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Slavnostní otevření městské knihovny
Po desetiletém jednání a přípravě byla letos dokončena výstavba
nové městské knihovny. Slavnostní zahájení jejího provozu se uskutečnilo 14. září za přítomnosti starosty města Antonína Sklenáře,
náměstka hejtmana Středočeského kraje Marcela Chládka, poslance
Parlamentu ČR Richarda Dolejše a místostarosty Přemysla Landy.

 Slavnostní pásku nové knihovny spolu s dětmi přestřihli (zprava): poslanec Parlamentu ČR a místostarosta Zdic Richard Dolejš, náměstek hejtmana Středočeského kraje Marcel Chládek, místostarosta Zdic Přemysl Landa a starosta města Antonín Sklenář.

Stavba byla realizována během
10 měsíců za finanční podpory Středočeského kraje a Evropských fondů
se stavebními náklady 15 340 000,bez DPH (18 409 000,- vč. DPH).
Projekt knihovny vypracoval zdický
občan Ing. Martin Dejdar.
Po úvodních proslovech zástupců
města a kraje pozval starosta města
všechny přítomné na výjimečné kulturní vystoupení, které zahájil Čestný občan Zdic pan Josef Jonáš hrou

na klavír, kterou později doprovodil
i paní Janu Potůčkovou při precizním podání skladby Summertime.
Na závěr svého vystoupení věnoval

pan Jonáš zdické knihovně vzácnou
kompletní sbírku exilové literatury
Josefa Škvoreckého z nakladatelství
68 publishers Toronto a Edice Konfrontace Mnichov. Při této události
nadregionálního významu bylo sta-

rostou města rovněž předáno ocenění Města Zdice za celoživotní dílo
panu Pavlu Šrutovi, básníku, překla-

dateli, spisovateli a textaři, laureátu
Ceny Jaroslava Seiferta, dalších významných ocenění a novému držiteli Ceny Karla Čapka za rok 2012.
Jmenovaný je zdickým občanem.
Básně Pavla Šruta recitovaly
žákyně Základní školy ve Zdicích
Natálie Černá a Nikola Cermanová. Kulturní pořad slovem provázel
vedoucí Společenského domu Zdice
Libor Jonáš.
Po té si účastníci slavnostního
zahájení mohli prohlédnout vnitřní
vybavení knihovny, které by Zdicím mohlo právem závidět leckteré
okresní město. Kdo se nemohl účastnit slavnostního zahájení, si knihovnu prohlédl následujícího dne.
Nová knihovna tak vedle již dříve
realizovaných staveb v našem městě
přispěje k dalšímu zlepšení a rozvoji
kulturního života našich občanů.
Josef Hůrka     

Říjen 2012

Informace starosty
 Svoz komunálního
odpadu - upozornění
Svozová firma Technické služby
Beroun s.r.o. sváží domovní odpad
v pondělí a čtvrtek (rozděleno
podle částí Zdic a ulic) od 7:00
do 16:00 hod.
Upozorňujeme, že pokud nebudou (v mimořádných případech) nádoby svezeny v určený den do 16:00
hod., budou svezeny v případě
svozového dne pondělí následující
čtvrtek a v případě svozového dne
čtvrtek následující pondělí. Z tohoto důvodů doporučuji občanům
nenechávat před domem sběrné nádoby(popelnice) přes noc, vzhledem
k častým krádežím nádob.
 Hospodaření města
Město Zdice podle schváleného
rozpočtu na rok 2012 hospodařilo v prvním pololetí 2012 s příjmy
na 51% a na straně výdajů 43%.
 Služba pro občany
Město Zdice uzavřelo smlouvu
se společností Ekolamp s.r.o. Ta se
postará o zpětný odběr i následnou
ekologickou recyklaci použitelných
světelných zdrojů a svítidel. Trubicové zářivky, úsporné zářivky, výbojky (sodíkové, halogenové, směsné),
LED světelné zdroje lze odevzdávat
ve shromažďovacím místě ve Zdicích
(býv. kasárna) každou sobotu od 8:00
do 11:00. Služba je zdarma.
 Snižování dalších
provozních nákladů
ZM schválilo odprodej domu
čp. 387, kde v poslední době byla
Pečovatelská
služba(přesunuta
pod Domov seniorů) a následně
do současné doby ,zde byla kancelář Mikroregionu Litavka (kancelář přesunuta do Společenského
domu). Město jiný záměr nemělo
a v rámci hospodárnosti finančních
prostředků města je nutné snižovat
nepotřebný nemovitý majetek města a šetřit provozní finanční náklady. Budova byla zastupiteli odsouhlasena k prodeji za částku 1.5 mil.
korun.
Bc. Antonín Sklenář,
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Zdice objektivem starosty

 Vzhledem k nebezpečnému stavu schodů na sídlišti začala rekonstrukce dalších
částí komunikace v této složité části města.
 Babí léto - z některých vyhlídek vrchu Knihov bylo opravdu nádherné.

 Město Zdice nechalo upravit okolí a zrekonstruovat studánku na vrchu Knihov.
Ve středu 26. září byla krásně čistá voda.

 Město Zdice prostřednictvím ZŠ zrekonstruovalo v době prázdnin vchod u ZŠ ul.
Žižkova a provedlo výměnu vchodových dveří.

 Městská policie Zdice vypátrala další pachatele k
věci poškození několika značek. Výtržníci jsou podezřelí, ze spáchání přečinu poškození a ohrožení
obecně prospěšného zařízení podle § 276 odstv.1 TZ
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 Město Zdice realizovalo v srpnu havarijní stav čtyř školních tříd v Základní škole
ul. Komenského a zajistilo opravu - nové osvětlení, zateplení stropu, elektroinstalace, oprava vnitřních omítek.

 V tělocvičně u ZŠ v ul. Žižkova byla provedna výměna oken, rekonstrukce stěn,
chodby a WC.

 Městu Zdice se podařilo vyjednat výměnu plynového potrubí a rekonstrukci přípojek v ul. Stará zvonice a ul. Dělnická.

 Město Zdice v loňském roce realizovalo projekt
bezbarierového propojení obou budov ZŠ v ul. Komenského a vyřešeno bylo zateplení této části budovy
a zatékaní střešní krytinou do prostorů šaten.

www.mesto-zdice.cz
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Volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje
Starosta města Zdice, podle § 27 zákona č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
v pátek 12. října 2012 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 do 14.00 hodin.
 Místem konání voleb je pro:
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 - Společenský dům - Zdice, Husova 369
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 Litavou, Zahradní, dále pak čp. 70, 72, 73 a 74 patřící
do katastru Černín.
volební okrsek č. 4 - hostinec „U Šmídů“ - Zdice, část Černín 31
občané z Černína
volební okrsek č. 5 - hasičská zbrojnice - Zdice, část Knížkovice l0
občané z Knížkovic
 Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo platným pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 Hlasovací lístky budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
 Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá
za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

340 let od založení Knížkovic
Dokument ze staré pozemkové
knihy připomíná, že Knížkovice si
letos připomínají 340 let od svého
založení. Ves byla založena v místech pustého dvora
v roce 1672 hejtmanem
točnického panství Samuelem Ignácem de
Bois a sestávala původně z pěti zde usazených rodin. V roce
1748 bylo evidováno
107 obyvatel a o 80
let později zde žilo 172
obyvatel ve 23 číslech
popisných. V roce
1850 byly Knížkovice
přičleněny k sousedním Zdicím.
K osamostatnění Knížkovic došlo
v roce 1905 a nová obec měla v té
době asi 250 obyvatel a 40 domů.
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První světová válka v letech 1914 1918 dolehla značně na obyvatele
Knížkovic - 60 mužů padlo. Rovněž za německé okupace v letech
1939 - 1945 nebyl život v obci bez potíží.
Po
osvobození došlo k založení
ochotnického
divadla, činnost zahájil i sbor hasičů
(ustanoven byl již
za okupace). V roce
1949 došlo k eletrifikaci Knížkovic. Roku
1960, kdy došlo opět
ke sloučení obce se
Zdicemi, zde žilo 232 obyvatel.
V roce 2008 měly Knížkovice 81
popisných čísel a 159 obyvatel.
Ladislav Zvonař

Loučení s prázdninami
V neděli 2. září, v posledním
prázdninovém dni, se konal na zdickém koupališti Dětský den, věnovaný
všem školákům i dětem nastupujícím
letos poprvé do školních lavic. Přes
nejisté počasí se dostavilo na toto
rozloučení mnoho dětí spolu se svými rodiči a prarodiči. Nikdo nebyl
s průběhem veselého odpoledne
zklamán. Postarali se o to průvodci školačka Kačka a klaun Karel. Spolu
se členy sportovní komise RM a Společenským klubem Zdice připravili
pro děti celou řadu vtipných soutěží
a veselých her, do kterých zapojili
i všechny další zúčastněné. Všichni
pak byli po zásluze odměněni dárky
a sladkostmi. Všechny soutěže se konaly za doprovodu hudby z dětských
filmů a pohádek, která vytvořila příjemnou zvukovou kulisu posledního
prázdninového dne.
Skupinka šikovných děvčat dokázala v krátkém čase pomocí barev
a líčidel proměnit tváře dětí v zajíčky,
čerty, anděle a další živočišnou havěť
podle jejich osobního přání. Středem
zájmu školní mládeže byl také nafukovací hrad, kde se mohly děti vydovádět do únavy.
Zásluhu na tomto zdařilém Dětském dni mají členové sportovní ko-

Zábavný večer
v Chodouni
Obecní úřad Chodouň Vás srdečně zve na zábavný večer s hudebním
kvartetem ve složení Radka Becklová,
Vratislav Velek - sólisté předních českých dechových kapel, Vladislav Kníže - šestinásobný mistr světa ve hře
na akordeon, Miroslav Widemann
- špičkový hráč na bicí. Večer plný
krásných melodií a známých českých
písniček se uskuteční v pátek 26. října
od 18 hodin v sále Obecního domu
v Chodouni. Vstupné 50 korun.

mise a Společenský klub Zdice, kteří
připravili program. Ceny pro dětské
soutěže věnoval Společenský klub
Zdice, SaTZM Zdice, kulturní a sportovní komise RM a Město Zdice.
Celou akci významným způsobem
podpořila firma KOSTAL.
Josef Hůrka

Úřad práce zve
Ve dnech 2. a 3. 10. pořádá Úřad
práce ČR ve spolupráci s městem Zdice a EURES ve Společenském domě
ve Zdicích „Veletrh celoživotního
vzdělávání, středních škol a učilišť
2012“. Tato výstava má na okrese Beroun již dlouholetou tradici. První veletrh SŠ a SOU se pod názvem „Burza
škol“ uskutečnil již v roce 2003 a od té
doby se každoročně těší velkému zájmu ze stran veřejnosti a základních
škol z celého okresu Beroun.
V letošním roce zaznamenala tato
akce několik změn. Kromě tradiční
účasti středních škol a odborných učilišť, nejen z okresu Beroun, se na Veletrhu poprvé představí i rekvalifikační
zařízení se svou nabídkou rekvalifikačních kurzů a projektů. V průběhu
Veletrhu bude také k dispozici bezplatné poradenství EURES týkající se
práce a brigád v zahraničí.
Rozšířením nabídky bychom rádi
na veletrh přilákali nejen žáky 9. tříd
s rodiči a učiteli, ale i širší veřejnost. Veletrh bude otevřen 2. 10. od 9 - 16 hod.
a 3. 10. od 9 - 13 hod, vstup je zdarma.
Úřad práce ČR

Nová adresa mikroregionu

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Litavka přemístil svoji
kancelář na novou adresu: Společenský dům Zdice - 1. patro, Husova ul. 369. Provozní doba je ve
středu: pro stavbu 7:30 - 13:30,
pro veřejnost 14:00 - 17:00.
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Z jednání Rady města 20. 8. 2012
RM souhlasila:
l se zveřejněním záměru bezúplatné
směny pozemků ve vlastnictví města
Zdice za pozemky rodiny Hněvkovských v k.ú. Zdice na plánovanou
výstavbu cyklostezky „Po stopách
českých králů“
RM vzala na vědomí:
l informaci hodnotící komise (viz.
Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 13. 8. 2012) o průběhu

výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu „Kino Zdice - oprava vnějšího pláště, střechy, oken, dveří a schodů“ a přiděluje zakázku firmě s nejnižší cenovou nabídkou Spektra, s r.o.
RM ustavila:
l v rámci veřejné zakázky „Nákup
nového zásahového hasičského vozu
pro SDH Zdice“ komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek na den
30. 8. 2012

Z jednání Rady města 3. 9. 2012
RM schválila:
l výjimku ze směrnice č. 1/2012
- zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele na nákup 12 ks čerpadel v ulici
„Na vyhlídce“ z důvodu propojení
stejného technologického vybavení
s projektem kanalizace ML Zdice Chodouň
l vydání nařízení města č. 1/2012
o stanovení ceny za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla s platností
od 1. 11. 2012
l úhradu platby za podíl úhrady neinvestičních výdajů na provoz MŠ
Zdice, Zahradní ul. 801 za děti z obce
Stašov provedou rodiče za svoje děti
l rozpočtový výhled na roky 20132016 dle přílohy a žádá finanční výbor ZM o projednání
l rozpočtové opatření č. 5 roku 2012
l změnu usnesení č. 193/12 z 25. 6.
2012 a souhlasí s uzavřením Smlouvy č. IV-12-6008557/1 o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a. s. Děčín v rámci stavby „Zdice,
ul. Svatopluka Čecha - kabelové vedení NN“ na pozemcích města
l uzavření „Smlouvy o provedení stavby podle §110 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon“ jejímž
předmětem je stavba „II/236 Černín,
zajištění stability a rozšíření silnice“ na pozemcích města p. č. 346/2,
346/6, 346/7 a 495 v k. ú. Černín
u Zdic s účastníkem Středočeský kraj
l návrh programu ZM na 17. 9. 2012
v 17.00 hod. ve společenském domě
ve Zdicích
RM souhlasila:
l s uzavřením „Smlouvy o dílo a poskytnutí licence k užití a šíření díla“
ohledně přípravy, výroby, distribuce
aj. propagačních materiálů města
Zdice mezi SaTZM a ADJUST ART,
spol. s r.o., Praha1
l s uzavřením „Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene“
mezi městem Zdice a Středočeským
krajem na pozemek dotčený výstavbou cyklostezky „Po stopách českých králů“ parc. č. 1051/4 o výměře
187 m² v k.ú. Zdice, jehož je město
Zdice ¾ vlastník
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l s uzavřením „Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci“, „Dohodě o postoupení práv a povinností
z dokumentace dle stavebního zákona“ mezi městem Zdice a investorem
výstavby cyklostezky Středočeským
krajem a zveřejnění záměru výpůjčky
pozemků Středočeskému kraji v k.ú.
Zdice dotčené výstavbou cyklostezky „Po stopách českých králů“
l se stavbou na pozemcích ve vlastnictví Středočeského kraje - realizace
stavby „Výstavba chodníku podél
silnice II/605 ve Zdicích“ a „Výstavba parkovacích stání v ulici Husova
„U Zímů“ ve Zdicích“, jejich výpůjčkou a uzavření smluv
l se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 38/1 v k. ú.
Černín u Zdic a části pozemku p. č.
485/7, v k. ú. Černín u Zdic
l s uzavřením nájemní smlouvy
s firmou ZERK - TRANS spol. s r.o.,
na pronájem části volné plochy v areálu bývalých kasáren na p. č. 1918/1
v k. ú. Zdice
l s uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene v rámci stavby vodovodní
a plynové přípojky k domu čp. 517
ve Zdicích
l s uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene v rámci stavby kanalizační
přípojky k domu čp. 315 ve Zdicích
l s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene v rámci stavby kanalizační přípojky k domu čp. 789
ve Zdicích
l s výpovědí nájemních smluv s datem ukončení 31. 12. 2012 na pronájem zábradlí, sloupů a stojanů za účelem umístění reklamy z důvodu
převedení reklamních ploch do správy provozovatele dle nájemní smlouvy - společnost INFORM Beroun
l s uzavřením nájemní smlouvy
na užívání bytu č. 4 a 5 v domě čp.1
v Černíně, na dobu 1 roku za stávajících podmínek.
RM pověřila:
l Ing. Jiřího Podskalského organizačním zajištěním krajských voleb
v obvodu města Zdice, které proběhnou 12. a 13. 10. 2012

RM doporučila ZM:
l schválit odkup pozemků za dohodnutou kupní cenu na výstavbu cyklostezky „Po stopách českých králů“
l schválit prodej části pozemku p. č.
1707/1, části p. č. 1707/1 a pozemku
p. č. 1693 v k. ú. Zdice
l schválit prodej budovy čp. 387
na pozemku p.č. 961 a pozemku p.č.
961 v k.ú. Zdice
l schválit prodej části pozemku p. č.
495, v k.ú. Černín u Zdic
RM vzala na vědomí:
l informaci ze schůzky se zástupci

Česko-Německé hospodářské komory ohledně oslovení potencionálních
investorů pro využití průmyslových
zón v katastrálním území Zdice
l informaci ohledně výsledku výběrového řízení na dataprojektory v ZŠ
Zdice - vybrána firma JSME-JAROSLAV SMETANA
l výsledek hospodaření za 1. pololetí 2012 a žádá finanční výbor ZM
o projednání
l informaci ohledně záměru realizace parkovacích ploch v prostoru
za kinem ve Zdicích

Z jednání Rady města 10. 9. 2012
RM souhlasila:
l s uzavřením Dohody o provedení
stavby nové komunikace a demontáži
stávajícího oplocení u čp. 250 ve Zdicích, stavba nového oplocení v rámci
rozšíření komunikace v ulici Stará
Zvonice.
RM doporučila ZM:

l schválit bezúplatnou směnu pozemků ve vlastnictví města o celkové
výměře 2298 m² v k.ú. Zdice z důvodu plánované výstavby cyklostezky
„Po stopách českých králů“
l schválit odkoupení části pozemku
p. č. 1923/2 o výměře 51 m² v k. ú.
Zdice

Z jednání Rady města 17. 9. 2012
RM schválila:
l Oznámení příjemce o změnách
projektu č. 4 a jeho příloh (změny stavebně technické změny) ve Smlouvě
o poskytnutí dotace k projektu „Nová
budova městské knihovny ve Zdicích“
RM souhlasila:

l v rámci veřejné zakázky „Nákup
nového zásahového hasičského vozu
pro SDH Zdice“ s rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení a s výzvou
k podání nabídky v jednacím řízení
bez uveřejnění, dle zákona o zadávání
veřejných zakázek

Z jednání Zastupitelstva města 17. 9. 2012
ZM vzalo na vědomí:
l hospodaření města za 1. pololetí
2012.
l zprávu z jednání rady města za období od 11. 6. 2012 do 3. 9. 2012.
ZM určilo:
l ZM určuje ověřovateli zápisu
JUDr. Rudolfa Peltana a Ing. Jiřího
Podskalského.
ZM schválilo:
l rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 roku
2012.
l rozpočtový výhled na roky 20132016 dle přílohy.
l prodej části pozemku 1671, ostatní plocha v k. ú. Zdice (v geometrickém plánu č.:1502-108/2012 jako
p. č. 1671/2) o výměře 5 m² za cenu
200,- Kč/ m² paní Marii Jungmannové, Zdice.
l prodej části pozemku p. č. 1707/1
o výměře 114 m² (v geometrickém
plánu č.: 1519-201/2012 jako p. č.
1707/17), části pozemku p. č. 1707/1
o výměře 879 m² (v geometrickém
plánu č.: 1519-201/2012 jako p. č.
1707/14) a pozemku p. č. 1693 o výměře 372 m² v k. ú. Zdice za cenu
1100 Kč/m² panu Danielu Baborovi,
Zdice ½ podílem a paní ing. Věře
Mastné, Beroun ½ podílem.
l prodej nemovitého majetku - budovy čp. 387 na pozemku p. č. 961

a pozemku p. č. 961 o výměře 193 m²
v k. ú. Zdice paní Miloslavě Slepičkové, Zdice za cenu 1.500.000 Kč.
l prodej části pozemku p. č. 495,
ostatní plocha v k. ú. Černín u Zdic
(v geometrickém plánu č.: 20036/2012 jako p. č. 495/2) o výměře
21 m² za cenu 6.300 Kč celkem manželům Petrovi a Jindřišce Maťátkovým, Černín 90.
l odkoupení části pozemku p. č.
1923/2, (v geometrickém plánu
č.:1527-145/2012 jako p.č.: 1923/7),
ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 51 m² v k. ú. Zdice za cenu
500 Kč/m² od paní Jurokové, Zdice,
z důvodu zajištění akce „Kanalizace
v aglomeraci Zdice - Chodouň“.
l zrušení usnesení č. 19/2010/
II/1. o prodeji pozemků - části p. č.
1707/1 a p. č. 1693 v k. ú. Zdice
p. Grünwaldovi.
ZM souhlasilo:
l s uzavřením smlouvy kupní mezi
městem Zdice a paní MUDr. Janou
Kondrovou, Praha 6 a paní Helenou
Uchytilovou, Praha 5 na pozemek
parc. č. 2321/3 o výměře 81 m², zahrada v k.ú. Zdice z důvodu výstavby
cyklostezky „Po stopách českých králů“ na tomto pozemku za cenu 100,Kč/m², tedy 8.100,- Kč celkem a pověřuje starostu města jejím podpisem.
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Z jednání Zastupitelstva města 17. 9. 2012
pokračování ze 4. strany
l s uzavřením smlouvy kupní mezi
městem Zdice a panem Lubomírem
Lhotákem a panem Radslavem Lhotákem, Zdice na pozemky parc. č.
2317/1 o výměře 202 m², zahrada
a parc. č. 2317/10 o výměře 218 m²,
zahrada oba v k.ú. Zdice z důvodu
výstavby cyklostezky „Po stopách
českých králů“ na těchto pozemcích
za cenu 84.000 Kč celkem a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
l s uzavřením smlouvy kupní mezi
městem Zdice a panem Miroslavem
Strnadem, Plzeň - Malešice na pozemky parc. č. 864/12 o výměře 659 m²,
trvalý travní porost, parc. č. 864/13
o výměře 46 m², trvalý travní porost,
parc. č. 864/14 o výměře 64 m², vodní
plocha a parc. č. 2314/7 o výměře 526
m², orná půda vše v k.ú. Zdice z důvodu výstavby cyklostezky „Po stopách
českých králů“ na těchto pozemcích
za cenu 324.000,- celkem a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
l s uzavřením smlouvy směnné
na bezúplatnou směnu pozemků mezi

městem Zdice, které vlastní pozemek
parc. č. 858/1 o výměře 71 m², zahrada v k.ú. Zdice a paní MUDr. Danielou Koukalovou, Brandýs nad Labem
- Stará Boleslav, která směňuje část
pozemku parc. č. 858/3 (nově zaměřený pozemek parc. č. 858/4) o výměře
71 m², zahrada v k.ú. Zdice z důvodu
výstavby cyklostezky „Po stopách českých králů“ na tomto pozemku a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
l s uzavřením smlouvy směnné
na bezúplatnou směnu pozemků mezi
městem Zdice, které vlastní pozemky parc. č. 1863/4 o výměře 134 m²,
ovocný sad, parc. č. 1863/5 o výměře
18 m², ovocný sad, parc. č. 1864/7
o výměře 61 m², ovocný sad, parc. č.
1864/8 o výměře 617 m², ovocný sad,
parc. č. 1865/3 o výměře 16 m², ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.
č. 1865/5 o výměře 394 m², ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc.
č. 1865/6 o výměře 331 m², ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc. č.
1859/21 o výměře 673 m², orná půda,
parc. č. 1859/24 o výměře 54 m², orná

půda, celková výměra tedy 2298 m²
vše v k.ú. Zdice a paní Janou Hněvkovskou, Danou Procházkovou, Petrem Hněvkovským a Ivanem Hněvkovským, Zdice, kteří spoluvlastní
pozemky parc. č. 1053 o výměře 43
m², zahrada, parc. č. 1484/3 o výměře
167 m², ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1484/4 o výměře 130
m², ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2147/10 o výměře 774 m²,
orná půda, parc. č. 2147/11 o výměře
166 m², orná půda, parc. č. 2106/16
o výměře 376 m², ostatní plocha, jiná
plocha, parc. č. 1841/7 o výměře 291
m², ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1841/11 o výměře 11 m²,
ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 941/25 o výměře 128 m²,
ostatní plocha, ostatní komunikace
a část pozemku parc. č. 927/8 (nově
zaměřený pozemek parc. č. 927/19
o výměře 212 m²), zahrada, celková
výměra tedy 2298 m² vše v k.ú. Zdice z důvodu výstavby cyklostezky
„Po stopách českých králů“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

ZM neschválilo:
l prodej pozemku p. č. 1924 v k. ú.
Zdice.

Upřímné
poděkování
Ráda chci poděkovat za pomoc Vám všem, kteří jste mi
pomáhali zvládnout složitou
životní situaci, vzniklou vážným úrazem páteře. Pomáhaly
mi také Vaše návštěvy za mnou
v nemocnici a při přechodném
pobytu v domově seniorů. Dodávaly mi sílu všechno těžké
překonat.
Moc si Vaší pomoci a podpory vážím. Patří Vám mé
upřímné poděkování. Po uzdravení se těším na setkání na některé kulturní události.
Jana Smíšková

Čtrnácté Poncarovy Zdice nezklamaly
S příchodem podzimu pořádá každoročně Město Zdice a Společenský klub Zdice pod patronací Středočeského kraje
kulturní akci Poncarovy Zdice. V letošním roce si připomínáme 110. výročí narození oblíbeného skladatele, chodouňského rodáka a zdického občana Josefa Poncara.
Letos přijala na Poncarovy Zdice
pozvání Plzeňská 12 za řízení Jaroslava Tachovského, se sólisty Ivanou Brožovou a Karlem Jindřichem.

Dechový soubor vznikl v roce 1966.
Většina jeho hudebníků je členy našich předních symfonických orchestrů. Soubor koncertuje v Plzeňském

Zamyšlení

rodičů, či spíše prarodičů. I když
se ve škole snaží učitelé dopřát
dětem za každého dobrého počasí vycházku do okolí, přesto děti
trpí nedostatkem pohybu, což se
projevuje na jejich celkové tělesné
kondici, včetně nezdravé nadváhy.
Na straně druhé rodiče, kteří
vodí pěšky děti do mateřské školy,
jsou vystaveni nadměrnému znečistění ovzduší výfukovými zplo-

Kdo chodí v ranních hodinách
kolem Mateřské školy v Žižkově
ulici, neunikne jeho pozornosti
dlouhá řada aut, kterými vozí rodiče své ratolesti denně do školy.
Není divu, že už od samého počátku dne nemají děti zdravý pohyb, který měla generace jejich
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kraji, rozhlase a na pozvání v městech naší republiky, ale i v zahraničí.
Slavnostní koncert slovem již
tradičně provázel Karel Vydra. Jeho
vzpomínky na oslavence byly pro
posluchače až dojemné. Vystoupení
dechového souboru bylo rozděleno
na tři části. V první zazněly skladby
autorů pocházejících z Plzeňského
kraje. Opěvovaly krásy Chodska,
Šumavy, život i krajinu západního
pohraničí. Autory skladeb byli Jaroslav Tachovský, Antonín Bulka,
Josef Thums a další. Druhá část
koncertu byla věnována skladbám
přátel a současníků Josefa Poncara,
Antonína Borovičky, Karla Vacka,
Jaromíra Vejvody a Václava Bládinami okolo projíždějících osobních i nákladních aut. V mlhavém
či deštivém počasí se ovzduší neúměrně zhoršuje. Následek - časté
nemoci horních cest dýchacích,
na horší nemoci raději nepomyslet. Je to daň za rozvoj civilizace.
Poněkud lépe je na tom Mateřská škola v Zahradní ulici,
včetně prostoru kolem budovy,
která je celodenního provozu aut

hy. Jako každý rok, tak i letos se
tradičně koncertu zúčastnili jejich
potomci. Třetí nejdelší část patřila
oslavenci Josefu Poncarovi. Jedenáct zahraných skladeb vzešlých
z jeho pera nestárne a oslovuje jako
každoročně posluchače i tentokrát
do posledního místa vyprodaného
společenského domu. Výkon Plzeňské 12, zpěváků i průvodce pořadem
ocenili posluchači dlouhotrvajícím
potleskem. Účinkující tak důstojně uctili památku skladatele Josefa
Poncara a posluchačům dali alespoň
na chvíli zapomenout na všední rodinné a společenské starosti, kterých
je v současné době nemálo.
Josef Hůrka
ušetřena. Ve vyspělých zemích,
zvláště na severoamerickém kontinentě, to řeší výstavbou mateřských i vícestupňových škol v přírodě, mimo městskou aglomeraci.
Dovoz dětí z měst zajišťují speciální autobusy výhradně k tomu
účelu určené. Pro českou rodinu
žel záležitost velmi vzdálené budoucnosti.
Josef Hůrka
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Vítání nových občánků
Již poněkolikáté vítal starosta města Antonín Sklenář nové občánky města
Zdice. V krásném prostředí obřadní síně zdické radnice bylo přivítáno 20. září
odpoledne dvanáct malých ratolestí. Pro maminky byla přichystána kytička, pro

malé občánky dáreček. Podpisem zápisu v pamětní knize rodiče slíbili, že vynaloží všechny své síly a schopnosti, aby z dítěte vyrostl platný člen lidské společnosti. Rodiče čerstvě narozených dětí, kteří mají zájem zúčastnit se dalšího
slavnostního obřadu vítání občánků v obřadní síni, se mohou obrátit na matriku
MěÚ Zdice - písemně e-mail: matrika@mesto-zdice.cz, socialni@mesto-zdice.cz, nebo telefonicky: 311 685 262, 311 612 184. Foto:Vlastimil Šilhavý.

 Zleva: Dvojčata Antonín a Julie Baštařovi s rodiči Lucií Trunečkovou a Davidem
Baštařem.

 Zleva: Tereza Vokáčová s rodiči Stanislavou a Petrem , Adéla Cirklová s rodiči
Svatavou Brainhofovou a Milanem Cirklem, bráška David Jan.

 Zleva: Amálie Vokáčová s rodiči Šárkou a Markem, Jana Humlová s rodiči
Janou a Michalem.

 Zleva: Anna Linhartová s rodiči Radkou Šindlerovou a Zdeňkem Linhartem,
Josef Nedvěd s rodiči Terezou a Josefem.

 Zleva: Vanesa Rosenbaumová s rodiči Zuzanou a Václavem a bráškou Vašíkem, Klára Sklenářová s rodiči Markétou a Ladislavem.

 Zleva: František Pergler s maminkou Michaelou Pichlíkovou a prarodiči, Simona Císařová s rodiči Hanou a Petrem, sourozenci Kateřina a Jakub.
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Sportovní a technické zařízení města Zdice
hledá pro příští sezónu
na zdickém koupališti plavčíky
s platným plavčickým kursem, ale i bez něj.
Možnost absolvování plaveckého kursu.
Výhodná brigáda během prázdnin.
Podrobnější informace na tel. 734 754 563 (Mil. Růžička).

Letos naposledy do Výtopny
Poslední možností v tomto roce i v této motoristické sezóně je o víkendu 6. a 7. října navštívit muzeum
historické železniční a silniční techniky Výtopnu Zdice.
Po tomto víkendu se muzeum ale odebere do „zimního spánku“ a otevře se až na jaře 6. a 7. dubna 2013 se
svým každoročním uvítacím programem.

Ještě než se „velká“ kola veteránů z Výtopny Zdice dostanou
ke spánku, je připraveno malé
zakončení této sezony zpestřené křtem nové knihy Ing. Jiřího
Wohlmutha „Závody v Praze
a blízkém okolí“. Tento, pro většinu známý motocyklový autor,
popisuje ve své knize jak automobilové, tak i motocyklové
závody na území Prahy a jejím
blízkém okolí. Kniha nejen rekapituluje konání závodů, ale je
plná i zajímavých historických
fotografií a výsledků. Křest nové
knihy v prostorách Výtopny
Zdice proběhne v sobotu 6. října ve 13 hodin. Novou knihu si
bude nejen možno zakoupit, ale
také si nechat autorem podepsat.
Vedle toho přislíbili jako kmotři
nové knihy i účast dvacetinásob-

ný mistr republiky Bohumil Staša
ze Strakonic se svojí závodní ČZ
a dále pan Fiala z Tábora, majitel
našeho nejúspěšnějšího závodního stroje Jawa - jediného, který
zvítězil v závodě GP mistrovství
světa.
V neděli již proběhne „jen“
klasické otevření a návštěvníci
tak naposledy uvidí před zavřením
některé historické skvosty před
tím, než bude přes zimu expozice
pozměněna, aby na jaře zase návštěvníci našli expozici novou.
Muzeum po oba dva dny je
otevřené od 10 - 17 hodin, součástí je i možnost občerstvení
s točeným regionálním pivem
Herold. Něžnější pohlaví možná
zase více zaujmou zvířátka naší
minifarmy.
SAXI Výtopna Zdice

Přehlídka Písmena 2012
8. září se znásobil počet obyvatel
města díky 12. ročníku populární vojensko-historické akce Písmena (tentokrát 2012), pořádané Army muzeem
Zdice Klubu vojenských historických
vozidel LE 2001. Celodenních „bojů“
se zúčastnily kluby z Přibrami, Plzně,
Hradce Králové a Znojma, celkem
více než 160 lidí. Nejdelší cestu urazily dva jeepy až z německého Pasova.
Nepřehlédnutelnou podporu poskytla
i naše armáda, která předváděla současnou výzbroj. Dorazila samohybná kanonová houfnice vz. 77 (Dana)
a nákladní automobil Tatra T-810
od 13. dělostřelecké brigády z Jinců.
Po značnou část dne byla technika doslova obsypána dětmi. Historicky nejstarší byla ukázka boje z období občanské války v USA. Jednalo se o střet
konfederační jízdní jednotky Rangers
a unionistických dragounů. Svou
účastí poctili celou show reprezentanti
armády, kteří jsou sdruženi v Klubu
generálů Armády České republiky:
první zástupce náčelníka generálního
štábu generálmajor Miroslav Žižka,

generálové v záloze generálporučík
Jiří Martínek a generálmajor Ladislav
Kozler. Ti ocenili činnost jak muzea,
tak i vlastní bojové ukázky. Písmena
se skládala z několika bloků. V prvním se předváděla různá vozidla s komentářem, další tvořily různé ukázky
(například hasičů) a nakonec proběhly
dvě bitvy. Dynamické ukázky získaly
na věrohodnosti díky členitému a místy zarostlému terénu, kde se mohli vojáci krýt a manévrovat, místy i mimo
dohled diváků, což vytvářelo reálné
situace. Mimo již uvedeného domácího klubu se zúčastnily: Skupina historické jízdy z Lochovic, klub 82. divize
(US Army) a členové dalších klubů
z Plzně, kluby vojenské historie Brodce a Kladno.
V muzeu se v současné době
připravuje nová expozice k 1. světové válce, Jugoslávskému konfliktu atd. Muzeum bude otevřeno dle
počasí, maximálně však do prosince. Více informací na www.armymuzeumzdice.cz/
-her-

Členská schůze Českého červeného kříže Zdice
Zveme vás na členskou schůzi Místní skupiny ČČK Zdice, která se
uskuteční 23. 10. od 17:00 v restauraci U Zímů. Na programu bude předávání medailí bezpřízpěvkovým dárcům krve ze Zdic a blízkého okolí.
Dále přednáška Základy poskytování první pomoci, která začíná od 17:30,
lektorem je pan Taraba. Zúčastnit se mohou i nečlenové ČČK.
Jana Kučerová, předsedkyně MS ČČK
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150. výročí založení Sokola: Pod střechou hájovny „U krále“
Je málo hájoven v České republice, které vešly do historie národa. To se netýká hájovny „U Krále“ na Svaté. Samo pojmenování
vzniklo z pověsti, že tu často odpočíval král Václav IV. Pravděpodobnější verzí je, že tu rostly mohutné duby, které tvořily přirozenou
hranici mezi královským územím a pozemky sousedních feudálů.
Dne 6. dubna 1739 se zde narodila matka Josefa Jungmanna,
významného buditele a čelního
představitele českého literárního
obrození, Kateřina. Její otec byl
hajným „Na Králi“. Sňatkem s Josefem Šimonem
Jungmannem, dne 13. října
1763 v kostele v Počaplích
se vytvořila rodina v níž se
narodil 16. července 1773
v Hudlicích Josef Jungmann.
Později dostala hájovna
nové obyvatele, rodinu Nittingerovou, kterou přivedl
do Čech František Nittinger,
německý lesník z Badenska,
který přijal práci u Fürstenberků na Křivoklátě. Byl nositelem
pokrokových myšlenek a podnikatel. Založil huť v Novém Jáchymově, účastnil se stavby koňské dráhy
z Prahy do Lán. Stýkal se s Palackým, Jungmannem a Riegrem.
Jeho synovec Karel, který žil
v hájovně „U Krále“, ubytoval
v roce 1858 na jeho vlastní žádost Jindřicha Fügnera, pražského
obchodníka a zástupce pojišťovací společnosti v Terstu. Ten se
na svých toulkách přírodou seznamuje s Miroslavem Tyršem, který

v té době působí jako vychovatel
synů továrníka Baltermuse v Novém Jáchymově a sám se připravuje na dokončení vysokoškolského
studia. Při vzájemných diskuzích

dochází oba vlastenci k závěru, že
je třeba v lidech oživit antickou
myšlenku vzájemného souladu těla
i ducha a posílit národní sebevědomí v boji proti rakousko-uherské
monarchii. Pod střechou hájovny
se tak zrodila myšlenka založit národní sportovní organizaci Sokol.
Ta byla ustavena 16. února 1862
v Panské ulici v Praze. Prvním starostou Sokola se stal Jindřich Fügner, jeho zástupcem Miroslav Tyrš.
Jako starosta věnuje veškeré
své úspory na výstavbu moderní

tělocvičny v Praze. Dlouho se však
z dosaženého úspěchu netěší. Umírá ve 44 letech roku 1865 na otravu
krve v důsledku zanedbaného zánětu. Veškerá tíha za další činnost
Sokola přechází na Tyrše.
Neúnavně organizuje vznik dalších sokolských jednot v Čechách
i na Moravě, pořádá
hromadné poutě Sokolů
na Říp, Blaník a na další
významná místa naší historie, včetně tělovýchovných vystoupení. Věnuje
se novinářské a literární
činnosti. Je uznávaným
znalcem evropského výtvarného umění, k čemuž přispěly
jeho studijní cesty do Vídně, Mnichova, ale hlavně do pokladnice
výtvarného umění - Itálie. Jeho
celoživotním snem je stát se profesorem katedry dějin umění. To je
tehdejšími mocipány podmiňováno
zanecháním práce v Sokole, který
byl pro něho vším.
Celoživotní dilema, skromné
prostředky, které měl Tyrš a jeho
žena Renata, dcera Jindřicha Fügnera k dispozici po čas společného
života, to vše vyvolávalo v jeho

Odešel válečný veterán Tomáš Sedláček
Dne 27. srpna letošního roku se
uzavřel bohatý život 94letého armádního generála Tomáše Sedláčka.
Zdičtí občané se s touto významnou osobností setkali 17. 11. 2009
na slavnosti pořádané ve společenském domě u příležitosti 20. výročí
listopadu 1989.
Pan generál byl posledním žijícím důstojníkem naší první republiky. Po celý život vyznával zásadovost, statečnost, čestnost, odvahu,
lásku k vlasti a armádě, svobodu
a demokracii. Za naši republiku bojoval ve 2. světové válce na západní
i východní frontě. V květnu 1940 se
tzv. balkánskou cestou dostal k československé zahraniční armádě
do Francie a po jejím pádu do Británie, kde sloužil u dělostřeleckých
jednotek československé a britské
armády. V roce 1944 byl rozkazem
Čs. ministerstva národní obrany převelen do Sovětského svazu. Bojoval
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na Dukle a ve SNP. Za svoji statečnost v boji dostal dvakrát Čs. válečný
kříž 1939 a Čs. medaili za chrabrost.
Po válce absolvoval Vysokou
válečnou školu v Praze, působil dále
v armádě a poté vyučoval na Vojenské akademii v Praze. V roce 1951
byl ve funkci majora zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen
k doživotnímu vězení. Propuštěn byl
v rámci amnestie v roce 1960, poté
pracoval jako dělník, později jako
projektant. V nejtěžších chvílích svého života se řídil heslem: „Vydržet“.
Tak je také nazvána velice pěkná
kniha o jeho životě, kterou podle
vyprávění na magnetofon zpracoval
historik Jiří Plachý.
Občansky a profesně byl rehabilitován až po roce 1989. Postupně
byl povýšen až do hodnosti armádního generála ve výslužbě. V roce
1991 mu Václav Havel propůjčil
Řád M. R. Štefánika, v roce 2004

převzal z rukou Václava Klause Řád
T.G. Masaryka. Stal se 1. předsedou
obnovené Čs. obce legionářů a poté
jejím čestným předsedou. Podílel
se na rehabilitaci dalších
nespravedlivě
odsouzených vojáků.
Až do konce života
překvapoval energií,
bystrým
úsudkem
a výbornou pamětí.
Byl velice skromný
a statečný. Vždy zůstal
věrný ideálům, kterým
přísahal jako dvacetiletý v roce 1938 po absolvování Vojenské
akademie v Hranicích. Ve vysokém
věku ho postihla slepota. Přesto
se dál aktivně zúčastňoval mnoha
slavnostních setkání, pietních aktů,
navštěvoval vojenské útvary a školy.
Jeho projevy pronesené zpaměti byly
kultivované, přesné a výstižné.

mysli nesoustředění, stress a nespavost. Na doporučení lékaře odjíždí
na léčení do horské osady v Öetzu
v Tyrolských Alpách. 8. srpna 1884,
den před příjezdem své ženy Renaty, odchází z domu, ve kterém pobýval, naposledy. Po 14 dnech byl
nalezen ve vodní prohlubni v divokém víru řeky Aachen. Byla to
vražda, sebevražda nebo nešťastná
náhoda? To už zůstane navždy neodhaleným tajemstvím.
Oba zakladatelé Sokola spí
svůj věčný sen vedle sebe v Praze
na Olšanských hřbitovech. Jejich
vize zrozená pod střechou hájovny
„U Krále“ na Svaté žije přes všechna úskalí, zákazy a pronásledování
jejich stoupenců již 150 let.
Bohužel je až neuvěřitelné, že
hájovna „U Krále“ na Svaté, objekt s takovou národní historií,
který přežil Rakousko - Uhersko,
německou okupaci i 40 let vlády
jedné strany, nepřežil současnou
dobu! Podobný osud čeká i největší
evropský stadion, místo slavných
Všesokolských sletů a Spartakiád
v Praze na Strahově. Národ, který
si neváží památek své historie, si
neváží ani sám sebe!
Josef Hůrka
Poslední rozloučení se zesnulým
generálem Tomášem Sedláčkem
se konalo 4. září v Národním památníku v Praze za účasti čelných
představitelů státu, Československé
obce legionářské, České armády,
České obce sokolské, válečných
veteránů a dalších
hostů. Smuteční
projevy přednesli
prezident Václav
Klaus,
ministr
obrany Alexandr
Vondra,
náčelník generálního
štábu Petr Pavel
a předseda Československé obce
legionářské Pavel
Budinský. Všichni
ocenili Sedláčkovy občanské i vojenské přednosti a také to, že byl
i ve svém pokročilém věku veřejně
aktivní a přispíval k tomu, aby se
nezapomnělo na oběti, kterými byla
česká svoboda vykoupena.
Jana Smíšková
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volný čas - hasiči

Zdičtí hasiči slavili 130 let od založení sboru
Sobota 22. září začala pro zdické hasiče zamračenou oblohou s občasným deštěm a vypadalo to, že
počasí oslavám nebude přát. Kolem dvanácté hodiny
se pomalu začínali sjíždět a scházet hosté. Po „diplomatické“ čtvrthodince byla zahájena slavnostní schůze

byl zahájen vystoupením mažoretek pod vedením pí
Sedláčkové. První ukázka byl zásah na hořící objekt,
provedený členy dorosteneckého družstva ze Zdic. Dále
následoval požární útok, který naopak provedli veteráni
z Broum. Ukázky byly zakončeny vyprošťováním oso-

 Adam Váňa - 10 let

První schůzka
fotokroužku
Členové fotokroužku ve Zdicích
si nenechali ujít příležitost a na své
první schůzce nafotili subjektivně dokument s názvem ,,Noc před
premiérou“. (Prosíme kritiky o shovívavost - děti s focením začínají,
možnost fotit večer před slavnostním otevřením knihovny by na ně
nepočkala.)

 Předsednický stůl: zleva: Eva Petrenková - jednatel SDH
Zdice, Jiří Oberfalzer - senátor, Oldřich Lacina - 1 náměstek
krajského SHČMS, Jan Špaček - starosta SDH Zdice, Bc. Antonín Sklenář - starosta Zdic, Ing. Antonín Vosyka - Hasičská
vzájemná pojišťovna a Marek Pollak - velitel SDH Zdice.

 David Lukáš - 12 let

 Jana Růžičková - 12 let

 Matěj Šustr - 9 let

 Nikola Langhansová - 12 let
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za účasti hostů a členů sboru. Mezi významné hosty
patřili zejména starosta města Antonín Sklenář, senátor
Jiří Oberfalzer, 1. náměstek krajského sdružení hasičů
Čech Moravy a Slezska p. Lacina, dále zástupce Hasičské vzájemné pojišťovny Ing. Antonín Vosyka a zástupci sborů dobrovolných hasičů z Bavoryně, Hředel,
Chodouně, Svaté, Králova Dvora, Žebráka, Cerhovic,
Suchomast, Zaječova, Broum a Lhotky u Lochovic. Během schůze bylo provedeno zhodnocení činnosti sboru
a aktivním členům byly předány různá ocenění. Na závěr byla zástupcem SHČMS předána stuha k historickému praporu sboru.
Po ukončení schůze následovala přestávka, počasí
se umoudřilo a dokonce vysvitlo i sluníčko. Po přestávce následoval blok již určený široké veřejnosti, který

by z havarovaného vozidla. I tato ukázka byla provedena členkami a členy SDH Zdice. Poté byla nabídnuta
přihlížejícím možnost vyzkoušet si ovládání a práci
s hydraulickým vyprošťovacím nástrojem, čehož mnozí
zájemci využili.
Poté již jen zbývalo se bavit při produkci hudební
skupiny Šlapeton, která nás doprovázela během celého
odpoledne nebo se podívat na okolí hasičárny z výšky
za pomoci plošiny hasičů z Hostomic, čehož též využili
mnozí zájemci v čele s naším nejstarším členem p. Davidem.
Myslím, že se oslavy vydařily a nikdo z účastníků
nebyl zklamán. Ti, kteří nás nenavštívili, mohou jen litovat. Tak možná zase někdy příště na viděnou.
Marek Pollak, velitel SDH Zdice

Oprava shořelé Tatry dokončena
Ani hasičům se požáry nevyhýbají V odpoledních hodinách
neděle 1. července došlo vlivem
technické závady k požáru cisternové automobilové stříkačky
Jednotky Sboru dobrovolných
hasičů ve Zdicích na podvozku
Tatra 148. Požárem byla zasažena levá přední část vozidla,

motorový prostor a část kabiny.
V současné době je oprava vozidla dokončena, Tatra byla zařazena zpět do výjezdu symbolicky
dne 1. 9. ve 14:00, tj. přesně 2
měsíce po požáru. Všem, kteří
nějak přispěli k znovuzprovoznění vozidla, tímto zároveň děkuji.
Marek Pollak, velitel SDH
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Jezdecký sport opět ve Zdicích - O Pohár města Zdice
V sobotu 1. září se v Jezdecké stáji Rohan Zdice uskutečnily již 2. parkurové hobby závody, tentokrát o Pohár města
Zdice. Mnoho vrásek na čele pořadatelům vytvořilo počasí. Celý týden před akcí bylo krásné léto, ale na pátek a sobotu
byla předpověď velmi nepříznivá, bohužel se také naplnila. Od čtvrtečního večera až do páteční noci s různou intenzitou
nepřetržitě pršelo. Pískové kolbiště bylo nasáklé vodou jako houba a vůbec nebylo jasné, zda se na něm bude dát skákat.
Po odpolední průtrži mračen organizační výbor dokonce zvažoval,
zda závody nezrušit. K večeru už
pouze mrholilo a ukázala se kvalita drenáží a spodní stavby jízdárny,
která začala přebytečnou vodu od-

vádět, a tak mohl být po hodinách
ručních úprav povrchu konečně postaven závodní parkur.
Ráno byl povrch v ideální formě
a kolem 8. hodiny začaly najíždět
první přepravníky s koňmi. Rozmáčená půda ale znemožnila většině
účastníků parkovat v horní části
areálu. Díky ochotě majitelů areálu
bývalého ZD naproti JS Rohan bylo
možné přepravníky s koňmi parko-

vat na pevném asfaltu a koně převést přes silnici, za což bychom jim
moc chtěli poděkovat. I přes úvodní
nepřízeň počasí a komplikace s tím
spojené zazvonil 82x startovní zvonec. Závodů se zúčastnilo přes 50
koní a jezdců, kteří
startovali v 6 soutěžích různé obtížnosti.
Nejmladším účastníkům bylo 6-8 let
a startovali na ponících ve skocích přes
křížky vysoké 30
cm. Zkušení jezdci si mohli otestovat
své jezdecké umění
na technickém parkuru stupně Z (100 cm). Hlavní soutěží dne byla stupňovaná obtížnost
do 90 cm na čas se žolíkem (překážkou o výšce 100 cm s obtížným
nájezdem), která byla vypsána jako
soutěž o Pohár města Zdice. Vítězný pohár z rukou starosty Antonína
Sklenáře převzala mladinká jezdkyně Anna Lany Novak s koněm
Carda, soutěžící za Jezdecký klub
SANDY (Praha 10), která překo-

nala celý parkur včetně žolíka bez
jediného zaváhání a mezi 17 startujícími v této soutěži dosáhla nejrychlejšího času.
Pořadatelé byli mile překvapeni
i počtem návštěvníků, kterých se
zde během dne vystřídalo ke dvěma
stům. Kolem poledne bylo z věže
rozhodčích vidět, jak po silnici
od Zdic přichází rodiny s dětmi.
Počet startujících i počet návštěvníků byl tou největší odměnou pro
pořadatele, kteří tak potvrdili, že
úspěch květnových závodů nebyl
náhodný a mají tak velkou motivaci pro pořádání podobných akcí
i v následujícím roce. Kromě závodů se JS Rohan Zdice zaměřuje

na vzdělávání jezdců z okolí a pořádá také několik jezdeckých soustředění s uznávanými skokovými
i drezurními trenéry.
Závěrem musím opět poděkovat partnerům závodů, tedy městu
Zdice, společnosti Dimex Kublov,
restauraci Bella Italia Zdice, sousední stáji JR Ranch Libomyšl,
kadeřnictví Ellivisage, zahradnictví
4Les Zdice a dodavateli jezdeckých
potřeb HeapCo Žebrák. Pořadatelé
zároveň děkují všem svým kamarádům a rodině, bez jejichž pomoci
by vůbec nebylo možné takovou
akci uspořádat.
Za JS Rohan - Lucie Korejsová
a Martin Blažek

6. 10. 2012 - Podzimní skokové
soustředění s Jaroslavem Jindrou
V pořadí již páté soustředění
s jedním z nejlepších skokových
trenérů, které se těší v našem areálu velké oblibě a bývají většinou
zaplněna pár dnů po oznámení
termínu. Proto s přihláškami příliš
neváhejte.
Obecné propozice k našim soustředěním naleznete zde: http://
rohan.blazek.info/?action=main_
soustredeni2012. Přihlášky na soustředění prosím na tento mail.
Do přihlášky, prosím, napište:
jméno a příjmení a věk jezdce, jmé-

no, věk a plemeno koně (u plemen
pony uveďte KVH). Uveďte svou
výkonnost a výkonnost koně (i hobby), nebo své dosavadní zkušenosti.
Uveďte výšku překážek, kterou jezdec společně s koněm běžně v tréninku skáče. Pokud potřebujete řešit nějaký konkrétní problém, nebo
se chcete na něco zaměrit, připište
to také. Nezapomeňte napsat název
stáje a město, odkud přijedete a především telefonický kontakt.
Martin Blažek
Jezdecká stáj Rohan Zdice

 Fotbalisté starší přípravky FK Olympie vyhráli úvodní turnaj sezóny bez ztráty jediného bodu. Nejlepším střelcem celého turnaje se stal zdický Jan Kepr s osmi góly.

Nábory do sportovních oddílů
 TJ Lokomotiva Zdice pořádá nábory dětí do florbalového mužstva.
Přihlášky na tel. 603 847 252, p. Sklenář.
 FK Olympie Zdice, fotbalový oddíl pořádá nábor dětí do přípravek
a mladších a starších žáků. Přihlášky na tel. 734 754 563, p. Růžička.
 Volejbalový oddíl pořádá nábory dětí. Přihlášky na tel. 604 159 773,
pí Geroldová.
 Šachový klub Zdice pořádá nábor žáků 1 - 5. tříd, schůzky budou
probíhat každé úterý od 17:00 do 19:00 ve Spol. domě Zdice. Bližší informace - Eva Rosenbaumová, 724 150 981, eva@rosenbaumcz.cz.
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 Mladší žáci FK Olympie se svým trenérem Milanem Zajícem.
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Velký úspěch malých minitenistů

 ZIeva: Michael Fiala, Aneta Ei-

seltová, Mikoláš Nový.

Šachové
zpravodajství
Začátek nové šachové sezóny
začal slibně. Dařilo se Dominikovi Civínovi a Lee Rosenbaumové.
Po prázdninách vyšly nové osobní
koeficienty a, světe div se, Dominikovi skočil o téměř 400 bodů výš.
Velkou zásluhu na tom má nejen
předprázdninová účast na krajském
finále v Mladé Boleslavi, ale i Dominikovy úspěšné prázdninové
aktivity (šachový tábor v Harrachově a turnaj v Plzni, kde se mu
podařilo zaříznout několik hráčů
s koeficientem vyšším 1800 bodů).
Lea zazářila třetí zářijový víkend
na Mistrovství České republiky
v rapidu mládeže v Klatovech. Mistrovských turnajů se zúčastnilo celkem 192 dětí. V silné konkurenci
dívek do deseti let vybojovala velmi pěkné 6. místo. Dominik obsadil
v kategorii chlapců do dvanácti let
velmi slušné 18. místo.
Následující sobotu, 22. září, náš
oddíl uspořádal Svatováclavský
turnaj pro mládež v Chodouni, který se hrál jako první kolo regionálního přeboru žáků. Do Chodouně
se sjelo celkem 54 chlapců a děvčat
z Rakovníka, Řevnic, Buštěhradu,
Jinec, Prahy, Plzně a Brandýsa nad
Labem, aby poměřili své síly nad
čtyřiašedesáti poli. Nejlepší z kategorií si domů odvezli krásné poháry, doma ve Zdicích nezůstal, bohužel, ani jediný. Naši hráči si věru
nevedli špatně, ale na první místo
nedosáhli. Lea (kategorie dívky
mladší) s Péťou Handlem (kategorie H10) po urputných bojích získali bronzové medaile, Dominik
(kategorie H14) vybojoval medaili
bramborovou.
Podrobnější informace k turnajům najdete na našich webových
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Malí tenisté ze školičky Jiřího
Rosola, reprezentující Tenisový
klub Lokomotiva Zdice, se úspěšně
probojovali mistrovskými turnaji
a z druhého místa postoupili na finálové utkání Středočeského kraje
do Prahy na Štvanici. Ve finálovém
kole naši tenisté vybojovali výborné 3. místo a radost z úspěchu jim
nepokazilo ani vědomí, že finálové
utkání bylo z technických důvodů
přeloženo do Rakovníka. Na slavnou štvanickou antuku si ještě počkají. Gratulujeme a držíme palce
na příští rok.
Tenisový oddíl Loko Zdice
 Vůně špekáčků se táhla celým areálem „U Kapky“.

Šachový klub
Zdice
pořádá nábor žáků z 1.–5. třídy

Schůzky budou probíhat
v úterý od 17.00 do 19.00 hod.
ve Společenském domě ve Zdicích
Bližší informace podá
Eva Rosenbaumová, tel.: 724 150 981,
email: eva@rosenbaumcz.com
www.sachyzdice.ic.cz

stránkách www.sachyzdice.ic.cz.
I během října přijímáme nové členy, a to nejen z řad dětí, ale i dospělých. Bližší informace získáte u Evy
Rosenbaumové tel.: 724 150 981,
email: eva@rosenbaumcz.com.

Toulky zlatem podzimu
po čtyřiadvacáté
Patnáctého září ožil knížkovický areál „U Kapky“ předstartovní
horečkou a halasem netrpělivých
dětí. Spolu se svými rodiči či babičkou neb dědečkem se chystaly
na šestikilometrovou pěší trasu.
Jak známe z pohádkové písničky
„statistika věda je“ a poskytla nám
cenné údaje, že o 213 účastníků se
na startu, pěti kontrolních stanovištích a v cíli staralo 17 pořadatelů.
Zatímco na startu a v cíli připravila paní Lorenzová barvité alegorie z celé řady pohádek, čekaly
na kontrolách děti oživlé pohádkové bytosti a roztodivné úkoly.
Například: pod Vraní skálou se pochodníci dozvěděli, že skála sama
je tvořena nerostem buližníkem,
který při svém řemesle využívají
zlatníci. Na poslední kontrole, jak
už káže tradice, bylo před nadchá-

zející zimou třeba vykrmit šiškožrouta. V cíli na děti čekal za našlapané kilometry veselý diplom a pro
všechny špekáček. Šálek pravého
cejlonského čaje je už samozřejmostí a protože pořadatelé nemyslí
jen a jen na děti, tak dospělý doprovod měl letos možnost spláchnout
zmiňovaný voňavý špekáček douškem piva. A komu je třeba poděkovat za tak pěkný den? Pořadatelům
a jejich pomocníkům z Klubu českých turistů odboru Zdice, sportovní komisi města Zdice, městu
Zdice, pekařství Johan, prodejně
smíšené zboží paní Podskalské,
paní Lorenzové a za přípravu dřeva panu Merhautovi z Knížkovic.
Na které datum přijde termín pětadvacátého ročníku? Sejdeme se
14. září 2013!
Za KČT odbor Zdice
Mirek Zálom

Šachový tábor na Studenově u Harrachova

 Dominik Civín a Lea Rosen-

baumová.

Je již tradicí, že se náš šachový
oddíl koncem července účastní šachového tábora na Studenově v Harrachově. Nejinak tomu bylo i letos.
V pátek 20. července jsme se (Katka
a Péťa Handlovi, Dominik a Daník
Civínovi, Lea Rosenbaumová, Tomáš Plhák a Eva Rosenbaumová jako
trenérka) s ostatními táborníky sešli
na harrachovském Rýžovišti, abychom spolu prožili nezapomenutelných deset dní nejen mezi šachovými poli, ale i při nejrůznějších hrách
a výletech. Studenov dostál, alespoň
zpočátku, svému jménu a byli jsme
rádi, že v teplých ponožkách a svet-

rech nemusíme vystrčit nos z baráku.
Naštěstí se počasí umoudřilo, takže
nezůstalo jenom u tréninku a hraní
šachů, piškvorek, holanďanů, luštění
hlavolamů a nejrůznějších šachových
úloh a jiných logických her, které
my, šachisté a šachistky, máme rádi,
ale zbyl čas i na pašeráky, bojovky
(i noční), táboráky, diskotéky, výlety
lanovkou do Harrachovské sklárny,
na koupaliště, k pramenům Labe.
Všechny aktivity byly zdokumentovány a i s fotografiemi jsou zveřejněny na http://www.sachovytabor.
cz/2012/.
Eva Rosenbaumová

11

zájmové organizace

Zdice plné předoucích královen
Sobota 8. září proběhla
ve Zdicích ve znamení různých akcí. Jednou z nich byl
návrat Národní výstavy koček, která zde byla naposledy v roce 2005.
Tentokrát se do Zdic sjeli chovatelé z různých koutů naší země se
svými miláčky 20 kočičích plemen
a různých barevných variet. 128
přítomných koček, vystavovaných
v dekorovaných klecích, bylo pastvou pro oči všem, zejména pak

malým návštěvníkům. Mohli si zde
prohlédnout méně známá plemena
koček jako: Egyptská Mau, Habešská kočka, kočka orientální, Ocicat, Peterbald atd. Svou majestátní
postavou kočkám vévodili zástupci největšího chovaného plemene
koček Mainské Mývalí, atmosféru
scifi v tom dobrém slova smyslu
vytvářel hojný počet koček Shfynx
všech věkových kategorií. Mohli
jste zde vidět kočky Perské, Exotické, Ragdoll, Evropské, Ruské,
Bengálské atd.

V krásném prostředí SD Zdice,
kde bylo zásluhou technického zabezpečení přes vysoký počet koček,
vystavovatelů a návštěvníků po celý
den příjemně, se všem zúčastněním
velmi líbilo.
Do nejvyšší soutěže výstavy
Best Of Best, byla tentokrát nominována koťata - z každé skupiny
jedno tzn. celkem 4. Vrcholnou
soutěž vyhrálo kotě plemene Rus-

Další úspěch zdických kynologů

ká. Vládla zde příjemná přátelská
atmosféra a dle slov mnoha chovatelů to byla za dlouhou dobu jedna
z nejhezčích a nejpohodovějších
výstav koček. Přáli bychom si, aby
se naše další výstavy koček vystavovatelům a návštěvníkům líbily
také a všichni jsme mohli mít dobrý
pocit z odvedené práce.
Eva Petrenková
ZO CHUK Zdice

ZO ČSCH ZDICE SRDEČNĚ ZVE NA:

VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
S OKRESNÍ SOUTĚŽÍ DRŮBEŽE
v sobotu 6. 10. od 8:00 do 17:00
a neděli 7. 10. od 9:00 do 15:00.
Místo konání: ZDICKÉ KOUPALIŠTĚ

Týden knihoven

DÁLE JE PŘIPRAVENA:
● TOMBOLA
● OBČERSTVENÍ
● UKÁZKA EXOTICKÉHO PTACTVA

V sobotu 15. září se konal
v Sedlčanech závod o Putovní pohár města Sedlčan a Memoriál
MVDr. Žáka v kategorii ZM. Zdická organizace 635 byla zastoupena
pěti závodníky. Je vidět, že psovodi
se svému koníčku věnují se zájmem
a výsledky se pomalu dostavují.
V kategorii nejnižší (začátečnické)
ZZO slavila úspěch Olina Strnadová se psem Shaggym, která obsadila
I. místo a Táňa Sentenská se psem
Astonem III. místo.
V kategorii ZN jsme měli dva
zástupce a to Bohuslava Holcepla se
psem Nerem a Jaroslava Jebavého
se psem Artušem. O pořadí v této
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kategorii rozhodla pouze stopa, neboť první a druhý měli stejný počet
bodů. Krásné druhé místo se stejným počtem bodů jako vítěz obsadil
Jaroslav Jebavý se psem Artušem
a s menším počtem bodů o jeden bod
obsadil třetí místo Bohuslav Holcepl
se psem Nerem. Ve vyšší kategorii
ZVV I nás reprezentoval Václav
Drsek se psem Roxem. Roxe chuť
zakousnout figuranta byla taková,
že po hodnocení rozhodčím obsadil
ve své kategorii sedmé místo.
Gratulujeme všem reprezentantům, kteří šíří dobré jméno města
Zdice a organizace 635 v kraji.
Výbor organizace 635

VSTUPNÉ: 30 Kč DOSPĚLÍ
DĚTI DO 15-TI LET ZDARMA

Zdičtí zahrádkáři
vystavují
Základní organizace Českého svazu
zahrádkářů ve Zdicích pořádá ve
dnech 27. a 28. října místní výstavu
svých výpěstků ve Společenském
domě ve Zdicích v prostorách klubovny a chodby v I. patře. V sobotu
27. 10. od 9:00 do 17:00 a v neděli
28. 10. od 9:00 do 12:00. Srdečně
zveme všechny zájemce.
ZO ČSZ Zdice

1. - 7. 10. 2012
Městská knihovna Zdice
 Středa 3. října od 14:00
druhý ročník Maratonu čtení
- překonáme loňský čas 3:01
hod.?! Výběr knih je tentokrát
na čtenářích.
 Sobota 6. října od 16:00
komponovaný pořad s řadou
filmových ukázek na téma:
Nejzáhadnější knihy světa
(od Codexu gigas po Necronomicon) v podání Martina
Jirouška.
 Celý týden prodej starších
ročníků časopisů (Burda, Praktická žena, Moje země atd.)
a starších vyřazených knih.
 Hlasování o nejoblíbenější
knihu.
 Amnestie = možnost bezplatně vrátit dokumenty i po uplynutí
výpůjční doby.

www.mesto-zdice.cz

informace - společnost

Z obv. oddělení
Policie ČR Zdice
 Obvodní odd. PČR v období
od 16. 8. do 15. 9. 2012 přijalo
celkem 4 oznámení, která jsou
prošetřována pro podezření ze
spáchání trestných činů.
 V době od 16. do 17. 8. v ul.
Družstevní neznámý pachatel
poškodil skleněnou výplň zadních dveří nákladního automobilu Mercedes a odcizil 3 ks sbíjecího kladiva zn. Hilti v černém
kufru, dále 3 ks AKU vrtaček
Hilti v červeném kufru, vše s příslušenstvím a celkové hodnotě
74 000 Kč.
 Dne 19. 8. v době od 14:00
do 18:00 v ul. Komenského u fy
Drupol rozbil neznámý pachatel
skleněnou výplň 5 dveří u vozu
Škoda Octavia, odkud následně
odcizil batoh, sportovní oblečení
a kopačky zn. Adidas.
 V době od 1. do 21. 8. vnikl
zloděj do sklepních prostor bytového domu v ul. Havlíčkova. Ze
sklepní koje odcizil šedé pánské
horské kolo zn. Merida, černé
dámské kolo zn. Merida, lyže zn.
Head, Rossignol a 2 páry lyžařských bot zn. Nordica, vše v hodnotě 32 000 Kč.
 Dne 27. 8. využil dosud neznámý pachatel v ul. Levínská
nepozornosti poškozené a z kabelky v kuchyni odcizil finanční
hotovost ve výši 5 600 Kč.
 V období letních prázdnin
bylo přijato na zdejším Obv.
oddělení několik trestních oznámení. Jedním z nich je oznámení o vloupání do sklepní koje
v obytném domě čp. 766 v ul.
Havlíčkova, kdy pachatel odcizil
tmavomodré pánské horské kolo
zn. Apache Tomahawk v hodnotě
16 500 Kč.
 Žádáme občany, kteří by
měli k prošetřovaným případům
jakýkoli poznatek či informaci,
aby ho předali na Obvodní odd.
Zdice, a to jakoukoli formou
(osobně, anonymně, písemně, telefonicky či elektronickou cestou
anebo zprostředkovaně - MěÚ
Zdice). Dále bych chtěl touto cestou požádat občany, aby věnovali
pozornost svému okolí a případnými poznatky a informacemi,
předanými Policii ČR, se připojili
ke zlepšení a zvýšení bezpečnosti
ve svém okolí. Za spolupráci předem děkuji.
Npor. František Šimpach
zástupce vedoucího
Obvodního odd. Zdice

www.mesto-zdice.cz

Vzpomínka

Dne 2. 10.
2012 si připomínáme
nedožité 90.
narozeniny
našeho drahého manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka, pana Čestmíra
Tišera z Knížkovic.
Všem, kteří vzpomenou spolu
s námi děkují manželka Anna,
syn Čestmír a dcera Ludmila
s rodinami.

Vzpomínka

v říjnu 2012 slaví:

Dne 19. 10. 2012 by se dožil
100 let pan Jindřich Jansa.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Syn a dcera s rodinou.

poděkování

Blahopřání

Dne 18. 10. 2012 oslaví 70. narozeniny paní Marie Kopecká.
Za všechny příbuzné, kamarády a známé, vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let přejí
Vláďa a Martina.

Životní jubilea

za tichou vzpomínku na našeho
milovaného zesnulého pana
Vladimíra Davida, za květinové dary, přijmutí mnoha upřímných soustrastí i milých dopisů
s pohlazením na duši a útěchou
našeho zármutku.
Děkuje manželka s rodinou.

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci srpnu 2012 bylo 9 dní jasných, 3 dny
skoro jasné, 8 dní polojasných, 4 dny oblačné, 3 dny skoro zatažené
a 4 dny zatažené. Z toho bylo 15 dní letních s teplotou od 25 °C do
29,9 °C a 5 dní tropických s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 6,3 °C 14. 8. (úterý), 6,8 °C 12. 8. (neděle), 7,2 °C 13. 8. (pondělí), 8,0 °C 15. 8. (středa), 8,6 °C 28. 8.
(úterý), 10,0 °C 9. 8. (čtvrtek), 10,7 °C 16. a 18. 8. (čtvrtek, sobota),
11,7 °C 11., 17., 19. 8. (sobota, pátek, neděle).
Nejchladnější den: pátek 31. 8., kdy se teplota pohybovala od 14,4 °C
do 16 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 38,2 °C 20. 8. (pondělí), 33,8 °C 19. 8. (neděle), 32,4 °C 21. 8. (úterý), 31,8 °C 2. 8. (čtvrtek), 30,9 °C 5. 8.
(neděle), 29,4 °C 1. 8. (středa), 29,3 °C 18. 8. (sobota), 28,9 °C 6. 8.
(pondělí), 28,8 °C 22. a 29. 8. (středa, středa), 28,7 °C 23. 8. (čtvrtek),
28,5 °C 4. 8. (sobota), 28,4 °C 3. 8. (pátek).
Nejteplejší den: pondělí 20. 8., kdy se teplota pohybovala od 14,1 °C do
38,2 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc srpen: + 21,25 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1008 hPa 5., 6., 24., 25., 26. 8. (neděle, pondělí,
pátek, sobota, neděle).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1024 hPa 10. a 19. 8. (pátek, neděle) .
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 45,5 l vody 31. 8. (pátek),
14,3 l vody 22. 8. (středa), 7,7 l vody 26. 8. (neděle), 2,6 l vody 9. 8.
(čtvrtek), 2,4 l vody 3. 8. (pátek), 2,1 l vody 7. 8. (úterý) .
Celkem v měsíci srpnu napršelo: 80,8 l vody na 1 m2.
Zaznamenány 2 bouřky a 2 blýskavice (vzdálená bouřka).
Poznámka: 27. srpna 2012 byla planeta Mars za posledních 5 tisíc let
nejblíže Zemi. Vzdálenost činila 34 649 585 km. Projevila se jako největší jasně zářící hvězda na východní obloze. Současně žijící obyvatelstvo
Země to nikdy nevidělo a již neuvidí.
-jh-

Marie Martínková, Zdice
Hedvika Skalková, Zdice
Marie Vinšová, Zdice
Vlasta Lukášová, Zdice
Ladislav Krkoška, Zdice
Zdeněk Pilař, Zdice
Blanka Jakoubková, Zdice
Jaroslava Beranová, Zdice
Irena Ježdíková, Zdice
Antonie Stibalová, Zdice
Bohumila Horníková, Zdice
V měsíci září osobně blahopřál starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář společně s členkami
komise SPOZ k 97. narozeninám panu Antonínu Šafránkovi, k 93. narozeninám paní
Marii Klimtové a k 92. narozeninám paní Marii Kreuzerové.
K jejich významnému životnímu
jubileu popřál pevné zdraví a spokojenost.
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Pracovní setkání
komunitního plánování
Úterý 9. 10. od 16:00 v Klubu důchodců nad knihovnou Beroun.
Organizátoři Komunitního plánování sociálních služeb v Berouně pořádají setkání, na které zvou
všechny zájemce ze strany veřejnosti, poskytovatelů sociálních
služeb a zástupců města Beroun.
Tématem jednání bude plán rozvoje sociálních služeb města Beroun
na roky 2013 - 2017.

Zubní pohotovost
 6. - 7. 10. MUDr. Neužilová
Jarmila, Komárov, Buzulucká 480,
311 572 135
 13. - 14. 10. MUDr. Očenášková
Jitka, Beroun, Talichova 825, 311
624 375
 20. - 21. 10. MUDr. Krůta Václav, Beroun, Havlíčkova 113, 311
625 901
 27. - 28. 10. MUDr. Pillmannová Irena, Beroun, Talichova
825, 311 600 220
 3. - 4. 11. MUDr. Růžičková
Monika,
Zdice,
Palackého
nám.895, 311 685 674
Pohotovostní služba
od 8:00 - 11:00.
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placená inzerce

stran. Také bych Vám rád nabídl
pro další volební období kraj, který lidem bude pomáhat a podporovat je v době pro většinu z nás
tak nelehké. Ostatně sociálním
demokratům bylo vždy bližší lidem dávat než jim brát.

Vážené dámy,
vážení panové, spoluobčané
Berounska a Hořovicka,
dovoluji si Vás touto cestou oslovit v souvislosti s mou kandidaturou do Zastupitelstva Středočeského kraje na kandidátce České
strany sociálně demokratické.
Mým cílem je Vás přesvědčit, že
sociální demokraté se k našemu
kraji nechovali tak nepřátelsky,
jak Vám tvrdí většina pravicových

Středočeský kraj v uplynulém
volebním období dával občanům
opravdu hodně, mnohem více
než předchozí pravicové krajské
vlády. V rámci grantového systému, který sociální demokraté
vytvořili, každým rokem malé
obce dostávaly půl miliardy korun
z Fondu rozvoje obcí a měst. Celkový objem fondů, ze kterých byly
financovány volnočasové aktivity,
sport, ekologické projekty, aktivity dobrovolných hasičských sborů, podpora postižených živelními katastrofami a haváriemi činil
každoročně téměř jednu miliardu
korun.
Na základě Vašich žádostí kraj
proplatil okolo 130 miliónů Kč
regulačních poplatků z kapitoly
zdravotnictví a dalších přibližně
40 miliónů Kč vyplatil v rámci
položky takzvaného žákovského
jízdného. Jsme jediným krajem
v České republice, který platí stu-

dentům cestu ze školy a do školy.
Podívejme se ale přímo do našeho okresu, kde kraj také investoval nemalé prostředky, a to jak
z vlastního rozpočtu, tak například z evropských fondů. V Berouně vyrostl nový domov seniorů,
podstatně byl rozšířen domov seniorů ve Zdicích. V Tlustici vyrostly nové dílny pro studenty a učně
Střední odborné školy a učiliště
v Hořovicích. Beroun a Žebrák
mají zrekonstruované průtahy
svými městy. Byla zrekonstruována celá řada mostů na silnicích
II. a III. třídy, například v Zadní
Třebani nebo v Komárově. Kraj
nezapomněl ani takzvanou silnici
smrti mezi městy Žebrákem a Hořovicemi, kde již probíhá výběrové
řízení na dodavatele jejího rozšíření a narovnání.
Všichni, kteří kritizují současnou
krajskou vládu, by měli vzít v potaz
třeba jen tento stručný výčet zásluh
a pokusit se jimi vyvážit svou kritiku. Kraj dával lidem mnohem víc
za mnohem horších ekonomických
podmínek než měly k dispozici
pravicové krajské vlády před rokem 2008. Už v roce 2009 chyběla
v rozpočtu kraje na daňových příjmech více než 1 miliarda korun.

Pravicovou vládou slibovaný ekonomický růst se dosud nedostavil
a tak ona jedna miliarda chyběla
v rozpočtu kraje i v dalších letech.
Pravicí často kritizovaná vysoká
zadluženost Středočeského kraje zhruba ve výši 8 miliard korun - je
ovšem z velké části tvořena úvěry,
které byly podepsány v letech 2007
a 2008 pravicovými politiky. Objem těchto úvěrů činí 6 miliard korun. I přes nelehkou ekonomickou
situaci si se všemi dluhy kraj uměl
a umí poradit.
Budeme-li chtít společně čelit
čím dál bezohlednějším ekonomickým dopadům státu, sociálně-demokratický kraj je cestou.
Vytvořme z kraje nástroj, který
pomůže eliminovat negativní dopady státní pravicové politiky. Sociální demokraté jsou stranou pro
lidi, pro dělníky, zemědělce, učitele, úředníky, živnostníky i studenty. Sociální demokraté chtějí
lidem pomáhat.
S úctou

Jiří Peřina
kandidát do Zastupitelstva
Středočeského kraje
za Českou stranu
sociálně demokratickou

Věra Kovářová, předsedkyně středočeské organizace STAN:

Rodiče mě naučili lidem nezávidět a mít k nim úctu.
Život osmačtyřicetileté Věry Kovářové připomíná drama. Dvakrát se dívala smrti přímo do očí, ale dokázala se
vždy zvednout a jít dál. „Po zdravotní stránce jsem byla troska, ale paradoxně mě to vnitřně posílilo,“ vzpomíná dnes
na období, kdy jí lékaři diagnostikovali vážnou nemoc s nejistou prognózou bývalá starostka Chýně Věra Kovářová.
I když v její uzdravení nevěřil ani největší
optimista, brala to jako výzvu k boji. Nevzdala
se a zvítězila. „Od té doby jsem přesvědčena, že
člověk by svůj život neměl vzdávat za žádných
okolností,“ tvrdí předsedkyně středočeské organizace hnutí Starostové a nezávislí, která sama chtěla být jako dítě lékařkou. Nakonec vystudovala
zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické
v Praze a sedmnáct let působila jako lektorka německého jazyka a překladatelka.
Po rodičích zdědila smysl pro spravedlnost
a touhu pomáhat druhým lidem. „Naučili mě lidem nezávidět a mít k nim úctu,“ tvrdí krajská
zastupitelka, která když se do něčeho zakousne,
snaží se vždy své plány dotáhnout do vítězného
konce. A přesně s tímto postojem vtrhla do komunální politiky. Krátce poté, co se s manželem
a dcerou přestěhovala před devíti lety z Prahy
do malé obce Chýně, se přes organizování petice
proti výstavbě velkého logistického centra postupně dostala až do vedení chýňské radnice, nejprve
jako místostarostka a od roku 2008 pak převzala
práci starostky.
„Nejvíce pyšná jsem na to, že se nám podařilo
obec oddlužit a získat peníze na investice. Dnes
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zde mají obyvatelé k dispozici zmodernizovanou
čistírnu odpadních vod, zrekonstruovanou školu
i rozšířenou školku, nové chodníky i vzkvétající
park Višňovka, dokonce i písečnou pláž,“ jmenu-

je Věra Kovářová, které se jako zastánkyni živého
venkova podařilo během pár let probudit k životu
i kulturní a společenský život a vzkřísit spolkovou činnost. Dodnes je srdcem a duší koncertního
a pěveckého spolku Chláchol, společně s dalšími
nadšenci z obce organizuje fotografickou soutěž,
dětské dny, rozsvěcení vánočního stromu, maso-

pustní průvod i koncerty a výstavy zajímavých
umělců a interpretů v galerii KAYNA.
A největší profesní úspěch? „Co se týče výuky
němčiny tak asi to, že jsem u většiny svých žáků
dokázala vzbudit chuť do učení. V politice pak, že
jsem jako starostka dokázala překročit práh obce
a stala se součástí celostátního hnutí starostů, kterým se po pětiletém úsilí podařilo prosadit novelu
zákona o rozpočtovém určení daní. Do obecních
rozpočtů tak v příštím roce přibude 12 miliard korun navíc na investice a rozvoj,“ dodává Věra Kovářová, která má ráda procházky, vůni lesa, společné akce s přáteli, hru na flétnu a plavání a radost
jí přináší i práce na zahradě.
Odměnou za dlouholetou obětavou práci pro
druhé je jí vítězství ve středočeském kole soutěže
Žena regionu a celkové třetí místo v celé soutěži.
Své bohaté zkušenosti by ráda využila i v krajském zastupitelstvu, do něhož kandiduje na společné kandidátce TOP 09 a Starostů a nezávislých.

www.mesto-zdice.cz

placená inzerce - informace

ČSSD PRO
Pro uvážlivé a průhledné hospodaření s majetkem, nikoliv jeho privatizaci a následné rozkradení.
Pro masivní investice do oprav a rekonstrukcí středočeských silnic.
Pro rozvoj ekologického způsobu veřejné dopravy a železničních příměstských linek.
Pro zachování maximálního rozsahu kvalitních veřejných služeb: především sociálních, zdravotnických a vzdělávacích.
Pro rozvoj kapacity školek a předškolních zařízení v obcích a městech.
Pro zachování proplácení zdravotnických poplatků. Ale jen sociálně slabým a potřebným!
Pro modernizaci krajských nemocnic tak, aby se zvýšil komfort pacientů.
Pro zachování žákovského a studentského jízdného.
Pro bezpečnost občanů - chceme, aby se lidé v našem kraji cítili bezpečně.
Pro růst zaměstnanosti a rozvoj malého a středního podnikání.
LOGO – VARIANTA PRO VOLEBNÍ KAMPAŇ
Pro vytváření zelených prstenců, přírodních rekreačních a volnočasových zón v okolí středočeských obcí a Prahy.

Středočeský kraj má vážné
potíže s hospodařením
Středočeský kraj je ve velmi vážné
situace v oblasti financí a hospodaření. Stalo se již téměř folklórem varovat
před deficity a dluhy, ale
v případě Středočeského
kraje může eskalace jeho
problémů znamenat ohro8
žení financování takových
služeb, jako je zdravotnictví, školství či sociální
služby. Kraj je totiž mimo
jiné zřizovatelem krajských
nemocnic, středních škol
a mnoha domovů důchodců. Je to výsledek čtyřleté vlády ČSSD
za těsné spolupráce KSČM.
Že nejde jen o nářek žárlivé opozice,
může dokázat i čerstvá analýza nezávislé
společnosti zabývající se finanční situací
nejzadluženějších obcí, měst a regionů,
kterou citoval časopis
8 Ekonom. V ní se
varuje, tak jako se o to ODS snažila během celé čtyřleté opoziční práce, před
trendem a stavem hospodaření Středočeského kraje. Zatímco ODS předávala
kraj s přebytky na účtech, dnes je Středočeský kraj zatížen závazky ve výši cca 10
mld. Kč. Podle údajů Ministerstva financí

Pro volební kampaň Spravedlivé reformy ČSSD

Bc. Přemysl Landa

Volíme jistot y
pro Středočechy

Jde o bílé logo na pozadí.

Pozadí může být ČSSD oranžová, ev. černá nebo šedá.

• Při použití loga dbejte na zachování jeho ochranné zóny.

• Logo neměňte, jiná, než zobrazená varianta není povolena.

Váš kandidát za okres Beroun

LOGO – VARIANTA PRO VOLEBNÍ KAMPAŇ

www.jistotyprostredocechy.cz

byla zvolena jediná varianta na všechny materiály.

www.facebook.com/jistotyprostredocechy

Pro volební kampaň Spravedlivé reformy ČSSD

byla zvolena jediná varianta na všechny materiály.

Volíme jistot y
pro Středočechy

Jde o bílé logo na pozadí.

Pozadí může být ČSSD oranžová, ev. černá nebo šedá.

• Při použití loga dbejte na zachování jeho ochranné zóny.

• Logo neměňte, jiná, než zobrazená varianta není povolena.

dlužil ke konci minulého roku kraj cca 4
mld. Kč. K této částce je pak potřeba ještě přičíst garance a dluhy středočeských
nemocnic. Dluh v poměru
k majetku Středočeského
kraje tak činí 116 %, což
je i pro finanční laiky číslo,
které o finančním bezpečí
a zdravém hospodaření kraje nevypovídá. Samozřejmě
je Středočeský kraj nejzadluženějším regionem v ČR.
Příští vedení Středočeského kraje, ať už bude
jakékoliv, bude muset jako hlavní prioritu zvládnout právě finanční situaci kraje.
Bez její stabilizace a nápravy jsou totiž
ohroženy výše zmíněné základní služby,
které kraj svým občanům poskytuje.
Neřešení této situace by velmi bolestivě dopadlo na občany našeho kraje.
Snad si toho jsou vědomi a v říjnových
volbách za toto fatální selhání při řízení
kraje a ohrožení jeho normálního fungování ČSSD spolu s KSČM potrestají.
Ing. Jan Skopeček, ekonom
kandidát do zastupitelstva kraje
za ODS, www.janskopecek.cz

Domov V Zahradách obdivují i návštěvníci z daleka
Domov V Zahradách je už dnes chápán, jako by patřil k našemu městu odedávna. Jeho výstavba začala položením
základního kamene 8. září 1998, první seniory přivítala ředitelka domova paní Ivana Rabochová začátkem července roku
2000. Spokojené stáří v pěkném prostředí domova našlo tehdy 70 klientů ubytovaných v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích.
Kapacita domova stále nestačila
zájmu dalších seniorů o ubytování
v tomto sociálním zařízení. Proto
29. listopadu 2010 byla slavnostně
zahájena výstavba nového pavilonu s plánovanými dalšími pěti desítkami míst ubytování. Noví klienti se nastěhovali do velice pěkných
pokojů, které jsou opět nejvýše
dvoulůžkové, v dubnu 2012. Investorem stavby v hodnotě 51 milionů
byl Středočeský kraj, který je zřizovatelem Domova V Zahradách.
Oba dvoupatrové pavilony spojuje chodba, pro přípravu jídla slouží kuchyně v prvním pavilonu, kde
chodící klienti využívají ke stravování velkou jídelnu. V novém
moderním pavilonu je v každém
patře společenská místnost s jídelnou a kuchyňkou. Ležícím klientům je strava přinášena na pokoje.
Obyvatelé domova se podle svého
zdravotního stavu a zájmu scházejí
na pracovní terapii, kde se věnují
ručním pracím. Prostředí v obou
pavilonech je krásné, klienti si ho
velmi pochvalují včetně rozlehlé
zahrady s altánky a vyhlídkové terasy na střeše nového pavilonu.

www.mesto-zdice.cz

Kromě klasického domova pro
seniory nabízí Domov V Zahradách
tzv. odlehčovací službu, což je pobyt na přechodnou dobu, dále nabízí pečovatelskou službu pro občany

pro přímou práci s klienty zajišťují
ve 12hodinových službách roznášení jídla, podle zdravotního stavu klientů jim pomáhají se stravováním,
zajišťují hygienickou péči, pomá-

čovací službě jsem prožila v létě
po návratu z nemocnice v Domově
V Zahradách dva měsíce. Se službami vlídného personálu, pěkným
a čistým prostředím domova jsem

našeho města a půjčovnu kompenzačních pomůcek. V současné době
je v domově také specializované
oddělení pro 10 klientů s Alzheimerovou nemocí, otevřen bude denní
stacionář (tzv. školka pro seniory).
O klienty je postaráno po všech
stránkách. Po zdravotní stránce o ně
pečuje lékařka, vrchní a staniční sestra spolu se zdravotními sestrami
a rehabilitační sestrou. Pracovnice

hají s ukládáním seniorů na lůžko,
doprovázejí klienty do nemocnice,
dohlíží na klienty při denních i nočních službách, zajišťují rychlou
záchrannou službu. Protože jsou
s obyvateli domova denně ve spojení a znají jejich problémy, dovedou
je také vlídným slovem povzbudit.
Chod domova jsem měla letos možnost poznat, jak se říká,
„na vlastní kůži“. Na tzv.odleh-

byla velmi spokojena, všechno bezvadně fungovalo. O krásném prostředí domova se uznale vyjadřovali návštěvníci, kteří za mnou přijeli
nejen z blízkého okolí, ale i např.
z Prahy a Pardubic. Domov seniorů našemu městu upřímně záviděli
a chválili ho. A to určitě všechny
pracovníky Domova V Zahradách
opravdu potěší.
Jana Smíšková
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inzerce

TANEČNÍ
HOŘOVICE
Společenský dům, Nádražní ulice,
pátky, od 7.9.12
Kurz H7: Mládež začátečníci

18:30 – 20:30 h

Kurz H3: Dospělí pokročilí

20:40 – 22:15 h

Sál Radnice, Palackého nám. 2,
středy, od 3.10.12
Kurz H1: Dospělí začátečníci

19:00 – 20:30 h

Kurz H2: Dospělí mírně pokročilí

20:35 – 22:05 h

Zápis a informace: tel.: 251 614 550 nebo 603 238 090
e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu! Stáří slepiček
- 15-17 týdnů - cena 159-170 Kč/ks.
Ceny jsou konečné a neměnné.
Prodeje se uskuteční:
v neděli 14. října 2012
Zdice - u vlak. nádraží v 17,20 hod.
Případné bližší informace
- tel.: 728 605 840,
728 165 166, 415 740 719

Restaurace
Pod Skalou

Komenského 1010, Zdice

Vás zve k příjemnému posezení. Nabízíme výbornou kuchyni, čerstvé suroviny, steaky a tatarák pouze z pravé svíčkové. Široký sortiment alkoholických i nealkoholických nápojů. Točíme Gambrinus 10°, Svijanský Máz 11°,
nealko Birell a další dle víkendové akce. Dva salonky stavebně oddělené pro
nekuřáky. Parkování zdarma u restaurace.

VÍKENDOVÉ AKCE DO KONCE ROKU

l 12. - 14. 10. „Drůbeží víkend“ l 2. -4. 11. „Zabijačkový víkend“
l 16. - 17. 11. „Staročeský víkend“ l 7. - 9. 12. „Zvěřinový víkend“
l Dále se těšte na víkendy s pivními speciály

Tel.: 732 289 041,602 670 340
Email: rest.podskalou@seznam.cz, www.restauracepodskalou.cz

JUDr. Václav Bubník
AUTOŠKOLA
U Kovárny, Zdice
oznamujeme všem zájemcům, že dne 5. listopadu 2012
(pondělí) se zahajuje řidičský
kurz skupiny B (osobní automobil). Zahájení kurzu předchází informativní schůzka
v autoškole dne 2.listopadu
(pátek) v 18:00. Vyplněné
přihlášky včetně zdravotní
prohlídky je nutné vzít sebou.
Účast zájemců je nutná!
Kurzovné lze uhradit i formou splátek. Studenti obdrží
slevu kurzovného! Učebnice
jsou zdarma k zapůjčení.
Přihlášky a písemné informace lze získat v prodejně
papírnictví, hračky, U Kovárny, Velizská 597, Zdice, kde
je též autoškola nebo na tel:
733 187 001 a také na internetové adrese: bubnik-autoskola.wz.cz
Těšíme se
na Vaši návštěvu.
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