městech? Mohou přece
pohodlně jezdit po dálnici a rychleji. Ano, vyplatí. Mohu z vlastní
zkušenosti konstatovat. Osobně
jsem byl svědkem situace, že v odpoledních hodinách jsem vozidlem
sjížděl z dálnice od Prahy v Králově Dvoře. Jel jsem přes obec Levín
do Zdic. Přede mnou odbočovaly
dva kamiony. Říkal jsem si, že jedou asi do firmy Kostal nebo VPS,
což je v pořádku. Během jízdy jsem
si uvědomil, že potřebuji ještě něco
vyřídit v Žebráku a Zdice jsem vozidlem projel. Bohužel přede mnou
jely i oba kamiony a pokračovaly
dále po silnici označené jako silnice č. II/605 přes město Žebrák
a směřovaly dále na obec Cerhovice. Konstatuji, že rozjetý kamion
po dálnici D5 v Králově Dvoře brzdí, aby mohl odbočit a dále pokračovat přes Králův Dvůr do kopce
přes Levín. Opět se nabízí otázka:
Vyplatí se to dopravní firmě? Ano,
vyplatí. Vyplatí se placení mýtného
oproti opotřebení pneumatik, neustálé řazení převodových stupňů,
neustálé brzdění, prodloužení doby
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jízdy do místa určení, znehodnocení nákladu, zvýšené riziko bezpečnosti atd.? Ano, vyplatí. Podle
statistik Ředitelství silnic a dálnic
je každý den v provozu na silnicích
v ČR okolo 66 tisíc kamionů. Za
mýto na dálnicích se za rok vybere
kolem 9 miliard korun. Nevybralo
by se ještě více, kdyby tranzit kamionové dopravy „musel“ ze zákona v rámci celé ČR jezdit jenom
po dálnici? Ano, vybralo. Proč se
musejí dělat na různé oblasti výjimky, kdo nemůže a kdo, kde, kdy, jak
a proč může a nemusí na dálnici?
Je to omezování demokracie? Je
to omezování podnikání? Vyplatí
se to státu? Asi vyplatí. Kde jsou
další otázky obyčejných lidí a různých aktivistů. Co veřejný zájem?
Vše pro občany. Vše pro hluk. Vše
pro bezpečnost. Vše pro životní
prostředí. A tak dále a tak dále, ale
tranzit je tranzit. Jsou věci, kterým
nerozumíme, i když se je snažíme
pochopit.
Nejsem odborník na statistiku
dopravy na železnici, ale zkušení
"mašinfírové" ze Zdic konstatují, že
na dráze toho moc nejezdí. Pokud
se jedná o nákladní železniční dopravu, tak hovoří o tom, že nejvíce se vozí automobily a cisternové
vozy. Vlakových nákladních souprav je podle nich oproti dálniční
kamionové dopravě velmi málo.
Novela zákona o pozemních komunikacích od loňského roku dává
možnost obcím s rozšířenou pravomocí (Beroun) omezit nebo zakázat
vjezd nákladních vozidel s hmotností 12 tun a více po komunikaci
II. a III. tříd. Výjimka z takového
zákazu se samozřejmě vztahuje
pouze na kamion, který má v místě
nakládku, vykládku, údržbu nebo
opravu či sídlo/provozovnu. Obce
s rozšířenou působností (Beroun)
mají nástroj v zákoně k tomu, aby
zamezily objíždění placených úseků dálnic po silnicích nižších tříd.
Proč tento nástroj mají okresní
města? Proč toto neřídí stát v rámci
celé ČR? Pro občany, kteří nevědí,
tak dálnice je majetkem státu a provozuje ji Ředitelství silnic a dálnic.
Silnice I. tř., II. tř. a III. třídy jsou
většinou majetkem Středočeského
kraje. Přes město Zdice vede silnice, která je majetkem Středočeského kraje č. II/605. Středočeský
kraj tuto problematiku pro občany
neřeší. V těchto obcích, které jsou

souběžné s dálnicemi žijí občané
Středočeského kraje. Kraj tuto problematiku nechává na jednotlivé
obce. Po neúspěšném jednání, které jsem absolvoval minulý měsíc
u jednoho z radních Středočeského
kraje, jsme se starosty obcí Cerhovice a Žebrák v neustálém kontaktu. Odbor dopravy konstatuje, že je
nutné vycházet z konkrétní statistiky. Panuje názor, že již kamiony,
které jenom projíždějí, již nejezdí
přes naše obce. My konstatujeme,
že ano. Někteří obyvatelé hovoří o tom, že zejména v noci začíná
narůstat kamionová doprava a že
ty cvakající poklopy nad kanalizací
v hlavní silnici je neustále probouzejí. Samozřejmě je nutné vycházet z konkrétních čísel od odborné
společnosti. Z těchto důvodů jsem
oslovil starosty Žebráku a Cerhovic,
kteří mají stejný názor. Společně

naše obce zadaly studii průjezdnosti hustoty provozu se zaměřením
na tranzitní kamionovou dopravu.
Další podmínkou pro zákaz vjezdu
vozidel nad 12 tun bude vyjádření dopravní policie, která bude mít
možnost v případě ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
vydat souhlasné nebo nesouhlasné
stanovisko. Asi většina občanů sdílí
názor, že v případě nehody na dálnici, jiná objízdní trasa není možná
než přes obce. Věřím, že i okolní
obce by přivítaly zákaz tranzitní kamionové dopravy přes město Zdice.
I jejich děti a občané u nás ve Zdicích několikrát za den přebíhají tuto
frekventovanou komunikaci. Chtěl
jsem přiblížit občanům, že zákonný
nástroj na omezení tranzitní kamionové dopravy již existuje, ale...
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

Prodej bývalé vojenské
nemocnice ve Hředlích
je bezpečnostním rizikem
dokončení z 1. strany
Podle reportáže serveru Seznam
Zprávy nelze zmíněnou firmu ani
jejího majitele žádným způsobem
kontaktovat, na adrese jejího sídla nemá ani poštovní schránku.
Na majitele firmy je navíc vedena
exekuce a těžko by tedy měl být
schopen zaplatit státu 26 mil Kč,
což je kupní cena objektu.
Neprůhledná a pro stát
nevýhodná transakce
Poslanec Richard Dolejš v interpelaci ministra Babiše upozorňuje
na další nestandardní skutečnosti.
Např., že záměr prodeje s představiteli obce Hředle nikdo předem nekomunikoval. Vedle toho jsou v interpelaci ministru Babišovi kladeny

dotazy, jako např. zda ministerstvo
financí nechalo během příprav prodeje prověřit osobu a firmu kupujícího, jestli ministerstvo disponuje
informacemi, k jakému účelu chce
kupující areál využít či zda má
přehled o celkovém objemu státních fin. prostředků, investovaných
do areálu v posledních 10 letech.
"Osobně rozhodně nejsem přesvědčen o smyslu ani výhodnosti
prodeje tohoto státního majetku. Věřím proto, že pan ministr Babiš bude
jednat ve veřejném zájmu a prodej
zastaví. Konečné rozhodnutí v procesu prodeje je na ministerstvu životního prostředí. Prodej je tedy
dosud zvratný," uzavřel poslanec
a místostarosta Zdic Richard Dolejš.
-jr-
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Pálení čarodějnic s ČSSD si
Na Písmenech všichni užili
Další ročník tradiční akce, kterou poslanec a místostarosta
Zdic Richard Dolejš (ČSSD) pořádá ve spolupráci s místní
organizací ČSSD a SDH Zdice, přilákal na zdická Písmena
stovky návštěvníků, hlavně dětí.
Společně s poslancem Richardem
Dolejšem přivítali všechny příchozí
starosta Zdic Antonín Sklenář, místostarosta Přemysl Landa (ČSSD)
a již tradiční významný host zdického
pálení čarodějnic, starosta Hořovic Jiří

Peřina (ČSSD). Popřáli jim, aby si co
nejvíce užili připravený pestrý program a zároveň zájemce o politické
dění pozvali k diskusím o komunálních i celostátních tématech. Poslanec
Richard Dolejš tak využil svůj čas
 Nedílnou součástí čarodějnic s ČSSD ve Zdicích je dětský rej masek.

 Starosta Hořovic Jiří Peřina, místostarosta Zdic Přemysl Landa, poslanec Parlamentu ČR Richard Dolejš a vpravo starosta města Zdice Antonín Sklenář. Tak byla
na zdických Písmenech složena porota soutěže o nejlepší čarodějnický kostým

k debatám nejen o aktuálních záležitostech města Zdice a regionálních tématech, jako např. o problematickém
prodeji bývalé vojenské nemocnice
ve Hředlích, kde s ohledem na bezpečnostní riziko prostřednictvím písemné
interpelace vyzval ministra financí
Babiše k jeho zastavení, ale i působení ČSSD v koaličním kabinetu a řadě
dalších témat celostátní politiky. Společně s představiteli vedení města Zdice
a pozvanými hosty se v neposlední řadě
věnoval spolu s dětmi připraveným
hrám. Následně proběhlo oblíbené defilé všech masek, ovšem tentokrát bez
soutěže o nejlepší čarodějnický kostým. K velké radosti zúčastněných dětí
se totiž porota shodla, že milé věcné
ceny si zaslouží všechny z nich, a tak
drobné dárečky si odnesl každý malý
čaroděj a čarodějnice.
Po ukončení dětských her již nadešel čas zapálit velký čarodějnický oheň.
Tohoto úkolu se tradičně zhostili poslanec Richard Dolejš společně se starostou Zdic Antonínem Sklenářem. Hořící
oheň a zapadající slunce podtrhlo příjemnou atmosféru a zábava pokračovala do pozdních večerních hodin.
Bohatý program s hudbou, krásný ohňostroj, jako vždy příjemná

atmosféra na Písmenech a přes deštivý a chladný duben nakonec i pěkné
počasí potvrdilo, že pálení čarodějnic
s ČSSD ve Zdicích je dobrá volba.
Poděkování za to patří hlavně poslanci a místostarostovi města Zdice
Richardovi Dolejšovi, členům zdické
ČSSD, představitelům vedení města
Zdice, všem pořadatelům, US Army
za postavení nádherné hranice na upálení čarodějnic, zdickým hasičům za
bezpečnost, ale především všem příchozím a zejména dětem za krásnou
atmosféru.
-jr-

 Jedna z malých aspirantek na vítězství
v soutěži o nejlepší zdickou čarodějku.

Město Zdice hospodaří
v městských lesích
Lesním hospodářem je Jiří Ulbrich, který společně se svým asistentem Antonínem Sklenářem st. vedou i administrativu lesního hospodářství. Lesní paseka, která se nachází v lesním prostoru nad Knížkovicemi a je označena jako „Porost 1A9“ , byla vytěžena a opětovně
zasazena podle hospodářského plánu.
Těžba proběhla v červenci 2016. Výměra uvedené paseky je 0,60 ha.
Vytěženo bylo 168,71 plm. Zalesnění této paseky proběhlo v měsíci březnu
2017. Vysázen byl smrk v počtu 1 450 ks, buk 1 650 ks, javor klen 400 ks.
Celkem 3 500 ks. V rámci postupu dle zákona bylo provedeno v měsíci
březnu 2017 i oplocení, které bylo provedeno na 0,24 ha/0,25 km.
-as-

www.mesto-zdice.cz

 Nesnadného úkolu zapálit velký čarodějnický oheň se na Písmenech jako již
tradičně zhostil poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš .
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 6, 7, 8)
Rada města č. 6
ze dne 20. 3. 2017
l Plynový sporák do Mateřské školy - Zahradní
Rada města Zdice souhlasí s čerpáním
financí z fondu investic MŠ na nákup
záložního plynového sporáku do Mateřské školy Zdice, Zahradní ulice,
ve výši 50 000,- Kč.
l Žádost o vyjádření ke kritériu zápisu do MŠ
Rada města Zdice bere na vědomí
oznámení ředitelky mateřské školy
a souhlasí s následujícím kritériem
pro přijetí dětí k povinné předškolní
docházce: „K povinné předškolní docházce pro školní rok 2017/2018 budou přednostně přijaty děti s trvalým
bydlištěm ve Zdicích, Černíně, Knížkovicích a Bavoryni, do naplnění celkové kapacity Mateřské školy, přijato
může být maximálně 50 dětí.
l VZMR - „MŠ Zdice - Vybavení
zahrady herními prvky“
Rada města Zdice
1) pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem příkazní smlouvy s MŠ Zdice k zastupování při administraci VZMR:
2) souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ Zdice - Vybavení zahrady
herními prvky“ a doporučuje paní ředitelce MŠ Zdeňce Pacourkové podepsání výzvy v tomto znění.
3) stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
Zdeňka Pacourková, Mgr. Hana Kohoutová, Jan Havelka, Mgr. Přemysl
Landa, Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová
náhradníci: Josef Macháček, Ing. Josef
Podskalský, Ing. Dana Petáková
administrace: Kateřina Křížková
4) stanovuje termín pro podání nabídek
nejpozději do dne 31. 3. 2017 do 12,00
hodin.
5) stanovuje termín pro otevírání obálek a hodnocení nabídek komisí dne 3.
4. 2017 od 7,30 hodin.
l ZPŘ - „Modernizace a rozšíření
varovného, předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni
a zpracování digitálního povodňového plánu pro město Zdice“
Rada města Zdice RM
1) souhlasí s „Výzvou k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním
řízení na veřejnou zakázku „Modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni a zpracování digitálního
povodňového plánu pro město Zdice“
a pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenáře jejím podpisem,
2) souhlasí s „Podmínkami a požadavky na výběrové řízení“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci
„Modernizace a rozšíření varovného,
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předpovědního a výstražného systému
na lokální úrovni a zpracování digitálního povodňového plánu pro město
Zdice“,
3) souhlasí se „Smlouvou o dílo na zpracování povodňového plánu“ a „Smlouvou o dílo na Modernizaci a rozšíření
varovného, předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni“,
4) stanovuje konec běhu lhůty pro podání nabídek na 6. 4. 2017 v 10:30 h,
5) stanovuje termín zasedání komise pro otevírání obálek na 6. 4. 2017
v 10:35 h,
6) stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
pí Křížková, p. Pollak, Bc. Sklenář,
p. Havelka, p. Jonáš,
náhradníci: p. Freyburg, Mgr. Landa,
Ing. Petáková.
Administraci VZ zajišťuje firma
STILT PROJECTS, s. r. o.
l Zadávací dokumentace - Projekt
komplexní revitalizace městské zeleně ve Zdicích - etapa I (3. kolo)
Rada města Zdice:
1) souhlasí s „Výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na služby - vysazování
a údržba zelených ploch na akci „Projekt komplexní revitalizace městské
zeleně ve Zdicích – etapa I.“ a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem,
2) souhlasí se „Zadávací dokumentací - OBCHODNÍ PODMÍNKY –
SMLOUVA O DÍLO pro podlimitní
veřejnou zakázku na služby zadávanou
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - vysazování
a údržba zelených ploch na akci „Projekt komplexní revitalizace městské
zeleně ve Zdicích – etapa I.“,
3) souhlasí se „Zadávací dokumentací - POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY pro podlimitní veřejnou
zakázku“ na služby na veřejnou zakázku na služby - vysazování a údržba zelených ploch na akci „Projekt
komplexní revitalizace městské zeleně
ve Zdicích – etapa I.“.
4) Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 10. 4. 2017 v 8:00 h
5) Termín zasedání komise pro otevírání a hodnocení nabídek dne 10. 4. 2017
v 08:30 h
6) stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Lenka Vyhnálková, Bc. Antonín Sklenář, Ing. Petra Miláčková,
MUDr. Monika Růžičková, Jiří Ulbrich, náhradníci: Ing. Dana Petáková,
Lenka Šustrová,
7) stanovuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Lenka
Vyhnálková, Bc. Antonín Sklenář,
Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová,

MUDr. Monika Růžičková, Jiří Ulbrich, náhradníci: Ing. Petra Miláčková,
Kateřina Křížková. Administraci VZ
zajišťuje firma ELCOS GROUP s.r.o.
l Dopravně inženýrská studie - nákladní doprava na silnici II/605
Rada města Zdice souhlasí s nejnižší
zjištěnou nabídkou firmy EDIP s. r.
o., IČ: 25462482, Plzeň za celkovou
cenu pro město Zdice, město Žebrák
a městys Cerhovice 155 000,- Kč bez
DPH (tj. 187 550,00 Kč s DPH) ve výši
třetinového podílu každé obce a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem smlouvy na zpracování
studie. Studie slouží k určení hustoty
kamionové dopravy monitoringem
s cílem doložení průzkumu hustoty
kamionové dopravy pro vydání značek „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou E14
„TRANZIT“.
l Nabídka na odkoupení pozemků
do majetku města
Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM schválit odkoupení pozemků
p. č. 164/2, ostatní plocha o výměře
209m², a p. č. 165/1, zahrada o výměře
196 m² v k. ú. Knížkovice z osobního
vlastnictví, do majetku města Zdice,
z důvodu veřejného užívání pozemků
pro odvod dešťové vody, za cenu 80
Kč/m².
l Žádost o prodej pozemku z majetku města
Rada města Zdice nesouhlasí a nedoporučuje ZM schválit prodej části
pozemku p. č. 99/4 v k. ú. Knížkovice.
l Žádost o prodej pozemku z majetku města
Rada města Zdice nesouhlasí a nedoporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 2311/2 a části p. č. 1684
v k. ú. Zdice.
l Žádost o prodloužení pronájmu
bytu v Černíně
Rada města Zdice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 6 v domě čp. 1 v Černíně
na dobu určitou - na dobu 2 let, tj. od 1.
2. 2017 do 31. 1. 2019, za stávajících
podmínek.
l Žádost o prodloužení pronájmu
bytu v Černíně
Rada města Zdice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 2 v domě čp. 1 v Černíně
na dobu určitou - na dobu 2 let, tj. od 1.
3. 2017 do 28. 2. 2019, za stávajících
podmínek.
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 ENERGON reality, s. r. o., se
sídlem Praha 4 – Krč, IČ: 24126985,
jako oprávněným, v rámci stavby č.:

IP-12-6008721/1 „Zdice – kNN +
SS100 pro p. č. 2152/45“, spočívající
v právu oprávněné strany zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást
distribuční soustavy na pozemcích
města p. č.: 2152/47, p. č. 2158/2, p. č.
2158/10 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 celkem 7 500,- Kč
+ DPH v zákonné výši (v návaznosti
na Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene) a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Rada města č. 7
ze dne 3. 4. 2017
l Dotace z MFČR - Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova, Zdice
1. Rada města Zdice bere na vědomí
informaci od starosty města z Ministerstva financí ČR o obdržení rozhodnutí o registraci na akci „Město Zdice Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova,
Zdice“ a o situaci ohledně finančního
plánu.
2. Rada města Zdice pověřuje odbor
městských investic a majetku zajistit
výběrové řízení na vypracování prováděcí dokumentace na akci „Dostavba
školního areálu ZŠ Žižkova, Zdice“
3. Rada města Zdice pověřuje odbor
městských investic a majetku zajistit
výběrové řízení na bourací práce - demolici objektu „bývalá budova MŠ“
4. Rada města Zdice pověřuje
Ing. Miláčkovou vypsáním výběrového řízení na poskytnutí úvěru na akci
„Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova, Zdice“.
l Účelové dotace od KÚSK
1. Rada města Zdice bere na vědomí
vyhlášené Programy z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeských fondů pro rok 2017.
2. Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku podání
této žádosti:
Středočeský Infrastrukturní fond „Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálních škol
v okolí velkých měst“ - (dostavba školního areálu ZŠ Žižkova) v plné výši
o 10 mil.
3. Rada města Zdice ukládá vedoucímu Společenského klubu požádat
o dotaci z fondu hejtmana na kulturní
akci - Oslavy města Zdice.
l Prodej pozemků v průmyslové
zóně Zdice - západ
1. Rada města Zdice nesouhlasí s nabídkou firmy ACCOLADE s. r. o. a nedoporučuje ZM ke schválení.
2. Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku zveřej-
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usnesení RM
nit záměr prodeje pozemků v majetku
města Zdice: p. č. 2127/35 (12266 m2),
2128 (1583 m2) 2129/1 (7323 m2),
2129/16 (175 m2) v k. ú. Zdice včetně
uvedení doplňujících a upřesňujících
podmínek pro kupujícího:
a) zajištění projektové dokumentace
a vybudování obousměrné místní komunikace do Knížkovic č. 90c a smíšené stezky pro cyklisty a chodce dle
Územní studie-02 (ÚS) Průmyslová
zóna západ včetně vybudování veřejného osvětlení od stanoveného bodu tj. od místa dopravního napojení pouze
pro pěší a osobní automobily pro zónu
Z15 vyznačené na ÚS-02 Průmyslová
zóna západ, hlavní výkres,
b) zajistit projektovou dokumentaci
a vybudovat plynový řad k hranicím
obce Knížkovice (ulice Polní, Zdice)
viz ÚS-02 Průmyslová zóna západ,
c) zajistit projektovou dokumentaci
a vybudovat kanalizační řad k hranicím obce Knížkovice (ulice Polní,
Zdice) viz ÚS-02 Průmyslová zóna
západ - s dostatečnou kapacitou ČOV
i pro místní část Knížkovice (i ulice
Polní) v rámci budování Průmyslové
zóny západ v souladu s územním plánem (ÚP),
d) zajistit dopravní řešení křižovatky II/605 a III/1171 a komunikace
III/1171 v úseku Průmyslová zóna západ směrem na Hředle včetně zajištění
rozšíření komunikace.
l Žádost o bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku
Rada města Zdice souhlasí s podáním
žádosti o bezúplatný převod nepotřebného majetku - velkoobjemové cisterny z HZS Středočeského kraje pro
JSDH Zdice.
l Smlouva o dílo na provedení akce
„Dokumentace pro stavbu autobusové zastávky na pozemcích 2004/1,
1915/8 a 1981/4 v k. ú. Zdice“ uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci: „Dokumentace pro stavbu autobusové zastávky na pozemcích 2004/1, 1915/8
a 1981/4 v k. ú. Zdice“ s firmou
FanlT s.r.o., Kublov 210, 267 41, IČ:
28250737 za cenu 96 800,- Kč včetně
DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
l VZMR - „MŠ Zdice - Vybavení
zahrady herními prvky“
Rada města Zdice:
1. Z důvodu toho, že nebyla doručena
žádná nabídka na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, ruší první kolo
zadávacího řízení „MŠ Zdice -Vybavení zahrady herními prvky“,
2. souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ Zdice - Vybavení zahrady
herními prvky“ - 2. kolo“ a doporučuje
paní ředitelce MŠ Zdeňce Pacourkové
podepsání výzvy v tomto znění.
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3. stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
Zdeňka Pacourková, Mgr. Hana Kohoutová, Jan Havelka, Mgr. Přemysl
Landa, Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová, náhradníci: Josef Macháček,
Ing. Josef Podskalský, Ing. Dana Petáková, administrace: Kateřina Křížková
4. stanovuje termín pro podání nabídek
nejpozději do dne 18. 4. 2017 do 13,00
hodin.
5. stanovuje termín pro otevírání obálek a hodnocení nabídek komisí dne
19. 4. 2017 od 7,30 hodin.
l Žádost o prodej pozemku z majetku města
Rada města Zdice nesouhlasí a nedoporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 474/1 v k. ú. Černín u Zdic.
l Výsledek veřejnoprávní kontroly
- Stavební úpravy interiérů ZŠ Žižkova, I. a II. etapa
Rada města Zdice bere na vědomí informaci o výsledku veřejnoprávní kontroly
na akce „Stavební úpravy interiérů ZŠ
Žižkova, I. a II. etapa - bez závad.
l ZŠ Zdice - Čerpání finančních
prostředků z evropských programů
Rada města Zdice souhlasí s podáním
žádosti na čerpání tzv. šablon v rámci
OP VVV (Operační program výzkum,
vývoj a vzdělávání) pro období 2014 2020 - Výzva č. 02_16_022. ZŠ Zdice
uhradí spoluúčast ze svých zdrojů.
l Spor a insolvenční řízení s firmou
Energie pod kontrolou o. p. s.
Rada města Zdice pověřuje JUDr. Michala Hráského zastupováním města
Zdice ve sporu a insolvenčním řízení
s firmou Energie pod kontrolou o. p. s.
l Výběrové řízení
Rada města Zdice ukládá Ing. Miláčkové, tajemnici MěÚ Zdice ustanovit
místo pracovníka investic a vyhlásit
výběrové řízení.
Rada města č. 8
ze dne 19. 4. 2017
l Organizační řád MěÚ
Rada města Zdice schvaluje nový organizační řád Městského úřadu Zdice
a organizační strukturu MěÚ Zdice.
l Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova, Zdice - Příkazní smlouva
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy s firmou ELCOS GROUP s. r. o., IČ 03147932
na zpracování zadávací dokumentace
a organizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro provádění stavby pro projekt
„Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova, Zdice“ za celkovou cenu 40 000,Kč bez DPH (tj. 48 400,- Kč s DPH)
a pověřuje starostu Bc. Antonína Sklenáře podpisem.
l Kritéria pro přijetí dětí pro školní
rok 2017 - 2018 do MŠ Zdice
Rada města Zdice bere na vědomí informaci paní Pacourkové, ředitelky
MŠ Zdice a ukládá jí zajistit přijetí dětí

k předškolnímu vzdělávání v souladu
se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.
l Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro Mateřskou školu Zdice
Rada města Zdice schvaluje výši úplaty
za předškolní vzdělávání v Mateřské
škole pro rok 2017/2018 ve výši 360,Kč.
l Nabídka na odkoupení pozemků
do majetku města
Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM schválit odkoupení pozemků p. č. 1983/2 (279 m²) trvalý travní
porost, 2275/4 (69 m²) trvalý travní
porost, 2275/8 (46 m²) ostatní plocha,
2276/4 (286 m²) ostatní plocha, 2277/5
(176 m²) trvalý travní porost, 2284/10
(34 m²) ostatní plocha, 2285/6 (4 m²)
ostatní plocha a 2199/4 (57 m²) ostatní
plocha v k. ú. Zdice ve vlastnictví pana
H. Č., Praha, za cenu 30 Kč/m², celkem
28 530 Kč, z důvodu majetkového vypořádání pozemků pod komunikacemi.
l Žádost o vyjádření k záměru vybudování zařízení pro nakládání
s odpadem
Rada města Zdice souhlasí se záměrem
firmy Ekovert s. r. o., IČ: 28745850
a nemá námitky k záměru vybudování
zařízení pro sběr, výkup, dočasné shromažďování a úpravu ostatních odpadů
ve stávající zděné hale na pozemku p. č.
2159/14 v k. ú. Zdice za předpokladu, že
toto zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem.
l Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
č. IP-12-6010703/01 „Zdice, kNN pro
p. č. 2155“ mezi městem Zdice, jako
budoucím povinným a ČEZ Distribuce,
a. s. se sídlem Děčín, IČ: 24729035, zastoupená ENERGON Dobříš, s. r. o., IČ:
25727362, jako budoucím oprávněným,
na právo umístit, zřídit, provozovat,
opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu
a výměnu Zařízení distribuční soustavy
na dotčených pozemcích města Zdice p. č.: 2158/1 a 2158/2 v k. ú. Zdice,
za úplatu 500 Kč/bm + DPH v zákonné
výši a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem smlouvy.
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6010204/01
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: „Zdice
– NN pro parc. č. 2324/4 a 2324/6“,
spočívající v právu oprávněné strany
umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy
na pozemcích města p. č.: 2317/13,
2317/14, 2317/15, 2324/9 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 Bc. Antonínem Sklenářem
jejím podpisem.
l Koupaliště 2017, ubytovna 2017,
nájmy a služby ve sportovních zařízeních města Zdice pro rok 2017
Služby od SaTZM pro rok 2017
Rada města Zdice schvaluje navržený ceník služeb SaTZM s účinností
od 1. 5. 2017. Viz příloha úřední deska
a na webu SaTZM.
l Projekt komplexní revitalizace
městské zeleně ve Zdicích - etapa I.“
- 3. kolo
Rada města Zdice
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Zpráva o hodnocení
nabídek ze dne 13. 04. 2017, složení
komise: Bc. Antonín Sklenář, Ing. Petra Miláčková, Ing. Lenka Vyhnálková, Kateřina Křížková a Jiří Ulbrich)
o průběhu výběrového řízení na zjednodušené podlimitní řízení na akci
„Projekt komplexní revitalizace městské zeleně ve Zdicích – etapa I.“ 3.
kolo, kterou realizovala firma pověřená výkonem zadavatelských činností
ELCOS GROUP s. r. o., IČ 03147932.
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku nejvíce
výhodné ekonomické nabídce ve výši
2 579 139,16 Kč bez DPH, uchazeči Gardenline s. r. o., se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ
27263827 a pověřuje starostu podpisem
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a Smlouvy o dílo.
l Bio popelnice
Rada města Zdice bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace „Doplnění systému odděleného sběru odpadů
ve Zdicích“ a ukládá MěÚ poskytnout
bio nádoby 120 l občanům získané
z dotace ministerstva životního prostředí k likvidaci bio odpadu a ukládá
MěÚ poskytnout bio nádoby 240 l
občanům dotovaných městem Zdice
v ceně 500,- Kč do vyčerpání zásob.
l Termín konání ZM
Rada města Zdice stanovuje termín
konání Zastupitelstva města na 15. 5.
2017 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Zdice.
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Anděl spásy Horst Siegl sahal
se Zdicemi po zázračné remíze
Ve Zdicích utkáním skupiny E I. B třídy začala jarní část projektu Středočeského krajského fotbalového svazu Dneska
první liga!. Domácí Olympie přivítala favorizovaný Komárov, který podzimní vzájemný duel vyhrál 10:1. 932 diváků
shlédlo toto představení celebrit a místního regionálního
fotbalu. Zdice se s patronem Horstem Sieglem dostaly na
dostřel remíze, ale nakonec podlehly Komárovu s patronem
Pavlem Kukou 2:3.
Projekt Dneska první liga! dává
klubům na krajské úrovni příležitost
zažít zápas v kulisách profesionálního fotbalu na té nejvyšší úrovni.
Půl hodiny před výkopem se rozjela
předzápasová show baviče a všeuměla Jakuba Koháka a televizního
komentátora Pavla Čapka, kteří dostanou diváky do varu. Těsně před
utkáním vede Pavel Čapek s přímými

jiném, než o fotbalovém odpoledni.
Opět se nám potvrdilo, že lidé se chtějí
fotbalem bavit. A to i přes skutečnost,
že domácí nevyhráli,“ řekl předseda
Středočeského krajského fotbalového
svazu Miroslav Liba.
Olympie Zdice přišla v prvním
poločase kvůli zranění o důležitého
útočníka Jiřího Krůtu a také o čisté konto. Komárov vedl o půli 2:0

 Fotbalisté Olympie Zdice s Horstem Sieglem.

stav z 0:3 na 4:3 a mnoho nechybělo,
aby k velkému zvratu přispěl i ve Zdicích, a opět se mohl stát andělem spásy. „Jsem rád, že jsem tady mohl být.
Poprvé v Sokolči jsme z 0:3 vyhráli.
Říkali jsme dnes klukům, ze všechno
je možné, ať nevěší hlavu. Škoda, že
se zranil náš klíčový hráč, který hrál
výborně hlavou a dokázal si poradit
s dlouhými balony. I když jsme dostali laciné góly, kluci to hodili za hlavu
a ve druhé půli hráli, jak jsme chtěli.
Soupeř byl ale nad naše síly, tak jsme
chtěli potěšit alespoň dobrou hrou.“
Nadšení bylo znát i na Pavlu Kukovi, který se v projektu představil

poprvé a hned si odvezl s Komárovem
výhru. „Moc děkuji za pozvání a krásně prožité odpoledne. Chtěl bych poděkovat mužstvu, že potvrdilo úlohu
favorita. Pochvala patří také domácím, že nesložili zbraně a šli do toho
naplno. Taky mě zaujal výkon rozhodčích, protože pískat na této úrovni
je velmi těžké, ale ony neudělaly ani
jednu chybu,“ vysekl poklonu čtveřici
ženských rozhodčích v čele s Dagmar
Žákovou. A dále Pavel Kuka pokračoval s úsměvem a nadsázkou. „Když
potkáte rozhodčího na parkovišti, tak
máte náskok a jistotu, že pak už se Sigi
do kabiny rozhodčích nedostane.“

 V družném hovoru (zleva) Horst Siegl, Jakub Kohák, Pavel Kuka a Pavel Čapek.

aktéry zápasu televizní rozhovory
před reklamní tabulí a patroni Horst
Siegl a Pavel Kuka tráví poslední minuty do nástupu na trávník se svými
dočasnými týmy v kabině a dávají
k dobru své rady a zkušenosti.
Po třech podzimních duelech zavítal projekt Dneska první liga! do Zdic,
které nastoupily proti Komárovu.
„Na podzim jsme se zaměřili více
na východní část Středočeského kraje a na jaře naopak navštívíme s naší
show tři kluby v jeho západní polovině. Po Zdicích se bude hrát v Rožmitálu a na závěr v Hřebči. Mám velkou radost, že se podařilo ve Zdicích
po nepříznivém počasí nachystat velmi dobrý terén, na němž se pak hrál
velmi zajímavý fotbal. Po podzimním
debaklu domácí chtěli napravit dojem, což se jim i přes prohru podařilo. Utkání bylo velice dramatické až
do úplného závěru a myslím, že všichni, kdo přišli, museli být spokojeni
s fotbalem i programem, který zápas
doprovázel. Jak jsem se posléze dozvěděl, že se ve Zdicích do pozdních
hodin ve všech hospůdkách, které byly
plné k prasknutí, nemluvilo o ničem
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a zdálo se být jasno. Jenže ve druhém poločase domácí přidali a snížili na 1:2. Komárov pak šel znovu
do dvougólového vedení, ale deset
minut před koncem zadělal na drama vlastním gólem na 2:3 hostující
Martinkovič. Fotbalisté Zdic se snažili, ale vyrovnat už nedokázali a tři
body putují do Komárova, který vede
trenér Jiří Hausner. „Utkání muselo
diváky pobavit a věřím, že se všem líbilo. Za výhru u nás vládne maximální spokojenost i proto, že jsme venku
konečně naplno bodovali, “ zaznělo
z úst hostujícího trenéra na pozápasové „Tiskoffce“ ve Společenském
klubu ve Zdicích.
Trenér Zdic Miroslav Porsch viděl
na „Tiskoffce“ utkání podobně. „My
jsme měli v první polovině velkou
šanci, ale Tomáš Svoboda trefil spoluhráče. Hosté zaslouženě vyhráli,
měli velkou chuť vyhrát a my dělali
dětské chyby. Musím Komárovu pogratulovat.“
Na trenéry pak na „Tiskoffce“ navázali oba patroni. Legenda Sparty
Horst Siegl dokázal na podzim jako
patron Sokolče se svým týmem otočit

 Slavnostní nástup týmů Zdic a Komárova.

 Na hřišti byl k vidění vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro hosty.

www.mesto-zdice.cz

informace
Jakub Kohák utkání zhodnotil
svým typickým způsobem a všem
přítomným dopřál na tvářích notnou
dávku úsměvů. „Upřímně musím
říct, že jsem to čekal o hodně horší.
Čekal jsem jatka, hotový výbuch,
když to minule skončilo 10:1. Ale
vraždění neviňátek to nebylo. Bylo
to hrozný, ale ne až tolik. Tady Horst
hraje o 6 stupňů horší soutěž, a to je
teprve hrozný. Po sportovní stránce
jsem spokojen a po společenské nadšen.“
Následně Jakub Kohák směřoval
na Pavla Kuku svůj dotaz, že dal 164
ligových gólů, ale kolik jich mohl
dát. „Kdybych měl 50% úspěšnost,
tak by jich bylo asi 750. Ale to bych
hrál asi za Real Madrid a tady bych

nejspíš neseděl.“ A Kuka přidal i jeden vtípek na adresu Horsta Siegla
při hodnocení jedné ze situací z televizního záznamu, kdy hráč ustál souboj se soupeřem a pokračoval v akci.
„A v tuhle chvíli by Sigi padal,“ pronesl s kamennou tváří Pavel Kuka.
Patroni také vybrali nejlepší hráče
z obou týmů. U domácích se Horstu
Sieglovi i přes tři obdržené góly nejvíce líbil brankář Patrik Melzer a Pavel Kuka zvolil v týmu Komárova
Ladislava Koláře, což Jakub Kohák
okořenil slovy: „A Kolář vyhrává
jako odměnu také dvě tréninkové
jednotky navíc. Začíná zítra ráno v 7
hodin výběhem.“
Při vzpomínání nad slavnými góly
obou patronů pokračoval Pavel Kuka
v humorném duchu s tím, že: „Ze
společného působení v Chebu nejraději vzpomínám na každou akci se
Sigim.“ Horst Siegl pak “Tiskoffku“
zakončil ve vážnějším duchu. „Jako
kluk jsem chtěl hrát ligu, a to se mi
splnilo.“
A ligovou atmosféru si užili tentokrát také fotbalisté Zdic a Komárova.
Další zápas z projektu Středočeského
krajského fotbalového svazu Dneska
první liga! se hraje 21. dubna, kdy
Rožmitál pod Tř. hostí Březnici.
-tz-

Tradiční jarní koncert
Na tradičním jarním koncertě přivítal Společenský dům Zdice 19. dubna tři hudební tělesa. Pěvecký sbor Bonbon z Berouna pod vedením Mgr.
Bohumily Vokáčové (nahoře), dětský sbor Skřivánek s Mgr. Miroslavou
Lodeovou (uprostřed) a Zdický smíšený sbor se sbormistryní Mgr. Bc.
Martinou Rajtmajerovou (dole).
Libor Jonáš

 Starosta Zdic Antonín Sklenář odpovídal na otázky komentátora Pavla Čapka.

 Jakub Kohák s bývalým reprezentačním útočníkem Pavlem Kukou.
Společenský klub Zdice
Vás srdečně zve na odpolední přátelské
posezení při kávě a lidové písničce……..

V úterý

16. května 2017 od 16:00
Společenský dům Zdice
hraje

 Zaplněný sál společenského domu na pozápasové "Tiskoffce".

www.mesto-zdice.cz

se sólisty
Radmilou Becklovou
a Vratislavem Velkem
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Zájezd 8. a 9. tříd do Osvětimi/Březinky
Dne 6. dubna se uskutečnil zájezd 8. a 9. tříd do koncentračního tábora
Osvětim a vyhlazovacího tábora Březinka. Ze Zdic se vyjelo v 5 hodin ráno,
cesta zabrala asi 7 a půl hodiny. Při příjezdu v 13:30 jsme navštívili jako první
koncentrační tábor Osvětim. Již před vstupem byla cítit nepříjemná atmosféra
tábora. U vstupu se nás ujal průvodce a byla nám předána sluchátka pro ulehčení poslechu výkladu. V areálu byl velký počet lidí ze všech koutů světa. Bylo vidět, že lidé mají o historii, i když ne tu nejhezčí, stále zájem. V budovách areálu
byly vystaveny věci obětí tábora, např. brýle, kufry, hrnečky a dokonce i vlasy,
které Němci vězňům stříhali a odváželi. Ke konci prohlídky tábora Osvětim,
ve kterém jsme strávili většinu dne, jsme položili kytici u popravčí zdi.
Po krátkém přejezdu jsme se dostali autobusem do vyhlazovacího tábora Březinka. V něm také převládala nepříjemná atmosféra při vybavování
hrůz, které se zde odehrávaly za války. Z tábora Březinka zbyly převážně
pouze ruiny, protože Němci ke konci války ničili veškeré důkazy okolo masového vyhlazování židovského obyvatelstva okupovaných zemí. I přesto
jsme si mohli udělat představu, kam až může zajít režim, který vyznává
rasismus a vypjatý nacionalismus.
Miroslav Vosička a Dan Dolenský

Pomohli jsme přírodě ve Zdicích
V sobotu 8. dubna se sešli dobrovolníci ve Zdicích, Knížkovicích
a Černíně, aby se zúčastnili celorepublikové akce Ukliďme Česko.
Na místech srazu dostali účastníci
od města Zdice pytle, rukavice, děti
malou sladkost, aby měly dostatek
elánu. A toho bylo třeba! Bylo až
překvapivé, co a jaké množství odpadu lidé dokáží do přírody odhodit.
Město přistavilo kontejnery. Podařilo se vyklidit celkem 2, 72 t odpadu

a k tomu sebrat 50 ks pneumatik.
Výsledek stál určitě zato! Krom dobrého pocitu si užili zúčastnění i společných příjemných chvil, navázala
se nová přátelství. V Knížkovicích
akci zakončili společným opékáním
špekáčků. Děkujeme všem dobrovolníkům a věříme, že příště bude
účast ještě větší! Největší účast byla
v Knížkovicích, kde každoročním
iniciátorem je Jiří Vajner.
Vl. Pošmurná, MěÚ Zdice

 Dobrovolníci na návsi v Knížkovicích.

Přítel lesa
Již od začátku školního
roku 2016/2017 nabízí DDM
Beroun, pobočka Zdice zájmový kroužek „Přítel lesa“.
Děti se na kroužku seznamují s přírodou a učí se, jak se
mají v přírodě chovat.
Školní prostředí, tabuli, knihy
a zkoušení však přenecháme učitelům přírodovědných předmětů, děti
na tomto kroužku tráví většinu času
venku! Mají tak jedinečnou možnost
vnímat přírodu, poslouchat zpěv ptáků, pozorovat volně žijící zvířata,
očichat si vůni rostlin a osahat si vše
kolem sebe. Všechny děti mají svůj
poznámkový blok, do kterého si malují, zapisují či vkládají materiály,
které dostanou od lektorky. Témata,
kterými se děti na „Příteli lesa“ zabývají, obvykle úzce souvisí s právě
probíhajícím ročním obdobím. Fauna
a flora však nejsou jedinými tématy, se
kterými se děti na tomto kroužku setkají. Učí se jednoduché šifry, základy
o táboření v přírodě, bezpečnou práci
s ohněm, druhy ohnišť, uzlování, základy ekologie a jako správní přátelé
lesa pomáhají i s odstraňováním odpadků v lesoparku Knihov.
Zázemím pro naše přátele lesa
je klubovna ve Společenském domě
ve Zdicích, kde mají děti možnost
trávit schůzky za nepříznivého počasí.

Rozhodně to ale naznamená, že by se
děti začaly nudit! Lektorka má takřka
nevyčerpatelnou zásobu her a soutěží,
které s dětmi hraje v závislosti na prostředí, ve kterém se právě nacházejí.
Prostřednictvím různých her si děti
trénují paměť, postřeh, týmového ducha či fyzickou kondici. Nejzásadnější
ale je, že hry děti velice baví a na kroužek se rády vracejí.
Kroužek „Přítel lesa“ probíhá každé úterý od 14:00 do 15:00. Sraz je
vždy v klubovně v budově Společenského domu Zdice, odkud děti společně s lektorkou Marcelou Heřmanovou
odcházejí vstříc novým poznatkům
a zážitkům. Více informací na tel.:
732 808 817.
Markéta Potencová
DDM Beroun

 Věcí z různých zákoutí bylo dostatek.
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školství - sport

Zápis dětí do 1. tříd
Budoucí prvňáčkové přišli se svými rodiči k zápisu odpoledne 6. a 7.
dubna. Na příští školní rok 2017/18
bylo zapsáno celkem 62 dětí, z toho
38 chlapců a 24 dívek. O odklad
bude žádat nebo už ho má vyřízený
8 žáků, čtyři žáci z jiných spádových
obcí nebyli přijati. Do prvních tříd
tedy pravděpodobně nastoupí 50 nových žáků – ze Zdic 37 dětí, Chodouně 4 děti, Knížkovic 2 děti, Černína

3 děti a ze Stašova 4 děti. Zápisem
provázely děti pohádkové bytosti,
do jejichž role se ochotně převlékly
starší spolužačky malých kamarádů,
aby tak pro ně vytvořily příjemné
prostředí. Rozhovor paní učitelek
s budoucím školáky byl orientován
na motivování dítěte a orientační posouzení školní zralosti.
Mgr. Eva Fiřtová
ředitelka ZŠ Zdice

Základní škola
Zdice vzorem

Jako starosta města Zdice
jsem obdržel informaci náměstka
ústředního školního inspektora
o realizaci projektu Komplexní
systém hodnocení. V rámci tohoto
projektu budou probíhat studie týkající se kvality výuky na školách.
Následně budou jednotlivé školy
prezentovány jako ukázkové pro
inspirativní výuku dalším školám.
Během pěti let trvání projektu
bude takto popsáno celkem 80 pří-

kladů různých druhů škol napříč
všemi regiony. Na tvorbě každého
příkladu spolupracuje garant z prostředí mimo školu (akademický
pracovník, školní inspektor, odborník z neziskové organizace apod.)
se zástupcem vedení dané školy.

www.mesto-zdice.cz

Příklady inspirativní praxe budou
zveřejněny na webových stránkách
České školní inspekce a budou jedním z dalších nástrojů využitelných
v autoevaluačních aktivitách škol
a školských zařízení.
ZŠ Zdice byla vybrána pro redakci příkladu inspirativní praxe.
ZŠ Zdice se tak může ve vybraných
aspektech kvality vzdělávání stát
inspirací pro další školy. Garantem
příkladu inspirativní praxe pro ZŠ
Zdice je Mgr. Jana
Šulcová, specialistou tvorby příkladu
inspirativní praxe
je Mgr. Jitka Palanová. Pro město
Zdice jako zřizovatele a pro zdickou
širokou veřejnost je
to další pozitivní informace o aktivním
a kvalitním přístupu pedagogického
sboru a o kvalitě vyučování. Další informace o projektu naleznete
na webových stránkách úřadu České školní inspekce www.csicr.cz.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

Okresní závody v gymnastickém víceboji
31. března uspořádalo ve Zdicích Regionální centrum Asociace
sportu pro všechny okresní závody v gymnastickém víceboji. Sportovního klání se zúčastnilo celkem 48 závodníků ve věku od 4 do 18
let. Zdičtí svěřenci Václava Štípka a žákyně Elánu Beroun si postupně
zazávodili ve svých věkových kategoriích v prostných, přeskoku,
na kladině, na hrazdě a na kruzích
a častokrát byli za své výkony
odměněni potleskem přítomných
diváků. Při konečném hodnocení
nakonec zvítězili v jednotlivých
kategoriích Tomáš Florián, Joshua
Cuthbertson, Albert Tůma, Vít
Šaman, Michal Matějka, Sidonie
Dudová, Nela Vacíková, Veronika Pivcová, Nikola Vrbová, Agáta
Švecová a Nikol Štuksová. Medaile a diplomy byly předávány za přítomnosti starosty města Bc. A.
Sklenáře. Za organizaci a hladký průběh celého sportovního podvečera
patří velký dík řediteli závodu Mgr. Pavlu Němcovi.
M. Holotina
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Zápis dětí do Mateřské školy Zdice pro školní rok 2017/2018

se uskuteční 10. května 2017 od 8:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:00
Zákonní zástupci dětí, které
dosáhnou do 31. 8. 2017 pěti let,
mají povinnost je přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro
tyto děti je předškolní vzdělávání
od 1. 9. 2017 povinné.
Od 1. 9. 2017 děti, které před
začátkem školního roku dosáhnou
nejméně čtvrtého roku věku (§ 34
odst. 3 školského zákona – znění

účinné od 1. 9. 2017) mají nárok
na přednostní přijetí.
Děti budou přijímány podle
stanovených kritérií a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte
ve školském obvodu, v případě
cizinců místo pobytu ve školském
obvodu.
Děti jsou přijímány v souladu s § 50 zákona č. 258/2000Sb.,

o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou
dětí, pro které je od 1. 9. 2017 předškolní vzdělávání povinné.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Kritéria
k přijímání dětí budou zveřejněna a zákonní zástupci dítěte si je
mohou vytisknout z internetových
stránek mateřské školy www.ms-

zdice.cz Kdo nemá tuto možnost,
může si uvedené tiskopisy vyzvednout v MŠ. Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce odevzdá
u zápisu 10. 5. 2017. Zároveň předloží svůj platný občanský průkaz,
rodný list a očkovací průkaz dítěte.
Zdeňka Pacourková
ředitelka MŠ Zdice

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění

Krátce z MŠ Zdice

Konečně nám vysvitlo sluníčko,
ručička teploměru vyšplhala na příjemnou teplotu, a tak jsme mohli,
alespoň na chvíli, využít možnosti,
které nabízí naše školní zahrada.
Těšíme se, že tyto možnosti budou
brzy rozšířeny o další herní prvky.
Začátkem měsíce proběhlo
ve třídách "Broučků" a "Berušek"
velikonoční tvoření. Děti i rodiče
jsou v naší „školce“ velmi tvůrčí,
a tak vzniklo mnoho originálních
výtvorů inspirovaných jarními motivy. U mladších dětí, kde je fantazie
zatím větší než zručnost malých dět-

ských ručiček, pomohly maminky,
tatínkové, paní učitelky... Divadelní
představení „Krejčíka Honzy“ pobavilo děti i dospělé. Mnozí malí diváci se, alespoň na chvíli, stali herci.
Před velikonočními svátky nás navštívil jáhen a čestný občan Zdic, pan
Josef Jonáš. Dětem i paní učitelkám
popřál krásné prožití velikonočních
svátků a nechybělo ani malé sladké
potěšení. Děti nezůstaly pozadu, připravily pro pana Jonáše velikonoční
výtvory i přání, přednesly velikonoční
koledy.
Vendula Grossová

 21. 3. 2017 Jednotka povolána k požáru trávy u polní cesty. Upřesněno na cestu mezi sídlištěm a Černínem, příjezd přes Černín. Průzkumem
zjištěn požár suché trávy o rozloze cca. 5 x 10 m.
 26. 3. 2017 Jednotka povolána k požáru stohu ve Zdicích směrem
na Knížkovice. Při příjezdu na místě velitel z Berouna, stoh zasažen celý.
Z důvodu poruchy čerpadla u CAS-32 došlo k výměně techniky za CAS10 a následné nasazení třetího proudu „D“. Po dohodě s majitelem bylo
prováděno rozhrnutí slámy a stoh se nechal kontrolovaně vyhořet.
 1. 4. 2017 Jednotka povolána k blíže nespecifikovanému požár
u obce Lounín. Při příjezdu zjištěn požár stohu na poli. Provedeno nasazení 2x „D“ proudu na zamezení šíření požáru. Po dohodě se zástupcem
majitele se stoh nechal kontrolovaně vyhořet.
 15. 4. 2017 Jednotka povolána k nehodě osobního vozidla na střeše, mezi Zdice a Slavíky. Osoby byly mimo něj. U automobilu provedeno
protipožární opatření a zamezení úniku provozních kapalin do půdy. Řidič
byl uložen na scoop rám, nasazen krční límec a zajištěn tepelný komfort.
Ostatní členové posádky měli pouze tržné rány a bez zjevného většího zranění. Po příjezdu ZZS osoby předány do jejich péče. Po zdokumentování
nehody PČR bylo vozidlo otočeno zpět na kola. Proveden úklid úlomků
vozidla a uniklých provozních kapalin. Vozidlo předáno rodičům řidiče
a po dohodě s PČR se jednotka vrátila zpět na základnu.
 23. 4. 2017 Jednotka povolána k dopravní nehodě mezi Zdicemi
a Černínem. Příjezd společně s PS Beroun, zjištěno vozidlo v příkopu a dvě
zraněné osoby. Společně s jednotkou z Berouna provedeno protipožární
opatření, osvětlení místa zásahu a spolupráce při ošetřování zraněných.

 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz

Marek Pollak, velitel SDH

Nabízíme bezplatnou pomoc ženám, které
čekají nečekaně dítě, a okolí nebo
okolnosti je nutí k podstoupení potratu, aby
se mohly rozhodnout skutečně svobodně.	
  
volejte: 800 108 000
poradna@linkapomoci.cz	
  
nesoudimepomahame.cz

Zubní pohotovost
n 6. - 7. 5. MUDr. Kirichenko Denis, Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.:
727 836 818
n 8. 5. MUDr. Valta Richard st., Žebrák, Hradní 68, tel. 311 533 384
n 13. - 14. 5. MUDr. Veselá Vladimíra, Beroun, Švermova 1591, tel.:
601 371 200
n 20. - 21. 5. MUDr. Vrbová Dag-
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mar, Beroun, Talichova 825, tel.:
311 624 375
n 27. - 28. 5. MUDr. Zaytsev Dmitry, Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.:
727 836 818
n 3. - 4. 6. MUDr. Závorová Iva, Žebrák, A. Pacovského 277, tel. 311 533
447
Pohotovost 8:00 - 11:00.

www.mesto-zdice.cz

historie

Mise poslední možné pomoci
Na konci války se na našem území stala pozoruhodná událost, o které se po osvobození a zvláště pak
po roce 1948 nemluvilo. Jednalo se
o dvě mise amerických důstojníků
(mezi nimi byli i Čechoameričané),
kteří v obrněných a terénních vozidlech s americkou a bílou vlajkou
parlamentářů směřovali dne 7. 5.
1945 z Plzně do Prahy. V obcích
a městech podél trasy vyvolala zpráva velké nadšení, neboť lidé předpokládali, že se jedná o jednotky americké armády, které jedou na pomoc
bojující Praze. O to větší bylo jejich
zklamání, když spatřili jen několik
málo vozidel.
V té době nikdo nevěděl, že demarkační čára, na které se měly
setkat východní a západní armády,
byla předem dohodnuta na Jaltské
konferenci. Nevěděli o snaze vrchního velitele spojeneckých vojsk generála Eisenhowera ze dne 4. 5., že
uvolní k osvobození Prahy alespoň
Československé letecké a tankové
jednotky. Vše bylo náčelníkem generálního štábu Sovětské armády

Antonovem zamítnuto. Přesto omezený počet amerických parlamentářů, který jel na Prahu, měl sílu mnohatisícové armády.
První mise pod vedením kapitána Russela Junatte Hilla tlumočila
v Praze zastupujícímu říšskému protektorovi K. H. Frankovi, že je americké velení v Plzni připraveno přijmout kapitulaci německých vojsk
na celém českém území.
Další jednání této mise se
uskutečnilo v Bartolomějské ulici
na České národní radě, za přítomnosti dr. Kotrlého, Kubáta, Smrkovského, jakož i s generálem Kutlvašrem a štáb. kapitánem Nechanským.
Američané prý přišli s návrhem, aby
ČNR požádala štáb Pattonovy 3. armády o vstup amerických jednotek
do Prahy. S odstupem času se to zdá
nevěrohodné, neboť generál Patton
by si nedovolil porušit Eisenhowerův rozkaz nepřekročit dohodnutou
linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice.
Členové mise potom navštívili
štáb vojsk SS v karlínských kasár-

Zdické proměny

Dnešní proměna vyfotografovaného místa není možná tak zřetelná, přesto rozdíl mezi vznikem fotografií je už 27 let - první foto je z roku 1989,
druhé bylo pořízeno v roce 2016.
Ilona Voráčková, kronikářka
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nách, kde jako podmínku kapitulace
do americké zóny požadovali okamžité ukončení bojů v Praze a bezkonfliktní přesun jednotek po českém území na západ.
Druhá 40členná mise pod velením podplukovníka Roberta Pratta
pokračovala z Prahy do lázní Velichovky u Jaroměře, kde měl ve vlakové soupravě štáb polní maršál
Schörner, velitel německých armád
„Střed“. Ty čítaly 1 milion po zuby
ozbrojených a odpočatých mužů,
poslední to záloha v té době již zemřelého Adolfa Hitlera. Jmenovanému předali rozkaz Hitlerova nástupce admirála Dönitze k okamžité
kapitulaci. Polní maršál přislíbil převelení svých vojsk do amerického
zajetí. Mise vyslovila kategorickou
podmínku, že se německá vojska
neúčastní bojů v Praze a zabezpečí
bezkonfliktní přesun českým pro-

storem. Byla si totiž dobře vědoma,
jaké nedozírné následky by tato obrovská lidská a materiální síla způsobila Praze i jiným městům a obcím jihozápadních Čech. Důkazem
těchto obav byl střet zbytku Schörnerových jednotek dostižených Rudou armádou u Tochovic a Milína
v okrese Příbram dne 11. 5. 1945.
Toto střetnutí bylo zároveň poslední
bitvou druhé světové války na evropském kontinentě.
Za to, že nedošlo k velkému krveprolití a nevyčíslitelným materiálním ztrátám v Praze i na jiných
místech české země, můžeme vděčit
právě těmto dvěma americkým misím poslední možné pomoci. Žádná jiná masivní vojenská aktivita
za hranicí demarkační linie nebyla
v smyslu uzavřené smlouvy mezi
velmocemi myslitelná.
Josef Hůrka

Zdický pitaval
Utloukl lesníka hlavní

S otřesným případem vraždy děvčátka v Knížkovicích v roce 1723 jsme
se již seznámili. Dalším smutný případ, který má souvislost s Knížkovicemi, byl uzavřen o 25 let později. Rozsudkem apelačního soudu v Praze
byl 26. ledna 1748 popraven v Žebráku plzeňským katem pro zločin pytláctví a vraždy zbirožského fořta Jan Štampacha Jan Kotrba ze zbirožského panství. Průvodní rozsudek – lámání kolem a do něho vpletení – byl
mu z milosti zmírněn na popravu mečem. Jek je zřejmé z výslechového
protokolu, který byl sepsán u práva města Žebráku, se Jan Kotrba narodil
v Knížkovicích (5.1.1701 – syn Vavřince Kotrby a Kateřiny). Vyslýchaný
Kotrba udává dále, že je ženat a má tři děti, pracoval při uhlířích a je asi 40
let stár. Bydlel v Těních u svého švagra – hajného, a tak není divu, že měl k
pytláctví blízko. O samotném činu vypověděl Jan Kotrba toto:
„Já tam měl schovanou zbraň v lese, šel jsem tam a vypucoval jsem ji,
nebyla nabitá. Já šel jsem dál do lesa asi 400 neb 500 kroků, tu jsme se
potkali, on mne dříve uhlídal. Já se obrátil a hned jsem utíkal, on za mnou
běžel. Potom jsme se hnali 500 neb 600 kroků skrze les, já upadl, ručnici
jsem sobě zlámal, zůstala mi jen ta hlaveň v rukouch. Tak jsem myslil, že
uteču, nemohl jsem když pořád za mnou běžel. Zůstal jsem stát, on pak ke
mně přišel, hned jsme se do sebe dali, on hirschfängerem (tesákem) a já
s hlavní, tak jsme se bili dlouho, až on padl a za chvíli jsme oba stávali,
on padl do dolíku a já dřív jsem vstal, tou hlavní jsem ho praštil nevím
kolikrát do hlavy, až jsem ho zabil, dal jsem ho bližoučko klestí asi 4 neb
5 kroků. Potom jsem šel schovat svou zbraň i jeho. Když jsem schoval
zbraň, šel jsem zase k němu, když jsem přišel k němu, on ho jeho pes
čuchal,nedal mě k němu, já ho pak musel zhurta zahnat. Dal jsem ho potom do nějaký svlačiny, já ho nemohl svléct, vzal jsem nůž, přeřezal jsem
rukáv, pak jsem ho přeci vyslík, když jsem ho vyslík nesl jsem ho asi 10
krokův pod vejvrat, přikryl jsem ho mechem a klestím, sebral jsem ty šaty
všechny dal jsem je do jeho revíru (vražda se stala v revíru Volešnáj) pod
vejvrat. Střevíce, kabát, kamizolu kalhoty, košili, ale spodky a lajblík jsem
dal do jiného místa. Šel jsem domů, dal jsem se do stonání …“
Zbývá už jen dodat, že Jan Kotrba byl jako první popraven na novém
popravišti v Žebráku, za městem směrem k Chlustině, kde se říkalo „Na
stínadle“. Dochoval se i účet za jeho uvěznění, stravu, je uvedena i položka vyplacená právním poslům do Plzně, jakož i odměna plzeňskému
katu a jeho pacholkům za vykonání exekuce. celkové náklady na tohoto
delikventa od 5. února 1747 do ledna 1748 činily 66 zlatých.
Ladislav Zvonař
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společnost - informace

Životní jubilea

v květnu 2017 slaví:

V Domově V Zahradách se slavily
100. narozeniny paní Záhrubské
Paní Amálie Záhrubská se narodila 16. 4. 1917 v obci Nový Jáchymov, přímo doma, jak to bývalo.
Většinu svého života prožila
v Novém Jáchymově, odkud pocházela z početné rodiny, celkem bylo
deset dětí. Devět děvčat a poslední
v řadě kluk. Ten byl hajným. V současné době má už jen jednoho sourozence, sestru, která bydlí u dcery
v Praze.
Její tatínek byl v obci starostou, a to po celou válku. Pracovala na šachtě v Krušné hoře u Otročiněvsi, kde měla na starost
kantýnu. Po zrušení šachty byla
doma a tatínek jí domluvil službu
u MUDr. Sazmy. Byl to jediný lékař v širokém okolí a u něj sloužila
jako ,,posluhovačka“- uklízela osm
místností a čekárnu s ordinací. Topila a nosila vodu na mytí a praní ze
sklepa.
Ve dvaceti sedmi letech se vdávala a bydlela v domku po rodičích

Blahopřání

Dne 1. května
2017
oslaví své
osmdesátiny v plném
zdraví paní
Milena
Koulová.
K tomuto dni upřímně blahopřeje manžel Ivan Koula, dcery
Saša Francová a Renata Lammelová s rodinami. K přání se
rovněž připojuje Jiří Koula.
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- pořád v Novém Jáchymově. Má
s manželem dva syny, kteří ji v Domově pravidelně navštěvují. Mají
spolu dobrý vztah. Když jeden ze
synů ovdověl, starala se o vnoučata, dá se říct, že je vychovala a to
byly děti malé (dva a šest let).
Syn pracoval na Krušné hoře, kde
i s dětmi bydlel, a paní Záhrubská
si pro vnoučata jezdila a brala si je
do Jáchymova. Výchova vnoučat ji
naplňovala, zároveň synovi velmi
pomohla překonat ten smutný čas
a umožnila mu, aby mohl pracovat.
Toho, že se obětovala pro rodinu,
nikdy nelitovala. Stále je přátelská,
bezkonfliktní a nenáročná.
V našem Domově je od roku
2008 a přesto, že se jí zhoršil sluch
a v poslední době i zrak, stále je
s naší dopomocí schopna sebeobsluhy. Ráda se také zúčastňuje společenských a kulturních akcí u nás
pořádaných.
Domov V Zahradách Zdice

Milada Sklenářová, Zdice
Dorota Pekařová, Zdice
Božena Klesová, Zdice
Zdeněk Kubišta, Zdice
Marie Pánková, Zdice
Irena Jánská, Černín
Miluše Havrdová, Zdice
Evženie Čmelíková, Zdice
Irena Lauermanová, Zdice
Alena Čížková, Zdice
Jiří Červenka, Zdice
Bohumil Beránek, Zdice
Josef Kocman, Zdice
Marie Rosolová, Černín
Marie Koutná, Zdice
Františka Haklová, Zdice
Milena Koulová, Zdice
Zdeněk Šilpoch, Zdice

V měsíci dubnu 2017 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise SPOZ
ke 100. narozeninám paní
Amálii Záhrubské; k 93. narozeninám paní Jarmile Šprincové; k 92. narozeninám paní
Boženě Goldammerové; k 91.
narozeninám paní Věře Paláskové a k 80. narozeninám panu
Františku Chlumeckému (na
snímku).

Akce na květen 2017
Bubnování pro radost
12. 5. od 9.30 h společenská
místnost
PEČEME NĚCO SLANÉHO od 9.30 h podle po19. 5.
časí pod balkónem nebo
v kuchyňce
SPORTOVNÍ DOPOLED26. 5. NE od 9.30 h společenská místnost
31. 5.

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 2017 od 9.30 h

Informace
k BIO nádobám

Město Zdice nabízí do vyčerpání
zásob nádoby na biologicky rozložitelný odpad. Na nádoby o obsahu 120 l získalo město dotace ze
Státního fondu životního prostředí
a jsou pro občany Zdic, Černína a Knížkovic zdarma. Nádoby
o obsahu 240 l pořídilo město ze
svých finančních prostředků a jsou
pro občany za částku 500 Kč. Prosíme zájemce, aby v případě zájmu
kontaktovali pí Havrdovou, tel.:
311 512 909 nebo pí Šustrovou, tel.:
311 510 843.

Blíží se splatnost
místních poplatků

Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Vzpomínka

Dne 29. 4.
2017 by se
dožil svých
překrásných
25 let náš
milovaný
syn Milan
Frýbert ze
Zdic. Kdo jste znali jeho a jeho
muziku, určitě si vzpomenete i na
jeho krásný úsměv a překrásné
srdce.
Rodina Frýbertova

Domov V Zahradách
Zdice zve

Manželé Jarmila a Bohumil
Šprincovi oslavili v měsíci
dubnu 2017 platinovou svatbu – 70. let společného života.
K tomuto krásnému jubileu
popřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář manželům
Šprincovým do dalších společných let hodně zdraví, klidu
a osobní pohody.
SPOZ MěÚ Zdice

Splatnost poplatků je
do 31. 5. 2017.
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2017 zůstává ve stejné výši jako v roce
2016, tzn. 650,- Kč/osobu.
Místní poplatek za psa pro
rok 2017 je pro Zdice
l Rodinný dům
100,- Kč/1 pes, 250,-Kč/2 psi
l Bytovka
500,- Kč/1 pes
pro Černín a Knížkovice
l Rodinný dům
50,- Kč/1 pes, 125,-Kč/2 psi
Poplatky lze zaplatit buď v pokladně MěÚ Zdice v úřední dny
v pondělí a ve středu nebo převodem na bankovní účet města
č. 362 654 319/ 0800. VS pro
poplatek za komunální odpad
je rodné číslo osoby, za kterou
je poplatek hrazen a VS pro
poplatek za psa je 1341 + číslo
popisné.

www.mesto-zdice.cz

společnost

Slavnostní vítání občánků
Velice hezká akce, kterou je vítání občánků, se konala
ve čtvrtek 20. dubna. V obřadní síni zdické radnice přivítal starosta města Bc. Antonín Sklenář 14 nových občánků – 7 dívek a 7 chlapců. Jaká jména děti měly? Do
pamětní knihy byla zapsána Natálie, Valerie, Nela, Eliška,
Viktorie, Ella a Gabriela, Josef, Antonín 2x, Jan, Ondřej,
Jakub a Radek. Slavnostní chvíle vítání občánků doplnilo
pěkné vystoupení dětí MŠ Zdice.
-sm-

 Josef Malý s rodiči a sestrou Kateřinou a Antonín Kašpar s rodiči
a sestrou Bárou.

 Nové občánky města Zdice slavnostně přivítal starosta Bc. Antonín
Sklenář. Vítání doprovodilo i pěkné vystoupení dětí zdické mateřské
školy.
 Jan Růžička s rodiči a Ella Lehovič s rodiči.

 Natálie Hebedová s rodiči a Valerie Čepelová s rodiči.

 Ondřej Dostál s rodiči a bratrem Lukášem, Jakub Rozacký s maminkou, babičkou a bratrem Adamem

 Nela Sklenářová s rodiči a sestrou Klárkou,Eliška Rabochová s rodiči
a Viktorie Marcinová s rodiči a sestrou Veronikou.

 Antonín Raboch s rodiči a bratrem Adamem Josefem, Gabriela Pánková s maminkou a bratrem Marcelem, Radek Šín s rodiči.

www.mesto-zdice.cz
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počasí - volný čas

Hájemství zelené
propršelo, ale...
Ale i když se s počasím nedá
hnout, stejně pořadatelé před pochodem upírali svoje zraky v obavách
na blížící se pásmo studené fronty,
která podle předpovědi neomylně
v sobotu 22. dubna dorazila.
Ale navzdory tomu přišlo
na start více než 170 pochodníků
a cyklistů. Z těch nemladších nechyběli zástupci Turistických oddílů mládeže Kájíci z Králova Dvora,
Vlaštovky z Hořovic nebo Chrobáků z Černošic. I když je skutečností, že proti minulým ročníkům byla
nižší účast na krátkých trasách, tak
se na svou desítku vypravila řada
rodin s dětmi. Například Havlínovi
z Unhoště se svými vnučkami nebo
Hnízdilovi z Komárova s dcerkou
a synkem. Svoji desítku si neodpustil ani nejstarší účastník pochodu. Legendární účastník přespolních běhů, třiadevadesátiletý Sláva
Sklenář dorazil doprovázený rodinou. V každé ruce hůl se na startu

omlouval, „Dnes to nepoběžím,
půjdu pěšky“.
Nechyběli ani účastníci ze
vzdálenějších míst. Početná skupina z Českých Budějovic, turista
z Blanska a na jednom přihlašovacím lístku se objevily Košice. Jeho
pisatel se také omlouval, „Já pracuji
v Praze“. Nejvíce se neúčast projevila na trasách pro cyklisty. Poklonu si zaslouží pět statečných členů
našeho odboru a jejich přátel, kteří
se na kole vydali na nejdelší trasu.
Ale i když byl letošní ročník
věnovaný místům s dalekým rozhledem, dešťové mraky dalekým
rozhledům příliš nepřály. Přes to
bych vám přál slyšet v cíli ty nadšené reakce z krásy jarní přírody
křivoklátských lesů. K těm rozhledům ještě dodám, že obrázek
rozhledny Máminka, byl motivem
na letošních diplomech. Obrázek,
na stále oblíbenějších turistických
vizitkách, byl z Vraní skály.

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci dubnu 2017 byly 2 dny jasné, 2 dny skoro jasné, 7 dní polojasných, 6 dní oblačných, 5 dní skoro zatažených a 8 dní
zatažených. Z toho byl 1 den mrazivý s teplotou od -0,1 °C do -10 °C a 1 den
letní s teplotou od 4,3 °C do 25,3 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -2,5 °C 21. 4. (pátek), +0,3 °C 19. 4. (středa), +0,9 °C
24. 4. (pondělí), +1,1 °C 29. 4. (sobota), +1,3 °C 20. 4. (čtvrtek), +1,8 °C 18. 4.
(úterý), +2,6 °C 25. 4. (úterý), +3,3 °C 26. 4. (středa), +3,4 °C 23. 4. (neděle),
+3,9 °C 6. a 27. 4. (čtvrtek, čtvrtek).
Nejchladnější den: středa 19. 4., kdy se teplota pohybovala od 0,3 °C do 5,8 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 25,3 °C 10. 4. (pondělí), 23 °C 1. 4. (sobota), 22,8 °C
2. 4. (neděle), 21,9 °C 9. 4. (neděle), 19,2 °C 25. 4. (úterý), 17,9 °C 8. 4. (sobota),
16,6 °C 5. a 24. 4. (středa, pondělí), 16,1 °C 15. 4. (sobota), 15,5 °C 14. 4. (pátek),
15,4 °C 12. 4. (středa), 15,3 °C 21. 4. (pátek), 15 °C 3. 4. (pondělí).
Nejteplejší den: pondělí 10. 4., kdy se teplota pohybovala od 4,3 °C do 25,3 °C.
Průměrná teplota za měsíc duben: +10,17 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: +4,88 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci dubnu se pohybovala od +5 °C do
+12 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc duben: +9,02 °C.
Průměr zemní teploty od počátku roku: +3,92 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1007 hPa 25. a 26. 4. (úterý, středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1033 hPa 21. 4. (pátek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 14,4 l vody 26. 4.(středa), 10,5 l vody 4. 4.
(úterý), 8,8 l vody 28. 4. (pátek), 7,2 l vody 18. 4. (úterý), 6,6 l vody 3. 4. (pondělí),
3,1 l vody 7. a 17. 4. (pátek, pondělí).
Celkem v měsíci dubnu napršelo: 64,4 l/m2.
Od počátku roku napršelo: + 137,4 l/m2.
Poznámka: V neděli dne 2. 4. byla v noci zaznamenána první letošní bouřka.
Josef Hůrka
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 Poslední chvíle pod přístřeškem sportovní haly a pak, hurá do deště.

 Na kontrole U boudy jsme zastihli zástupce hořovického oddílu Vlaštovka.
Ale počasí nepočasí, o pochodníky se na startu a cíli, v kuchyni
bufetu a na kontrolách staralo 23
členů zdického odboru. Víte, on se
těžko popisuje ten příjemný a spokojený pocit, když se po pochodu
všichni sesedneme u sklenky dobrého vína.
Ale je třeba poděkovat i těm, bez
kterých bychom, už po sedmadvacáté, nedokázali pěší a cyklo putování
připravit. Městu Zdice, vedení a zaměstnancům Sportovního a tech-

nického zařízení města (především
sportovní haly), pekárně Oldřicha
Johana, středisku Černín Agropodniku Beroun a. s., správě hradu Točník,
autobusové dopravě KČT Hořovice
i hořovické tiskárně Onefactory.
Ale nebuďte smutní. Pro vás,
kteří se deště nebojí, i pro všechny
ostatní, dvacátý osmý ročník Hájemství zeleného, bohdá zalitý sluníčkem, chystáme na sobotu 14. dubna
příštího roku.
Za odbor KČT Mirek Zálom

 O razítka a turistické vizitky je velký zájem.

Hotel Emilly přijme brigádnici
na výpomoc během obědů od 10 do 14 hodin.
Tel. 777 032 068.
www.mesto-zdice.cz

pozvánky - společnost

Smíšené zboží

Miluše Podskalská
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Zájezd do divadla
Společenský klub Zdice pořádá zájezd do
Divadla na Vinohradech na slavnou Moliérovu komedii ŠKOLA ŽEN.
Hrají: Tomáš Pavelka, Jan Šťastný, Tereza Terberová,
Dominick Benedikt, Marek Holý, Simona Postlerová, Jiří
Plachý, Jiří Žák, Marek Adamczyk a další.
Cena: 400,- Kč. Přihlášky: Společenský klub Zdice,
po-pá 7-15.30 h, tel. 311 685 186, 602 628 867. Odjezd:
pátek 2. června v 17 hodin z náměstí.

Restaurace
"POD SKÁLOU" Zdice

Obecní dům Chodouň
sobota 13. 5. 2017
od 15 hodin

Koncert k 115. výročí narození
slavného chodouňského
rodáka Josefa Poncara

Novinky
Vynikající chléb „Domácí ŠUMAVA“, rohlíky „KŘOUPÁKY“ a domácí škvarkové placky.
Nabízíme NEJKVALITNÉJŠÍ
UZENINY A MASO:
t šunka - 6 druhů - 95 % masa,
t špekáčky - 6 druhů - 80 %
masa, párky – 90 % masa,
t nově – šunka dušená v páře –
vhodná pro děti - 95 % masa.
Super nabídka jedině u nás:
t Příbramské špekáčky,
t Příbramský vynikající Gothaj,
t Příbramský turistický salám.
t Každé úterý a čtvrtek
„BIO“ jogurty a sýry z farmy.
t Španělské uzeniny – CHORIZO, ŠVARCVALDSKÁ ŠUNKA,
UHERÁKY, PRAVÁ ŠUNKA OD
KOSTI, ŠEBESTIÁNSKÁ SLANINKA, JELENÍ KLOBÁSY a KLOBÁSY Z PECE.
t Nejlepší „VENKOVSKÉ PÁRKY“
– 90 % masa
t PRAVÁ ŠPANĚLSKÁ KRŮTÍ
ŠUNKA – 90 % masa
přednáší
Bc. Jana Jarošová
t VELKÉ CHLEBÍČKY z Mýta za
cenu
od 12,90
Kčh
25. super
května
2017
od 18
t Vždy
vstupné
volnéu nás nejlevněji nakoupíte
KUŘECÍ PRSA a KUŘECÍ ČTVRTKY - 45,90 Kč
t PEČEME: domácí sladké pečivo – pekanové rohlíky, štrůdly,
dřevorubecký chléb a pravé francouzské kaiserky

Městská knihovna Zdice
Přednáška
Zdravé sezení

ZDRAVÉ SEZENÍ

Bc. Jany Jarošové
v Městské knihovně
Zdice se
uskuteční
25. května
od 18:00.
Vstup
volný.

a
Ten píše to a ten zas tohle
(literárně hudební beseda)

22. května 2017
od 18.00
Městská knihovna Zdice
Autoři představí své knižní novinky
Monology k živým i mrtvým a
Skrytá krása Čech,

➨ rozšiřujeme nabídku o domácí limonády
➨ zeleninové, ovocné a těstovinové saláty
➨ rozvoz obědů a hostů (pátek a sobota)
více info na tel.č.721 964 839
➨ 20. - 21. 5. 2017 - Grilované pochoutky
(steaky,hamburgery, špízy aj.)
➨ 27. - 28. 5. 2017 - Rybí víkend
www.mesto-zdice.cz

stejně jako další
prozaické i poetické tituly,
rádi zodpoví otázky a
podepíší zakoupené knihy.
Hudební doprovod J. P. Snětivý

vstupné volné
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inzerce - pozvánky

kejklíř

eâwç [tÜwxÇ
DJ Stenny

V neděli

28.5.2017
od 13.00
Město Zdice vyhlašuje veřejnou výzvu
na obsazení pracovní pozice

Technický pracovník

Místo výkonu práce: Zdice
Druh práce: technik
Platová třída odpovídající druhu práce: podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, max. 9. platová třída (podle konkrétní náplně práce).
Doba pro trvání pracovního poměru: doba určitá se zkušební lhůtou 3 měsíce.
Předpoklad nástupu do zaměstnání: od 1. 6. 2017
Předpoklady:
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost
Další předpoklady:
kvalifikační předpoklady: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru
uživatelská znalost PC, řidičský průkaz skupiny B
místní znalost výhodou
Podrobnosti k podání přihlášky jsou k dispozici na úřední desce města Zdice, nebo na webových
stránkách města Zdice. Prosíme případné uchazeče, aby dodrželi postup uvedený na úřední desce.

Hostinec
"U Šmídů"
v Černíně
w čerstvá grilovaná kuřata aj.
w jukebox, fotbálek, kulečník, šipky
w každý týden jiný pivní speciál
w posezení venku pod markýzou

20. 5. 2017 Vás srdečně
zveme na Staročeské Máje:
od 14 hod. průvod vsí,
v 19 hod. porážení krále,
od 20 hod. Staročeská
zábava v hostinci
se skupinou BASS

Tiráž
Zdické noviny - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakční rada: Bc. Antonín Sklenář, Richard Dolejš, Mgr. Přemysl Landa, Libor Jonáš, Mgr. Jana
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