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Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2017 máme všichni za sebou. Někdo může konstatovat, že byl
hodně úspěšný jak v osobním, tak
i v profesním životě. Další spoluobčané konstatují, že uplynulý rok byl
průměrný. Jednou nahoře a jednou
dole. Poslední skupina spoluobčanů
by nejraději na rok 2017 zapomněla. Přál bych Vám, abyste všichni
pro rok 2018 byli v té první, šťastné skupině občanů. Vstupujeme
do jubilejního roku, který bude plný
ohlédnutí, zamyšlení, poselství. Naše
republika bude slavit 100. výročí založení Československa. Chtěl bych
Vám touto cestou popřát do nadcházejícího roku 2018 hodně vzájemné
tolerance. Když to půjde, obklopujte
se lidmi, kteří Vás mají rádi, váží si
Vás a podporují Vás. To je ta síla života. Snažte se dělat věci, které Vás
baví a ve kterých jste dobří. Přináší
to dobrou náladu, povzbuzení a pozitivní motivaci k dalšímu výkonu
a životu. Pokud se vám nebude dařit,
nenechte se neúspěchem odradit. Nebojte se prosadit svůj názor, když si
myslíte, že jste v právu. Když o Vás
a bez Vás někdo říká něco špatného,
vězte, že to nic nevypovídá o Vás,
ale o něm. Mnozí lidé neumějí unést
úspěch nebo štěstí toho druhého.

Ukazuje to na jejich závist a vlastní
neschopnost. Hleďme do budoucnosti. Zamyslete se sami nad sebou,
uvědomte si svoje silné a slabé stránky, zhodnoťte své příležitosti a dosažené úspěchy a pochvalte se za ně.
Umět sám sebe ocenit neznamená totéž jako se nahlas vychloubat. Snažte
se i v těžkých životních chvílích pro
sebe a své nejbližší něco pozitivního
získat. Každá životní nepříjemnost
je životní zkouškou. Životní příběh
tím nekončí, ale pokračuje. Měl by
pokračovat pozitivně, vesele a snažit si život užívat. Protože skutečným
štěstím pro budoucnost je milovat
lidi, milovat život. Přeji Vám všem
spoluobčanům do roku 2018, aby se
Vám veškerá předsevzetí do nového
roku 2018 splnila a byli jste všichni
zdraví, šťastní a spokojení.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

Vánoční koncert věnovaný všem lidem dobré vůle
Tak jako každý rok, konal se i letos o vánočních svátcích 26. prosince v kostele Narození Panny Marie ve Zdicích koncert k uctění památky narození Ježíše Krista
a všech lidí dobré vůle.

22. ples
města Zdice

trofonické varhany realizoval jáhen Josef Jonáš. Vánoční písně a koledy z Čech a Moravy se příznivě dotkly
duší všech přítomných posluchačů. Zvláště pozorně
vyslechli přítomní v podání skupiny Pokus zahraniční
koledu, kterou do češtiny přeložila zdická rodačka Viola Jíchová. Překrásný večer zakončila společná píseň
Narodil se Kristus Pán, veselme se. S krásnými pocity a s klidem v duši odcházeli přítomní spoluobčané
do svých domovů.
Josef Hůrka

Sobota 10. února
od 20:00
✾ Hlavní host Pavel Vítek
✾ Bublinová show Matěje
Kodeše ✾ K tanci a poslechu
hraje Handabanda
✾ Slosování o hlavní ceny
plesu ✾ Tombola

Po přivítání početných účastníků panem jáhnem
Josefem Jonášem vystoupil již tradičně oblíbený Zdický smíšený pěvecký sbor za řízení Mgr. Bc. Martiny
Rajtmajerové a vokálně instrumentální skupina Pokus
za řízení Mgr. Jana Šebesty. Hudební doprovod na elek-
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Vodohospodáři čelí
cenovému skoku pražské vody
Zástupci měst Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák se v úterý 5. 12 sešli na schůzce hlavních akcionářů
společnosti VAK Beroun. Hlavními tématy jednání byly investice a ceny vodného a stočného na rok 2018.
Podle očekávání se zvýšila cena
vody nakupované z Prahy, ale berounští vodohospodáři se na něj podle ředitele společnosti Jiřího Paula dobře
připravili. Ačkoliv se cena pražské
vody zvedá o téměř 1,4 Kč za jeden
metr krychlový, regionální cena pro
Berounsko a Hořovicko se změní jen
o 35 haléřů. A to navíc v příštím roce
vlivem inflace porostou i další náklady. Jak je možné čelit takovému cenovému skoku? „V mnoha položkách se
nám daří šetřit náklady nebo je alespoň nezvyšovat. Zásadní vliv na to
mají investice do obnovy, které snižují
potřebu oprav a zvyšují hospodárnost
provozu,“ vysvětluje Paul.
VAK Beroun v tomto roce dokončil několik rozsáhlých investic,
například rekonstrukci vodojemů
v Berouně, Loděnici a Jinočanech,
výměnu vodovodu pro největší berounské sídliště nebo rozšíření čistírny
odpadních vod Žebrák. V Hořovicích
se do poslední etapy dostává komplexní řešení odvádění vod z lokality
Stareč, se kterým souvisí řada investic
dohromady za více než 50 miliónů korun. V dalších letech bude pokračovat
postupná obnova technologie na dvou
největších čistírnách v regionu – v Berouně a v Hořovicích. Zejména investice se promítají nejvíce do úpravy
regionálního stočného pro rok 2018,
které bude vyšší o 95 haléřů.

vč. DPH
15%
Vodné
Stočné
Celkem

2017

2018

Kč/m3
52,96
41,46
94,42

Kč/m3
53,36
42,55
95,91

Strom svobody 2018
Vážení občané,
v letošním roce budeme slavit
100. výročí založení Československa. U této příležitosti byla
Nadací přátelství vyhlášena akce
v rámci České republiky a možnost přidat se k akci "Zasaďte
Strom svobody 1918-2018". Rád
bych, aby město Zdice si zasadilo takový svůj Strom svobody
2018. Chtěl bych u zdické veřejnosti ještě více posílit, zejména
mezi mládeží, význam oslav Dne
vzniku ČSR. Z tohoto důvodu
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Podle starosty města Bc. Antonína
Sklenáře je sice každé zvýšení nákladů
pro občany nepříjemné, ale i v tomto
roce odpovídá dlouhodobé strategii,
na které se akcionáři dohodli. „Bez
obnovy majetku bychom zanechali
po sobě dluh, který by za nás splácely budoucí generace,“ říká A. Sklenář
a oceňuje zároveň snahy vodohospodářů o úspory nákladů. Výsledná cena
regionálního stočného, 37 Kč za kubík
odpadní vody, navíc patří k nejnižším
v regionu. Proč tomu tak je? „U malých čistíren odpadních vod, které byly
postaveny z evropských dotací, se totiž
dramaticky projevuje povinná tvorba
rezervy na obnovu, kterou pečlivě hlídá
státní fond pro životní prostředí,“ upřesňuje ředitel Paul. V regionální ceně se
investuje postupně a dlouhodobě. Navíc
je na dvanáct čistíren zahrnutých do regionální ceny připojeno téměř 50 tisíc
obyvatel a řada velkých podniků. S tím
se malé obce nemohou srovnávat.
Regionální cena za dodávku vody
a odvádění odpadní vody v roce 2018
tak bude 83,40 Kč/m3 bez 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 2975 Kč
na osobu za rok, tj. 248 Kč za měsíc.
VaK Beroun

meziroční
změna
Kč/m3
0,40
1,09
1,50

meziroční
změna
%
0,76%
2,64%
1,58%

Vás občany žádám o návrh místa,
kde by ve Zdicích mohl takový
Strom svobody 2018 být vysazen.
Nejlépe na městských pozemcích
a místě důstojném pro nás všechny. Veškeré náměty, prosím, zasílejte na emailovou adresu: pí Pošmurná doprava.zp@mesto-zdice.
cz nebo na tel. 313 037 002. Lípa
srdčitá bude vysazena v říjnu 2018
při slavnostní příležitosti a bude
připomínat nejenom vznik Československa, ale i význam svobody
a demokracie.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

 Vzpomínka na vánoční čas ve Zdicích (foto M. Kupec)

Poděkování členkám SPOZ

 Starosta Zdic Bc. Antonín Sklenář se setkal v pátek 8. 12. s členkami Sboru
pro občanské záležitosti, aby jim poděkoval za jejich celoroční práci, kterou
pro město Zdice a jeho občany svědomitě vykonávají. Na snímku zleva Blanka
Mandová, Milena Koulová, Jarmila Hebedová, starosta Bc. Antonín Sklenář,
Jaroslava Bendová, Marie Kaiserová a Marcela Abrahámová.

Venčení psích mazlíčků
Vlastnit pejska není jen radost, ale i starost. Při venčení psích mazlíčků buďte ohleduplní ke svým spoluobčanům a snažte se udržovat
okolí čisté. Uklízejte exkrementy po svých miláčcích, jinak mohou
způsobit infekci jiným zvířatům a potíže chodcům. Úklid po svém psovi by měl být samozřejmostí. Ve Zdicích máme umístěné koše na psí
exkrementy u garáží na Písmenech, nad chatami u vodojemu, na polní
cestě od kotelny směrem k Černínu, u mateřské školy v Zahradní ulici,
na cestě za cvičákem.
Jsou u nich i sáčky,
které jsou pro tyto
účely k dispozici také
v pokladně městského
úřadu. Žádáme občany, aby neznečišťovali přírodu a veřejná
prostranství a přispěli tak k lepšímu
životnímu prostředí
ve Zdicích. V opačném případě může
být uložena pokuta až
do výše 20 000 Kč.
MěÚ Zdice
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Vánoční nadílka v Domově V Zahradách
Starosta města Bc. Antonín Sklenář navštívil ve středu 20. 12. společně
s členkami Sboru pro občanské záležitosti, ředitelkou ZŠ Zdice Mgr. Evou
Fiřtovou a čestným občanem města jáhnem Josefem Jonášem naše nejstarší
spoluobčany v Domově V Zahradách. Společně s dětmi ZŠ Zdice, které pod
vedením Mgr. Miroslavy Lodeové a za hudebního doprovodu Mgr. Terezy Lukešové připravily a předvedly krátký kulturní program, pak všichni předali obyvatelům domova dárkové vánoční balíčky věnované městem Zdice.
-lj-

Volba prezidenta České republiky
Starosta města Zdice, podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě
prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
l. Volba prezidenta České republiky se koná:
v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.
případné II. kolo volby prezidenta České republiky se koná:
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb je pro voliče podle místa, kde jsou přihlášen k trvalému pobytu:
volební okrsek č. 1 - budova staré školy - Zdice, Komenského 72
ulice: Barákova, Dělnická, Farčina, Hornická, Hroudská, Jungmannova,
K Samohelce, Knížkovická, Komenského, Na Hroudě, Na Nové, Na Vyhlídce, Nad Cihelnou, Nad Kovárnou, Nad Úvozem, Palackého náměstí,
Partyzána Košťálka, Pod Šachtou, Polní, Stará Zvonice, U Hřbitova, U Topírny, Vorlova, Za Skálou, Zdíkovo náměstí
volební okrsek č. 2 - budova nové školy - Zdice, Žižkova 589
ulice: 5. května, Erbenova, Fügnerova, Havlíčkova, Školská, Velizská, Wolkerova, Žižkova, Poncarova.

volební okrsek č. 3 – Městská knihovna Zdice – Zdice, Tyršova 1056
ulice: Čs. armády, Družstevní, Husova, Levínská, Mlýnský ostrov, Našich
Mučedníků, Nerudova, Petra Bezruče, Pod Knihovem, Svatopluka Čecha,
Šrámkova, T. G. Masaryka, Tyršova, V Lukách, Vápenka, Vrchlického,
Za Brankami, Za Litavou, Zahradní, dále pak čp. 70,72,73 a 74 patřící
do katastru Černín.
volební okrsek č. 4 – budova hasičské zbrojnice - Zdice, část Černín l
občané z Černína

volební okrsek č. 5 - budova hasič. zbrojnice - Zdice, část Knížkovice l0
občané z Knížkovic

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným
občanským průkazem.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
5. Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise
vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
6. Ve dnech II. kola volby prezidenta obdrží volič hlasovací lístky
ve volební místnosti.

www.mesto-zdice.cz
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 23 - 27)
Rada města č. 23
ze dne 27. 11. 2017
l Rozpočtové provizorium
Rada města Zdice schvaluje a doporučuje schválit zastupitelstvu města
rozpočtové provizorium za těchto uvedených podmínek pro období od 1. 1.
2018 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 2017,
3. město bude hradit závazky z již uzavřených smluv,
4. město nezahájí v době rozpočtového provizoria investiční akce.)
l Rozpočtové opatření č. 5 roku
2017
Rada města Zdice souhlasí s návrhem
na rozpočtové opatření č. 5 roku 2017
a doporučuje zastupitelstvu města Zdice toto rozpočtové opatření schválit.
l Odměny za výkon funkce členům
zastupitelstev
Rada města doporučuje schválit Zastupitelstvu města výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva města
v nezměněné výši.
l Hospodaření koupaliště 2016
a 2017
Rada města Zdice bere na vědomí
zprávu o hospodaření koupaliště
v roce 2017.
l Údržba SpD, knihovna, bar
Rada města Zdice bere na vědomí
informaci vedoucího Společenského
klubu o proběhlých a plánovaných investicích Společenského klubu na rok
2018.
l Prodej pozemků v průmyslové
zóně Zdice - západ
Rada města Zdice bere na vědomí
připomínky k uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem
Zdice, jako „budoucím prodávajícím“
a společností Accolade, s. r. o. IČ:
27851371, jako „budoucím kupujícím“ jejímž předmětem je budoucí
prodej pozemků p. č. 2127/35, orná
půda o výměře 12 266 m², p. č. 2128,
ostatní plocha o výměře 1 583 m², p. č.
2129/1 , orná půda o výměře 7 323 m²
a p. č. 2129/16, orná půda o výměře
175 m² v k. ú. Zdice za cenu 300 Kč/
m² za předpokladu splnění následujících podmínek, které jsou součástí
Smlouvy o budoucí smlouvě, na vybudování veřejné dopravní a technické
infrastruktury:
a) zajištění projektové dokumentace
a vybudování obousměrné místní ko-
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munikace 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.
a doporučuje ZM ke schválení.
Rada města Zdice na základě připomínek zastupitelů a RM navrhuje odboru
městských investic a majetku zapracovat další připomínky (podmínka
uzavření plánovací smlouvy a sankční
podmínku) v případě nevybudování
dopravní a technické infrastruktury
pro město Zdice.
l ZPŘ - „Projekt komplexní revitalizace městské zeleně ve Zdicích
- etapa II.“
Rada města Zdice
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Zpráva o hodnocení ze dne 6. 11. 2017, složení komise: Bc. Antonín Sklenář, Ing. Lenka
Vyhnálková, Jiří Ulbrich, Kateřina
Křížková, Ing. Libor Malůšek, administrace: MSPro, s. r. o.) o průběhu
zjednodušeného podlimitního řízení
„Projekt komplexní revitalizace městské zeleně ve Zdicích - etapa II“.
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku nejnižší cenové nabídce ve výši 1 839 646,00 Kč
bez DPH (2 225 972,00 Kč s DPH)
uchazeči OK GARDEN s . r. o., Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, IČ:
27571297 a pověřuje starostu města
Bc. Antonína Sklenáře podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, Oznámení o výběru a Smlouvy
o dílo.
l VZMR - Zdice - sportovní areál stavební úpravy (3. etapa)
Rada města Zdice
1) souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého

rozsahu „ZDICE - sportovní areál stavební úpravy (3. etapa) – varianta
bez sauny“ a pověřuje pana starostu
Bc. Antonína Sklenáře podepsáním
výzvy v tomto znění.
2) stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
Mgr. Landa, Mgr. Holotina, Bc. Doskočil, Bc. Sklenář, Ing. Pánek, náhradníci: p. Freyburg, p. Macháček,
JUDr. Peltan, administrace: Kateřina
Křížková
3) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 13. 12. 2017
do 8,00 hodin.
4) stanovuje termín pro otevírání obálek a hodnocení nabídek komisí dne
13. 12. 2017 od 8,05 hodin.
l VZMR - „Dostavba školního
areálu Základní školy ve Zdicích
- zajištění výkonu koordinátora
BOZP“
Rada města Zdice:
1) souhlasí s Výzvou k podání nabídky
na akci „Dostavba školního areálu základní školy ve Zdicích – zajištění výkonu koordinátora BOZP“ a pověřuje
starostu města Bc. Antonína Sklenáře
jejím podpisem,
2) souhlasí se Zadávací dokumentací
– „Dostavba školního areálu základní
školy ve Zdicích – zajištění výkonu
koordinátora BOZP“,
3) Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 18. 12. 2017 v 10:30 h.
4) Termín zasedání komise pro otevírání a hodnocení nabídek dne 18. 12.
2017 v 10:35 h.
5) stanovuje komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Landa, Ing. Jíchová, JUDr. Peltan, pí Rabochová,
Bc. Sklenář, náhradníci: Ing. Rosenbaumová, p. Novotný, p. Pánek P. Administrace: ELCOS GROUP s. r. o.
l VZMR - „Dostavba školního areálu základní školy ve Zdicích - zajištění výkonu technického dozoru“
Rada města Zdice:
1) souhlasí s Výzvou k podání nabídky
na akci „Dostavba školního areálu základní školy ve Zdicích – zajištění výkonu technického dozoru“ a pověřuje
starostu města Bc. Antonína Sklenáře
jejím podpisem,
2) souhlasí se Zadávací dokumentací
– „Dostavba školního areálu základní
školy ve Zdicích – zajištění výkonu
technického dozoru“,
3) Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 18. 12. 2017 v 10:00 h.
4) Termín zasedání komise pro otevírání a hodnocení nabídek dne 18. 12.
2017 v 10:05 h.
5) Stanovuje komisi pro otevírání
obálek ve složení: Mgr. Landa, Ing. Jíchová, JUDr. Peltan, pí Rabochová,
Bc. Sklenář, náhradníci: Ing. Rosenbaumová, p. Novotný, p. Pánek P.
Administrace: ELCOS GROUP s. r. o.

l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6018117/1
mezi městem Zdice, jako povinným
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ:
24729035, zastoupené na základě plné
moci společností ELEKTROSTAV
STRAKONICE s. r. o., se sídlem
Strakonice, IČ: 47239034 jako oprávněným, v rámci stavby: „Zdice – TS,
kNN pro p. č. 1854/2“, spočívající
v právu oprávněné strany umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na pozemcích
města p. č.: 1831/23, 1842/3 a 1857/14
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 Bc. Antonína Sklenáře, starostu města, jejím podpisem.
l Žádost o směnu pozemků
1) Rada města Zdice souhlasí s bezúplatnou směnou pozemku p. č 865/32
v k. ú. Zdice ve vlastnictví města Zdice za pozemky p. č. 1773/3 a 559/12
v k. ú. Zdice ve vlastnictví paní M. S.,
Zdice, za předpokladu, že paní M. S.
umožní městu Zdice na pozemcích
p. č. 1759/2, 1761/2 a 865/32 v k. ú.
Zdice vybudovat bezúplatně vedení
dešťové kanalizace sloužící pro odvod
dešťové vody z místní komunikace
Našich Mučedníků, a doporučuje ZM
ke schválení.
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na cizím pozemku
mezi městem Zdice, jako budoucím
oprávněným a paní M. S., Zdice, jako
budoucím povinným, na právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit
údržbu, úpravu, obnovu a výměnu
vedení dešťové kanalizace na budoucích služebných pozemcích paní M. S.
p. č. 1759/2, 1761/2 a 865/32 v k. ú.
Zdice, bezúplatně, a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře, starostu města, podpisem smlouvy.
l Souhlas zřizovatele s investičními
prioritami škol a školských zařízení
pro potřeby Strategického rámce
MAP
Město Zdice jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Zdice, Komenského 72, Zdice, schvaluje
investiční prioritu (Rozvoj odborného
vzdělávání v ZŠ Zdice - infrastruk-
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usnesení RM
tura školy, navýšení kapacity školy)
Základní školy pro potřeby Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání SO
ORP Beroun, které jsou součástí Strategického rámce MAP.
l Schválení rozpočtů a střednědobých výhledů P. O. města Zdice
Rada města Zdice schvaluje rozpočty
příspěvkových organizací města Zdice
na rok 2018 dle přílohy a střednědobé výhledy příspěvkových organizací
na rok 2019 - 2020.
l Návrh společného postupu na autobusové dopravce v závazku veřejné služby
Rada města pověřuje starostu města
Zdice k udělení plné moci pro odeslání
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie s informacemi o rozhodnutí
uzavřít smlouvu o veřejných službách
v přepravě cestujících.
l Doplnění člena kontrolního výboru
Rada města Zdice doporučuje zastupitelstvu města zvolit za člena kontrolního výboru slečnu Patricii Podskalskou.
l Stanovení programu ZM Zdice
Rada města Zdice souhlasí s termínem
konání ZM dne 11. 12. 2017 v 17,00
hodin v zasedací místnosti MěÚ Zdice
a s navrženým programem ZM.
Rada města č. 24
ze dne 4. 12. 2017
l VO - Jungmannova, U Hřbitova,
Barákova, Velizská
Rada města Zdice
1. souhlasí s nabídkou na akci Veřejné osvětlení Zdice, ul. Jungmannosva, U Hřbitova, Barákova, Velizská - sloučení s pokládkou NN
v hodnotě 137 170,00 Kč bez DPH,
(tj. 165 976,00 Kč s DPH), kterou provede firma ENERGON Dobříš s. r. o.,
Půmyslová 1665, 263 01 Dobříš, IČ:
25727362,
2. pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem objednávky.
l Dodatek Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní
Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku
č. 2 ke Smlouvě o budoucí smlouvě
kupní uzavřené dne 10. 9. 2015 mezi
panem M. M. a paní S. M. a městem
Zdice, jejímž předmětem je budoucí
odkoupení části pozemku p. č. 2004/1
v k. ú. Zdice do majetku města Zdice,
z důvodu změny termínu uzavření
kupní smlouvy do 31. 12. 2018.
l Informace - studie „Zjednosměrnění pod hřbitovem Zdice“
Rada města Zdice bere na vědomí
informaci o studii „Zjednosměrnění pod hřbitovem Zdice“ vypracovanou Ing. Janem Kapitánem, IČ:
42563852.
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Rada města č. 25
ze dne 5. 12. 2017
l Prodej pozemků v průmyslové
zóně Zdice - západ
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě
kupní mezi městem Zdice, jako „budoucím prodávajícím“ a společností
Accolade, s. r. o. IČ: 27851371, jako
„budoucím kupujícím“ v předloženém znění, jejímž předmětem je budoucí prodej pozemků p. č. 2127/35,
orná půda o výměře 12 266 m², p. č.
2128, ostatní plocha o výměře 1 583
m², p. č. 2129/1 , orná půda o výměře
7 323 m² a p. č. 2129/16, orná půda
o výměře 175 m² v k. ú. Zdice za cenu
300 Kč/m² za předpokladu splnění
následujících podmínek, které jsou
součástí Smlouvy o budoucí smlouvě, na vybudování veřejné dopravní
a technické infrastruktury:
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
Rada města č. 26
ze dne 11. 12. 2017
l Prodej pozemků v průmyslové
zóně Zdice - západ
Rada města Zdice předkládá Smlouvu
o budoucí smlouvě kupní mezi městem Zdice, jako „budoucím prodávajícím“ a společností Accolade, s. r. o.
IČ:27851371, jako „budoucím kupujícím“ v předloženém znění, jejímž
předmětem je budoucí prodej pozemků p. č. 2127/35, orná půda o výměře
12 266 m2, p. č. 2128, ostatní plocha
o výměře 1 583 m2, p. č. 2129/1,
orná půda o výměře 7 323 m2 a p.č.

2129/16, orná půda o výměře 175
m2 v k. ú. Zdice za cenu 300 Kč/m2
za předpokladu splnění následujících
podmínek, které jsou součástí Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, na vybudování veřejné dopravní a technické
infrastruktury, ke kterým se budoucí
kupující zavazuje:
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 (ÜP),
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 a doporučuje
ZM ke schválení.
l Posouzení DPPS a VV na akci
„Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova, Zdice
1. Rada města Zdice bere na vědomí
informaci o posouzení DPPS a VV
na akci „Dostavba školního areálu ZŠ
Žižkova, Zdice“.
2. Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku vyzvat
Projektový ateliér pro architekturu
a pozemní stavby, spol. s r. o., jako
zhotovitele projektové dokumentace
k vyjádření a odstranění nedostatků
v projektové dokumentaci a výkazu
výměr na akci „Dostavba školního
areálu ZŠ Žižkova, Zdice“ do 15. 12.
2017.
Rada města č. 26
ze dne 18. 12. 2017
l Dostavba školního areálu základní školy ve Zdicích - zajištění výkonu technického dozoru
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Zpráva o hodnocení
nabídek ze dne 18. 12. 2017, složení
komise: Mgr. Landa, Ing. Jíchová,
JUDr. Peltan, pí Rabochová-nepří-

tomna, Bc. Sklenář) o průběhu výběrového řízení zakázky malého rozsahu
na akci „Dostavba školního areálu
základní školy ve Zdicích – zajištění
výkonu technického dozoru“, 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
1 948 000,00 Kč bez DPH, uchazeči
SUNCAD s. r. o., se sídlem Špotzova 6, 161 00 Praha 6, IČO: 26689707
a pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky a Příkazní smlouvy.
l VZMR - „Zdice - sportovní areál
- stavební úpravy (3. etapa)
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 13.
12. 2017, složení komise: Bc. Antonín Sklenář, Mgr. Přemysl Landa,
Mgr. Miroslav Holotina-omluven,
Ing. Michal Pánek, MBA-omluven,
Bc. František Doskočil, administrace:
Kateřina Křížková) o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „ZDICE - sportovní areál - stavební úpravy (3. etapa), která proběhla
v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2017.
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku nejnižší cenové nabídce ve výši 4 398 257,00 Kč
bez DPH uchazeči ZELENKA STAVBY s. r. o., Kublov 281, 267 41
Kublov, IČ 24681806 a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře
podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Smlouvy o dílo.
l Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města Zdice souhlasí:
1. s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu
č. IV-12-6021274/VB/01 „Zdice,
Na Hroudě, kNN čp. 728“ mezi městem Zdice, jako budoucím povinným
a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, IČ: 24729035, jako budoucím
oprávněným, na právo umístit, zřídit,
provozovat, opravovat, činit údržbu,
úpravu, obnovu a Zařízení distribuční
soustavy na budoucím služebném pozemku města Zdice p. č.: 2219, 2207/1
v k. ú. Zdice, za úplatu 500 Kč/bm
+ DPH v zákonné výši a pověřuje
Bc. Antonína Sklenáře, starostu města,
podpisem smlouvy.
2. s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést
stavbu č. IV-12-6021274/VB/01c
„Zdice, Na Hroudě, kNN čp. 728“
mezi městem Zdice, jako budoucím
povinným, paní M. V., jako budoucím
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usnesení RM a ZM
oprávněným a ČEZ Distribuce, a. s. se
sídlem Děčín, IČ: 24729035, zastoupené společností ELEKTROTRANS
a. s., se sídlem Praha 5, IČ: 25655558,
jako investorem, na právo umístit,
zřídit, provozovat, opravovat, činit
údržbu, úpravu, obnovu Inženýrskou
síť na budoucím služebném pozemku města Zdice p. č.: 2207/1 v k. ú.
Zdice, za úplatu 500 Kč/bm + DPH
v zákonné výši a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře, starostu města, podpisem
smlouvy.
3. s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést
stavbu č. IV-12-6021274/VB/01b
„Zdice, Na Hroudě, kNN čp. 728“
mezi městem Zdice, jako budoucím povinným, paní D. S., paní I. P.,

jako budoucím oprávněným a ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, IČ:
24729035, zastoupené společností
ELEKTROTRANS a. s., se sídlem
Praha 5, IČ: 25655558, jako investorem, na právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu,
obnovu Inženýrskou síť na budoucím
služebném pozemku města Zdice
p. č.: 2207/1 v k. ú. Zdice, za úplatu
500 Kč/bm + DPH v zákonné výši
a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře, starostu města, podpisem smlouvy.
l Smlouva o připojení VO k distribuční soustavě v ulici Petra Bezruče
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením
Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.
17_SOP_01_4121353852 mezi měs-

tem Zdice, jako zákazníkem, a ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, IČ:
24729035, jako provozovatelem distribuční soustavy (PDS), jejímž předmětem je závazek PDS připojit odběrné
el. zařízení zákazníka na pozemku p. č.
410/9 v k. ú. Zdice k distribuční soustavě a závazek zákazníka uhradit PDS
podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním rezervovaného příkonu ve výši 8 000 Kč
a pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenáře podpisem Smlouvy.
l Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IE-12-6001935/2 „Zdice –

VN, TS, kNN – opuštění cizí TS NAREX“ mezi městem Zdice, jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce,
a. s. se sídlem Děčín, IČ: 24729035,
jako budoucím oprávněným, na právo
umístit, zřídit, provozovat, opravovat,
činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu Součásti distribuční soustavy
na budoucích služebných pozemcích
města Zdice p. č.: 2029/1 a 2029/2 v k.
ú. Zdice, za úplatu 500 Kč/bm + DPH
v zákonné výši a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře, starostu města, podpisem
smlouvy.
l Darovací smlouva Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Rada města Zdice souhlasí s darovací
smlouvou na bezplatný převod 2 ks
přileb MSA F2 X-TREM v účetní
hodnotě 10 956,- Kč.

Z jednání Zastupitelstva města č. 21
Zastupitelstvo města
ze dne 11. 12. 2017
Zastupitelstvo města určuje:
l Zastupitelstvo města Zdice určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Jiřího Podskalského a pana Karla
Freyburga.
Zastupitelstvo města schvaluje:
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje návrhovou komisi ve složení:
předseda pan Mgr. Přemysl Landa,
členové - pan Josef Macháček a paní
Ing. Andrea Rosenbaumová.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje program zastupitelstva.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje rozpočtové opatření č. 3,
4, 5 roku 2017.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje rozpočtové provizorium za těchto uvedených podmínek pro období
od 1. 1. 2018 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 2017,
3. město bude hradit závazky z již
uzavřených smluv,
4. město nezahájí v době rozpočtového provizoria investiční akce.)
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje ponechat odměny neuvolněných členů zastupitelstva
města od 1. 1. 2018 beze změny.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zakazuje požívání
alkoholických nápojů na veřejném
prostranství za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
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pořádku na vymezených veřejných
prostranstvích.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 10. 9. 2015 mezi panem M.
M. a paní S. M. a městem Zdice, jejímž předmětem je budoucí odkoupení části pozemku p. č. 2004/1 v k.
ú. Zdice do majetku města Zdice,
z důvodu změny termínu uzavření
kupní smlouvy do 31. 12. 2018.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje bezúplatnou směnu pozemku p. č. 865/32 v k. ú. Zdice,
ve vlastnictví města Zdice, za pozemky p. č. 1773/3 a 559/12 v k.
ú. Zdice, ve vlastnictví paní M. S.,
Zdice, za předpokladu, že paní M.
S. umožní městu Zdice na pozemcích p. č. 1759/2, 1761/2 a 865/32
v k. ú. Zdice vybudovat bezúplatně
vedení dešťové kanalizace sloužící
pro odvod dešťové vody z místní
komunikace Našich Mučedníků.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1772,
trvalý travní porost o výměře 270
m2 v k. ú. Zdice, který je ve vlastnictví města Králův Dvůr, za cenu
322,- Kč/m2, celkem 86 940,- Kč
(podle znaleckého posudku č. 3804064-2017 zpracovaného Lubošem
Šimůnkem), z důvodu majetkového
vypořádání pozemků pod komunikacemi, do majetku města Zdice.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru uzavřené dne 20. 6. 2014 mezi
Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Litavka společností Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.
Zastupitelstvo města
schvaluje a pověřuje:
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě

kupní mezi městem Zdice, jako „budoucím prodávajícím“ a společností
Accolade, s. r. o. IČ: 27851371, jako
„budoucím kupujícím“ v předloženém znění, jejímž předmětem je budoucí prodej pozemků p. č. 2127/35,
orná půda o výměře 12 266 m²,
p. č. 2128, ostatní plocha o výměře
1 583 m², p. č. 2129/1, orná půda
o výměře 7 323 m² a p. č. 2129/16,
orná půda o výměře 175 m² v k. ú.
Zdice za cenu 300 Kč/m² za předpokladu splnění následujících podmínek, které jsou součástí Smlouvy
o budoucí smlouvě kupní, na vybudování veřejné dopravní a technické
infrastruktury, ke kterým se budoucí
kupující zavazuje:
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 křižovat-

ky II/605 a III/1171 a komunikace
III/1171 v úseku Průmyslová zóna
západ směrem na Hředle včetně zajištění rozšíření komunikace a pověřuje starostu města, Bc. Antonína
Sklenáře, podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
Zastupitelstvo města rozhodlo:
l Zastupitelstvo města rozhodlo
o pořízení změny č. 1 územního
plánu města Zdice a stanovuje určeného zastupitele pana Antonína
Sklenáře.
O přijatých návrzích rozhodlo takto:
Město Zdice souhlasí s podnětem:
1. Jirásek, Kulhavý, Vencl, pozemek č. 2152/12 - NE
2. Konstantin Kaigorodov, pozemek
č. 1840/3, 1840/38-43, 1888/2 - NE
3. Lukáš Kulhavý, č. 2127/30,
2127/31,2127/33,2127/352127/39,2128,2129/1,2129/162129/18,2129/20-2129/24 - ANO
4. ACCOLADE, s. r. o., průmyslová zóna Z15, Z18, Z19 - NE
Pořizovatelem změny ÚP bude MÚ
Beroun - Odbor územního plánování a regionálního rozvoje.
Pořízení změny územního plánu je
podmíněno úplnou úhradou nákladů na její zpracování žadatelem.
Zastupitelstvo města stanovuje:
l Zastupitelstvo města Zdice stanovuje za člena kontrolního výboru
slečnu Patricii Podskalskou.
Zastupitelstvo města
bere na vědomí:
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí výsledek hospodaření
města za 3. čtvrtletí 2017.
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí zprávu z jednání rady
města za období od 4. 9. 2017
do 13. 11. 2017 a zprávu z jednání
zastupitelstva města ze dne 11. 9.
2017.

www.mesto-zdice.cz

kultura

Tradiční vánoční koncert
Výběr nejen vánočních, ale i světových melodií si vyslechli návštěvníci tradičního vánočního koncertu
ve čtvrtek 14. prosince ve Společenském domě Zdice. V nabitém programu se postupně vystřídal dětský sbor
Krákorky ZUŠ V. Talicha z Berouna,
Zdický smíšený sbor, dětský sbor ZŠ

Zdice a ODDechovka, rovněž při
ZUŠ V. Talicha Beroun. To vše za řízení Martiny Rajtmajerové, Miroslavy Lodeové, Štěpána Meda a Vlastislava Šebka. Další hudební doprovod
obstarala na klavír Kateřina Medová,
Tereza Lukešová a vokálně instrumentální skupina Pokus.
-lj-

Povídání
s Ivankou Devátou

Posluchači a zejména čtenáři zcela zaplněný prostor zdické
městské knihovny přivítal v pondělí 11. prosince známou spisovatelku a herečku Ivanku Devátou..
-lj-

Mistr a Markétka pro školáky
Klasické knižní dílo Michaila Bulgakova s obsahovým přesahem až
do dnešní doby ztvárnili ve čtvrtek 21. prosince v jevištní formě pro žáky
8. a 9. tříd herci Docela velkého divadla z Litvínova. Hra se setkala s kladnou odezvou přítomných žáků.
-lj-

Jůheláci ve společenském domě
Koncert Dixieland bandu Zdice

V úterý 5. 12. navštívily sál společenského domu ve Zdicích známé televizní postavičky Jů a Hele, aby spolu s Mufem provedly děti MŠ a ZŠ Zdice
vánočními zvyky a obyčeji.
-lj-

 21. prosince se sešli ve společenském domě příznivci Dixieland
bandu Zdice na jeho vánočním koncertě.

www.mesto-zdice.cz
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kultura - školství

Setkání dvou generací
Žáci druhého stupně Základní
školy Zdice mohou ve volném čase
využívat zázemí, které jim poskytuje
tzv. školní klub. Děti se zde mohou
věnovat velmi pestré paletě zájmových činností. A právě během vý-

V úterý 12. 12. brzy odpoledne
se skupina dětí v prostorách domova
důchodců postupně setkala se všemi
jeho 116 obyvateli. Každý dostal
přáníčko a obrázek. Soudě podle
reakcí, návštěva přinesla seniorům

Důchodci se pohotově rozhovořili
o svém vlastním dětství a mládí.
Celým setkáním se tak nesla atmosféra vzájemného porozumění, která
rezonovala s duchem Vánoc. Bylo to

velice příjemné setkání, které potěšilo obě strany – seniory i žáky ze
školního klubu.
Marcela Andrlíková
vedoucí škol. klubu ZŠ Zdice

Mateřská škola v prosinci
tvarné činnosti s vánoční tématikou
se zrodila myšlenka udělat svými
výrobky radost seniorům ze zdického
Domova V Zahradách. Děti se rozhodly předat dárky starším spoluobčanům osobně.
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příjemné rozptýlení a ujištění, že
na ně jejich okolí nezapomnělo. Pro
některé děti bylo setkání se seniory
vytržením z jejich snad až příliš dynamického života a přimělo je uvažovat o něm v širších souvislostech.

Hned na počátku prosince nás
navštívil Mikuláš se svými pomocníky - andílkem a neposednými zlobivými čerty. Vyzkoušeli naši kuráž
a připomněli nám, jak se správně
chovat, co je slušné a co se nedělá,
aby z nás rostli správní kluci i holčičky. Škoda, že podobné metody
neplatí na některé naše starší kamarády, ale i dospěláky. To by bylo
na světě krásně.
Po návštěvě Mikuláše jsme se
slavnostně oblečeni vydali do našeho společenského domu, kde
na nás čekali se zimní pohádkou
„Jů a Hele“, známé televizní postavičky.
Ve čtvrtek 14. 12. k nám přišli
„na besídku“ maminky a tatínkové,
babičky i dědečkové. Na návštěvu
jsme byli pečlivě připraveni a všichni jsme se moc těšili. Upekli jsme
cukroví, vonělo... Měli jsme „co
dělat“, abychom ho nesnědli, ale
vydrželi jsme to. Pro návštěvu jsme
si připravili malý program. Všem se
u nás moc líbilo. Hned druhý den

také k nám do naší školky „přišel Ježíšek“. Trochu předčasně, ale nikomu to nevadilo. Přinesl nám krásné
hračky i pomůcky pro učení.
19. 12. jsme si prohlédli krásně
vyzdobený kostel u nás ve Zdicích
i „Jesličky“ s malým Ježíškem.
Pak už jsme se všichni společně
těšili na ten opravdický den, kdy
přijde Ježíšek k nám domů.
Mgr. Hana Kohoutová

www.mesto-zdice.cz

kultura - historie - hasiči

Herci 1. generace znovu nadchli

Zdické proměny

Na pohlednici z roku 1900 je ještě vidět stará hradební zeď kolem
kostela, která byla zbořena o rok později. Současný snímek byl pořízen
v prosinci 2017.
Ilona Voráčková, kronikářka

„Jacques je schopný a ambiciózní politik s nejlepšími předpoklady
(a posedlostí), aby ho všichni spoluobčané milovali. Jenže jako na potvoru je starostou vylidňující se vesnice, na kterou nepamatují ani mapy
poznámkou hic sunt leones. Když se
navíc ve svých plánech může opřít
jen o svého pesimistického bratra
opakujícího šestou třídu a asistentku,
jejíž hlavní kvalifikací je defilé mažoretek, nestačí už být pouze schopný...
leda být všehoschopný a využít toho,

www.mesto-zdice.cz

že máme Evropskou unii. Pro záchranu Bouchonu se tedy roztáčí kolotoč
žádostí o dotace a Jacquesovi nezbývá než doufat, že až jednou kontrola
z Bruselu prokoukne plán A, vyjde to
s plánem B nebo alespoň C.“
Nadčasovou francouzskou komedii si užili v úterý 12. prosince
všichni návštěvníci společenského
domu ve Zdicích v podání divadelní
společnosti Herci 1. generace a režii Jiřího Filipa.
-lj-

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 30. 11. Jednotka povolána k dopravní nehodě autobusu a osobního vozidla v Králově Dvoře. Bohužel se jednotka nesešla, a tak k zásahu nevyjela.
 1. 12. Jednotka povolána k dopravní nehodě osobního vozidla v Levíně. Při příjezdu na místě PS Beroun. Z rozhodnutí velitele zásahu bylo
prováděno řízení provozu na komunikaci, po došetření Policií bylo vozidlo vytaženo z příkopu za pomoci jeřábu.
 9. 12. Jednotka povolána k požáru klestí ve Zdicích na Knihově. Příjezd ztížen mechanickou zábranou na příjezdové komunikaci. Průzkumem
zjištěny 2 vyhořelé hromádky klestí. Natažen proud „D“, ohniska prolita,
zkontrolováno termokamerou a jednotka se vrátila zpět na základnu.
 10. 12. Jednotka povolána k osobnímu vozidlu s přívěsem visící ze
stráně, mezi Popovicemi a Křížatky. Příjezd ztížen povětrnostními podmínkami (zledovatělá vozovka). Jednotka se zapojila do posypu komunikace a po jejím ošetření se vrátila zpět na základnu.
 11. 12. Jednotka povolána k požáru kamionu na 16 km D5 ve směru
na Prahu. Při příjezdu na místě PS Beroun, JSDH Králův Dvůr a PČR.
Jednotka ponechána na místě jako záloha.
 14. 12. Jednotka povolána do Králova Dvora k utržené krajnici
s osobním vozidlem. Při příjezdu na místě PS Beroun. Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka zapojila do úklidu vozovky.
 14. 12. Jednotka povolána do Zdic k otevření rodinného domu s podezřením na úmrtí osoby. Při příjezdu na místě RZA z PS Beroun. Po dohodě s VZ byl proveden násilný vstup do objektu, uvnitř nalezena mrtvá
osoba. Místo předáno PČR a jednotka se vrátila zpět na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz
Marek Pollak, velitel SDH
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společnost - zdraví - počasí

Životní jubilea
v lednu 2017 oslaví

Emilie Šmídová, Zdice
Ivan Koula, Zdice
Věra Schovánková, Zdice
František Pechoč, Zdice
Alena Vašatová, Zdice
Jaroslav Řechtáček, Zdice
Oldřich Chlup, Zdice
Lada Humlová, Zdice
Libuše Vrbová, Zdice
František Dočkal, Zdice
Stanislava Frýdlová, Zdice
Eva Křikavová, Černín
Jiří Bureš, Zdice
Jiřina Klimtová, Zdice
Vědunka Stuchlíková, Zdice
Věra Červená, Zdice
Jarmila Holečková, Zdice
Danuše Holečková, Zdice
Milada Zoulová, Zdice
Bohuslav Benáčan, Černín

Klimtovi. K jejich významnému
životnímu jubileu popřál pevné
zdraví a spokojenost.
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

50 let společného života –
zlatou svatbu oslavili v měsíci
prosinci 2017 manželé Věroslava a Jan Müllerovi a manželé Jana a Ladislav Hrubcovi. K tomuto krásnému jubileu
přejeme manželům Müllerovým
a Hrubcovým do dalších společných let pevné zdraví a osobní
pohodu.
Dne 30. prosince 2017 v obřadní síni Městského úřadu
ve Zdicích potvrdili a slavnost-

V měsíci prosinci 2018 osobně blahopřál starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 96.

Vzpomínka

Dne 9. 12.
2017 tomu
byly čtyři roky, co
svou
životní roli
dohrál pan
Marek Ronec.
……….Minulost se nevrátí, zbývá jen přijmout jí a dál
s ní žít…….. Martina, Eduard
Prokop a Ester Patricie Roncovi a všichni ostatní, které
při vzpomínce srdce zabolí.
Přijměme to, co je, nechme být
to, co bylo a důvěřujme v to, co
bude.

Poděkování

Děkujeme všem přátelům,
sousedům a spolužákům, kteří
se přišli rozloučit 1. 12. 2017
s panem Antonínem Veselým.
Manželka s rodinou

Vzpomínka

Dne 1. 1.
uplynul rok,
co nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan
Antonín
Vinš.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka

Dne 17. 1.
uplyne 15
let od úmrtí
Václava Čížka.
Vzpomínají
manželka
a dcery s rodinami.

Zdické
meteorologické

okénko
narozeninám paní Anežce Solničkové (na snímku nahoře)
a k 80. narozeninám paní Evě
Šebestové (dole) a panu Jiřímu

ně obnovili svůj manželský slib,
který si vzájemně dali před
padesáti lety, manželé Alena
a Ladislav Kozlerovi. Starosta
města Zdice Bc. Antonín Sklenář popřál manželům Kozlerovým společně s rodinou a přáteli
do dalších společných let pevné
zdraví, hodně elánu a životního
optimismu.
SPOZ MěÚ Zdice

Zubní pohotovost (8:00 – 11:00)
n 13. - 14. 1. MUDr. Jevgenii
Taran, Králův Dvůr, Průmyslová
614, tel.: 777 936 330
n 20.- 21.1. MUDr. Nadiia Taran, Králův Dvůr, Průmyslová
614, tel.: 777 936 330
n 27.- 28.1. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614,
tel.: 724 275 395
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n 3. - 4. 2. MUDr. Monika Tilschová, Liteň, Nádražní 401, tel.: 311
684 138
n 10. - 11.2. MUDr. Magdalena
Třesohlavá, Beroun, Železniční
stanice, tel.: 311 621 497
n 17. - 18. 2. MUDr. Aušteda
Josef, Broumy 73, tel.: 311 585
165

V měsíci prosinci 2017 byl 1 den jasný, 3 dny
skoro jasné, 4 dny polojasné, 9 dní oblačných, 5 dní skoro zatažených
a 9 dní zatažených. Z toho bylo 15 dní mrazivých s teplotou od -0,1 °C
do -9,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -5,2 °C 19. 12. (čtvrtek), -4,5 °C 2. 12. (sobota),
-3,1 °C 27. 12. (středa), -2,8 °C 26. a 30. 12. (úterý, sobota), -2,5 °C 1. 12.
(pátek), -2,3 °C 10. 12. (neděle), -2,1 °C 13. 12. (středa), -1,8 °C 4. a 29. 12.
(pondělí, pátek).
Nejchladnější den: pondělí 18. 12., kdy se teplota pohybovala od -1,7 °C
do -3,2 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 12,5 °C 31. 12. (neděle), 9,8 °C 7. 12.(čtvrtek),
9,3 °C 15. 12. (pátek), 8,3 °C 23. 12. (sobota), 7,9 °C 24. 12. (neděle), 7,4 °C
22. 12. (pátek), 7,2 °C 11. 12. (pondělí), 6,8 °C 14. 12. (čtvrtek), 6,2 °C
20. 12. (středa), 6,0 °C 13. 12. (středa).
Nejteplejší den: neděle 31. 12., kdy se teplota pohybovala od 7,8 °C do 12,5 °C.
Průměrná teplota za měsíc prosinec: + 2,52 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: + 11,62 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci prosinci se pohybovala od + 1,2 °C
do + 5,1 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc prosinec: + 2,92 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 987 hPa 11 a 12. 12. (pondělí, úterý).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1035 hPa 20. 12. (středa).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 9,4 l vody 28. 12. (čtvrtek), 3,0 l vody 17. 12.
(neděle), 2,2 l vody 21. 12. (čtvrtek), 1,8 l vody 6. 12.(středa), 1,4 l vody 31. 12.
(neděle), 1,3 l vody 15. 12. (pátek).
Celkem v měsíci prosinci napršelo a nasněžilo: 25,5 l/m2.
Od počátku roku napršelo: 503,6 l/m2.
Poznámka: Nejvyšší vrstva napadaného sněhu 4 cm byla naměřena v pondělí 18. 12. V úterý 12. 12. byla naměřena rychlost větru 80 km/h a ve čtvrtek
14. 12. 70 km/h.
Josef Hůrka

www.mesto-zdice.cz
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Jak probíhá sezóna 2017/18
v oddíle stolního tenisu

 Společné foto z turnaje O pohár starosty města Hořovic. Na fotu zleva:
Nahoře: Jiří Prokeš, Štěpán Cikánek, Matěj Macháček, Jakub Sobotka,
Matěj Šmíd. Dole: Jakub Burian, Matyáš Bártík, Jan Šnaid (Na malých fotografiích vpravo pro nemoc na společné fotce chybějící Radek Hrdlička,
František Mičienka, Sebastián Burcal).

Mladší přípravce se podzim vydařil!
Ročník 2009, to je deset zdických borců, kteří se na podzim
utkali mezi mladšími přípravkami.
Svoji skupinu vyhráli a na jaře si
tak zahrají ve skupině vítězů o celkové první až páté místo. V prosinci kluci odehráli hned dva turnaje 9. prosince v Poháru starosty města
Hořovic, kde hrálo osm týmů, našli
přemožitele až ve finále. Skončili

tak druzí. 17. prosince pak odjeli
na futsalový turnaj do Dobřichovic, který vyhráli. Už na Tři krále nás čeká další klání. Tentokrát
v Králově Dvoře, kde si v halovém
turnaji změříme síly se všemi protivníky naší jarní skupiny - Drozdovem, Hořovickem, Cembritem
a FK Králův Dvůr A.
Josef Macháček

Do sezóny 2017/18 vstoupil
máš Preis a na děleném třetím místě
se umístil Jan Prokop. Ve čtyřhře
náš oddíl s pěti družstvy dospělích.
Družstva A a B jsou v okresním
mladších žáků vybojovali bronzové
přeboru 1. třídy zatím na třetím,
medaile Vít Prokop a Zdeněk Klimeš.
Jaroslav Šín
respektive sedmém místě. Družstvo C ve 2. třídě na sedmém
a družstva D a E v přeboru
3. třídy na prvním a sedmém
místě.
Co se týká mládeže, v této
sezoně má oddíl celkem 13
žáků (včetně 1 žákyně) a 6
dorostenců. Pro mladší a starší žáky je v letošní sezóně
okresním svazem pořádáno 5
bodovacích turnajů. Na prvním z nich 17. 12. Zdice reprezentovali 4 mladší žáci.
Dorostenci jsou již součástí
jednotlivých družstev.
Dne 19. 11. se v Králově
dvoře uskutečnily okresní
přebory mládeže, kde titul
mezi dorostenci obhájil Mar-  Zleva Tomáš Preis, vítězný Martin
tin Spousta, druhý skončil To- Spousta a Jan Prokop.

Výlety a výletníci ve filmu
Klub českých turistů, odbor Zdice vás zve na čtvrtek 18. ledna 2018
od 18 hodin do Městské knihovny Zdice na první večer, kde budou pod
názvem Výlety a výletníci ve filmu promítnuty dokumenty o výpravách
zdických turistů po Česku. Na případné dotazy rád odpoví tvůrce filmů
Bořek Šebek i ostatní účastníci jednotlivých akcí.
Mirek Zálom

Bezpečnostní agentura
CMS – TOP s.r.o.

 Žáky čeká kromě tradičních soutěžních utkání ještě 4-5 bodovacích
okresních turnajů. O tom, jak se jim bude v soutěžích dařit, přineseme
informace v některém dalším čísle ZN.

přijme pracovníky na pozici strážný
Místo výkonu služby:
k obec Lochovice, okres Beroun
Požadavky:
k starobní nebo částečně invalidní důchodce
k bezúhonnost a spolehlivost
k zdravotní stav odpovídající požadované pozici
k praxe v bezpečnostní agentuře vítána
Nabízíme:
k mzdové ohodnocení 80,- Kč/h
k fyzicky nenáročnou práci
k stabilní společnost
V případě zájmu nás kontaktujte Po – Pá (9-15)
na tel. 777 799 344 (p. Procházka) email: prochazka@cms-security.cz

www.mesto-zdice.cz

 Mládež oddílu stolního tenisu (5 ml. žáků a 5 dorostenců) se připravuje
se svými trenéry Jaroslavem Šínem (na fotografii nahoře) a Leošem Flodrem na novou sezonu.
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pozvánky - inzerce
MS HROUDA ZDICE
Vás srdečně zve
do společenského domu
ve Zdicích na

TRADIČNÍ
MYSLIVECKÝ
PLES
konaný
dne 20. ledna 2018
od 20:00 hodin
K tanci a poslechu hraje: GONG
Vstupné: 100,- Kč
Společenský oděv podmínkou

Těšíme se na Vás

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 2018.
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