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Zdické noviny informují
Redakce Zdických novin se ptala na nové informace starosty města Bc. Antonína Sklenáře.
Město se snaží o snížení provozních nákladů
Změnou telefonních tarifů došlo ke snížení poplatků za telekomunikační služby. Revizí prošla agenda vozidel městského úřadu a všech
příspěvkových organizací města. Je zavedena přesná evidence pohonných
hmot. S pojišťovnami jsou zavedeny nové výhodnější smlouvy, bylo vyřazeno vozidlo KIA městské policie a prodáno do autobazaru za 40 000,- Kč.
Bílé vozidlo Octavia z Městského podniku Zdice, které získalo město
v roce 2010   bezúplatným převodem z Ministerstva vnitra ČR, slouží
MěÚ. Městská policie používá původní provozně starší vozidlo, které
dříve sloužilo MěÚ. Vozidlo Pickup, které před několika lety používala
pečovatelská služba, využívá Městský podnik Zdice.
Snížení nákladů za dodávku elektrické energie
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku elektrické energie pro veřejné osvětlení, pro MěÚ a všechny příspěvkové organizace města (ZŠ,
MŠ, Školní jídelna Zdice, Společenský klub Zdice, SaTZM Zdice). Předpokládaná úspora cca 250 000,- Kč.
Zateplení fasády sportovní haly SaTZM Zdice
V loňském roce 2010 město podalo v první výzvě „zelená úsporám“ na
Ministerstvo životního prostředí ČR žádost o dotaci na zateplení sportovní haly v areálu SaTZM. Na konci dubna 2011 bylo zpracovatelem Ing.
Davidem Plíštilem Ph.D. městu Zdice oznámeno, že fond nemá slibované
4 mld. pro veřejné budovy. Další šance na získání dotace je na podzim
2011, kdy bude vyhlášena poslední výzva v programovém období 2007 2013 na zateplování veřejných budov, tentokrát ale z evropských fondů.
Zápis dětí do MŠ
O zápis dětí do MŠ je každoročně velký zájem. Bylo tomu tak i ve
středu 6. dubna. Žádost k předškolnímu vzdělávání svých dětí do Mateřské školy ve Zdicích podalo celkem 79 rodičů. Bylo přijato 63 dětí,
nepřijato 16 dětí.
Zajištění dopravní obslužnosti
Byla podepsána smlouva mezi společností PROBO BUS Beroun
a městy Zdice, Žebrák a Cerhovice k zabezpečení osobní dopravní obslužnosti pro uvedená města. Město Zdice přispívá ze svého rozpočtu na
dopravní obslužnost částkou 655 000,- Kč.
Jednání s Krajskou hygienickou stanicí
Město řeší s Krajskou hygienickou stanicí - územní pracoviště Beroun

Děti MŠ se přišly podívat na velikonoční výstavu, která se konala 14. - 18.
dubna. Jejich vystavené výrobky se moc líbily.
Foto: Sm
– otázku hygienických pravidel v domě čp. 237 ve Fügnerově ulici, který
se nachází v sousedství městské knihovny, soukromého domu a je v blízkosti ZŠ. Porušením pravidel hrozí možnost výskytu různých onemocnění.
Pronájem v bývalých kasárnách
Město Zdice uzavřelo smlouvu s firmou Kostal CR na pronájem haly
o rozloze 1000 m2 v objektu bývalých kasáren.
Práce na rekonstrukci koupaliště
Firma GHC Invest, s.r.o., odstranila do 15. 4. nedodělky, které podle
harmonogramu prací odsouhlaseného v únoru letošního roku měly být na
koupališti k danému datu odstraněny. Další konkrétní nedodělky mají být
odstraněny k 30. 4. 2011. Komunikace mezi městem Zdice a firmou GHC
Invest ohledně dokončení koupaliště je řešena právní cestou.
Pokračuje rekonstrukce MŠ
Práce na rekonstrukci budovy mateřské školy v Zahradní ulici pokračují podle harmonogramu. Stavební práce budou dokončeny k 31. 5.
K předání stavby dojde k 31. 7. 2011.
26. investorský den na akci Optimalizace Beroun - Zbiroh
26. investorský den na stavbě „Optimalizace trati Beroun – Zbiroh“ se
konal 12. 4. 2011 v obci Praskolesy. Starosta města Zdice upozornil na
zvýšenou prašnost u recyklační linky u viaduktu ČD ve Zdicích. Ing. Medek z firmy zajišťující investiční akci „Optimalizace trati Beroun – Zbiroh“ odpověděl, že každý čtvrtek bude prováděno čištění tohoto prostoru
komunální technikou.  
Dokončení na str. 3

Benefiční koncert pro Japonsko

Ve středu 13. dubna pořádal Společenský
klub Zdice pod záštitou Rady města benefiční koncert pro Japonsko. Vedení města přišlo
s iniciativou uspořádat tuto dobročinnou akci
a požádalo vedoucího Společenského klubu
Libora Jonáše o realizaci tohoto koncertu.
Diváci v zaplněném sále společenského domu zhlédli vystoupení cca 135 umělců ze Zdic
a okolí, kteří bez nároku na honorář připravili
krásný zážitek všem přítomným. Během skoro
čtyřhodinového koncertu, který uváděl známý
herec Pavel Nový, se všichni účinkující postupně vystřídali na jevišti. Divákům dlouhé trvání
koncertu vůbec nevadilo a svým potleskem po
zásluze odměnili všechny účinkující. Očekávaným okamžikem bylo předání vybraného dobrovolného vstupného z rukou starosty města
Bc. Antonína Sklenáře předsedkyni MS ČČK
paní Janě Kučerové. Celkem bylo předáno
36 140,- Kč (dobrovolné vstupné 21 140,- Kč,
z rozpočtu města přidáno 15 000,- Kč). Pe-

Vedení města touto cestou děkuje všem
návštěvníkům koncertu za jejich finanční příspěvek a dále všem účinkujícím a spolupořadatelům za jejich pomoc při realizaci koncertu.
Přemysl Landa – místostarosta města
Za to, že bylo na všechny účinkující dobře
vidět patří rovněž poděkování panu Martinu Myškovi z firmy ENZO, s.r.o., která zapůjčila pro koncert osvětlovací techniku.

Pietní akt

Starosta města Bc. Antonín Sklenář předal
předsedkyni MS ČČK Janě Kučerové šek na
36 140,- Kč.
Foto: Pavel Paluska.
níze byly odeslány na sbírkový účet ČČK
(č. účtu 222826/5500), ze kterého putují finanční příspěvky pro Japonsko.

U příležitosti 66. výročí ukončení
2. světové války se uskuteční ve čtvrtek
5. května v 17 hodin pietní akt položení
věnců k památníkům obětí světových válek. Vedení města zve veřejnost k účasti
na této vzpomínkové akci. Svou účastí
uctíme památku těch, kteří obětovali to
nejcennější - svoje životy.
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Vedení města plní své sliby

Jiný úhel pohledu? Destrukce není program.
Zdický místostarosta a poslanec Richard Dolejš: „Jsem
zdický patriot a nikdy bych nedopustil, aby se naše město dostalo do finančních potíží.”
V minulém vydání Zdických novin jsem si se zájmem přečetl článek opoziční členky Zastupitelstva
města Zdice, paní Jany Prokopové (zvolené za TOP
09), ve kterém komentovala návrh rozpočtu města pro
rok 2011 předložený Radou města Zdice.
Kritika se týkala především investiční činnosti nového vedení města a s ní
spojené obavy paní zastupitelky ze schopnosti města profinancovat připravené
záměry.
V tomto duchu také postupovala paní Prokopová na jednání Zastupitelstva
města při projednávání rozpočtu a navrhla např. vyškrtnutí výdajů na výstavbu
nové knihovny a ponížení výdajů na opravy místních komunikací. Naštěstí
tyto návrhy nebyly schváleny a rozpočet byl zastupitelstvem schválen v původním znění. Podobným způsobem, s podobnými argumenty proti investičním akcím se postavila k rozpočtu města před dvěma lety, přičemž jsme byli
nesmyslně strašeni krachem městského rozpočtu.
Nic takového samozřejmě nenastalo a ani nenastane. Naštěstí tehdy zvítězil
zdravý rozum a město se dále rozvíjelo. V tomto ohledu považuji za slušné
ocenit přístup a poděkovat zastupitelům za ODS, kteří tyto návrhy znamenající
destrukci městských investic v letošním roce nepodpořili.
Plníme sliby – máme závazek vůči občanům
Je samozřejmě zcela legitimní a správné, že na různé věci panují různé názory. Předpokládám, že především na základě toho se občané Zdic rozhodovali
v komunálních volbách. V podzimních volbách stály proti sobě dva koncepty.
První koncept bych označil jako ofenzivní a nabízel pokračování v investiční
činnosti předchozího vedení radnice, znamenající pro město pokračování rozvoje a druhý, který označuji jako defenzivní, nabízel pouze zastavení rozmachu Zdic pod pláštíkem šetření.
Jednoznačným úspěchem ČSSD (38 % - 7 mandátů v ZM) a Zdických nezávislých v komunálních volbách, zvítězil první programový koncept a tomu
také odpovídá personální složení Rady města Zdice v čele se starostou Antonínem Sklenářem (ČSSD) a její programové prohlášení. Osobně cítím velký závazek vůči zdickým občanům a udělám spolu s mými sociálnědemokratickými
kolegy z rady a zastupitelstva města vše pro splnění našich slibů.
Mluví za nás činy, ne mlácení prázdné slámy
Považuji však za nutné ohradit se vůči přístupu a manipulativním metodám
paní Prokopové a jejích kolegů z kandidátní listiny TOP 09, kteří založili politicky zaměřené „občanské” sdružení „Zdice pro život”. Z veřejně prezentovaných textů a prohlášení zástupců TOP 09 si člověk může udělat závěr, že nové
vedení města je nezodpovědné a hazarduje s městskými prostředky. ČSSD je
ve vedení města od roku 1998 a jsem přesvědčen o tom, že je za námi vidět
konkrétní kus práce odvedené našemu městu. Osobně Zdicím dlouhodobě pomáhám se získáváním finančních prostředků, především na investiční akce. Za
výsledky své práce si stojím a velmi mě těší, že se Zdice rozvíjejí. Jsem zdický
patriot a nikdy bych nedopustil, aby se naše město dostalo do finančních potíží.
Chápu, že řada občanů může mít pochybnosti. Nicméně doufám, že za nás
jasně hovoří činy a ne nějaké mlácení prázdné slámy. Proto připomenu jen
několik akcí, které se díky účasti ČSSD ve vedení města během posledních
čtrnácti let zrealizovaly.
Jedná se především o výstavbu domova seniorů, rekonstrukci společenského domu, výstavbu nové školní jídelny, novou hasičskou zbrojnici, rekonstrukci místních komunikací, půdní vestavbu a výtah v budově ZŠ, nový podchod
k železniční stanici, prostory pro záchrannou službu, bytový dům v Černíně
atd. Zmínit musím také státní investiční pobídku pro firmu Kostal. Mohl bych
pokračovat. Téměř všechny tyto akce byly realizovány, a to z dotací tehdejších
vlád ČSSD nebo současné krajské vlády ČSSD. Samozřejmě bez spolupráce
s bývalými  koaličními partnery a především bývalým starostou Miroslavem
Holotinou bychom těchto výsledků nedosáhli. Proto mu děkuji za naši osmiletou spolupráci.
Domníváte se, že tyto investice ohrozily městské finance? Pravý opak je
pravdou. Když nám teklo do domu, tak nemělo smysl držet peníze na kontě,
ale bylo třeba investovat a díky dotacím je zhodnotit. Investovali jsme i do
nákupu pozemků na bytovou výstavbu v lokalitě „Písmena“, což jsou dobře
uložené prostředky. Toho se držel i Tomáš Garrigue Masaryk během Velké
hospodářské krize, tedy v době, kdy byla ve Zdicích postavena budova pro
první stupeň základní školy. Právě taková je i politika současného vedení
města. A v tom se prostě se zástupci z kandidátní listiny TOP 09 shodnout
nemůžeme.
Investiční záměry se nezrodily ze dne na den
A nyní stručně ke konkrétním hlavním probíhajícím a připravovaným investičním akcím. Chtěl bych upozornit, že záměry na realizaci těchto investic
se nezrodily ze dne na den a jsou součástí střednědobého rozpočtového výhledu města. Ten vychází z programových priorit vedení města. Jejich příprava
v některých případech od studie po získání dotace trvala i deset let. To se

Nový domov seniorů přes značný přínos pro město a celý region neukrojí
ze zdického rozpočtu ani korunu. Investorem je Středočeský kraj. Snímek
z poklepu základního kamene, zleva: zdický starosta Antonín Sklenář, poslanec
Richard Dolejš, hejtman MUDr. David Rath, krajská radní Zuzana Stöcklová
a ředitelka Domova Ivana Rabochová.
týká např. knihovny. Je to výsledek dlouholeté týmové práce, na které jsme
se podíleli především s bývalým starostou Miroslavem Holotinou. V tomto
směru nové vedení města v čele se starostou Antonínem Sklenářem (ČSSD)
jednoznačně zachovává potřebnou kontinuitu a plní volební program ČSSD
a Zdických nezávislých.
Nová budova domova seniorů a budovy záchranky nebudou město stát
ani korunu
Právě probíhá výstavba nové budovy domova seniorů, která by měla být
dokončena v roce 2012. Investorem je po mé dohodě s hejtmanem Davidem
Rathem Středočeský kraj, na který město převedlo stávající objekt. Výdaje
města jsou nulové.
Rovněž ve spolupráci s krajem se připravuje výstavba technické budovy
pro zdravotní záchrannou službu v areálu bývalých kasáren.
Město pouze pronajme pozemky a žádné výdaje s tím spojené městský rozpočet nezatíží.
Bez rekonstrukce bychom školku museli zavřít
Před dokončením je komplexní rekonstrukce budovy mateřské školky
v Zahradní ulici. Otevřena bude v září. Vzhledem k celkovému havarijnímu
stavu budovy by bez včasného zpracování projektu a zahájení výstavby hrozilo do několika let uzavření celého areálu. Během rekonstrukce nastala řada
nepředpokládaných problémů, bylo zjištěno narušení statiky a přítomnost jedovatého, rakovinotvorného azbestu. Tyto problémy původní projekt nemohl
předpokládat a řešit. S tím byly spojeny vícenáklady. Bez vzniklých vícenákladů by ale nebylo možné budovu zprovoznit. Celková výše výdajů nyní činí
26,7 mil. Město získalo dotaci z EU 12,5 mil. a od krajské vlády ČSSD 4,9
mil.. Na základě nastalé situace s narušenou statikou a nálezem azbestu jsem
jednal s hejtmanem Davidem Rathem o navýšení krajské dotace. Díky tomu
jsme získali dalších 5 mil. Kč. Zbývají část uhradí město ze svého rozpočtu.
Výdaje města na novou knihovnu budou pouhých 460 tis.
V letošním roce chceme zahájit výstavbu nové městské knihovny. Současná budova je v havarijním stavu a z důvodu vlhkosti není vhodná pro účel
knihovnictví. Projekt na výstavbu nové knihovny je dlouhodobě připravován
a navazuje na přípravné práce realizované v objektu společenského domu, jehož součástí knihovna bude.
Celkové výdaje budou činit 18,2 mil. Kč. Na akci jsme již získali dotaci
z EU v objemu 9 mil. Kč. Zbývající část, v případě schválení dotace krajskou
vládou, bude financovaná z Fondu rozvoje obcí a měst, přičemž povinná spoluúčast pro město činí pouhých 460 tis. Kč. O dotaci z kraje bude rozhodnuto
definitivně v červnu. Osobně jsem optimistou, protože kraj preferuje dofinancování projektů podporovaných EU.
Pokud by zastupitelstvo města přijalo návrh paní Prokopové a pana Hampla
na vyškrtnutí výstavby knihovny z rozpočtu, přišli bychom o již schválenou
dotaci z EU a museli stáhnout žádost o dotaci z kraje. Výsledkem by bylo
uzavření knihovny, protože stávající budova je dlouhodobě nevyhovující.
Osobně bych to považoval pro celé město za krok zpět v oblasti kultury,
vzdělanosti a volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Realizace dalších projektů má šanci – nicnedělání není program
Samozřejmě, v souladu s programovým prohlášením rady města se realizuje a připravuje řada dalších významných investičních projektů.
Nejdůležitější a administrativně nejnáročnější je projekt odkanalizování
Zdic, dokončení a další etapa revitalizace Lesoparku Knihov, realizace projektu kruhové křižovatky u Kostalu, obnovení fasády radnice, výstavba chodníku
u ZŠ v Žižkově ulici.
Stěžejní pro příští rok bude zajištění prostředků na výstavbu nové budovy
MŠ, protože budova tzv. staré školky je nevyhovující a v současné době je
provozována na výjimku od hygienika.                             Dokončení na str. 7.
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Dokončení ze str. 1.
– Město Zdice požaduje opravu komunikace po výkopech a následných
propadech způsobených vybudováním elektropřípojky. Jedná se o úsek
od lávky k depu západním směrem ke „Karlštejnu“ (místo, kde býval model hradu Karlštejn). – Město Zdice požaduje na investorovi akce „Optimalizace trati Beroun – Zbiroh“ opravu pomníku obětem 2. světové války, který se nachází v blízkosti nástupiště na zdickém nádraží. Ing. Pirkl
sdělil, že pomník je dán do původního stavu. Město s jeho vyjádřením
nesouhlasí.   
Podpora žen při vstupu na trh práce
Dne 29. března se konal v Café baru Pelikán ve Zdicích kulatý stůl
se zastupiteli města Zdice na téma „Podpora žen při vstupu na trh práce a odstraňování bariér - Středočeský kraj“. Projekt je podporován EU
a postupně je prezentován všem zastupitelům měst a obcí ve Středočeském kraji. Při debatě bylo rozebíráno několik zajímavých a závažných
témat jako např. tvorba kvalitní rodinné politiky, návrat žen po mateřské rodičovské dovolené do pracovního procesu či návrh řešení tzv. dětských
skupin, kterými by se dalo pomoci obcím a městům při stavu přeplněnosti
MŠ. Témata kulatého stolu byla velice zajímavá, a přesto zájem z řad zastupitelů města byl velice slabý. Jednání se zúčastnil pouze starosta města
Bc. Antonín Sklenář a místostarosta města Přemysl Landa. Českému svazu žen patří poděkování za aktivitu a uspořádání kulatého stolu ve Zdicích.
Uvadíme správné obsazení SPOZ
předseda Jarmila Hebedová, členové: Milena Koulová, Marie Kaiserová, Marcela Abrahámová, Jaroslava Bendová, Ing. Jana Prokopová,
tajemnice komise: Marie Sudíková
Oprava poničeného makrolomu u podchodu k nádraží
Vedení města řeší otázku opravy makrolomu, který je součástí podchodu ze zdického nádraží. Makrolom byl poškozen u východu z podchodu.
Zdice tak zbytečně budou muset na jeho opravu dát peníze, které mohly
být použity pro jiné důležité akce.
Nové webové stránky města
Zdice budou mít nové webové stránky. Na jejich zhotovení byla uzavřena smlouva s firmou GALILEO CORPORATION zastoupenou pí Michaelou Patloka. Podle jejího sdělení mají webové stránky fungovat od
května letošního roku.
Porážení lip
Odborem životního prostředí města Zdice bylo povoleno pokácení čtyř
vzrostlých lip na dvoře společenského domu. Lípy byly pokáceny z důvodu výstavby knihovny v tomto místě a na základě stížností obyvatel
sousedních domů, kterým kořeny stromů narušovaly majetek. V projektu
nové knihovny je plánováno vysázení nové zeleně.
Sázení nových stromků na Knihově
V průběhu dubna v rámci revitalizace Knihova bylo vysázeno 1700
mladých stromků na části, která patří městu (směrem ke Zdicím). Je mezi
nimi buk lesní, dub červený, lípa, platan a jedle.
Změna provozní doby hřbitova
Ke hrobům svých blízkých je možné přijít v průběhu roku v následujících časech: leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec 7 - 17 hodin, duben až září 7 – 19 hodin, Památka zesnulých (včetně předcházející soboty
a neděle) 7 – 19 hodin.
Správce hřbitova   bude zde trvale přítomen vždy v pondělí (7.00 –
15.30 h) a pátek (7.00 – 13. 00 h). V ostatních pracovních dnech nebude
pravidelně  k zastižení, protože bude pracovat i mimo areál hřbitova. Kontakt na tel.:  606 345 963 nebo 737 473 885.

Pracovníci MPZ opravili na hřbitově fasádu kapličky, zeď a schody vedoucí na horní část hřbitova. Na snímku Ladislav Hospodářský a Karel
Lukeš při opravě kapličky.
Foto: Sm

Svoz nebezpečného odpadu
Městský úřad Zdice ve spolupráci s firmou AVE CZ Hořovice, s.r.o.,
uskuteční pro občany v sobotu 7. května   svoz nebezpečného odpadu
a elektrozařízení na zpětný odběr. Odevzdat lze: znečištěné obaly od barev, olejů apod., zářivky, výbojky, AKU – baterie, suché galvanické články – monočlánky, pneumatiky, televizory, rádia a ostatní elektrotechnický
odpad, vyřazené léky, oleje, olejové filtry, lednice, mrazáky. Sběrná místa:
Zdice – areál bývalých kasáren 12.35 – 14.05 hod., Černín 14.20 – 14.50
hod., Knížkovice 15.00 – 15.35 hod. Čas příjezdu na stanoviště je pouze
orientační, dle množství odpadu. V případě dotazů ohledně příjezdu na
stanoviště volejte: 725 779 792. Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky. Svoz nebezpečných
odpadů je pro občany bezplatný. Odvoz a likvidaci hradí město Zdice.
Právnické osoby platí dle ceníku roku 2011.
Nový odjezd autobusu z Prahy
Od března jezdí v pracovních dnech z Prahy Butovic do Zdic další autobus s odjezdem z Prahy v 17.35 hod. a příjezdem do Zdic v 18.05 hod.
Zubní pohotovost - květen
Oblast Beroun - Hořovice
1. 5. Dr. Fr. Hensch, Zdice, Palackého nám. 21, tel. 311 685 672
7. - 8. 5. Dr. Fr. Hensch, Zdice, Palackého nám. 21, tel. 311 685 672
14. - 15. 5. Dr. Zd. Šmejkalová, Lochovice, Nádražní 308, tel. 311 537 796
21. - 22. 5. Dr. J. Holmanová, Hořovice, Komenského 49, 311 516 660
28. - 29. 5. Dr. Zd. Kaiser, Hořovice, K Nemocnici 1106, tel. 311 542 346
Pohotovostní služba je v době od 8.00 – 11.00 hodin.
          Sm

Mikroregion Litavka

Zeptali jsme se místostarosty města a předsedy dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Litavka“ Přemysla Landy na několik otázek
k projektu „Kanalizace Zdice-Chodouň“.
■ Jaký je stav projektu?
Po digitalizaci map Katastrálním úřadem vznikly problémy, které
musela řešit projekční kancelář a Městský úřad ve Zdicích. Muselo dojít
k novému zakreslení pozemků a tras, kde se kanalizace bude realizovat.
Dále vlivem digitalizaci vzniklo několik problémů s pozemky, které byly
ještě evidovány na původní majitele. Toto je v řešení a doufám, že v nejbližší době bude vše dořešeno a znovu se rozběhne proces k vydání stavebního povolení. Dále je rozběhnuto výběrové řízení na dodavatelskou
firmu, která bude projekt realizovat.
■ Před časem jste informoval občany o přípravě kanceláře mikroregionu. Můžete nám říci, v jakém je stádiu?
Kancelář Mikroregionu Litavka byla již zprovozněna. Najdete ji na
adrese Palackého nám. 387, Zdice. Jedná se o bývalý klub seniorů a dům
pečovatelek, proti autobusovému nádraží.
Kancelář je otevřena každé pondělí a středu od 14 do 17 hodin. Občané se mohou přijít seznámit s projektem či řešením kanalizace v jejich
ulici nebo lokalitě. Novým zaměstnancem mikroregionu je pan Ing. Arch.
Pavel Šrom, který právě v otevírací době kanceláře bude k dispozici občanům našeho města a obce Chodouň.  
■ Mohou se občané informovat i v jiných hodinách či dnech?
Ano, stačí se domluvit s odborným manažerem projektu panem Šromem na osobní schůzce na jiný den či hodinu. Kontakty jsou: tel. 311 510
373 (po a pá 14 - 17 hod.) nebo email: mikroregion.litavka@seznam.cz
■ Bude řešeno uložení či rekonstrukce ostatních rozvodů při výkopech kanalizace ?
V současné době jedná vedení města ve spolupráci s projekční kanceláří o možnosti rekonstrukce plynového vedení či nového uložení vedení
elektřiny do země ve vybraných ulicích. Určitě budeme občany včas informovat.
■ Jaký bude harmonogram realizace kanalizace?
Harmonogram prací bude dořešen po ukončení výběrového řízení na
dodavatelskou firmu a podepsání smlouvy. Samozřejmě bude záležet na
součinnosti s ostatními firmami realizujícími rekonstrukci či výměnu
ostatního vedení. Rozhodně to bude v postupné formě. Nechceme mít
celé město rozkopané.
■ Od kdy budou moci občané zaplatit příspěvek za přípojku ke kanalizaci ?
Po 1. červenci 2011. Budeme občany včas informovat.
Na závěr ještě připomenutí kontaktů kanceláře: Kancelář „Mikroregion Litavka“, Palackého nám 387, 267 51 Zdice. Otevřeno: pondělí a středa 14 – 17 hodin, tel. 311 510 373, e-mail: mikroregion.litavka@seznam.
cz , web: www.mikrolitavka.cz
Děkujeme za rozhovor.
redakce
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Zasedání ZM 24. 3. 2011

Zastupitelstvo města Zdice přijalo následující usnesení:
I. ZM bere na vědomí:
1. zprávu z jednání rady města za období od 7. 12. 2010 do 4. 3. 2011.
2. zápis z 1. zasedání kontrolního výboru ze dne 23. 2. 2011.
3. předběžné termíny zasedání zastupitelstva na rok 2011.
4. písemnou informaci k rekonstrukci koupaliště - analýza realizace od
roku 2006.
II. ZM schvaluje:
1. program zasedání v předloženém znění.
2. návrhovou komisi.
3. rozpočtové opatření č. 8, 9  roku 2010.
4. ZM bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise a schvaluje
a) výsledek inventarizace majetku za rok 2010
b) odpis a likvidaci majetku v hodnotě 65 657,32,- Kč
ZM ukládá likvidační komisi provést likvidaci vyřazeného majetku
v termínu do 20. 5. 2011.  
5. ZM schvaluje rozpočet města Zdice na rok 2011 v členění podle
činností v navrhovaném znění jako schodkový, schodek bude uhrazen
finančními prostředky z minulých let.
6. ZM revokuje usnesení ZM č. 2/VIII/1/2010 ze dne 13. 12. 2010
a schvaluje „Upravený návrh zadání změny č. 3 územního plánu města
Zdice“ v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
7. ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů – podle ustanovení § 17a odst. 1
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35

a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
8. ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku
ze psů – podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
9. ZM schvaluje úplatný převod vodovodních řadů firmě Vodovody a kanalizace, a.s., Beroun za dohodnutou cenu 900.000,- Kč, a to vodovodní
řady: 1. u rybníka, 2. ulice Hroudská, 3. ulice Husova, 4. ulice Jungma
nova, 5. ulice Levínská, 6. ulice Šrámkova, 7. JZ část, 8. Kostal,
9. ulice Samohelka - prodloužení, 10. ulice Žižkova - prodloužení,
11. Stavební pozemky pro výstavbu rod. domů (SPRVD) - lokalita 1, 12. SPRVD - lokalita 2
10. ZM schvaluje bezúplatnou směnu části pozemku p. č. 8 o výměře 9 m2
v k. ú. Knížkovice ve vlastnictví manželů Šittových za část pozemku
PK 284 o výměře 9 m2 v k. ú. Knížkovice ve vlastnictví města Zdice.
III. ZM souhlasí:
1. s uzavřením smlouvy kupní mezi městem Zdice a Vladislavem
Mužíkem, Miladou Orošovou, Evou Mužíkovou, na pozemek p.č.
1986/3 o celkové výměře (původní 752 m2) po digitalizaci 775 m2
v k.ú. Zdice, za 200 Kč/m2, tj. v celkové částce 155.000,- Kč a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
2. s uzavřením smlouvy kupní mezi městem Zdice a Jiřinou Macourkovou,
na pozemek p.č. (původní KN 1986/1 PK 763/1) 1986/28 a 1987/3
o celkové výměře 255 m2 v k.ú. Zdice za 150 Kč/m2, tj. celkem 38.250 Kč
a pověřuje starostu města jejím podpisem
IV. ZM určuje:
1. ověřovateli zápisu p.Václava Zykána a ing. Marii Vožehovou.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města

Z jednání RM 11. 4. 2011

RM vzala na vědomí:
● návrh Dodatku č. 2 o poskytnutí dotace č. S/0116/RRSC/2010/2 na
projekt „Stávající objekt mateřské školy - rekonstrukce obvodového
pláště a kuchyně vč. provozního zázemí“, kterým se mění finanční plán
k projektu a doporučila ZM Dodatek č. 2 ke schválení. Dále pověřila
starostu města podpisem dodatku smlouvy.
● informaci starosty města ohledně jednání na odboru dopravy v Berouně
k omezení průjezdu těžkých nákladních vozů nad 19 t přes město Zdice.
● čerpání částky 100.000,- Kč ZŠ Zdice na přípravu stavební dokumentace a podklady pro stavební řízení na projekt „bezbariérové propojení
budov druhého stupně ZŠ Zdice v Komenského ulici“.
● seznam akcí Společenském klubu Zdice na rok 2011.
RM souhlasila:
● s mandátními smlouvami:  
1. Rámcovou mand. smlouvou mezi Městem Zdice a firmou ML
COMPET, a.s.
2. Prováděcí mand. smlouvou – dostavba MŠ Zdice včetně přílohy
č. 1 – plná moc mezi Městem Zdice a firmou ML COMPET, a.s.
3. Mandátní smlouva na realizaci monitoringu akce „Nová budova
městské knihovny ve Zdicích“
4. Mandátní smlouva na výběrové řízení na zhotovitele akce „Nová
budova městské knihovny ve Zdicích“ včetně příloh (plné moci)
5. Mandátní smlouva na realizaci monitoringu akce „Rekonstrukce
stávající MŠ“. Dále pověřila starostu města jejich podpisem.
● s uzavřením smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene
mezi městem Zdice a RWE GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné
moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1,
657 02 Brno, celkem ve čtyřech případech (čtyřech smlouvách) na ulice:
1. Družstevní, parc. č. 351/10 o celkové výměře 1385 m2, ost. komunikace.
2. Petra Bezruče, parc. č. 410/5 o celkové výměře 581 m2, parc. č.
410/3 o celkové výměře 649 m2, parc. č. 410/4 o celkové výměře
259 m2, parc. č. 410/9 o celkové výměře 502 m2, parc. č. 410/11
o celkové výměře 106 m2, vše ost. komunikace.
3. Žižkova, parc. č. 351/10 o celkové výměře 1385 m2, parc. č. 410/5
o celkové výměře 581 m2, parc. č. 462/1 o celkové výměře 2578 m2,
parc. č. 204/9 o celkové výměře 174 m2, parc. č. 204/17 o celkové
výměře 136 m2, parc. č. 148/1 o celkové výměře 52 m2, parc. č.
148/3 o celkové výměře 1371 m2, parc. č. 252/1 o celkové výměře
3378 m2,  parc. č. 228/2 o celkové  výměře 555 m2, vše ost. komunikace.
4. Vrchlického a Tyršova, parc. č. 523 o celkové výměře 2605 m2,
parc. č. 739/1 o celkové výměře 599 m2, parc. č. 739/2 o celkové
výměře 247 m2, parc. č. 749 o celkové výměře 783 m2, vše ostatní
komunikace, všechny pozemky jsou zapsané na LV č. 10001 pro
k.ú. Zdice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální

pracoviště Beroun. RM dále pověřila starostu města podpisem
smluv a souhlasila s částkou 350 Kč bez DPH/bm za věcné břemeno.
● se změnou výše nájmů pro provozovatele baru společenského domu
Zdice s účinností od 1. 5. 2011.
● s navrženým převodem 0,5 pracovního úvazku uklízečky školní jídelny
z PO ZŠ Zdice na PO Školní jídelna Zdice.
● s vyřazením a následným prodejem automobilu KIA SPORTAGE
autobazaru Hořovice, Tyršova ulice čp. 1510, za výkupní cenu 40.000 Kč.
● se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 1774/1 v k. ú. Zdice
o výměře 309 m².
● se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p. č. 1918/1 v k. ú.
Zdice o výměře cca 500 m².
● se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 1677/6 v k. ú. Zdice
o výměře 43 m².
● se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 242/1 v k. ú. Knížkovice po doložení geometrického plánu s přesnou výměrou pozemku.
● s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku – 4 kusů kontejnerů v pořizovací ceně celkem 57 456 Kč a jeho následným prodejem do kovošrotu.
● s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou na pronájem části
budovy ME 17 v areálu bývalých kasáren na p. č. 1903/4 v k. ú. Zdice
o výměře cca 130 m² za účelem provozování truhlárny.
● s ukončením smlouvy mezi městem Zdice a PERFECT HOME, s.r.o.,
o nájmu nebytových prostor v areálu bývalých kasáren (špejchar)
k datu 30. 4. 2011 z důvodu nevyužívání skladových prostor.
RM schválila:
● věnovat na sbírkové konto Českého červeného kříže částku ve výši
15.000,- Kč na pomoc obětem zemětřesení v Japonsku.
RM doporučila:
● ZM schválit prodej pozemků p. č. 1641/5, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 225 m² a p. č. 1641/6, ostatní plocha o výměře 473 m² v k. ú.
Zdice za cenu 240 Kč/m² p. Lorenzovi, Zdice.
RM stanovila:
● termín zasedání Zastupitelstva města na 20. 4. 2011 od 17 hodin na
MěÚ Zdice s programem: Zahájení - Volba návrhové komise - Dodatek
č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. S/0116/RRSC/2010/1 na projekt
„Stávající objekt mateřské školy - rekonstrukce obvodového pláště
a kuchyně vč. provozního zázemí“, kterým se mění finanční plán
k projektu.                                     Přemysl Landa, místostarosta města
Poznámka: Zveřejněny jsou upravené verze usnesení RM z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze
je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na MěÚ Zdice, Husova 2.
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Na vysvětlenou k rozpočtu jakožto takovému i k rozpočtu vnitřní správy

Na ZM konaném 24. 3. 2011 byl odsouhlasen rozpočet města na
r. 2011. Je nutné konstatovat, že je schodkový a tento schodek je kryt ze
zůstatku na účtu z r. 2010. Schodek je ve výši -3 638 500,- Kč a za několik
posledních let vzhledem k plánovaným investicím města také nejmenším.
Při sestavování rozpočtu se ušetřilo nejvíce finančních prostředků na provozních nákladech počínaje náklady města a příspěvkovými organizacemi konče. Na ZM byly v rozpočtu, který navrhla Rada města  kritizovány
tyto položky, ke kterým bych rád připojil jasná fakta a odpovědi:
1. Byl kritizován nárůst mzdových prostředků vnitřní správy oproti
roku 2010 o 493 tis.
Platy vnitřní správa
rok
Schv. rozpočet
Skutečnost
Upravený rozpočet
4 370 000,4 361 645,4 362 000,2009
2010
4 400 000,4 220 310,4 221 000,Pozn.: Pí Hůrková 7 měs., pí Součková 5 měsíců bez náhrady jiným pracovníkem.

2011

4 500 000,-

● platy r. 2009 – 4 362 000,- Kč – celkem výdaje na vnitřní správu
8 764 000,- Kč,
● platy r. 2010 – 4 221 000,- Kč – tato položka byla během roku ponížena
rozpočtovým provizorním opatřením z důvodů, že město Zdice nevyplácelo plat tajemnici městského úřadu (Ing. Součková), která posledních pět
měsíců již nepracovala na Městském úřadu Zdice, dále se nevyplácel plat
za pí Jíchovou, která nahradila vedoucí stavebního úřadu – pí. Hůrkovou
(7 měsíců). Dva zaměstnanci Městského úřadu Zdice byly kofinancováni
z dotací poskytnutých Úřadem práce v Berouně, avšak s omezenou plat-

ností. Celkem výdaje na vnitřní správu 8 423 000,- Kč,
● návrh platy r. 2011 – 4 500 000,- Kč, celkem návrh na vnitřní správu výdaje 8 446 000,- Kč. Příčinami zvýšeného návrhu na platy vnitřní správy jsou:
a) pracovní poměr s novým tajemníkem Městského úřadu Zdice
b) změna vedení odboru správního pí Jíchová
b) ukončení dohody na dotace platů na úředníky z Úřadu práce na již
zapracované úředníky
c) nastalá změna katalogu prací (rok 2010), která se naplno neprojevila
v předchozím období, ale až v roce letošním.
Organizační řád zaměstnanců zatím nebyl změněn, ale byly pouze
upraveny náplně práce u některých zaměstnanců.
2. Kritici navrhovali zvýšit na straně příjmů položku daň z nemovitosti o 200 tis.
Výše uvedený návrh nelze navrhnout ani doporučit, protože dle informací vedení společnosti KOSTAL CR, spol. s r.o., má tato firma u Finančního úřadu v Berouně po digitalizaci pozemků přeplatek, z čehož plyne,
že uvedená společnost, která je nejvyšším poplatníkem do rozpočtu města
Zdice (u dani z nemovitosti), nebude nyní minimálně jeden rok muset
daň prostřednictvím FÚ v Berouně platit. Tato informace byla potvrzena
i úředníky FÚ v Berouně.
3. Další kritizovaná položka byla na straně příjmů v části pronájem
kasárna. Bylo navrhováno snížení o 414 tis.
Tato položka byla nastavena vyšší z důvodu, že se aktivně snažíme tyto
prostory pronajímat, což se pomalu, ale jistě daří. Tyto prostory je potřeba
hospodárně a efektivně využívat.
Michal Hasman, tajemník Městského úřadu Zdice

K schválení změny č. 3 územního plánu města Zdice

Víte, že byl schválen Upravený návrh zadání změny č. 3 územního
plánu města Zdice? Zajímá vás, jak se naše město může v nejbližší
době změnit?
Na zasedání zastupitelstva města Zdice dne 24. 3. 2011 byl schválen
Upravený návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Zdice (dále
jen „Změna“). Před samotným schválením proběhla celkem ostrá diskuse
týkající se samotného momentu schvalování.
Některými členy zastupitelstva bylo totiž navrženo přenést schválení
této Změny na samostatné mimořádné zasedání a intenzivně se věnovat
jednotlivým bodům celkem rozsáhlého dokumentu. Důvodem pro žádost
o odklad byla mimo jiné skutečnost, že v tak krátké době nebylo možné
podklady prostudovat. Reakce členů Rady města byla jasná a jednoduchá.
Schválit to dnes musíme z důvodu dodržení lhůty, každý zastupitel měl
čas se s tím seznámit a případně vznést dotazy. Navíc se neschvaluje poprvé, takže seznámit se mohl s podklady již dříve…  
Nezbývá mi než bezvýhradně souhlasit. Ano, je pravda, že každý
zastupitel by měl vědět, o čem hlasuje, prostudovat řádně podklady a případně vyžádat doplnění před zasedáním zastupitelstva.
Rozhodla jsem se proto, že se pokusím projít tím, čím dnes běžný
zastupitel musí projít při přípravě na zasedání zastupitelstva. Konkrétně
při přípravě na hlasování o územním plánu.
Nejprve mi dovolte vysvětlit, co je v textu níže a ve všech podkladech
myšleno pod slovem lokalita. Je to část území (jeden nebo více pozemků
nebo jejich části), u kterého je žádáno o určitou změnu ve využitelnosti –
např. ze zemědělské půdy na oblast k bydlení.
Podklady byly předloženy zastupitelům dne 17. 3. 2011, přičemž byly
z odboru územního plánování a regionálního rozvoje na Městský úřad
odeslány 14. 3. 2011. Z 18 stránkového dokumentu lze vyčíst pouze to,
jaká čísla lokalit (čísla jsou přidělována v pořadí, v jakém požadavky na
změny přišly) se řeší, kdo žádost podal, kdo ji připomínkoval a část stanoviska.  Ani ze závěrečné shrnující tabulky se více nedozvíme. Přiložená
mapa je v tak malém měřítku, že z ní není možné vyčíst prakticky nic.
Požádala jsem tedy odbor územního plánování a regionálního rozvoje
o předání mapy v lepším rozlišení. Zde jsem zároveň získala informaci
o tom, že popis jednotlivých lokalit včetně upřesnění čísel pozemků je
v samostatných dokumentech, které má Městský úřad k dispozici.
Materiálům, jež měli zastupitelé k dispozici pro schvalování, jsem se
pečlivě věnovala. Musím konstatovat, že na základě takových podkladů
nebylo možné učinit žádný závěr než ten, že hlasovat pro či proti není
možné. A tak tu nyní položím několik otázek:
■ Proč nedostali zastupitelé kompletní podklady včetně přehledu pozemků nebo alespoň přehledné (čitelné) mapy?
■ Měli ti, kteří hlasovali pro schválení Změny k dispozici i ostatní dokumenty? Pokud ano, proč takové podklady nedostali rovnou všich-

ni zastupitelé? Pokud ne, bylo skutečně hlasováno pouze na základě
předložených podkladů?
Zajímá vás, jak se naše město v nejbližší době může změnit? I nás.
Pokusila jsem se tedy získat názor odborníka, kterému jsem předložila stejné dokumenty, jaké měli k dispozici zastupitelé. Pan David
Mertl (projektant, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby) říká:
„Jednoznačně to chtělo lepší mapu, ze které by bylo patrno alespoň
čitelné číslování všech lokalit. Dále bylo nanejvýš vhodné prodiskutovat
veškeré lokality jednotlivě. Územní plán má platnost několik let a významný vliv na vzhled a fungování celého města, tudíž časová nouze na
diskusi je bezpředmětná (změnou č. 3 se zabývají již od dubna 2009).
Je tam řada problematických bodů, např.:
● 1) kolize ploch pro bydlení s územní rezervou pro obchvat (tj. v místě
plánovaného obchvatu jsou plochy určené pro bydlení);
● 2) nové bydlení mimo zastavitelné území obce s sebou přináší větší
finanční nároky na městský rozpočet (větší vzdálenost na vybudování
a údržbu sítí: nutno připojit na vodovod, kanalizaci, městský rozhlas, veřejné osvětlení);
● 3) nerespektování vyjádření CHKO (Vyhodnocení MěÚ Beroun)
● 4) rozhodování o území, které je obsluhováno z jiné obce (Chodouň).
Je zajímavé, že se obec Chodouň nevyjádřila, zejména s ohledem na poznámky uvedené výše v bodu 2)
● 5) Na poddolované území upozornily samotné úřady, jak je to se změnou územního plánu v souvislosti se záplavovým územím a Územním
systémem ekologické stability se z poskytnuté mapky lze jen domýšlet.
To nicméně není úkolem zastupitelů, ale zpracovatele změny územního
plánu a dotčených orgánů státní správy.“
V takto krátkém dokumentu není možné podrobně probrat jednotlivé
možné změny a také to nebylo cílem při jeho psaní. Jen chceme, aby to
vedlo k zamyšlení vás, občanů, kteří máte zájem na trvale udržitelném
rozvoji našeho města.
Za občanské sdružení ZDICE PRO ŽIVOT Ing. Andrea Rosenbaumová. Poděkování za nezištnou pomoc patří Ing. Davidu Mertlovi.
Více na www.zdiceprozivot.cz

ˇ
Pozvánka na Detský
den

Město Zdice a sportovní komise RM si vás dovolují pozvat
na Dětský den.

Kdy? V neděli 29. května 2011
Kde? Sportovní areál SaTZM Zdice.
Připraveny jsou soutěže o ceny pro děti všeho věku a bohatý
doprovodný program.
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Změna č. 3 územního plánu města Zdice-návrh zadání

O vyjádření k článku „K schválení změny č. 3 územního plánu
města Zdice“ požádalo vedení města pana Jiřího Míku ( MěÚ Beroun – odbor územního plánování a regionálního rozvoje). Odpovídající body jsou zvýrazněny a shodně očíslovány v obou článcích.
1. ZM Zdice rozhodlo o pořízení změny č. 3 usnesením č. 14/2009
● Pořizovatel – MěÚ Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje
● Pověřený zastupitel  - Jiří Huml
● Konečný termín pro podání návrhů – 30. 6. 2009
2. V souladu s § 46 odst. 2 stavebního zákona byly návrhy předány
pořizovateli
● K posouzení úplnosti návrhů
● stanovisko pořizovatele k jednotlivým návrhům k rozhodnutí ZM,
odesláno pořizovatelem 22. 3. 2010 v členění, (jednotlivé návrhy
vráceny městu Zdice)
- očíslované návrhy
- datum podání návrhu
- jméno a příjmení navrhovatele
- katastrální území
- předmětné pozemky – parc. č.
- výměra plochy
- současné a navrhované využití
- omezující limity a hodnoty území
● o jednotlivých návrzích rozhodlo v samostatné působnosti ZM
1. 7. 2010 – projednáváno ve výše uvedeném členění
3. návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Zdice
● struktura obsahu zadání je předepsána v příloze č. 6 k vyhlášce
500/2006 Sb. O územně analytických podkladech
- zapracovány návrhy odsouhlasené ZM 1. 7. 2010
- grafická příloha nemusí být součástí návrhu zadání a je pouze
orientací pro lokalizaci jednotlivých dílčích změn – jednotlivé
dílčí lokality změn jsou prověřeny zpracovatelem (autorizovaným
urbanistou) při zpracování návrhu změny a poté jsou přesně vymezeny v návrhu změny
- projednán v souladu s § 47 SZ
● každý může dát připomínku – 5 připomínek
● dotčené orgány (DO) dávají požadavky – 8 vyjádření s požadavky DO
Požadavky DO ve fázi projednávání návrhu zadání nemusí být akceptovány.
Případná akceptace je plně v samostatné působnosti ZM a je na
zodpovědnosti pořizovatele a pověřeného zastupitele, zda návrh bude
na základě požadavků DO upraven. Tak bylo také postupováno v reakci na stanovisko SCHKO.
- Sousední obce podněty - žádný podnět, tedy ani obec Chodouň.
Vyhodnocení, spolu s upraveným návrhem zadání předáno pořizovatelem k odsouhlasení ZM 13. 10. 2010.
● Návrh zadání na ZM dne 13. 12. 2010 neodsouhlasen
● Provedena úprava návrhu zadání – vypuštěny dílčí změny č. 38,
44 a dílčí změna 26c byla převedena do územní rezervy. Tato úprava
byla provedena v reakci na požadavky DO KÚ Středočeského kraje.
V případě ponechání uvedených dílčích změn v návrhu by se
v rámci projednávání muselo zpracovávat vyhodnocení na udržitelný rozvoj území s vyhodnocením vlivů na životní prostředí
a zpracovávat projednávat koncept změny dle § 48 SZ. Tímto krokem dojde k snížení finanční náročnosti na vypracování změny
a k urychlení projednávání.
● Upravený návrh zadání ZM schválilo 24. 3. 2011.
4. Návrh změny č. 3 územního plánu města Zdice
● Na základě schváleného návrhu zadání zpracuje zpracovatel návrh
změny č. 3, kde budou přesně vymezeny jednotlivé dílčí změny
a budou stanoveny přesné hranice lokalit jednotlivých dílčích
změn. Dále budou vypracovány výkresy tak, jak stanoví příloha
č. 7 k vyhlášce 500/2006 Sb. O územně analytických podkladech –
např. základní členění území, koordinační výkres, výkres záborů
ZPF apod.
● Bude následně projednán dle §§ 50 – 54 SZ.
K jednotlivým zvýrazněním:
Grafika k návrhu zadání - grafická příloha nemusí být součástí návrhu zadání a je pouze orientací pro lokalizaci jednotlivých dílčích

změn – jednotlivé dílčí lokality změn jsou prověřeny zpracovatelem
(autorizovaným urbanistou) při zpracování návrhu změny a poté jsou
přesně vymezeny v návrhu změny
● 1. Přesná lokalizace územní rezervy pro obchvat bude vymezena
v návrhu změny, a poté bude možné přesně určit pozemky dotčené
touto rezervou.
● 2. Nové zastavitelné plochy jsou navrženy na základě návrhů vlastníků pozemků a není povinností města zajistit vybudování dopravní
a technické infrastruktury na těchto pozemcích. Toto musí zajistit
vlastníci pozemků. Zvýšené finanční nároky mohou pro město znamenat pouze požadavky na případnou údržbu komunikace (čištění,
zimní údržba apod.) a provoz veřejného osvětlení.
Kompenzace může být příjmem z daní – daň z nemovitosti apod.
● 3. Požadavky DO ve fázi projednávání návrhu zadání nemusí být
akceptovány.
Případná akceptace je plně v samostatné působnosti ZM a je na
zodpovědnosti pořizovatele a pověřeného zastupitele, zda návrh bude
na základě požadavků DO upraven. Tak bylo také postupováno v reakci na stanovisko SCHKO, kdy dílčí změny 26a a 29 byly v návrhu
ponechány.  
V případě, že DO ve svém stanovisku k návrhu změny (další fáze
projednávání) vyjádří shodné negativní stanovisko jako k návrhu zadání, musí být toto stanovisko akceptováno anebo musí být požadavek řešen jako rozpor dle ustanovení správního řádu o řešení rozporů,  
tzn. řešení přes nadřízené správní orgány.
● 4. Obec Chodouň k návrhu zadání změny nedala žádný podnět.
Pravděpodobně s lokalitou nemá problém.
● 5. DO hájí své zájmy v oblastech, které jim přísluší. Jednotlivé
limity a hodnoty území (záplavové území, ÚSES, poddolovaná území
apod.) jsou vymezeny v současně platné územně plánovací dokumentaci města Zdice (územní plán města a změny č. 1 a 2). Zpracovatel
změny č. 3 je povinen tyto limity a hodnoty respektovat při zpracování návrhu.
DO, v rámci projednání dle § 50 SZ, k návrhu změny uplatňují svá
stanoviska. Tato stanoviska musí být akceptována a nebo musí být
požadavek řešen jako rozpor dle ustanovení správního řádu o řešení rozporů, tzn. řešení přes nadřízené správní orgány. Návrh změny
se upraví na základě stanoviska nebo v souladu s výsledkem řešení
rozporů.
K platnosti současné územně plánovací dokumentace:
Současně platná (územní plán města a změny č. 1 a 2) a projednávaná (změna č. 3, v případě, že bude vydána) územně plánovací dokumentace má v souladu s § 188 SZ platnost do 31. 12. 2015. Nejpozději
do této doby ji lze podle SZ upravit, tzn. přestrukturalizovat do formy
dle platného SZ – tj. obsah, struktura, názvosloví, forma vydání atd.
V tomto případě nesmí dojít k žádným změnám oproti platné územně
plánovací dokumentaci.
Druhou alternativou je vydat nový územní plán dle SZ tak, aby
nabyl účinnosti nejpozději 31. 12. 2015.

Točící se koule stále láká děti k prohlídce. Posezení na lavičkách je
v krásných dnech příjemné. Pracovníci MPZ opravili všechny lavičky na náměstí u kostela a na pěší zóně.
Foto: Sm
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Prezentace nové publikace „Zdická pošta“

V pondělí 18. dubna se uskutečnila ve společenském domě prezentace nové knihy Pavla Dušánka „Zdická pošta“. Autor publikace, v jehož režii večer probíhal, přivítal patrony knihy – starostu města Bc. Antonína Sklenáře a místostarostu města Přemysla
Landu, další pozvané hosty a ostatní přítomné občany.
Pozvání na prezentaci knihy přijali také bývalí i současní pracovníci
pošty. Kytičkou byla přivítána nejstarší bývalá pracovnice zdejšího poštovního úřadu paní Anežka Solničková, která zde působila v roce 1945.
V kulturním vystoupení zazněla známá melodie „Jede, jede, poštovský panáček“, kterou na klávesy hrála Klárka Janoušková.
Poté pan Pavel Dušánek provedl přítomné pomocí videoprojekce
zajímavou historií zdické pošty. Nechyběla ukázka několika poštovních služebních signálů postiliónů z přelomu 18. a 19. století. Všechny jsou zaznamenány na CD, které je součástí publikace. V poštovsky laděném večeru vhodně zazněla báseň Jiřího Wolkera „Poštovní
schránka“ v podání Václava Šestáka.  
Projekt vydání publikace vznikl za podpory Města Zdice. Podíl na
realizaci mají také Město Žebrák, Městys Cerhovice, Obec Chodouň
a podnikatelské subjekty prezentované v inzertní části publikace.
Knihu „Zdická pošta“ si mohou zájemci zakoupit v prodejně Levný tisk – FOTO ing. Šilhavý na pěší zóně (cena 100,- Kč). K prodeji je

Pavel Dušánek podepisuje zájemcům novou publikaci.
Foto: Libor Jonáš.
nabídnuta také nová pohlednice s tématem zdické pošty a propagační
tiskoviny vydané u příležitosti zahájení prodeje publikace.            Sm

Město se dočkalo: Knihovna bude!

Nejen pro občany města, kteří se alespoň
trošku zajímají o kulturní život a kulturněspolečenské možnosti a „servis“ ve městě, to
musí být dobrá zpráva. Město získalo dotaci na
výstavbu nové městské knihovny.
Občané města a čtenáři z nedalekého okolí
dlouhá léta využívali služeb městské knihovny ve
stávajících prostorách, které jsou naprosto nevyhovující a jsou v havarijním stavu. V současných
prostorách nemůže knihovna svým čtenářům nabídnout ani posezení, kde by se začetli do vybrané knihy, popřípadě si dali u knihy kávu. V rámci  
prostor je i nevyhovující sklad knih, který je dlouhá léta v katastrofálním stavu. Prostory nedovolují
uspořádat větší akci či prezentaci knih pro děti
a mládež. Čtenáři nemají v současných prostorách
možnost využití základních potřeb dnešní doby,
jako je veřejný internet, meziknihovní výpůjční
systém a další možnosti pro čtenáře. Největším
problémem je, že stávající knihovna nemá ani
základní sociální vybavení pro návštěvníky.
Vedení města je velice rádo, že se díky podpoře poslance PČR Richarda Dolejše podařilo získat
dotaci z ROPu, která finančně pokryje polovinu
nákladů na výstavbu nové knihovny a dále máme
velkou šanci na financování druhé poloviny z prostředků Středočeského kraje. Město Zdice se bude
podílet pouze finančním příspěvkem, který je na
spoluúčast k dotaci ve výši cca 400 tis. Kč. Byli
bychom špatnými manažery a občany města, kdybychom tuto nabídku nevyužili. Přesto je zarážející, že zastupitelé města za TOP 09 nechtějí této
nabídky využít a ve svém protinávrhu rozpočtu na
rok 2011 navrhovali vypustit celý investiční záměr
vystavět novou knihovnu. Velice mne mrzelo, když
jsem zaslechl i názory, že Zdice knihovnu vůbec
nepotřebují!
Doufám, že občané města chápou potřebu
knihovny v našem městě, která jim nabídne nové
služby v prostorách odpovídajících 21. století. Snahou vedení města bude rozšíření služeb knihovny.
Příkladem můžeme uvést provoz veřejného internetu, mezivýpůjční systém knihoven, společenské
a kulturní akce pro občany města, akce pro základní a mateřské školy, prodej nových knih a časopi-

sů, příjemné posezení s knihou při kávě, příjemné
venkovní posezení a další možnosti. Propojení
nové knihovny se společenským domem nabízí
další možnosti pro pořádání kulturně-společenských akcí i ve větším počtu účastníků. Možnosti

tohoto nového komplexu budov budou veliké, a já
doufám, že občané města budou spokojeni
s nabízenými službami a akcemi.
Přemysl Landa –
místostarosta města

Vedení města plní své sliby

Dokončení ze str. 2
Je toho před námi mnoho. Zajištění financování akcí a chodu města není jednoduché. Vyžaduje
spoustu času, úsilí a kontaktů. Tak to prostě je.
K tomu se podrobněji vyjádříme v příštím čísle
ZN. Dotace nepadají z nebe.
O to více člověka mrzí, že se najdou lidé, kteří nám místo podání pomocné ruky házejí klacky

pod nohy. Nechci zkoumat jejich motivaci. Pokud
je někdo zastupitelem z kandidátní listiny TOP
09, nechť využije možností svého ministra financí
a přiloží ruku k dílu.
Zdice to potřebují. Vždyť přeci destrukce a nicnedělání není program.
Richard Dolejš (ČSSD), místostarosta Zdic,
poslanec Parlamentu ČR
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Setkání seniorů

První letošní setkání seniorů se uskutečnilo v úterý 5. dubna od
16 hodin ve společenském domě. Seniory přišel pozdravit starosta
města Bc. Antonín Sklenář. V připraveném programu došlo nejdříve
na promítání fotografií Zdic z let 1970 – 90. Přítomní si tak mohli připomenout, jak tehdy Zdice vypadaly. Následné fotografie současných
Zdic byly dokladem velikých změn ve vývoji města. K dobré pohodě poté hrála a zpívala přítomným harmonikářka Dana Jará. Nebylo
zapomenuto ani na malé občerstvení. Po dvouhodinovém setkání se
přítomní rozcházeli s pozváním na příští setkání, které se uskuteční
10. května.
Sm

Kulturní komise RM prosí o spolupráci

Dobrá pohoda vládla 5. dubna na tradičním setkání seniorů, na kterém na harmoniku hrála a zpívala Dana Jará. Na harmoniku se
přidal alespoň na chvíli vedoucí Spol. klubu Zdice Libor Jonáš.
Foto: Sm

Tradiční koncert 8. května ve Tmani

Již na několika výstavách mohli občané našeho města zavzpomínat nad starými fotografiemi, jak se měnily Zdice v průběhu
let. Naposledy tomu tak bylo na výstavě v říjnu loňského roku
u příležitosti vydání publikace „Zdice. Staré fotografie vyprávějí.“ Někteří z návštěvníků výstavy konstatovali, že mají doma
mezi svými fotografickými poklady snímky, kterými by mohli
také přispět při pořádání další výstavy.
Vážení spoluobčané, prosíme vás tedy, zda byste mohli prohlédnout vaše alba a zajímavé fotografie zapůjčit k naskenování. Nezáleží na velikosti fotografie, i z malých fotografií se dají udělat kopie
o velikosti čtvrtky (A4 – 210 x 297 mm). Kulturní komise RM by
ráda s vaší spoluprací připravila na konec října výstavu, na které by
se zase pěkně vzpomínalo. Jde o fotografie, které zachycují život
v našem městě, máme zájem i o fotografie školní (třeba i z mateřské
školy), sportovní, divadelní, církevní a z dalších oblastí. Na vlastní
výstavu bychom v době jejího konání uvítali i zapůjčení různých
dokumentů – výučních listů, vysvědčení apod.
Prosíme, přihlaste se co nejdříve. Naskenováním fotografií práce
nekončí, na řadu přijde vytištění okopírovaných snímků, jejich nalepení na čtvrtky a vytvoření popisků.
Přihlaste se s fotografiemi ve společenském domě (311 685 186)
nebo na tel. číslech 311 685 440, 605 304 226. Jen ve spolupráci
s vámi se může podařit uskutečnění této výstavy. Předem děkujeme
za ochotu.
Mgr. Jana Smíšková, předsedkyně kulturní komise RM

Každým rokem 8. května pořádá Církev čs. husitská ve Tmani
ve sboru Jiřího z Poděbrad na počest skončení 2. světové války,
hodnotné kulturní akce, na které jsou zváni známí umělci (nejlepší český kytarista Štěpán Rak s vypravěčem a recitátorem Alfrédem Strejčkem, světový houslista Jaroslav Svěcený, Jitka Molavcová, Smíšený sbor a orchestr Univerzity Karlovy, berounský
sbor Slavoš, Zdický smíšený sbor a další známé umělecké kolektivy a jednotlivci).
Všichni aktéři těchto pořadů si nemohli vynachválit jedinečnou
akustiku v tomto sboru a někteří neváhali
s možností použít tohoto prostoru jako nahráSPOLEČENSKÁ RUBRIKA
vacího studia. Bohužel, silný provoz na přilehlé silnici by nebyl zárukou pro nahrávání
vzhledem ke své hlučnosti, takže z tohoto
VZPOMÍNKY
ŽIVOTNÍ JUBILEA
záměru sešlo.
Letos je na 8. května naplánováno spo- Životní jubilea v měsíci květnu 2011 oslaví:
Úsměv měla vždy na rtech, dobrotu v srdci
lečné vystoupení Luboše Karhana, tenoristy Albína Rosenbaumová, Zdice
a
lásku
v duši.
Městského divadla v Saarbrückenu (Němec- Milada Sklenářová, Zdice
Dne
10. května by se dožila stých naZdeněk Kubišta, Zdice
ko) za hudebního doprovodu zdického rorozenin naše maminka a babička paní
Božena Klesová, Zdice
dáka a čestného občana města Zdice Josefa
Irena Jánská, Černín
Božena DRMLOVÁ ze Zdic.
Jonáše, který doprovází na keyboard a E pia- Miluše Havrdová, Zdice
S láskou stále vzpomínají a za vzpomínku
no. Oba umělci jsou Češi, žijí od roku 1969 Josef Husák, Zdice
děkují
vnuk Láďa s rodinou a dcery Libuše,
v Německu a pořádají svoje společné konVšem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
certy v mnoha zemích západní Evropy. Ve a spokojenosti.
Jarmila
a Jana s rodinami.
SPOZ MěÚ Zdice
Tmani přednesou nejkrásnější a nejznáměj•• • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • •
ší světové melodie z doby starší i současné.
NARODILI SE
Dne 12. května uplyV úvodu koncertu vystoupí 35členný Zdický
7. 2. Šárka Bubníková, Zdice
ne smutný rok ode dne,
smíšený sbor za řízení Martiny Rajtmajerové 21. 4. Matyáš Panocha, Zdice
kdy nás opustil pan
a hudebního doprovodu Kateřiny Medové.
22. 4. Lucie Kovaříková, Zdice
Zdeněk MALEČEK
K účasti vás srdečně zvou pořadatelé
OPUSTILI NÁS
ze Zdic.
a účinkující. Využijte této sváteční příležitosVzpomínají synové
ti k obohacení svých zážitků z hodnotných
5. 4. Hana Johanová, Zdice
62 let
hudebních pořadů.
David, Filip a manžel8. 4. Věra Červená, Zdice
85 let
Tak tedy na shledanou v neděli 8. května 19. 4. Jaroslav Peták, Chodouň
ka. Kdo jste ho znali, pro76 let
v 17 hodin ve Tmani!
I. K. 20. 4. Ladislav Štěpnička, Chodouň 58 let
sím, vzpomeňte s námi.
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Ze života základní
školy

Naši žáci se v okresním srovnání neztratí
Žáci naší školy letos zaznamenali velmi
pěkné výsledky na nejrůznějších olympiádách či jiných kulturně-vědomostních kláních. Na okresní úrovni se prosadili: Stanislav Rajtmajer (2. místo v olympiádě v ČJ),
Filip Baum a Tereza Kuličková (2., resp.
3. místo v biologické olympiádě) a všestranně zaměřená Denisa Uhrová (1. místo v biologické a 2. místo v dějepisné olympiádě
+ 5. místo v olympiádě z ČJ). Všichni výše
zmínění žáci si zajistili účast v krajských
kolech.
Nezaostáváme ani na poli kulturním.
V okresním kole recitační soutěže se prosadili Natálie Černá, Tomáš Dvořák, Martin
Spousta a Barbora Malá. Všichni recitátoři ve
svých věkových kategoriích obsadili shodně
krásná třetí místa. V pěvecké soutěži Královodvorská koruna zaznamenali úspěch žáci
4. a 5. tříd Sára Halmichová, Michal Harčár,
Nikola Langhansová a Nikola Svobodová.
Spolupráce se společenským klubem
Škola i nadále spolupracuje se společenským klubem při organizaci kulturně-vzdělávacích programů pro žáky. Na přelomu
března a dubna jsme zhlédli dva výchovněvzdělávací programy – Společenské přešlapy a Romantismus v literatuře a filmu. Další
akce (např. Historie rocku) jsou na programu
počátkem května. Velký počet žáků se též
zúčastnil benefičního koncertu pro Japonsko
a pomohl tak této bohulibé akci dodat další
rozměr. Rád bych tímto vyjádřil velký dík
panu Liboru Jonášovi, vedoucímu společenského klubu, za náročnou přípravu vydařeného benefičního koncertu i za velmi vstřícný
přístup v dosavadní spolupráci s naší školou.
Den Země
Dne 20. dubna jsme oslavili Den Země.
Na druhém stupni jsme ve třídách i v terénu
vytvářeli eko-plakáty, měřili kvalitu vody,
počítali hustotu dopravy a zjišťovali stav čistoty ve městě. Bližší informace o výsledných
měřeních spolu s fotografiemi naleznete na
http://zszdicedenzeme.wz.cz
Mgr. Radek Hampl

Město Zdice nabízí
k pronájmu byt

o velikosti 3 + kk o celkové výměře podlahové plochy bytu 85 m² v BD čp. 1
v Černíně.
Nájemné činí 5 500 Kč/měsíc + úhrady
za plnění spojená s užíváním bytu + individuální platba inkasa (např. elektřina za
domácnost, ČT poplatek, ČRo poplatek
apod.). Podmínka: dostatečný příjem pro
stanovené úhrady, nájemce nemůže vlastnit  žádnou nemovitost (podmínky dotačního titulu).
Přihlášku je možné podat do 20. 5.
do 14.00 hod v podatelně MěÚ Zdice
(bližší informace podá Ing. Petáková).

V pěvecké soutěži Králodvorská koruna byly
úspěšné (zleva): Sára Halmichová 4. A, Nikola Svobodová 5. A, Nikola Langhansová
5. B.

Úspěšní účastníci okresní soutěže v recitaci
(zleva): Martin Spousta 4. B, Tomáš Dvořák
3. A, Natálie Černá 3. B

Pochvalu za úspěšnou reprezentaci školy v olympiádách a v recitační soutěži zaslouží
z 2. stupně ZŠ (zleva): Stanislav Rajtmajer (9. B), Tereza Kuličková (7. B), Filip Baum (7. B),
Denisa Uhrová (9. B) a Bára Malá (6. A). 			
Fota: Sm

Army muzeum zahájilo sezónu 2011
Je tomu letos již 6 let, kdy vzniklo
z iniciativy členů Klubu vojenských historických vozidel Zdice, jmenovitě jeho
předsedy pana Ivana Heráka, muzeum
vojenské historické techniky 20. století.
Slavnostní otevření pro letošní sezónu se
konalo v sobotu 9. dubna za velkého počtu
členů klubu oblečených v dobových uniformách československých i zahraničních
armád a policejního sboru. Nechyběly ani
uniformy německé nacistické armády a pohraničních henleinovců.
Muzeum navštívil bezpočet diváků ze
Zdic a okolí. Vzácným hostem slavnostního
zahájení letošní sezóny byl český generál
Ing. Alexander Beer. Expozice muzea se
opět rozšířila o ukázky vzájemné spolupráce Čechů a Němců v pohraničí i jejich rozchod po nástupu Hitlera k moci. K vojenským exponátům přibyl anglický motocykl
z roku 1941 MATCHLESS G3L, exkluzivní
francouzský osobní vůz CITROEN 11 BL
z doby německé okupace Francie. Vedle exponátů muzea zde vystavovali svou techniku

a uniformy zástupci různých klubů vojenské
historie ze Středočeského a Západočeského
kraje.
Zájemci se mohli svézt vojenskými vozidly, což především využili rodiče s dětmi.
Děti se navíc mohly podívat na výstavu ze
hřbetů koní, které pro tento den ochotně zapůjčil pan Víťa Lorenc.
V odpoledních hodinách pak byla předvedena ukázka ze života lidí žijících na státní
hranici s hitlerovským Německem po podpisu Mnichovské dohody v roce 1938. Poté
následovala reprezentační jízda vojenských
historických vozidel po trase Zdice, Hředle,
Točník, Žebrák a Praskolesy.
V pozdních odpoledních hodinách se
v Cafe baru Pelikán konala zajímavá přednáška generála Ing. Beera o jeho aktivní
účasti v II. světové válce. Po jeho přednášce
následovala bohatá diskuse, na kterou pan
generál výstižně a neúnavně odpovídal.
Závěrem pestrého dne vystoupil oblíbený
hudební soubor Tetínské kytary.
Josef Hůrka

Skvělý výsledek přípravky Olympie Zdice
Nejmladší fotbalisté Olympie Zdice
dosáhli vynikajícího výsledku. Svěřenci trenéra Milana Zajíce vyhráli turnaj
okresního přeboru ve Zdicích!!!
Výsledky: Zdice - Hostomice 1 : 0 (branka: Krutský), Drozdov - Zdice 0 : 3 (branky:
Bajer 2, Štefan), Zdice - Rpety 3 : 0 (branky:
Pleštil, Bajer, Štefan), Zdice - Praskolesy
3 : 1 (branky: Štefan 2, Spousta), Hořovicko -

Zdice 0 : 1 (branka: Štefan)
Tabulka: 1. ZDICE 15 b, 2. HOŘOVICKO 12 b, 3. PRASKOLESY 6 b, 4. RPETY
4 b, 5. HOSTOMICE 4 b, 6. DROZDOV 2 b
Sestava Olympie Zdice: Gálik, Zajíc,
Trnka, Spousta, Novák, Pleštil, Bajer, Štefan, Dvořák, Krutský, Roztočil, Červenka,
Krůta, Prokop, Jansa, Prais. Nejlepší hráčem Zdic byl brankář Gálik.
M. Růžička
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Šikovní pomocníci

Pozvání na zájezd
do Blatné a Příbrami

Kulturní komise RM a Společenský klub Zdice pořádají v neděli
5. června zájezd s následujícím programem: dopoledne prohlídka
zámku Blatná, odpoledne návštěva Mezinárodní výstavy koček
v Příbrami. Pořadatelem výstavy je ČSCH - ZO SCHK Zdice. Právě pořádající zdická organizace se rozhodla, že našemu městu letos
věnuje vstupenky na uvedenou výstavu ušlechtilých koček a zaplatí
část faktury za autobus. Za takové rozhodnutí patří pořadatelům
veliké poděkování.
Cena: 60,- Kč. Odjezd z náměstí v 8 hodin. Přihlášky ve společenském domě po – pá 7 – 15.30 h.
Sm

Středočeský taneční pohár 2011
III. ročník amatérské taneční soutěže
Záměrem projektu je nabídnout žákům základních a středních škol
pozitivní program využití volného času, působit jako aktivní prostředek prevence rizikového chování na školách, získávání a předávání
nových zkušeností a poznatků v oblasti tance atd.
Vyhlašovatelem je Středočeský kraj, koordinátorem Odbor školství a sportu Středočeského kraje – oddělení sportu
Pořádá Společenský klub Zdice v pátek 13. května.
Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol a víceletých
gymnázií příslušných ročníků, střediska volného času a dětské domovy Středočeského kraje.
Kategorie: 1. mini týmy (2 – 4 tanečníci), 2. skupiny (5 a více
tanečníků). Věkové kategorie: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ.
Bližší informace získáte na tel. 311 685 186 nebo e-mail: spolklub.zd@iol.cz.

Beseda o upírech při svíčkách

Ve čtvrtek 7. dubna se ve Společenském domě ve Zdicích za
svitu svíček sešli příznivci tajemna a záhad, aby vyslechli zajímavou přednášku Mgr. Martina Jirouška „Upíři: fakta a fikce“.
Známý filmový vědec a kritik dal zcela neotřelým způsobem
všem přítomným nahlédnout na historické reality i mýty provázející
vampyrismus. V divácích ze všech věkových skupin rozhodně vzbudil pochyby nad v počátku zcela jasnými reálnými fakty.
Několik přihlížejících si s sebou z přednášky odneslo jako výhru
léty osvědčené prostředky pro boj s upíry a jinými tajemnými bytostmi. Co kdyby náhodou.........někdy........???
Libor Jonáš

MĚSTSKÉ KINO ZDICE KVĚTEN 2011
7. 5. SVĚTOVÁ INVAZE – BITVA O LOS ANGELES
Akční sci-fi: Když je země napadena neznámými silami, stane se
Los Angeles poslední výspou lidstva v bitvě, kterou nikdo nečekal.
USA. České titulky.
Doporučeno od 12 let.
14. 5. GNOMEO A JULIE
Animovaný: Nejslavnější příběh lásky na světě. Příběh, u kterého
se budou bavit děti i dospělí. USA. České znění.
Přístupno.
21. 5. 127 HODIN
Drama: 26letý Aron se vydal do Utahu, aby zde strávil víkend lezením po skalách. O šest dnů později se zjevil v civilizaci, bohatší
o příběh a chudší o pravou ruku. USA. České titulky.
Doporučeno od 12 let.
28. 5. AUTOPOHÁDKY
Animovaný: Možná že dnešní auta uchvacují technickou dokonalostí. Chybí jim však vznešenost a půvab, kterými se vyznačovala
v dobách pro nás již pohádkových. ČR. Podle J. Marka. Přístupno.
Hrací dny jsou soboty od 18.00 hod. Vstupné 59+1 Kč. Ke každé
vstupence příplatek 1,- Kč do Fondu kinematografie.
Připravujeme: Jsem číslo čtyři, Máma mezi Marťany, Rekvalifikace, Rango.
V červenci a srpnu bude kino uzavřeno.
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Za vydatnou pomoc na velikonoční výstavě 14. - 18. dubna patří
poděkování těmto 10 žákům ZŠ. Za jejich ochotné uvolnění z vyučování děkuji paní ředitelce Mgr. Evě Fiřtové.
Jana Smíšková.

Společenský klub zve

■ Úterý 10. 5. 2011 - Setkání seniorů

K dobré pohodě bude hrát Berounská šestka Vladimíra Mužíka.
Začátek v 16 hodin. Vstupné 20,- Kč.
■ Středa 18. 5. 2011 - Tradiční jarní koncert.
Účinkují: Zdický smíšený sbor (řídí M. Rajtmajerová, klavírní
doprovod K. Medová), dětský sbor Skřivánek (vedou H. Kokešová,
L. Nováková), Yasuko Tanaka - trubka, Anna Matějková - příčná
flétna (obě studentky Pražské státní konzervatoře, klavírní doprovod
Helena Holubová) a další hosté. Začátek v 19 hodin. Vstupné 60,- Kč.
■ Pozvání na výstavu
Společenský klub a kulturní komise RM připravují na červen
výstavu výborných fotografií z karnevalu v Benátkách, obrazů, ručně vyráběných šperků, batikovaných textílií a dekorativních bytových doplňků.

Ocenění dárců krve

Darování krve je věc velice záslužná. Oblastním spolkem ČČK
v Berouně a Místní skupinou ČČK ve Zdicích byli oceněni bezpříspěvkoví dárci, kteří v roce 2010 měli již dvacet a čtyřicet odběrů.
Stříbrnou medaili za 20 odběrů krve převzali: ze Zdic - Ing. Jiří
Šiška, Jaroslava Elznicová, Petr Pechát, Michal Voráček, Jolana Joudalová, Jaroslava Karásková, Mgr. Roman Šváb, z Knížkovic - František Fikar, z Chodouně - Miloslava Dolenská, Karel Boháč, Michal
Mušinský, Hedvika Lehrerová.
Zlatou medaili získali: ze Zdic - Roman Rajtmajer, Jiřina Tišerová,
Martin Štolba, Anna Marcinová, Jana Nováková, z Černína - Ing. Břetislav Prokop, z Chodouně - Zdeněk Ferda, František Šeplavý. Sm

Na výroční schůzi MS ČČK potěšily recitacemi dárce krve a ostatní
přítomné (zprava) Natálie Vargová, Michaela Cisková a Veronika
Pollaková, zpěvem Vendula Hněvkovská, kterou na flétnu pěkně doprovodila Nikola Hřívová.
Foto: Sm
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Zdickým fotbalistům se dařilo
Fotbalistům Olympie Zdice se na jaře
v I. B třídě skvěle daří. Z prvních čtyř mistrovských zápasů vybojovali plný počet
dvanácti bodů, posunuli se z předposledního místa tabulky do jejího středu a výrazně se tak přiblížili záchraně v soutěži.
Výsledky:
17. kolo – 16. 4. SPARTAK ŽEBRÁK OLYMPIE ZDICE 1 : 2 (1 : 0)
Branky Olympie: 51. a 63. Čihař
Sestava FK Olympie Zdice: Kasal - Palek,
K. Svoboda, Kulhánek (73. Prokeš), Kosík Froněk, T. Svoboda, Stádník, P. Růžička –
Kment (46. Pech), Čihař (88. Svatý).
Nejlepší hráči: Stádník, Kulhánek, Čihař
16. kolo – 9. 4. OLYMPIE ZDICE - SK
MNÍŠEK p. BRDY 2 : 0 (0 : 0)
Branky za Zdice: 53. a 76. Čihař
Sestava FK Olympie Zdice: Kasal –
Palek, K. Svoboda, Kulhánek (81. Prokeš),
Svatý – P. Růžička, T. Svoboda, Novák, Froněk – Kment (46. Stádník), Čihař.
Nejlepší hráči: Kulhánek, Kasal, Stádník
15. kolo – 2. 4. SK LETY – FK OLYMPIE
ZDICE 0 : 2 (0 : 1)
Branky Olympie: 12. a 75. Froněk
Sestava FK Olympie Zdice: Kasal – Palek, K. Svoboda, Prokeš, Kosík – P. Růžička
(75. Turický), T. Svoboda, Novák, Froněk –
Kment (86. Svatý), Čihař (88. Guschl).

Nejlepší hráči: Froněk, Novák, K. Svoboda
14. kolo – 26. 3. FK OLYMPIE ZDICE –
FK TOCHOVICE 2 : 1 (1 : 1)
Branky Olympie: 15. a 74. Tomáš Svoboda
Sestava FK Olympie Zdice: Kasal – Palek, K. Svoboda, Prokeš, Kosík – Růžička, T.
Svoboda, Loubr (31. Novák), Pech (38. Froněk) – Kment, Kulhánek (59. Čihař).
Nejlepší hráči: Kasal, T. Svoboda, Novák.
Miloslav Růžička

Václav Novák (vlevo) patří na jaře k pilířům
zdické obrany.

Z DENÍKU POLICIE
Obvodní odd. PČR Zdice v době od 16. 3.
do 15. 4. 2011 přijalo celkem 12 trestních
oznámení, na základě kterých byly zahájeny
úkony trestního řízení dle tr. řádu, k jejichž
spáchání došlo v katastru obce Zdice:
● Dne 16. 3. byla v obci Zdice v areálu nádr.
ČD Zdice přistižena při činu krádeže kovového materiálu podezřelá osoba.
● Dne 30. 3. okolo 19.45 h byla ve Zdicích
ul. Havlíčkova čp. 764 zadržena osoba podezřelá ze spáchání tr. činu pokusu vloupání do
bytové jednotky.
● Dne 31. 3. byly zahájeny úkony tr. řízení
pro podezření z poškození zastřešení podchodu na nádr. ČD Zdice, ke kterému došlo
v průběhu měsíce března 2011.
● Dne 14. 4. v době od 2.30 h do 7.00 h bylo
provedeno vloupání do baru Kovárna v ul. Velizská v obci Zdice. npor. František Šimpach,
zástupce vedoucího OOP Zdice
Policie ČR upozorňuje na zvýšení trestné činnosti páchané na seniorech. Pachatelé zneužívají jejich důvěry, jedna skupina
odvádí jejich pozornost, druhá je okrade.
Proto Policie ČR doporučuje seniorům, aby
nenechávali otevřená vrata či vchodové dveře bytu, nepouštěli neznámé osoby k sobě.
V případě výskytu podezřelých osob je třeba
zaznamenat registrační značku vozidla, jeho
popis a volat na linku 158.

Tomáš Froněk (vlevo) vstřelil v utkání v Letech oba góly Olympie a byl nejlepším hráčem na hřišti.
2x foto: Miloslav Růžička.

„Hájemství zelené“
se vydařilo
Na sobotu 16. dubna připravil zdický odbor Klubu českých turistů již
21. ročník turistického pochodu a cykloturistické jízdy. Za slunečného počasí se
na pět pěších tras a dvě cyklotrasy vydalo 278 účastníků akce. Pro letošní ročník
byly vytyčeny nové trasy, a tak poprvé
v historii se pochodníci podívali do Černína a po cestě na Svatou mohli obdivovat pro ně nové partie lesních zákoutí.
Nové bylo i zpracování startovních
průkazů s popisem tras a diplomy. I když
k nám opět zavítali turisté i z nejvzdálenějších koutů Moravy, neuspěli v soutěži
o nejvzdálenějšího účastníka. Těmi byli
paní Marie Ghys a pan Charles Thomas
z belgického Bethomontu. Většina turistů k nám přijíždí za zdravým pohybem
a nádhernou krajinou křivoklátských lesů.
Dvojice belgických turistů k nám zavítala
především proto, že pochod je zařazen do
kalendáře akcí celosvětové turistické organizace IVV. Účastí na těchto akcích se
plní podmínky mezinárodních turistických
odznaků od bronzových až po zlato. O to,
aby se u nás opravdu všem líbilo, se staral 26členný tým pořadatelů na startu, na
kontrolách, v cíli i v občerstvovací stanici. Patří jim za to poděkování, nejsou však
sami, kteří přispěli ke spokojenosti všech
účastníků. Na té se podílely svojí pomocí
i Zdice, Svatá, firmy Pekařství Johan Zdice, Agropodnik Beroun, a.s., středisko
Černín a Kovošrot Lorenz. Patří jim poděkování zdických turistů, neboť bez jejich
přispění by se nedala akce tohoto rozsahu
připravit. A kdo atmosféru „Hájemství zeleného“ dosud ještě neokusil, má jedinečnou možnost si to zkusit pěšky nebo na
kole opět v dubnu příštího roku na jeho
22. ročníku. Za zdické turisty Mirek Zálom

Zdické meteorologické okénko
V březnu 2011 bylo 9 dní jasných, 2
dny skoro jasné, 6 dní polojasných, 6 dní
oblačných, 3 dny skoro zatažené a 5 dní
zatažených. Z toho bylo 18 dní mrazivých
s teplotou od -0,1 °C do -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -8,8 °C 7. 3.
(pondělí), -7,6 °C 8. 3. (úterý), -7,3 °C
2. 3. (středa), -6,4 °C 5. 3. (sobota), -5,7°C
1. 3. (úterý), -5,6 °C 9. 3. (středa), -4,2 °C
20. 3. (neděle), -3 °C 6. 3. (neděle),
-2,9 °C 21. 3. (pondělí), -2,7 °C 3. a 22. 3.
(čtvrtek, úterý).
Nejchladnější den: pondělí 7. 3., kdy se
teplota pohybovala od -8,8 °C do 5,7 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 19,2 °C 30. 3.
(středa), 17,8 °C 24. a 25. 3. (čtvrtek, pátek),
17,5 °C 31. 3. (čtvrtek), 16,9 °C 15. a 29. 3.
(úterý, úterý), 16,3 °C 23. 3. (středa),
15,6 °C 12. 3. (sobota), 15,5 °C 14. 3.
(pondělí), 15,3 °C 22. 3. (úterý), 14 °C
9. 3. (středa)

Nejteplejší den: čtvrtek 31. 3., kdy se teplota pohybovala od 4,7 °C do 17,5 °C.
Průměrná teplota vzduchu za březen:
+6,40 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v březnu se
pohybovala od -0,7 °C do 7 °C.
Průměr zemní teploty za měsíc: +3,3 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 1002 hPa 16. 3.
(středa)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1040 hPa 23. 3.
(středa)
Největší denní dešťové srážky na 1 m2:
18,7 l vody 17. 3. (čtvrtek), 9,3 l vody
18. 3. (pátek), 0,2 l vody 10. a 28. 3.
(čtvrtek, pondělí)
Celkem v březnu napršelo: 28,4 l vody na
1 m2.
Poznámka: V sobotu 19. 3. byl Měsíc
nejblíže Zemi, a to 354 715 km.
J. H.
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Lidská zručnost na „Zdické padesátce“ opět slavila úspěch

Stalo se již hezkou tradicí, že s příchodem jara pořádá Klub
plastikových modelářů Zdice přehlídku převážně vojenských výtvorů zhotovených nadšenými a zručnými modeláři z celé České
republiky. Letošní výstava, v pořadí již devátá, se uskutečnila ve
společenském domě ve Zdicích v sobotu 2. dubna.
Stala se opravdu přehlídkou překrásných modelů především vojenských letadel všech velikostí a konstrukcí, od dvouplošníků létajících
za I. světové války, přes stíhačky a bombardéry z II. světové války, až
po současná nadzvuková letadla světových velmocí. Nechyběly ani
zdařilé modely tanků a bojových vozidel, válečné lodě od ponorek až
po mohutné letadlové lodě. Dále zde byly vystaveny diorámy zobrazující různé vojenské situace, busty a figury představitelů vojenské
a civilní společnosti.
Celkem se výstavy účastnilo 98 modelářů s 513 modely. Modeláři
byli z Čáslavi, Plzně, Černošic, Mariánských Lázní, Valdic, Prahy,
Sázavy, Aše, Nymburka, Ústí nad Labem, Děčína, Chodova u Karlových Varů, Berouna, Cerhovic, Liberce, Rakovníka a samozřejmě ze
Zdic. Na výstavě byli také prodejci modelů, základních potřeb plastikových modelářů, takže pro další práci bylo z čeho vybírat. Účast
návštěvníků výstavy v tomto jednom dni je odhadována na tisíc osob.
Vystavené exponáty přísně hodnotila komise pořadatelů, která dbala,
aby byly oceněny jen ty skutečně nejlepší a nejnáročnější. Soutěžilo
se ve 34 kategoriích a v dalších speciálních modelářských disciplínách.
Tak rozsáhlá a náročná výstava by byla nemyslitelná bez finanční
podpory sponzorů, kterými byly Město Zdice, ERA Reality Majer,
Truhlářství Milana Obořila Velký Chlumec, Hornet – dovozce plastikových modelů, Muzeum „Výtopna Zdice“ a Army muzeum Zdice.
Za zmínku ještě stojí, že mezi společenským domem, kde se výstava konala, a Muzeem „Výtopna Zdice“, které téhož dne otevíralo
své brány pro letošní sezonu, pravidelně jezdil historický autobus
z poválečných let, který vozil návštěvníky, pokud chtěli zhlédnout
obě expozice.
Návštěvníci výstavy se netajili obdivem k vystavovaným modelům. Není pochyb o tom, že v pořadí již 10. ročník „Zdické padesátky“ v roce 2012 bude ještě větší přehlídkou lidské dovednosti
a trpělivosti.
Josef Hůrka

Z činnosti JSDH Zdice

Přinášíme pravidelné informace o činnosti Jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Zdice, které poskytuje její velitel Marek
Pollak. U informací uvádí použitou techniku, počet hasičů zapojených přímo při zásahu i připravených v pohotovosti na
základně, tj. v hasičské zbrojnici ve Zdicích.
■ 23. 3. 2011 – 17.35 – 19.13: Jednotka byla povolána na požár
louky a lesa v Žebráku. Při příjezdu na místě JSDH Žebrák a PS
Hořovice. Jednotka se zapojila do hasebních prací a dodávky vody.
Technika CAS 32 s osádkou 1 + 2, na základně v pohotovosti další
3 členové.
■ 27. 3. 2011 – 17.13 – 18.29: Jednotka informována o 2 psech,
kteří uvízli v hlubokém betonovém korytě Červeného potoka.
Jeden pes odchycen, druhého se nepodařil odchytit (utekl mimo
koryto potoka). Technika DA 12 a posléze Mercedes s přívěsem
a čluny - osádka 1 + 4.
■ 8. 4. 2011 – 14.36 – 15.52: Jednotka povolána na prověřovací
cvičení v průmyslové zóně Žebrák, kde se seznámila s objektem
fy Bauchemie. Technika CAS 32 s osádkou 1 + 2, na základně
v pohotovosti dalších 5 členů.
Pokračováno na opravě požární stříkačky.
Další aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz.

Foto: Jan Charvát.

JUDr. Václav Bubník

AUTOŠKOLA
U Kovárny Zdice

Oznamujeme všem zájemcum,
˚
ˇ dne 16. kvetna
ˇ
ˇ
ze
2011 (pondelí)
ˇ ˇ ´ kurz skupiny
se zahajuje ridicsky
“B“ (osobní automobil).
Zahájení kurzu předchází informativní
schůzka v autoškole dne 13. května
(pátek) v 18.00 hod. Vyplněné přihlášky (včetně zdravotní prohlídky) je nutné
vzít s sebou. Účast zájemců je nutná!

Kurzovné lze uhradit i formou
splátek. V ceně kurzu je pravidelné občerstvení. Učebnice jsou zdarma k zapůjčení.
Přihlášky a písemné informace lze získat v prodejně
papírnictví, hračky U Kovárny,
Velizská 597, Zdice, kde je
též i autoškola nebo na tel.
mobil: 733 187 001 a také na
internetové adrese: bubnikautoskola.wz.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček: 18 - 20 týdnů.
Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.
Slepičky pouze z našeho odchovu.
Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří. V roznášce 155 Kč/ks.

Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 19. května 2011
Zdice - u vlakového nádraží v 17.25 hod.
Případné bližší informace na tel:
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166.

DROGERIE TOP
oti Spořitelně
napr

NABÍZÍ:  levně vše pro zahrádkáře - mulč. kůra - 99,90,
20 l zemina 49,90, dále hnojiva, postřiky, semena
 nově - 15 druhů zmrzliny kopečkové od 8,90  ledová tříšť - 19,90  léčivé čaje  nové hračky na písek
 dekorativní kosmetiku i pro muže  bižuterii  levné
krmivo pro psy a kočky  opalovací krémy, repelenty
 čistírna oděvů - vyčištění do týdne levně.
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