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Místostarosta R. Dolejš: Kraj podepsal smlouvu
o dotaci na výstavbu nové mateřské školy
Pozitivní posun pro město ve věci
výstavby nové budovy mateřské
školy ve Zdicích nastal po schválení
definitivních parametrů této investiční akce Radou Středočeského kraje, na základě čehož bylo následným
podpisem smlouvy definitivně roz-

hodnuto o přidělení desetimilionové
krajské dotace na výstavbu této školky. Nová budova nahradí kapacity
stávající, tzv. staré školky, která se
nachází v havarijním stavu, je provozována na základě dočasné výjimky hygienika a je určena k uzavření.

Podle informace místostarosty Zdic
Richarda Dolejše město již podepsalo se Středočeským krajem smlouvu
o přidělení dotace, a nic tak nebrání
přípravě výběrového řízení na dodavatele výstavby nové budovy mateřské školy, která vyroste v sousedství
zrekonstruované mateřské školy
v Zahradní ulici, s níž bude propojena.

Náměstí i pěší zónu zaplnily od
pátku 18. října stánky a atrakce
pro děti, kterým vévodil řetízkový
kolotoč. V sobotu se v odpoledním
hlavním programu nejprve představily tanečnice zumby ze Zdic,
různými soutěžemi pak děti provázel DJ Karel Moravec, mnozí
nejmenší návštěvníci si nechali vykouzlit na obličeje krásné barevné
vzory. Nedělní odpoledne zpestřil
ve dvouhodinovém vystoupení Dixieland band Zdice.
-lj-

Město může zahájit
administrativní přípravu akce

 Pozitivní posun pro město ve věci výstavby nové budovy mateřské
školy nastal po definitivním přidělení desetimilionové krajské dotace.
Za kraj podepsal smlouvu vpravo sedící náměstek hejtmana Marcel
Chládek. Na snímku spolu s místostarostou města Richardem Dolejšem
a předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou.

„Jsem rád, že po jednání s náměstkem hejtmana Marcelem Chládkem, který mne o podpisu zmíněné
smlouvy krajem informoval, mohu
občanům, především rodičům, sdělit tuto dobrou zprávu. Definitivním
potvrzením přidělení krajské dotace
a následným podepsáním smlouvy
mezi krajem a městem je zajištěna
podstatná část financování výstavby
nové mateřské školy, město může
pokročit dále v administrativní přípravě realizace výstavby školky
a vypsat výběrové řízení na dodavatele díla,” informoval místostarosta
Richard Dolejš (ČSSD).
dokončení na 3. straně
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Zdice objektivem starosty

 Město Zdice investuje do úpravy povrchu v ulici Partyzána Košťálka.
Povrch ulice bude proveden v kamenné dlažbě.

 Pohled na velkou čerpací stanici, která byla vybudována v rámci projektu
kanalizace Mikroregionu Litavka v ul. Našich mučedníků. V pozadí je konec
asfaltové, nově vybudované cyklostezky, která vede z Králového Dvora. Zde
bude napojen asfaltový povrch z ulice Našich mučedníků.

 V rámci úpravy povrchů ulic po vybudování kanalizace se město Zdice snaží upravit asfaltové povrchy v celé šíři komunikace. Pohled z ulice
Zahradní směrem k ulici Husova.

 Na městské části Knihova je prováděn ozdravný průřez křovin a náletů. Následně budou zasazeny nové jehličnaté a listnaté stromy.

 Nový asfaltový povrch byl položen před hřbitovní zdí. Na novém tarasu už chybí pouze zábradlí.

 Na několika místech ve městě Zdice byly umístěny odpadkové koše se
sáčky na psí exkrementy. Jedním z těchto míst je i Knihov.
 V ulici Nerudova začaly stavební práce na úpravě asfaltového povrchu.
Nový asfaltový povrch bude položen v celé šíři komunikace.

 V rámci koordinace stavebních prací v ulici Levínská byla vybudována
kanalizace a vyměněn vodovodní řad. Město Zdice nechalo vybudovat
dešťovou kanalizaci z důvodu, že veškerá voda z pole ohrožovala majetek
občanů. Následně se občané dočkají zpevněné komunikace asfaltem.
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 Ulice Našich mučedníků ve spodní části je připravena k položení asfaltového povrchu.
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 Firma Energon Dobříš provádí pro ČEZ rekonstrukci elektrického vedení
pro obyvatele rodinných domků v ulici T. G. Masaryka. Město Zdice využilo
tuto investici k položení nového kabelového vedení pro veřejné osvětlení
a nechalo uvedenou firmu osadit i nové sloupy veřejného osvětlení. U narušených povrchů chodníků bude položena nová zámková dlažba.

 Stavební a technologické práce na novém dětském brouzdališti pokračují podle plánu.

 I druhá vodoteč v Knížkovicích byla vyčištěna a upravena.

 Kdo z občanů často využívá viadukt pod železniční tratí na Příbram,
má oprávněný důvod k rozčilování. Při budování kanalizace město Zdice
apelovalo na správce komunikace Správu a údržbu silnic Středočeského
kraje, aby problém spodní vody v uvedeném prostoru vyřešilo v průběhu realizace stavby kanalizace. Město Zdice povede jednání s dalšími
institucemi k opravě tohoto nebezpečného prostoru.

Letošní sezóna na koupališti
 V ulici Komenského naproti koupališti je již vybudována kanalizace.
Město Zdice zde po osazení obrubníků firmou Čermák - Hrachovec vybuduje nový chodník v zámkové dlažbě.

V letošním roce byla provozní sezona na zdickém koupališti úspěšná.
V případě nezapočítání investičního
výdaje na malý dětský bazének, tak
v letošním roce provozní hospodářství
skončilo výdělkem 205 tisíc. Denní
návštěvnost koupaliště překročila několikrát tisíc lidí. Bylo otevřeno celkem 43 slunných dní. Letošní rekord
v návštěvnosti za jeden slunný den
je 1750 návštěvníků. K udržení kvality zdického koupaliště bylo nutné
z provozních důvodů rekonstruovat
dětský bazének. Město Zdice připra-

vuje podmínky a hledá případného
investora na zrekonstruování občerstvení a pro případné dlouhodobé
provozování stánkového prodeje. Je
nutné připomenout, že se cestovní
ruch za poslední tři roky, kdy se poprvé otevřelo koupaliště ve městě, zvýšil. Další zvýšení cestovního ruchu je
nutné očekávat v rámci vybudované
cyklostezky od Králova Dvora, kdy se
k nám dostanou cykloturisté přes ul.
Našich mučedníků a projedou celým
městem Zdice. Přijedou určitě i turisté
na kolečkových bruslích.
-as-

Kraj podepsal smlouvu o dotaci
na výstavbu nové mateřské školy
 Stavební práce začaly i na vybudování ulice Jungmanova. Zde se obyvatelé dočkají zpevněného povrchu, který bude zhotoven v kamenné dlažbě.
Jedním z úkolů města je odvedení dešťové vody tak, aby neohrožovala
majetek občanů. Ulice Jungmanova koresponduje s historickým centrem.

 Zaměstnanci městské podniku dokončili úpravu vodoteče v Knížkovicích.
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pokračování z 1. strany
Díky propojení budov bude
provoz efektivnější
Výstavbou nové dvoupodlažní budovy vzniknou dvě třídy pro umístění
přibližně 60 dětí. To nahradí kapacitu
školky v Žižkově ulici. Školka bude
propojena krytou chodbou se stávající
zrekonstruovanou budovou. Tím bude
provoz mateřské školy efektivnější.
Odbourá se tak například komplikované převážení jídla, v nové budově
se bude využívat kuchyně stávající
školky. Kromě hygienického zařízení,
nové kotelny a prostor pro pedagogy bude díky integraci obou budov

umožněno využívat i další zázemí
stávající školky v Zahradní ulici. Samotná možnost zahájení realizace výstavby podle starosty města Antonína
Sklenáře závisela právě na rozhodnutí
Rady kraje o přidělení dotace. „Pokud
bude přípravný administrativní proces
úspěšně dokončen do konce tohoto
roku, mohli by se rodiče i děti dočkat
nové školky již v následujícím školním roce 2014/2015,” uvedl starosta
Antonín Sklenář. „Pro vedení města
je prioritou co nejrychlejší zahájení
výstavby školky tak, aby mohly děti
nový školní rok začít už v novém zařízení,” doplnil místostarosta Zdic Richard Dolejš.
-jr-
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Výsledky voleb do Poslanecké
sněmovny PČR ve Zdicích
Více voličů (61,87 %), než byl
celostátní průměr (59,48 %), přišlo
k volbám ve Zdicích. Z 3252 obča-

nů zapsaných v seznamu voličů se
voleb, které se konaly 25. a 26. 10.
2013, zúčastnilo 2010 voličů. S výrazným náskokem zvítězila ČSSD,
která získala 26,77 % hlasů. Za ní
skončilo hnutí ANO 2011 (16,76 %),
následované KSČM (16,11 %). Na
dalších místech se umístily TOP 09
(11,56 %), ODS (9,45 %) a Úsvit přímé demokracie T. Okamury (5,75 %).
Ostatní strany ve Zdicích zůstaly pod
pětiprocentní hranicí.
-sm-

Pietní akt k 28. říjnu

Z Městské knihovny Zdice
 Městská knihovna Zdice
se i letos připojila k celostátní akci Týden knihoven.
Amnestii využilo mnoho
čtenářů k bezplatnému
vrácení zapomenutých výpůjček. III. Maraton čtení
proběhl 2. října: četlo 9
dětí 1 hodinu a 25 min.
Burzu časopisů přivítali stálí
příznivci této akce.

Vzácný dar knihovně

Pan Ladislav Zvonař ze své obsáhlé knihovny, která čítá na 2 000 svazků,
věnoval Městské knihovně Zdice několik starých knih z 18. a 19. století.
I když se jedná většinou o náboženské texty, čtenáři tak mají možnost zhlédnout ukázku starého tisku, tzv. švabachu v češtině, kurentu v němčině a latinku. Zajímavé pro současné knihomoly mohou být i ozdobné hřbety těchto
starých exemplářů . Nejstarší darovanou knihou je Eusebiova historie
církevní v překladu a s předmluvou
Jana Kocína z Kocinétu, vytisknuta
v Praze u Daniela Adama z Veleslavína v roce 1594. Vše je ke zhlédnutí
ve stálé expozici v prostoru oddělení pro dospělé v Městské knihovně
Zdice.
Magda Šebestová

„Navštívili jsme“ světové květinové
výstavy ve Švédsku a Holandsku
V úterý 22. října se uskutečnilo v městské knihovně již druhé setkání s paní
ing. Alenou Heinrichovou (na snímku),
předsedkyní SZO Pelargonia ČZS v Loděnicích. Po její úspěšné květnové besedě
o pěstování muškátů se tentokrát přítomní prostřednictvím promítání a vyprávění
přenesli na světové květinové výstavy.
Poutavé vyprávění doplněné odborným
výkladem o květinách bylo pro účastníky
besedy opravdovým přínosem. Těšíme se
na další setkání.
-sm-
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 V pondělí 28. října 2013 uplynulo 95 let od vzniku samostatného československého státu. Město Zdice si stejně jako celá republika toto významné výročí připomnělo položením věnců k památníkům obětí světových válek v areálu 1. stupně ZŠ Zdice. Pietní akt
se konal v pátek 25. října.

Soutěž o návrh loga k 20. výročí
určení Zdic městem
1. července 2014 oslaví město Zdice 20 let od svého určení. V návaznosti
na tuto skutečnost vyhlašuje MĚSTO ZDICE soutěž o návrh loga (grafiky),
které bude celý příští rok propagovat toto významné výročí. Návrhy zasílejte v tiskovém PDF souboru na e-mail „spolecensky.klub@mesto-zdice.
cz“ nejdéle do 1. 12. 2013, v předmětu uveďte „logo 20 let“. Vítězný návrh
bude odměněn věcnou cenou a bude použit celý rok v PR komunikaci (tisk,
organizace města, akce...)
Bc. Antonín Sklenář, starosta

www.mesto-zdice.cz

z usnesení rady města - informace

Z jednání Rady města - říjen 2013
RM schválila:
l uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Zdice a ing. arch. Janem Uchytilem, Praha 7, na vypracování Územní studie pro lokalitu ozn. v ZM 3 ÚP
města Zdice jako č. Z3 - 13 Samohelka
l uzavření Smlouvy o výpůjčce částí
pozemků v k. ú. Zdice v rámci realizace stavby „Bezbariérové chodníky podél komunikací II. třídy - ul. Husova
a ul. Žižkova“
l uzavření smlouvy s firmou Čermák
a Hrachovec, a. s. na akci Udržovací
práce v ulici Petra Bezruče - osazení
nových obrub a pověřila starostu města podpisem této smlouvy
l uzavření smlouvy s firmou Čermák
a Hrachovec, a. s. na akci Udržovací
práce v ulici Petra Bezruče - Odstranění podkladu (10 cm) + vyrovnávání
UV, vod. šoupátek v ul. Petra Bezruče
a pověřila starostu města podpisem
smlouvy
RM neschválila:
l zvýšení rozpočtu JSDH Zdice v položce plyn
RM souhlasila:
l s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 5 v domě čp. 1
v Černíně na dobu určitou za stávajících podmínek
l se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 1495/1 v k. ú. Zdice
l s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem části pozemku p. č. 941/1
o výměře 7 m² v k. ú. Zdice za účelem

umístění prodejního stánku
l se zveřejněním záměru pronájmu
pozemků ve vlastnictví města Zdice
p. č. 169, 166, 190, 193 v k. ú. Zdice
l s ukončením:
Smlouvy o nájmu nebytových prostor
- části budovy vrátnice na pozemku
p. č. 1902/2 v k. ú. Zdice Smlouvy
o nájmu včetně Dodatku č. 1 na pronájem části plochy pod přístřeškem
na pozemcích v k. ú. Zdice
l A) 1. s doporučením hodnotící komise a přidělila zakázku na dodávku
sběrného vozu na separaci bio-odpadu
ve Zdicích ekonomicky nejvýhodnější
nabídce firmě FORNAL trading s. r. o.
2. s rozhodnutím o přidělení veřejné
zakázky vítězné firmě a pověřila starostu jeho podpisem
B) 1. s doporučením hodnotící komise
a přidělila zakázku na dodávku sběrného vozu na separaci bio-odpadu
ve Zdicích ekonomicky nejvýhodnější
nabídce firmě Unikont Group s. r. o.
2. s rozhodnutím o přidělení veřejné
zakázky vítězné firmě a pověřila starostu jeho podpisem
l s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní na část pozemku parc.
č. 1990/63 o výměře 3 m² v k. ú. Zdice
za cenu 500,- Kč/m² z důvodu plánované výstavby P+R parkoviště Zdice
a doporučí ZM souhlasit s uzavřením
smlouvy
l s uzavřením Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení

Nová služba pro občany
Město Zdice ve spolupráci se společností Diakonie Broumov, s. r. o.,
nechalo umístit 2 kontejnery na textil a obuv. Odvezený textil je z 95 %
zhodnocen. Do kontejnerů je možno odevzdat oblečení, lůžkoviny, látky,
přikrývky, obuv, plyšové hračky, funkční tašky. Kontejnery jsou umístěny:
shromažďovací místo (areál bývalých kasáren)
ul. Velizská - za kotelnou
Město Zdice oznamuje, že v době od 1. prosince 2013 do 4. dubna 2014
bude shromažďovací místo v areálu bývalých kasáren uzavřeno.

a úhradě nákladů s ní souvisejících
a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu stavby
mezi městem Zdice a RWE GasNet,
s. r. o. zastoupené RWE Distribuční
služby, s. r. o., Brno, jako vlastníkem
plynárenského zařízení a budoucím
oprávněným, na právo zřídit a provozovat na cizích nemovitostech plynárenské zařízení a právo vstupovat
a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními
úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních
přípojek na pozemcích v k. ú. Zdice,
na náklady města Zdice, v souvislosti
s akcí Dostavba MŠ Zdice a pověřila
starostu města podpisem smlouvy
l s bezúplatnou směnou části pozemku v k. ú. Černín u Zdic o výměře 186 m², který je v majetku města
Zdice za část pozemku v k. ú. Svatá
o výměře 186 m² ve vlastnictví obce
Svatá za předpokladu dodání geometrických plánů a znaleckého posudku
ze strany obce Svatá a doporučí ZM
ke schválení
l se zveřejněním záměru pronájmu
části pozemku o výměře 78 m² v k. ú.
Knížkovice
l s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene na právo zřízení, užívání, oprav
a nezbytné údržby přípojky kanalizace v rámci stavby kanalizační
přípojky k rodinnému domu v k. ú.
Zdice, za úplatu 1 000 Kč + DPH
v zákonné výši a pověřila starostu
města podpisem smlouvy

l s navýšením ceny firmy Wenea s. r. o. ohledně víceprací na akci
„Opravy povrchů v ul. Partyzána Košťálka a Jungmannova“ a na základě
doporučení projektanta, TDI a stavební komise navrhla vyřadit některé položky víceprací
RM nesouhlasila:
l se zveřejněním záměru prodeje části pozemku v k. ú. Černín a nedoporučila zastupitelstvu města Zdice schválit prodej části pozemku v k. ú. Černín
l s finanční analýzou projektu na akci
„Nová budova MŠ - Zahradní“ a požádala o přepracování podle původních fin. parametrů dle schváleného
rozpočtu města Zdice
l s úpravou Obecně závazné vyhlášky města Zdice č. 2/2012
RM vzala na vědomí:
l zápis z komise životního prostředí,
která se konala dne 25. 9. 2013.
l zápis z kulturní komise, která se konala dne 26. 9. 2013
l zápis stavební komise konané dne
14. 10. 2013 a doporučila městskému
odboru investic a majetku vzít na vědomí
l informaci ohledně relací položek od projektanta a navrhla svolat
na 30. 10. 2013 pracovní schůzku zastupitelstva města a přizvat firmu ACCON, která bude provádět zadávací
dokumentaci
RM uložila:
l vedoucímu Společenského klubu
Zdice předložit ceník inzerce Zdických novin a vypracovat finanční analýzu za kulturní akce v roce 2013.

Sběr nebezpečného odpadu
TECHNICKÉ SLUŽBY BEROUN, s. r. o.
Viničná 910, 266 70 Beroun
Kontaktní osoba: Roman Jindra, tel. 731 411 069
ve spolupráci s Městem Zdice uskuteční

Svoz nebezpečného odpadu pro občany
6 znečištěné obaly od barev, olejů apod. 6 zářivky, výbojky 6 AKU
- baterie 6 suché galvanické články - monočlánky 6 pneumatiky 6
televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad 6 oleje, olejové
filtry 6 lednice, mrazáky

SOBOTA 16. 11. 2013
Knížkovice, náves 		
Černín, náves		
Zdice, kasárna		

9:00 - 9:30 hod
10:00 - 10:30 hod
11:00 - 13:00 hod.

Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale
pouze kompletní výrobky.
Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí
Město Zdice.
Právnické osoby platí dle ceníku platného pro rok 2013.

www.mesto-zdice.cz
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senioři - školství

Promítání v Domově V Zahradách
Kulturní komise RM a Společenský klub Zdice nezapomínají na seniory žijící V Domově V Zahradách a v průběhu roku pro ně připravují
několik promítání. Tentokrát se senioři dověděli zajímavosti ze života
skladatele Antonína Dvořáka a jeho oblíbeném sídle ve Vysoké u Příbrami. Zaujal je jak dokumentární snímek o Vysoké, v němž zazněla nádherná Dvořákova hudba, tak i prezentace snímků ze zájezdu pořádaného
kulturní komisí na Vysokou. Uskutečněná akce byla oboustranně příjemným setkáním.
-sm-

Beseda
o 1. světové válce

Výlet MŠ Zdice do ZOO
Dne 1. října jsme byli na tradičním výletě v plzeňské ZOO, která je nejnavštěvovanější turistickou
atrakcí Plzeňského kraje a 4. nejnavštěvovanější ZOO

v České republice. Procházeli jsme se a učili jsme se
poznávat nová zvířátka. Na závěr jsme nakrmili rybičky. Dětem se nejvíce líbil medvěd a žirafa. Sluníčko
nám krásně svítilo, výlet se vydařil a všechny příjemně
unavil.
Jana Holečková, Dis

Dne 7. října se uskutečnila
v naší škole beseda o 1. světové
válce. Na tuto besedu byl pozván kapitán M. Viktora, který
toho o 1. světové válce věděl
opravdu hodně. Jak jsme byli
na začátku poučeni, válce se neříkalo první světová, ale Velká
válka, protože v té době ještě
nikdo nevěděl, že dojde později
i k dalšímu světovému konfliktu.
Kapitán Viktor vedl přednášku
zajímavou formou. Měl s sebou
i zbraně, přilby a obleky z války.

Drakiáda

V neděli 13. října proběhla na Písmenech tradiční „Drakiáda“ pořádaná oddělením družiny ZŠ Zdice paní
Hanou Košťálkovou ve spolupráci se
sportovní komisí RM Zdice. Závody
se uskutečnily za krásného podzimního počasí, kterému chybělo pouze
více větru, aby byli malí účastníci,
kterých se sešlo na 50, spokojeni s
létáním svého draka. Každý účastník
byl odměněn diplomem a drobnou
pozorností. Sponzoři akce: sportovní
komise RM Zdice, Papír, hračky Ivana Červená, Smíšené zboží - Miluše Podskalská, ZŠ Zdice - Mgr. Eva
Fiřtová.
-mh-

Podzimní radovánky

Jeden slunečný pátek se paní učitelka s dětmi domluvila na prima výletě.
Hned po svačince jsme vyrazili směr Černín. Tam už na nás čekal tatínek
Miroslav Malý. Ukázal nám nemalé stádo oveček, které jsme nakrmili suchým pečivem. Poté jsme pokračovali dál. Ve stáji pana Malého už na nás
čekalo pět roztomilých jaloviček. Drzá koza ukázala, jak umí koukat z malého okénka. A aby toho nebylo málo za zády na nás doráželi malí králíčci.
Velkou pravdou je, že pro naše děti je nejlepší prožitkové učení. Třešničkou
na dortu pro nás byla příjemná procházka voňavou přírodou. Velice děkujeme paní Renatě Malé a panu Miroslavu Malému za tak příjemné a naučné
dopoledne.
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice
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Podle vyprávění musel být život
v tomto období opravdu obtížný
nejen pro muže na frontě, ale
i pro rodiny, které se loučily se
svým otcem v domnění, že už
ho třeba nikdy neuvidí. Byly případy, kdy se muži vraceli třeba
bez ruky, bez nohy, nebo přišli
o zrak. Mnoho lidí trpělo i psychickou poruchou z výbuchu
a podmínek života v zákopech.
Na konci přednášky si mohl každý zájemce vyzkoušet výzbroj
a výstroj tehdejšího vojáka. Pozoruhodné bylo, že si tuto možnost vybrala dívka. Kapitán Viktora jí oblékl kabát a přilbu, dále
jí dal tašku, ve které si vojáci nosili pití, jídlo a popřípadě kuřivo.
Spolužačka, která do toho všeho
byla navlečená, nám pak vyprávěla, jak bylo obtížné v tom chodit. Přednáška byla zajímavá, ale
zajímavější asi spíše pro kluky.
Barbora Slabochová 9.A

www.mesto-zdice.cz

kultura - historie

Zapomenutá česká operní zpěvačka
Jindřiška Rettigová, jedna z nejslavnějších českých zpěvaček 1. poloviny 19. století, zemřela v Mnichově
14. 9. 1854 ve věku 41 let jako jedna
z obětí epidemie cholery. Tato ge-

niální zpěvačka, dcera známé české
vlastenky a spisovatelky Magdaleny
Dobromily Rettigové, získala takřka
od kolébky jedinečný hudební talent.
K jeho dalšímu rozvoji napomohla
nebývalou měrou světoznámá pražská
konzervatoř.
Památku této slavné zpěvačky,
hřejivost a citovost jejího umě-

ní připomene zámecké nokturno
PRIMADONA ASSOLUTA, které se koná v pátek 29. 11. od 19 h
ve velkém sále Galerie Magdaleny
Dobromily Rettigové ve Všeradicích, rodišti matky
slavné pěvkyně.
V programu zazní
koloraturní árie z oper
G. Donizettiho, V. Belliniho, G. Rossiniho, W.
A. Mozarta, G. Verdiho
a G. Mayerbeera. Královský koloraturní repertoár připomene také
nedožité 90. narozeniny
fenomenální Marie Callas (2. 12.
1923).
Informace na 311 512 036, 720
247 919, rezervace zus.horovice@
quick.cz, recepce@galerie-dobromila.cz, více na www.zus-horovice.cz,
www.galerie-dobromila.cz, www.
zamecky-dvur.cz
-sm-

v neděli
24.11.2013
od 14:00
Společenský dům Zdice

Představení „Penzion Ponorka“ se vydařilo

tel. 602 628 867, 311 685 186, spolecensky.klub@mesto-zdice.cz, www.mesto-zdice.cz

Městská knihovna Zdice
Čtvrtek 21. 11. 2013 od 18:00

Přednáška o městském znaku
Dozvíte se o pravidlech heraldiky,
historii erbů a znaků, historii získání
městského znaku.

Zdice za starých časů

Zaplněný společenský sál tleskal hercům Docela velkého divadla z Litvínova, kteří spolu s hostujícím Lukášem Vaculíkem, Janem Révaiem a Romanem Štolpou
přijeli 17. října do Zdic sehrát francouzskou komedii
Pierre Chesnota. Děj komedie zavedl diváky na jih Francie, do vily na pobřeží, která se kvůli nebezpečí prozrazení
mileneckého vztahu promění v penzion, ve kterém
si nezvaní hosté podávají dveře. Diváci se
výbornými výkony herců a celou komedií upřímně bavili.
-sm-
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V dnešním pohledu do historie přináším čtenářům jednu z nejkrásnějších pohlednic
Zdic.
Jedná se o tzv. koláž, kdy byl
stejný obrázek použit k vydání pohlednic z různých měst. Tentokrát
byl použit motiv „létajícího pivního sudu“ s nápisem: DEJ NÁM
PÁN BŮH ZDRAVÍ V NAŠEM
ZDICKÉM KRAJI a s vyobrazenou Komenského třídou.
Odeslána byla v roce 1908.
Tyto pohlednice byly velmi oblíbené a i dnes se těší velkému zájmu sběratelů.
Ilona Voráčková
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pozvánky

SNOW FILM FEST

s lampiony
SRAZ: Čtvrtek 7.listopadu v 17:00
ve Zdicích na náměstí „u koule“
Kouzelný ohňostroj na Písmenech !!!
Lampiony štěstí s sebou !!!
Akci pořádá

za podpory města Zdice

Chcete se podívat na zajímavé filmy
o absolutním extrému polárních expedic, šokujících výkonech sportovců
a také o tom, jak prožívají své životy,
když opadne adrenalin a je třeba se
vyrovnat se situacemi na pokraji života
a smrti? Při promítání několika špičkových filmů poznáte např. extrémní lyžování, snowboarding, ledolezení, snowkite, zažijete ohlušující ticho i nedozírnost
arktických pustin stejně jako nádheru
zasněžených hor a ledovců.
Městská knihovna 5. 11. od 18:00. Nutná
rezervace míst, jejich počet je omezen!!!

Pozvánka do Chodouně
k Divadelní soubor Chodouň uvádí
v sobotu 9. 11. premiéru komedie Jiřího Cízlera „BREJLE“. Sál Obecního
domu v Chodouni , začátek v 19:30.
k Myslivecké sdružení Hora pořádá
v sobotu 23. 11. v Obecním domu
v Chodouni Poslední leč. Hraje Plzeňský expres, zvěřinová tombola
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historie

Vznik Československé republiky a současnost
Vznik Československé republiky 28. října 1918 vede k zamyšlení nad osobnostmi, které se o tento čin zasloužily a dále
pak dbaly o její úspěšný vývoj.
Představitel zahraničního odboje T.
G. Masaryk, český filozof a sociolog, politik a státník, poslanec rakouské Říšské
rady, byl osobností, která svým předchozím životem a postojem prokázala nejen
osobní statečnost, ale i vysoké morální
vlastnosti. Proslavil se mimo jiné bojem
proti falzifikátům Královédvorského
a Zelenohorského rukopisu a zastal se
žida Hilsnera obviněného z náboženské
vraždy mladé křesťanské dívky v Polné
na Českomoravské vysočině. Nenáviděli jej všichni. On ale vytrval a zvítězil.
V zahraničí byl charismatickou osobností, která měla u světových politiků
respekt, důvěru a vážnost.
Druhou nezanedbatelnou osobností byl Slovák Dr. Milan Rastislav
Štefánik, jehož v té době znal západní
svět jako významného astronoma, meteorologa a cestovatele, který Masarykovi a Dr. Benešovi otevíral dveře
k významným představitelům západních států, především Francie a USA.
Za světové války působil jako vynikající vojenský organizátor, který vybudo-

val zahraniční legie, především v Itálii
a Francii. Tragicky zahynul při pádu letadla nedaleko Bratislavy při návratu
do vlasti 4. 5. 1919.
Dr. Edvard Beneš byl vynikající
diplomat a od roku 1935 druhý československý prezident. Jeho životním
omylem však byla bezmezná důvěra
v západní spojence, kteří v roce 1938
vůči Československu selhali. Důvěra
v exilu ve východního spojence byla
pro něho rovněž hlubokým zklamáním
v poválečném vývoji obnoveného Československa po II. světové válce.
V Čechách, které byly součástí Rakousko - Uherska, významně pomáhaly
představitelům v zahraničí osobnosti,
jakými byli Karel Kramář, Václav Klofáč, Alois Rašín, Josef Scheiner a další. Vytvořili „Mafii“, která dodávala
zprávy do zahraničí. Není bez zajímavosti, že se scházeli mimo jiných míst
i v Havlíčkově mlýně poblíž Tmaně.
Po vytvoření státu zastávali vysoké
vládní a společenské funkce.
Díky statečnosti tisíců českých

a slovenských legionářů, kteří bojovali
na italských a francouzských bojištích, a díky nejpočetnějším legionářům
v Rusku, kteří ještě navíc museli bojovat s bolševiky na dlouhé cestě transsibiřskou magistrálou do Vladivostoku,
aby přes Ameriku a západní Evropu
se mohli vůbec vrátit zpět do vlasti, se
vytvořila příznivá situace pro vytvoření
a světové uznání Československa jako
samostatného státu.
Čechy, Morava, Slovensko a Podkarpatská Rus, to bylo Československo
roku 1918. Počátky nového státu nebyly
snadné. Byla zavedena osmihodinová
pracovní doba, rozparcelována půda
nad 250 ha, orná dokonce nad 150 ha,
zrušeny šlechtické tituly a z nich plynoucí výhody. Bylo zdokonaleno nemocenské, úrazové a starobní pojištění,
uzákoněno právo na stávku.
Nastal obrovský rozvoj průmyslu,
stavebnictví a dopravy. Modernizuje se
i hlavní město Praha výstavbou nových
budov, nových tratí městské hromadné
dopravy, vzniká moderní vodárna v Po-

300. výročí úmrtí významného zdického rodáka
Páter PhDr. Jiří David S. J. se narodil ve Zdicích 26. 7.
1647. Otcem byl zdický krčmář a sedlák Jan David, matka se jmenovala Dorota. Gymnázium vystudoval u jezuitů
v Praze. Jako rétor - abiturient se stal členem řádu Tovaryšstva Ježíšova dne 6. října 1664. Výcvik v řeholním životě
(noviciát) prodělal v Brně. Po prvních slibech pokračuje
v dalším studiu. V letech 1668 - 1670 absolvoval Scholast
filozofii na Pražské univerzitě U Sv. Klimenta. Po ní učil tři roky na řádovém gymnáziu.
Po tomto cvičném magisteriu (první učitelská praxe jezuitského klerika) studuje v letech 1674 - 1677 bohosloví na Olomoucké
univerzitě. Po skončení bohosloveckých
studií je vysvěcen na kněze. Jako závěr své
duchovní formace a všech studií vykonal
v Telči v letech 1678 - 1679 třetí probaci
neboli zkoušku, po níž je trvale nasazen
do veřejné činnosti. Dne 8. prosince 1682
složil v kostele Panny Marie v Brně slavnou
profesi čtyř řádových slibů. Roku 1685 je
profesorem hebrejštiny a kontraverzí (sporných věroučných článků) na Olomoucké
univerzitě a přitom akademickým kazatelem. Avšak touhou
P. Davida bylo od počátku řeholního života v Tovaryšstvu
jít jako misionář buď do Paraguaye anebo na Filipíny
či východoasijské ostrovy Mariány. Čtyřikrát o to prosil
P. generála v Římě (1682, 1685, 1691, 1693). J. David měl
sice předpoklady pro misionářskou činnost v zámoří (vedle
svého vzdělání a schopností měl jazykové nadání - kromě
rodného jazyka uměl latinsky, německy, italsky, hebrejsky
a posléze i rusky), záležitost být misionářem ale nebyla
jednoduchá. Povolení uděloval na doporučení provinciála
sám generál řádu v Římě. Některé prameny uvádějí, že J.
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David byl misionářem ve východní Indii. Skutečně jmenování do Indie dostal, ale jeho cesta se vůbec neuskutečnila. V seznamu jezuitů – misionářů v Indii se jméno Davidovo neuvádí. J. David byl ale určen pro misii v Moskvě,
kterou založil rakouský císař Leopold I., pro niž stanovil
dva jezuitské misionáře. V letech 1686 - 1689 byl P. David v čele katolické misie v Moskvě. Od roku 1690 působil
na několika místech v Čechách v různých
řádových funkcích. Od 1709 je po tři roky
ředitelem řádového gymnázia v březnické koleji, k tomu historik domu a spirituál.
Byl také literárně činný. Byl autorem první
gramatiky ruského jazyka napsané cizincem
(vydáno 1690). Sepsal také životopis sv. Vintíře (vydáno 1712).
d h.
. d Jl
Roku 1713 postihla Čechy velká morová epidemie, která si vyžádala na 200 tisíc
obětí. V Praze bylo zřízeno několik lazaretů,
ve kterých nemocným sloužili kněží - jezuité.
Jedním z nich byl i P. J. David (dobrovolně
ošetřoval morem nakažené již v roce 1680).
Kolik obyvatel zemřelo při poslední epidemii
dýmějového moru v letech 1713 - 1714 ve Zdicích a okolí, se nepodařilo zjistit, protože se nedochovaly žádné doklady. Ani ve zdické matrice zemřelých z toho období není
uváděna příčina úmrtí.
Koncem září 1713 odchází David z Březnice do Prahy, kam přišel 1. října. Je možné, že na této cestě navštívil naposledy rodné Zdice a příbuzné. Od 5. října měl
na starosti nemocné na Novém Městě v Praze, kde také
zemřel dne 10. prosince 1713 Na Zderaze. Pochován byl
dne 11. prosince u kostela sv. Vojtěcha v Praze.
Ladislav Zvonař
.~. ~,
'u", in kr

dolí, největší stadion světa na Strahově,
kde se pak konají sokolské slety, které
nám záviděl celý svět.
V oblasti průmyslu vznikají nové
závody vyrábějící letadla, lokomotivy,
zemědělské stroje, osobní a nákladní
automobily Škoda a Tatra. Ve Škodových závodech v Plzni se vyrábí pivovary a lihovary. Baťovy závody ve Zlíně
vyrábí boty všeho druhu, které úspěšně
vyváží do celého světa. Je tu i vynikající
sklářský, keramický a textilní průmysl,
a to vše v převážné míře v rukou českých podnikatelů.
Vedle toho bylo třeba zavádět průmysl na Slovensku a na Podkarpatské
Rusi, neboť se jednalo o nesrovnatelně
chudší země než Čechy a Morava. Předválečné Československo také vybudovalo jednu z nejmodernějších armád
v Evropě, včetně mohutného pohraničního opevnění jak na hranicích, tak
i ve vnitrozemí.
Rokem 1933 nastává celosvětová
krize, která způsobí postupnou stagnaci národního hospodářství, narůstá
nezaměstnanost, tisknou se žebračenky.
Každá taková situace mobilizuje ultralevicové síly na straně jedné, na druhé
pak ultrapravicové fašisty. Na politickou scénu vystupuje generál Gajda, původně ruský legionář, v roli představitele českých fašistů. Na Slovensku pak
katolický farář Andrej Hlinka prosazuje
samostatný Slovenský stát. V českém
pohraničí vyslovuje Konrad Henlein
požadavek třímilionové menšiny Němců na připojení českých pohraničních
oblastí k hitlerovskému Německu. Obdobný požadavek se ozývá od maďarských fašistů na jižním Slovensku.
Následuje Mnichovská dohoda legalizující připojení českého pohraničí
k Německu a o rok později úplná okupace Čech a Moravy fašistickým Německem. Na Slovensku vzniká samostatný stát, Podkarpatskou Rus obsazuje
SSSR.
Žijeme však v roce 2013. Celosvětová hospodářská krize se znovu dotýká České republiky. Někteří zahraniční
podnikatelé, kteří získali výrobní objekty v Česku, je uzavírají, ve většině
podniků klesá výroba, stoupá nezaměstnanost. Politická reprezentace je rozhádaná a vzbuzuje dojem bezradnosti.
Ultrapravicové síly posilují a vyvolávají
nacionalistická hesla. Snaha zastavit je
a zakázat je zatím bezzubá. Naštěstí rok
2013 není rokem 1939. Žádné vnější
nebezpečí nám nehrozí díky našemu
členství v Evropské unii a v NATO. Jediné nebezpečí hrozí z nás samotných.
Josef Hůrka
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volný čas - inzerce

XVI. ročník O Putovní
pohár města Zdice
V sobotu 19. 10. do osmé hodiny
ranní se sjelo na náš už XVI. kynologický závod dvacet účastníků. Pěkné
počasí přálo organizačně dobře připravenému závodu. Po kontrole očkovacích průkazů MVDr. Davidem Zíkou
zahájil ředitel závodu Petr Pánek
za přítomnosti místostarosty Bc. Přemysla Landy již XVI. ročník závodu.
Po losování se rozjeli účastníci plnit
jednotlivé disciplíny. Stopy probíhaly
v okolí Knížkovic na pozemcích pana

Pavla Růžičky, kterému patří za pochopení náš dík. Poslušnost a obrany
se prováděly na cvičišti u Červeného
potoka. Posuzovali rozhodčí Stanislav Skála z Prahy a Zdeněk Fibrich
z Rokycan. Pomáhali figurant a šlapač
Roman Štangl z Horoměřic a Roman
Rajtmajer z naší organizace. Celý
krásný den prožili účastníci závodu
v pohodě a napjatém sledování výsledků jednotlivých psovodů ve čtyřech kategorii.
Výsledky:
V kategorii ZZO: 1. Šárka Vokrouhlíková (pes Texas) Sedlčany, 2. Roman
Vaněk (pes Lady) Beroun, 3. Barbara
Kožmínová (pes Angela).
V kategorii ZM: 1. Olina Strnadová
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(pes Šaggy) Zdice, 2. Petr Svejkovský
(pes Indor) Rokycany, 3. Miroslav Krbec (pes Chirra) Hořovice.
V kategorii ZVV1: 1. Radek Kubeček
(pes Bady) Sedlčany (celkový vítěz),
2. Bohuslav Holzepl (pes Nero) Zdice,
3. Pavel Souček (pes Daisy) Zdice.
V kategorii ZVV2: 1. Jana Světlíková (pes Kecka) Praha, 2. Zdeněk
Babor (pes Jolly) Zdice, 3. Zdeněk
Jílek (pes Chilli) Liberec (všichni
na snímku).
V 15 hodin
byl závod ukončen předáváním
cen všem vítězům
a upomínkových
předmětů ostatním účastníkům.
Za město předával
ceny Bc. Přemysl
Landa, za ZKO
635 Zdice ředitel
závodu Petr Pánek
a členové organizačního výboru.
Za
dobrý
průběh
závodu
a zejména jeho
přípravu bych chtěl poděkovat Petru
Pánkovi a Olině Strnadové. Jaroslavu
Jebavému za zajištění krmiva pro psy
(součást cen), když nám spediční služba z Velkých Přílep svou neschopností
nedodala zásilku. Díky patří i ostatním
členům naší organizace, kteří se podíleli na přípravě závodu a reprezentaci
a dále těm, kteří se starali o stravování
účastníků - Václav Strnad, Věra Ferdová a Dana Kovářová.
Velký dík patří našim sponzorům,
kterých si moc vážíme, ale velmi jich
ubývá. Jejich jména a další informace
ze závodu na www.zkozdice635.webnode.cz a www.mesto-zdice.cz.
Za výbor ZKO 635 Zdice
Zdeněk Babor

Jízda zručnosti pro nejmenší
V pátek 27. září uspořádala sportovní komise RM Zdice závod - jízdu
zručnosti na kole. Za pěkného nedělního počasí se sešlo v areálu Domova
V Zahradách na 30 závodníků předškolního a mladšího věku. Všichni závodníci prokázali svoji zručnost ve slalomu i v přejezdu houpaček. Odměnou byla každému účastníku medaile a drobná sladkost.
M. Holotina

Výstava drobného zvířectva
okresní úrovně ve Zdicích
První víkend v říjnu se konala
v areálu zdického koupaliště tradiční chovatelská výstava. Letošní
výstava byla okresní a kromě čestných cen se zde soutěžilo o první
tři nejlepší kolekce králíků, holubů
a drůbeže, přičemž u drůbeže zároveň probíhala soutěž o tři nejlepší
kolekce okresu. Konkurence se sešla mohutná, neboť drůbeže nejrůznějších druhů slepic, zdrobnělých
slepic, kachen, hus a dokonce krůt
bylo přibližně 270 ks. Je třeba dodat, že některé okrasné kachny, pávi
nebo okrasní bažanti zde byli k vidění jako rarita a stáli mimo soutěž. Králíků se letos sešlo přes 300
a holubů přibližně také tak. Doplňkovou atrakcí, ze které měli radost
především ti nejmenší, byli křečci,
morčata, zakrslé kozičky a andulky.
Výstava tohoto rozsahu v kombinaci s příznivým počasím přilákala
celou řadu návštěvníků, a to nejen
ze Zdic.
Pokud jde o umístění našich členů v okresní soutěži drůbeže, nenašli
zdičtí chovatelé přemožitele a obsadili všechny tři příčky: 1. místo - Ptáček F., (Husa česká), 2. místo - Hříbal J., (z. Wyandotka bílá), 3. místo
- Justych V., (Holokrčka černá).
A stejně tomu bylo v místní soutěži
holubů: 1. místo: Procházka B. (Německý výstavní), 2. místo: Hříbal D.
- mladý chovatel (Moravský pštros),
3. místo: Čapek J. st. (Lahore stříbřitá). V králících, kde se letos sešlo
mnoho opravdu špičkových šampiónů, zvítězil Vajner K. ze ZO ČSCH
Komárov, 2. místo: Korynta J. ze ZO

ČSCH Čísovice a 3. místo: Hanzalanderová M. ze ZO ČSCH Rakovník. I když se zde nikdo z našich nedostal do první trojice, čestnou cenu
zde získal náš člen Jaromír Červený
za Belgické obry albíny.
Poháry pro mladé chovatele vyhráli: v králících Zeman O. ze ZO
ČSCH Zaječov, v holubech Hříbal
D. z naší org. a v drůbeži Urban J.
ml. rovněž z naší organizace.
Myslím, že letošní výstavu lze
pokládat za velice zdařilou, o čemž
svědčí četná návštěvnost i pochvalné
ohlasy. Je nutné připomenout, že bez
obětavosti členů zdické chovatelské
organizace a bez podpory celé řady

subjektů, zejména města Zdice, by
se tak náročný projekt realizovat nepodařilo. Speciální poděkování patří
panu starostovi Bc. A. Sklenářovi
a správci areálu koupaliště p. M. Růžičkovi za ochotu a podporu. Pokud
situace dovolí, příští výstavu bude
možno navštívit opět první říjnový
víkend na koupališti.
Fotky a více dalších informací nejen z této výstavy najdete na
www.zocschzdice.webnode.cz
Za ZO ČSCH Zdice
Ing. Košťálek Josef, jednatel

www.mesto-zdice.cz

společnost - zdraví

Vítání občánků

 Na fotografiích přibližujeme vítání občánků v obřadní síni
MěÚ Zdice konaném ve čtvrtek 10. října. Na snímku jsou (zleva) Šárka a Marek Vokáčovi s dcerou Jasmínou. Zuzana Novotná a Jan Dvořák se synem Jakubem Jaroslavem.

 Zleva: Jaroslava Májová a František Hůrka se synem Tomášem, Zuzana Maierová a Jan Mikeš s dcerou Marií, Tereza
a Martin Řechtáčkovi s dcerou Emou.

 Zleva: Adéla a Aleš Lejčkovi se synem Šimonem, Sigrid Irmtraud Rehak a synové Thales Francis a Lev Miroslav Dvořákovi.

 Zleva: Radka a Miroslav Kašparovi se synem Matoušem,
Martina Veselá se synem Milanem.

www.mesto-zdice.cz

Odešel
Arnošt Fikar
Byl složitou osobností, někdy nebylo snadné mu rozumět a vyjít s ním. Jistě
ho ovlivnilo těžké dětství bez matky i léta
zaměstnání dřevorubce a později práce
v železárnách.
Mnoho však
četl, v jeho
pracovně se
knihy z různých oblastí
literární tvorby úctyhodně
vršily a stále
p ř i b ý v a l y.
Znal je a pamatoval si celé pasáže. Bedlivě sledoval
dění ve světě a velmi trpěl zlem přítomným mezi lidmi. Hledal alternativní odpověď na otázky života a jeho smyslu
v křesťanství i ve východních filozofiích.
Měl rád svou rodinu, půdu, která dává
lidem obživu, trápil se pro českou krajinu,
pro budoucnost dětí.
Posoudit kohokoliv spravedlivě a zevrubně není možné. Proto bych zde chtěl
připomenout něco z jeho činů, ty přece
o člověku, o jeho srdci nejvíc vypovídají.
Velmi miloval svá vnoučata, ale stejný vztah měl ke všem dětem. Prostřednictvím „Adopce na dálku“, organizované
křesťanskou charitou, léta platil vzdělání
dvěma dětem - chlapci v Ugandě a děvčeti
v Indii. (Jiného afrického chlapce už před
tím dovedl až k úspěšnému ukončení vzdělání.) Když cítil, že brzo odejde z tohoto
světa, zajistil vše potřebné a nechal dětem
poslat dopis s tím, že po jeho smrti bude
podpora pokračovat.
Měl soucit s každým, koho postihlo neštěstí, například po záplavách, které v roce
2002 silně postihly Berounsko, odvezl deset tisíc korun neznámé staré ženě, o níž se
dověděl, že nejvíc utrpěla.
Mohl bych pokračovat třeba o tom,
jak Arnošt Fikar vysadil při cestách
mezi Černínem a Zdicemi mnoho desítek stromů, jak několik let po sobě vyjížděl s traktorem a plnil vlek odpadky
sebranými kolem silnice ke Svaté, o velkém množství vyrobených a rozdaných
ptačích budek i jiných případech, kdy
nezištně pomáhal, kde bylo třeba. Jen
bych se rád ještě zmínil o jedné příhodě,
která, jak se domnívám, vypovídá cosi
o lidské moudrosti. Když mu před pár
lety psi jednoho ze sousedů zabili a těžce
zranili několik ovcí v ohradě, on, člověk
impulsivní, zachoval klid. Oba psy vlídně
přivolal a odvedl.
Byl to neobyčejně dobrý člověk.
Ivan Kolebaba st.

Životní jubilea
v listopadu 2013 slaví:

Miloslav Čepela, Zdice
Ladislav David, Zdice
Věra Karbanová, Černín
Marie Frolíková, Zdice
Marie Pernerová, Zdice
Ladislav Holeček, Zdice
Zdeňka Matoušková, Zdice
Josef Merhulík, Zdice
Miroslav Kostrhún, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci říjnu 2013 osobně blahopřál starosta města
Zdice Bc. Antonín Sklenář
společně s členkami komise
SPOZ k 92. narozeninám paní
Marii Martínkové. K jejímu
významnému životnímu jubileu popřál pevné zdraví a spokojenost.

Vzpomínka

Dne 30. listopadu je tomu
rok, co nás
opustil náš
syn, pan
Jiří
Macourek.

S láskou vzpomíná rodina Macourkova a Frolíkova

Zubní pohotovost
v měsíci listopadu
 2. - 3. 11. MUDr. Tilschová
Monika, Liteň, Nádražní 401,
tel.: 311 684 138
 9. - 10. 11. MUDr. Aušteda Josef, Broumy 73, tel.: 311 585 165
 16. - 17. 11. MUDr. Besserová
Jana, Beroun, Mládeže 1102,
tel.: 311 625 765
 23. - 24. 11. MUDr. Brotánková Helena, Hořovice, Komenského 1245, tel.: 311 513 453
 30. 11. - 1. 12. MUDr. Burková
Blanka, Beroun, Pod Kaplankou
508, tel.: 311 610 225

Pronajmu
řadovou garáž
ve Zdicích - Na Písmenech
Tel: 606 734 724
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inzerce - počasí

Zdické

Restaurace Pod Skalou
(Komenského 1010, ZDICE) Tel.:732 289 041,602 670 340
Email: rest.podskalou@seznam.cz, www.restauracepodskalou.cz
www.facebook.com/RestauracePodSkalou

meteorologické

okénko

Aktuální informace sledujte
na facebooku
Přijímáme objednávky na Silvestr 2013

V měsíci září 2013 bylo 5 dní jasných, 2 dny
skoro jasné, 6 dní polojasných, 5 dní oblačných, 5 dní skoro zatažených a 7 dní zatažených. Z toho byly 3 dny s letní teplotou od
25,1 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 1,7 °C 29. 9. (neděle), 1,8 °C 28. 9. (sobota), 3,5 °C 30. 9. (pondělí), 3,6 °C 27.9. (pátek), 4,8 °C 18. 9. (středa),
7,5 °C 22. 9. (neděle), 7,9 °C 19. 9. (čtvrtek), 8,2 °C 17. 9. (úterý).
Nejchladnější den: pátek 27. 9., kdy se teplota pohybovala od 3,6 °C
do 14,7 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 25,8 °C 7. 9. (sobota), 25,5 °C 8. 9. (neděle), 25,3 °C 6.9. (pátek), 24,6 °C 5. 9. (čtvrtek), 23,4 °C 4. 9. (středa),
21,8 °C 14. 9. (sobota), 20,9 °C 3.9. (úterý), 20,4 °C 8. 9. (neděle), 20 °C
24. 9. (úterý).
Nejteplejší den: neděle 8. 9., kdy se teplota pohybovala od 11,5 °C do
25,5 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc září: + 14,4 °C.
Ranní teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci září se teplota pohybovala od 8,5 °C do 17 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 13,4 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 997 hPa 18. 9. (středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1028 hPa 22. 9. (neděle).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 10,1 l vody 18. 9. (středa), 6,5 l
vody 9. 9. (pondělí), 4,2 l vody 1. 9. (neděle), 3,7 l vody 10. 9. (úterý),
2,5 l vody 19. 9. (čtvrtek).
Celkem v měsíci září napršelo: 34,6 l vody na 1 m².
Zaznamenána byla 1 blýskavice - vzdálená bouřka.
-jh-

Velice se těšíme na Vaši návštěvu

Pozor změna v listopadu
hrajeme v sobotu !!!!
AKCE NA LISTOPAD
4 2. 11. HALLOWEENSKÁ párty = vstup v maskách
(každá maska dostane pivo nebo panáčka od Božkova dle výběru ZDARMA)
4 16. 11. AMUNDSEN PÁRTY 2+1 ZDARMA
4 26. 11. PÁRTY S KAPITÁNEM MORGANEM
(morgan s colou za 45,- Kč, dárky)
Vstup zdarma

Otevírací doba:
Po - Čt 10:30 - 22 hod.
Pá - So 11 - 24 hod.
Ne
11 - 22 hod.

Bleskový
Internet 120 Mb/s
Ohromující cena
Kč *

* po dobu prvních 4 měsíců při uzavření
smlouvy na 24 měsíců.
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měsíc

Studio Elxera - Kosmetika

Akce 1 + 1 zdarma

+ speciální bonus

pro měsíc listopad a prosinec 2013

při koupi dalších služeb

Studio	
  Elxera	
  -	
  
Kosmetika 	
  

Přijďte se nechat ošetřit do našeho studia
a druhé ošetření máte zdarma.

Nebo vezměte kamarádku a každá máte ošetření za polovic.
Objednávat se můžete na tel: 723 443 427
Jitka Macourková, nebo email: kontakt@elxera.cz

www. n e j .cz
Ob j e d n á v e j t e n a 8 0 0 944 800 nebo na vaší pobočce

	
  
Tiráž
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pro	
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  2013	
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