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Městské slavnosti 2017
Jako starosta města Zdice zvu všechny občany města na naše zdické slavnosti
2017. Je příjemné si připomenout, že v roce 1994 se městys Zdice stal městem
Zdice. Dne 1. července 1994 byl přidělen Zdicím statut města na základě žádosti
obecního zastupitelstva ze dne 15. června 1992. Byla to již třetí žádost, která
v uvedeném roce byla podána do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve 20. století. V r. 2014 jsme si všichni připomněli 20 let od této významné
události prvními městskými slavnostmi. V letošním roce je pořádáme již počtvrté.
Věřím, že každý, kdo bude chtít, si v celodenním programu nalezne svého hudebního interpreta. Radost mám z toho, že na připraveném podiu vystoupí hodně
zdických hudebníků a zpěváků. Pozvaní hudební hosté snad splní Vaše očekávání.
I pro naše nejmenší jsme opět připravili po celý den kolotoč a skákací hrad zdarma s dalšími překvapeními. V letošním roce je partnerem občerstvení pivovar
Lobkowicz. Přeji Vám příjemnou zábavu a hezké počasí.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města Zdice

 Slavnostní projev při pietním aktu 5. května přednesl starosta města
Zdice Bc. Antonín Sklenář.

Pietní akt k 72. výročí
ukončení 2. světové války
Slavnostní pietní akt u příležitosti 72. výročí ukončení 2. světové války se konal v pátek 5. května
od 13 hodin řed budovou 1. stupně základní školy. Pomník obě-

 Čestná stráž u pomníku obětem
2. světové války.

tem 2. světové války zde byl odhalen 28. října 1947, o rok později
sem byl z tehdejšího parčíku před
farou přemístěn pomník obětem
1. světové války.
Starosta města Bc. Antonín
Sklenář spolu se zástupci SDH
Zdice, Army muzea Zdice a všemi přítomnými, mezi kterými byli
také žáci základní školy, uctili při
pietním aktu položením věnců
k pomníkům obětí jejich památku,
protože pro naši vlast obětovali to
nejcennější – svoje životy. Slavnostní projev na pietní akci přednesl starosta města. Čestnou stráž stáli
členové Army muzea a členové
Sboru dobrovolných hasičů Zdice.
Byli mezi nimi v hasičských stejnokrojích i malí chlapci a děvčata,
budoucí členové zdického SDH.
Kytice byly položeny také
na zdickém hřbitově k pomníku
padlým rudoarmějcům, dále k pomníku v Knížkovicích, v Černíně
a v areálu zdického nádraží k pomníku padlým železničářům.
-Sm-
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Sobota 17. června 2017
pěší zóna Zdice od 11:30

ŠKOLNÍ KAPELA ZŠ ZDICE

SAM - OU - HELL
Hořovická muzika

VANDA A STANDA
New Absolon
ROCKSANA
programem provází

Josef Alois Náhlovský

STANISLAV HLOŽEK

Marta &Tena Elefteriadu
MARKÉTA KONVIČKOVÁ
Josef Alois Náhlovský
a

KOZÍ BOBKY

Atrakce a soutěže pro děti
Občerstvení zajištěno, předpokládaný závěr 21:00
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informace

Granty na sport,
kulturu a ostatní
volnočasové aktivity
Město Zdice rozdělilo granty
na podporu volnočasových aktivit
zejména mládeže a reprezentaci
města Zdice. Sportovní oddíly,
které nepracují s mládeží jsou finančně podporovány pouze k reprezentaci města. Město Zdice má
neustále zájem na rozvíjení volnočasových aktivit, zejména pokud
se jedná o mládež. Tuto podporu
se snaží finančně i jinak podporovat svoji činností.
Sportovní a kulturní komise
RM navrhla rozdělení finančních
částek jednotlivým spolkům a oddílům a zastupitelstvo města je
schválilo. Samotné komise znají,
jak kteří aktivní občané pracují
ve svých spolcích a sportovních
oddílech. Město Zdice se snaží aktivním spolkům a oddílům
na volnočasovou aktivitu, která
má nějaký právní statut, čím dál
více navyšovat finanční příspěv-

ky tak, aby se příspěvky dostaly
na standard ostatních měst a obcí
naší velikosti. Nedokážu vyjmenovat celou řadu aktivních občanů, kteří v těchto spolcích a oddílech pracují a organizují činnost.
Nerad bych na někoho zapomněl,
a proto nebudu nikoho konkrétního jmenovat. Bez ohledu na své
osobní volno a čas organizují činnost, kterou využívají naši další
občané. Je nutné jim touto cestou
poděkovat za jejich záslužnou,
obětavou a někdy i mravenčí práci. V případech, že jejich aktivní
činnost někdo do budoucna dokáže převzít, je situace jednodušší.
Pokud jejich práci ovšem nikdo
nepřevezme, tak ostatní pocítí, že
„něco“ přestalo fungovat. Protože
„někdo“ z různých důvodů přestal
být aktivní.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

Granty - Sport
Žadatel

Předmět žádosti

Klub českých
turistů, odbor Zdice

Pořádání akcí pro veřejnost
- přesun pěšky, na kole.
Poznávání historie a přírody Zdic

Schváleno RM
15 000,00 Kč

TJ Lokomotiva Zdice Volnočasová aktivita
z. s. - ASPV
mládeže

75 000,00 Kč

TJ Lokomotiva Zdice Volnočasová aktivita mláz. s. - stolní tenis
dežnických družstev, Podpora rozšíření tenisu mezi
dětskou populací, podpora
výkonnostního tenisu

23 000,00 Kč

TJ Lokomotiva Zdice Volnočasová aktivita mláz. s. - oddíl tenisu
deže, propagace a rozšíření tenisu ve Zdicích

82 000,00 Kč

TJ Lokomotiva Zdice Reprezentace města a poz. s. - FBC Zdice
řádání mistrovského utkání

12 000,00 Kč

TJ Lokomotiva Zdice Reprezentace města
z. s. - volejbal

12 000,00 Kč

Fotbalový klub
Olympie Zdice, z. s.

Volnočasová aktivita mládeže a reprezentace města

124 000,00 Kč

Šachový klub Zdice,
z. s.

Podpora šachové činnosti
mládeže, podpora konání
šachových turnajů, podpora účasti mládeže na turnajích v rámci ČR

20 000,00 Kč

CELKEM
Sportovní komise
CELKEM
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363 000,00 Kč
17 000,00 Kč
380 000,00 Kč

Granty - Kultura - dobrovolná činnost
Žadatel

Předmět žádosti

Schváleno RM

LDT Zdice z. s.

Letní dětské tábory 2017

Senior Care pečovatelská služba o.p.s.

Pečovatelská služba - zkvalitnění života seniorů, osob s
chronickým onemocněním

4 000,00 Kč

Český kynologický
svaz - Základní kynologická organizace Zdice 635

Volnočasová aktivita pro
mládež, pořádání ukázkových akcí

12 000,00 Kč

Český svaz chovatelů, Specializovaná
organizace chovatelů koček Zdice

IV. Mezinárodní výstava
koček Zdice

ARMY MUZEUM
Klub vojenské
techniky a historie
Zdice z.s.

Kulturní akce
"Písmena 2017"

10 000,00 Kč

ARMY MUZEUM
Klub voj.techniky
a historie Zdice z.s.

Vojenská historie, prezentace historických militárií

10 000,00 Kč

ARMY MUZEUM
Klub voj. techniky
a historie Zdice z.s.

Vojenská historie, prezentace historických militárií
pro děti

17 000,00 Kč

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Zdice

Oslavy 135 let založení
9.9.2017, okrsková soutěž

12 000,00 Kč

SH ČMS - SDH Zdice

celoroční činnost

30 000,00 Kč

Myslivecký spolek
Hrouda Zdice

Činnost kroužku Sokolík,
Myslivecký dětský den,
Mikulášská nadílka

12 000,00 Kč

Český svaz chovatelů, Základní organizace ZDICE

Chovatelská výstava dobrného zvířectva spojená s
okresní soutěží drůbeže

15 000,00 Kč

Základní organizace
Svazu neslyšících
a nedoslýchavých
v ČR Hořovice ve
Středočeském kraji

Pomoc a hájení zájmů
sluchově postiženým
občanům

Radek Hampl, Mgr.
(hudební skupina
Sam-Ou-Hell)

Nahrání nové nahrávky a
videoklipu, reprezentace
města na kulturních akcích,
podpora města a ZŠ Zdice

15 000,00 Kč

Martina Rajtmajerová, Mgr. Bc. (Zdický
smíšený sbor)

Reprezentace města na
přehlídkách, koncerty,
orchestry

35 000,00 Kč

SH ČMS - SDH
Černín

Dětský den a Mikulášská
besídka pro děti v Černíně

8 000,00 Kč

Dobromysl o.p.s.

Poskytování sociálních služeb

6 000,00 Kč

Libor Jonáš (Dixieland band Zdice)

Nákup mikrofonu pro
hudební produkce

9 000,00 Kč

J. Šebesta (hudební Podpora vystoupeních
skupina POKUS)
skupiny Pokus v rámci kulturních akcích pořádaných
městem Zdice a ZŠ Zdice
Svaz tělesně postižených v ČR z. s.
místní organizace
Hořovice
CELKEM
Kulturní komise
CELKEM

Pomoc seniorům - kulturní
akce, přednášky, tvořivé
kurzy, rehabilitační pobyty

10 000,00 Kč

6 000,00 Kč

2 000,00 Kč

10 000,00 Kč

2 000,00 Kč

225 000,00 Kč
25 000,00 Kč
250 000,00 Kč

www.mesto-zdice.cz
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Výstava starých
bankovek

Dětský den na Knihově
V neděli 28. května odpoledne se přišli všichni, které neodradilo horké
počasí, podívat se svými nejmenšími do zdického lesoparku Knihov. Pro děti
byly připraveny jednoduché soutěže v areálu lesoparku, po jejich absolvování si mohly zatančit při diskotéce, vytvořit si upomínkové předměty v dílně
DDM Beroun, podívat se na kejklířské i šermířské vystoupení. Každý dětský
účastník si odnesl drobné
upomínkové předměty. Celou akci podpořilo město
Zdice, Společenský klub
Zdice, Sportovní a Kulturní komise RM, Army muzeum Zdice, ART Elektro.
-lj-

Ukázku starých bankovek
z 20. století si můžete prohlédnout v Městské knihovně Zdice
od 1. června 2017. Navštívit
ji můžete ve výpůjční době
knihovny: pondělí 13-17 h, úterý 8-12 h a 13-18 h, středa 1317 h, pátek 8-12 h.
Více jak sto kusů bankovek
zapůjčil ze své sbírky pan Ladislav Zvonař. Prohlédnete si
např. bankovky rakousko-uherské, československé, německé,
polské, maďarské, jugoslávské
a ruské. Zvláštností jsou bankovky z období 2. světové války, které platily v terezínském ghettu.

6. ročník Festivalu
Jarmily Novotné
 Spojnicí aktivit 6. ročníku Festivalu
Jarmily Novotné 2017 je 110. výročí
narození této slavné operní divy, které
připadá na 23. září 2017. Jako nejvýznamnější událost se 25. září uskuteční
v Dvořákově síni Rudolfina operní gala
Pocta Jarmile Novotné 2017 ve spolupráci českých a světových operních
hvězd – Adama Plachetky, Kateřiny
Kněžíkové, Aleše Brisceina, Adriany
Kohútkové a Niny Tarandek. Pěvce doprovodí Symfonický orchestru
Českého rozhlasu pod vedením šéfdirigenta Ondreje Lenárda, svým mluveným slovem večer ozvláštní moderátor Marek Eben.

 V rámci 6. ročníku FJN se uskuteční již čtvrté interpretační kurzy,
které v krásném areálu zámku Liteň
povedou 9. - 13. srpna významní
operní pěvci Adam Plachetka a Kateřina Kněžíková. Kurzy budou opět
zakončeny společným koncertem jejich absolventů a lektorů v nedělním
podvečeru 13. srpna. Více informací
k oběma akcím i k zakoupení vstupenek: www.zamekliten.cz
Sm

www.mesto-zdice.cz
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 9, 10, 11)
Rada města č. 9
ze dne 24. 4. 2017
l Závěrečný účet za rok 2016
Rada města souhlasí s celoročním
hospodařením města v roce 2016 bez
výhrad a doporučuje zastupitelstvu
města závěrečný účet města za rok
2016 schválit.
l Schválení účetní závěrky města
za rok 2016
Rada města souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku za rok 2016 a inventarizační zprávu
za rok 2016.
l Schválení účetních závěrek P.O.
za rok 2016
Rada města Zdice schvaluje účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2016.
l Žádosti o schválení hospodářského
výsledku za rok 2016 příspěvkových
organizací města Zdice
Rada města Zdice schvaluje výsledek
hospodaření příspěvkových organizací
za rok 2016 takto:
1. Základní škola
Ztráta ve výši - 118 224,32 Kč bude
hrazena rezervním fondem.
Zisk ve výši 123 101,70 Kč bude převeden do rezervního fondu.
2. Mateřská škola - zisk ve výši
519 627,68 Kč bude převeden do rezervního fondu.
3. Společenský klub - ztráta ve výši –
101 978,53 Kč bude hrazena částečně
rezervním fondem.
4. Sportovní a technické zařízení - zisk
v celkové výši 2 710 552,92 Kč bude
převeden do rezervního fondu.
l Stanovení programu ZM Zdice 15. 5. 2017
Rada města Zdice souhlasí s termínem
konání ZM dne 15. 5. 2017 v 17,00
hodin v zasedací místnosti MěÚ Zdice
a s navrženým programem ZM.
l Skladové prostory
Rada města Zdice pověřuje vedoucího
SaTZM ke znovu zveřejnění nabídky
na pronájem skladových prostor v kasárnách.
l Úprava vnitřních prostor SPK
Rada města Zdice ukládá vedoucímu
Společenského klubu připravit návrh
řešení na oddělení malého a velkého
sálu posuvnými dveřmi s přihlédnutím
ke zlepšení akustiky.
Rada města č. 10
ze dne 2. 5. 2017
l Rozpočtové opatření č. 1 roku 2017
Rada města Zdice souhlasí s návrhem
na rozpočtové opatření č. 1 roku 2017
a doporučuje zastupitelstvu města Zdice
toto rozpočtové opatření schválit.
l Granty
Rada města Zdice
1. bere na vědomí žádosti o poskytnutí
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dotací v programu Dotace na kulturní a další akce zájmových organizací
a Dotace organizacím na podporu sportu dle přílohy.
2. rozhoduje o poskytnutí dotací v programu Dotace na kulturní a další akce
zájmových organizací a Dotace organizacím na podporu sportu dle přílohy.
3. schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy.
4. doporučuje Zastupitelstvu města schválit dotace v částce 50 000,Kč a vyšší a zveřejnit tyto smlouvy
na úřední desce.
l Prodej pozemků v průmyslové
zóně Zdice - západ
Rada města Zdice:
souhlasí a doporučuje ZM schválit
prodej pozemků p. č. 2127/35 (12266
m2), 2128 (1583 m2), 2129/1 (7323 m2),
2129/16 (175 m2) v k. ú. Zdice společnosti Accolade, s. r. o., IČ: 27851371
za cenu 300 Kč/m² za předpokladu splnění následujících podmínek, které budou součástí kupní a plánovací smlouvy
na vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury:
a) zajištění projektové dokumentace
a vybudování obousměrné místní komunikace do Knížkovic č. 90c a smíšené stezky pro cyklisty a chodce dle
Územní studie-02 (ÚS) Průmyslová
zóna západ včetně vybudování veřejného osvětlení od stanoveného bodu - tj.
od místa dopravního napojení pouze
pro pěší a osobní automobily pro zónu
Z15 vyznačené na ÚS-02 Průmyslová
zóna západ, hlavní výkres,
b) zajistit projektovou dokumentaci
a vybudovat plynový řad k hranicím
obce Knížkovice (ulice Polní, Zdice)
viz ÚS-02 Průmyslová zóna západ,
c) zajistit projektovou dokumentaci
a vybudovat kanalizační řad k hranicím
obce Knížkovice (ulice Polní, Zdice)
viz ÚS-02 Průmyslová zóna západ s dostatečnou kapacitou ČOV i pro
místní část Knížkovice (i ulice Polní)
v rámci budování Průmyslové zóny západ v souladu s územním plánem (ÚP),
d) zajistit dopravní řešení křižovatky
II/605 a III/1171 a komunikace III/1171
v úseku Průmyslová zóna západ směrem na Hředle včetně zajištění rozšíření
komunikace.
e) Rada města Zdice ukládá starostovi připravit návrh smlouvy pro prodej
do dalšího jednání ZM.
l VZMR - „MŠ Zdice - Vybavení zahrady herními prvky - 2. kolo
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání
a hodnocení nabídek ze dne 19. 4. 2017,
složení komise: Zdeňka Pacourková,
Mgr. Hana Kohoutová, Mgr. Přemysl
Landa, Jan Havelka, Mgr. Bc. Martina
Rajtmajerová – omluvena, adminis-

trace: Kateřina Křížková) o průběhu
výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu „MŠ Zdice – Vybavení zahrady
herními prvky - 2. kolo“, která proběhla
v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2017.
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku nejnižší
cenové nabídce ve výši 349 924,50 Kč
bez DPH (423 409,00 Kč s DPH) uchazeči Bonita Group Service s. r. o., IČ:
27738795 a pověřuje paní ředitelku
Zdeňku Pacourkovou podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
a Smlouvy o dílo.
l Zadávací dokumentace - Výběr
projektanta na zhotovení projektové
dokumentace pro provádění stavby
k akci - Dostavba školního areálu ZŠ
ve Zdicích.
Rada města Zdice
1) souhlasí s „Výzvou k podání nabídky na akci „Výběr projektanta na zhotovení projektové dokumentace pro
provádění stavby k akci – Dostavba
školního areálu ZŠ ve Zdicích“ a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem,
2) souhlasí se „Zadávací dokumentací - OBCHODNÍ PODMÍNKY
– SMLOUVA O POSKYTNUTÍ
SLUŽEB na akci „Výběr projektanta
na zhotovení projektové dokumentace
pro provádění stavby k akci – Dostavba
školního areálu ZŠ ve Zdicích“,
3) souhlasí se „Zadávací dokumentací - POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY na akci „Výběr projektanta
na zhotovení projektové dokumentace
pro provádění stavby k akci – Dostavba
školního areálu ZŠ ve Zdicích“.
4) Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 17. 5. 2017 v 11:00 h.
5) Termín zasedání komise pro otevírání a hodnocení nabídek dne 17. 5. 2017
ve 14:00 h.
6) stanovuje komisi pro otevírání obálek ve složení: Bc. Sklenář, Mgr. Landa, Ing. Pánek MBA., Mgr. Bečvář,
p. Macháček, náhradníci: p. Freyburg,
Ing. Podskalský, Ing. Rosenbaumová.
Administrace: ELCOS GROUP s. r. o.
l Dodatek č. 1 - Obnova lesoparku
Knihov ve Zdicích - IV. etapa
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace podle
Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání Zkvalitnění životního
prostředí Oblast podpory Výsadba
izolační, rekreační zeleně parku, lesoparků (výsadby a revitalizace, základní infrastruktura parků – např.
cesty, osvětlení, lavičky atp.), výsadba lesa a realizace vegetačních úprav
u komunikací, v zástavbě a u dalších
zdrojů prašnosti v obcích uzavřené dne
25. 1. 2017 a pověřuje starostu města
Bc. Antonína Sklenáře podpisem.

l Dodatek Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní
Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní
uzavřené dne 10. 9. 2015 mezi panem
M. M. a paní S. M. a městem Zdice, jejímž předmětem je budoucí odkoupení
části pozemku p. č. 2004/1 v k. ú. Zdice do majetku města Zdice, z důvodu
změny termínu uzavření kupní smlouvy
do 31. 12. 2017.
l Návrh řešení - ulice Na Vyhlídce
Rada města Zdice souhlasí s provedením čištění kanalizační stoky, které zajistí VAK Beroun, a. s. na svoje náklady
ve výši 21 340,- Kč a dále s provedením
čištění uličních vpustí firmou VAK Beroun, a. s. za celkovou cenu 13 500,- Kč
a pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenáře podpisem objednávky.
l Příkazní smlouva o poskytování
specializovaných právních služeb
Mgr. J. Z. Hamplové
Rada města Zdice souhlasí s návrhem
Příkazní smlouvy o poskytování specializovaných právnických služeb pro
samosprávu s advokátkou Mgr. Janou
Zwyrtek Hamplovou a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem této smlouvy.
l Základní škola Zdice - inspirativní
praxe
Rada města Zdice bere na vědomí informaci PhDr. Ondřeje Andryse, MAE,
náměstka ústředního školního inspektora o zapojení ZŠ Zdice do projektu
Komplexní systém hodnocení.
Rada města č. 11
ze dne 15. 5. 2017
l Modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného
systému na lokální úrovni a zpracování digitálního povodňového plánu
pro město Zdice
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise, složení komise: Bc. Antonín Sklenář, Marek Pollak, Kateřina
Křížková, Jan Havelka, Libor Jonáš)
o průběhu výběrového řízení na zjednodušené podlimitní řízení na akci
„Modernizace a rozšíření varovného,
předpovědního a výstražného systému
na lokální úrovni a zpracování digitálního povodňového plánu pro město
Zdice“, které realizovala firma pověřená výkonem zadavatelských činností
STILT PROJECTS s. r .o., Přerov, IČ
28622294.
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise, a z důvodu odstoupení firmy
TELMO a. s., Praha, IČ: 47307781
přiděluje zakázku druhé nejvíce výhodné ekonomické nabídce na část 1
– Modernizace a rozšíření varovného,
předpovědního a výstražného systému
na lokální úrovni ve výši 2 399 188,00
Kč bez DPH, tj. 2 903 017,48 Kč s DPH
uchazeči VoiceSys s. r. o., sídlem Bole-
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usnesení RM a ZM - inzerce
slavská třída 138/10, 288 00 Nymburk,
IČ: 04646606 a na část 2 – Zpracování
digitálního povodňového plánu ve výši
118 000,00 Kč bez DPH, tj. 142 780,00
Kč s DPH uchazeči ŠINDLAR s. r. o.,
sídlem Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČ: 26003236 a pověřuje
starostu podpisem Oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky, Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
a Smlouvy o dílo.
l Převod pozemků
Rada města ukládá odboru městských
investic a majetku jednat o majetkovém převodu pozemků č. 1087/1, p. č.
1090/6, p. č. 1097/1 a p. č. 1098/1 v k.
ú. Zdice.
l Žádost o prodej části pozemku
z majetku města
Rada města nesouhlasí a nedoporučuje ZM schválit prodej části pozemku
ve vlastnictví města Zdice p. č. 262
v k. ú. Zdice o výměře 23 m2 za cenu
265,- Kč/m2, dle znaleckého posudku,
do vlastnictví pana D. B., Zdice.

Rada města Zdice souhlasí s případným pronájmem za cenu 5,- Kč/m2.
l Žádost o prodej pozemku z majetku města
Rada města souhlasí a doporučuje ZM schválit prodej pozemku
ve vlastnictví města Zdice p. č.
355/20 o výměře 118 m² v k. ú. Černín u Zdic za cenu 254 Kč/m2, dle
znaleckého posudku, do podílového
spoluvlastnictví – ideální ½ panu J.
T. a ideální ½ paní S. T., Černín.
l Nová knihovna městské knihovny
ve Zdicích - výsledek následné veřejnosprávní kontroly na místě ROP
Střední Čechy
Rada města bere na vědomí informaci
o provedené kontrole dodržování parametrů projektu v souladu s předloženou
žádostí o podporu a uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace na projekt Nová
budova městské knihovny ve Zdicích,
r. č. CZ.1.15/3.3.00/49.00971 se závěrem: Podmínky v programu v době udržitelnosti projektu byly dodrženy.

Zastupitelstvo města dne 15. 5. 2017
Zastupitelstvo města určuje
l Zastupitelstvo města Zdice určuje
ověřovateli zápisu pana JUDr. Rudolfa
Peltana a paní Ivanu Rabochovou.
Zastupitelstvo města schvaluje
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje návrhovou komisi ve složení:
předseda pan Mgr. Přemysl Landa,
členové - Karel Freyburg a Ing. Marie
Vožehová.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje program zastupitelstva.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje účetní závěrku za rok 2016 a inventarizační zprávu za rok 2016.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje rozpočtové opatření č. 1 roku 2017.
l Zastupitelstvo města Zdice na základě doporučení RM schvaluje poskytnutí dotací organizaci TJ Lokomotiva
Zdice z. s., Komenského 304 v celkové výši 204 000,- Kč a FK Olympii
Zdice z. s., Komenského 304 ve výši
124 000,- Kč a schvaluje uzavření
veřejnoprávních smluv s příjemci (TJ
Lokomotiva Zdice, Komenského 304
a FK Olympie Zdice, Komenského
304).
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o budoucí smlouvě kupní uzavřené
dne 10. 9. 2015 mezi panem M. M.
a paní S. M. a městem Zdice, jejímž
předmětem je budoucí odkoupení části pozemku p. č. 2004/1 v k. ú. Zdice
do majetku města Zdice, z důvodu
změny termínu uzavření kupní smlouvy do 31. 12. 2017.
Zastupitelstvo města souhlasí
l Zastupitelstvo města Zdice souhlasí s celoročním hospodařením města
v roce 2016 bez výhrad.

www.mesto-zdice.cz

l Zastupitelstvo města souhlasí
s přednesením prezentace firmy ACCOLADE, s. r. o. k záměru výkupu
pozemků v průmyslové zóně.
l Zastupitelstvo města Zdice souhlasí s odkoupením části pozemku
p. č. 1990/1 v k. ú. Zdice, ostatní plocha (v geometrickém plánu č. 167436/2015 nově označené pozemky
p. č. 1990/69, ostatní plocha o výměře
19 m² a p. č. 1990/70, ostatní plocha
o výměře 31 m²), které jsou v majetku ČD, a. s. Praha, do majetku města
Zdice, z důvodu majetkového vypořádání pozemků pod místní komunikací,
za cenu 13 500,- Kč, určenou znaleckým posudkem jako cena obvyklá +
5 500,- Kč, jako část nákladů spojených s převodem nemovitostí.
l Zastupitelstvo města Zdice souhlasí s odkoupením pozemků p. č.
1983/2 (279 m²) trvalý travní porost,
2275/4 (69 m²) trvalý travní porost,
2275/8 (46 m²) ostatní plocha, 2276/4
(286 m²) ostatní plocha, 2277/5 (176
m²) trvalý travní porost, 2284/10 (34
m²) ostatní plocha, 2285/6 (4 m²)
ostatní plocha a 2199/4 (57 m²) ostatní plocha v k. ú. Zdice ve vlastnictví
pana H. Č., Praha, do majetku města
Zdice, z důvodu majetkového vypořádání pozemků pod komunikacemi,
za cenu 30 Kč/ m².
l Zastupitelstvo města Zdice souhlasí
s odkoupením pozemků p. č. 164/2,
ostatní plocha o výměře 209 m², a p. č.
165/1, zahrada o výměře 196 m² v k. ú.
Knížkovice ve vlastnictví
pana F. Z., Knížkovice, do majetku města Zdice, z důvodu veřejného
užívání pozemků pro odvod dešťové
vody, za cenu 80 Kč/m².

Zastupitelstvo města neschvaluje,
schvaluje, ukládá
l ZM neschvaluje nabídku společnosti Accolade, s. r. o. ze dne 16. 3.
2017 na odkoupení pozemků v Průmyslové zóně západ z důvodu nového
zveřejnění záměru prodeje a doplnění
a upřesnění podmínek pro kupujícího.
l ZM schvaluje záměr prodeje
pozemků p. č. 2127/35, orná půda
(12 266 m2), 2128, ostatní plocha
(1 583 m2), 2129/1, orná půda (7 323
m2), 2129/16, orná půda (175 m2)
v k. ú. Zdice, nabídku společnosti
Accolade s. r. o., IČ: 27851371 ze
dne 26. 4. 2017, za cenu 300 Kč/m²
za předpokladu splnění následujících podmínek, které budou součástí
kupní a plánovací smlouvy na vybudování veřejné dopravní a technické
infrastruktury:
a) zajištění projektové dokumentace
a vybudování obousměrné místní komunikace do Knížkovic č. 90c a smíšené stezky pro cyklisty a chodce dle
Územní studie-02 (ÚS) Průmyslová
zóna západ včetně vybudování veřejného osvětlení od stanoveného bodu
- tj. od místa dopravního napojení
pouze pro pěší a osobní automobily
pro zónu Z15 vyznačené na ÚS-02
Průmyslová zóna západ, hlavní výkres,
b) zajistit projektovou dokumentaci
a vybudovat plynový řad k hranicím

obce Knížkovice (ulice Polní, Zdice)
viz ÚS-02 Průmyslová zóna západ,
c) zajistit projektovou dokumentaci
a vybudovat kanalizační řad k hranicím obce Knížkovice (ulice Polní, Zdice) viz ÚS-02 Průmyslová zóna západ
- s dostatečnou kapacitou ČOV i pro
místní část Knížkovice (i ulice Polní)
v rámci budování Průmyslové zóny
západ v souladu s územním plánem
(ÚP),
d) zajistit dopravní řešení křižovatky II/605 a III/1171 a komunikace
III/1171 v úseku Průmyslová zóna západ směrem na Hředle včetně zajištění
rozšíření komunikace.
e) Zastupitelstvo města Zdice ukládá
starostovi připravit návrh smlouvy pro
prodej do dalšího jednání ZM.
Zastupitelstvo města neschvaluje
l Zastupitelstvo města Zdice neschvaluje prodej části pozemku p. č. 99/4
v k. ú. Knížkovice.
l Zastupitelstvo města Zdice neschvaluje prodej části pozemku p. č. 2311/2
a části p. č. 1684 v k. ú. Zdice.
l Zastupitelstvo města Zdice neschvaluje prodej části pozemku p. č. 474/1
v k. ú. Černín u Zdic.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí zprávu z jednání rady města
za období od 27. 2. 2016 do 24. 4. 2017
a zprávu z jednání zastupitelstva města
ze dne 27. 2. 2017.

Město Zdice

vyhlašuje veřejnou výzvu
na obsazení pracovní pozice

Technický
pracovník

Místo výkonu práce: Zdice
Druh práce: technik
Platová třída odpovídající druhu práce: podle nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách,
max. 9. platová třída (podle konkrétní náplně práce).
Doba pro trvání pracovního poměru: doba určitá se zkušební lhůtou 3 měsíce.
Předpoklad nástupu: od 1. 7. 2017
Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 5. 6. 2017
Předpoklady:
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
Další předpoklady:
kvalifikační předpoklady: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru
uživatelská znalost PC, řidičský průkaz skupiny B
místní znalost výhodou
Podrobnosti k podání přihlášky jsou k dispozici na úřední desce města Zdice, nebo na webových stránkách města Zdice. Prosíme případné uchazeče,
aby dodrželi postup uvedený na úřední desce.
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informace

Ještě poslední poděkování
V neděli 28. května 2017 zemřel ve věku 88 let pan
Antonín Dvořák III., poslední žijící vnuk světově známého skladatele Antonína Dvořáka.
Ti, kteří stále aktivního, ochotného a vlídného pana Dvořáka
znali, jen těžko mohou uvěřit, že už se s ním nesetkají. Pro rodinu
odešel vynikající tatínek, bezvadný dědeček, nadšený pradědeček,
pro všechny, kteří jsme se s ním setkali, odešel skvělý člověk a zanícený propagátor hudby skladatele Antonína Dvořáka. Byl čestným
členem poroty Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech, čestným předsedou anglické „Společnosti pro českou
hudbu“, prezidentem International Antonín Dvořák Composition
Competition - mezinárodní soutěž pro mladé skladatele organizované jihokorejským Seouloratoriem a dirigentem Young Chul Choiem.
Mnoho let se aktivně podílel na přípravách Hudebního festivalu Ant.
Dvořáka v Příbrami, jehož 49. ročník nedávno skončil.
Ve Zdicích
jsme měli veliké štěstí, že
jsme
pana
Dvořáka poznali osobně.
V letech 2013
- 2015 jsme se
s ním setkali
na třech besedách v městské knihovně.
Naše
první
setkání s ním
se uskutečnilo
ale již při zájezdech do Vysoké u Příbrami, které kulturní komise RM
uskutečnila v roce 2006 a 2007. Při návštěvě vily Rusalka, letního
sídla skladatele, jsme byli nadšeni jeho vyprávěním o svém, jak sám
s úctou říkal „dědouškovi“, a potěšeni tím, že můžeme procházet
místy, kde žil a tvořil geniální skladatel.
Besedy s panem Antonínem Dvořákem III. byly nezapomenutelné,
měly neopakovatelnou atmosféru způsobenou jako by přítomností
ducha hudebního génia. Přispívala k tomu i neuvěřitelná podoba
pana Antonína Dvořáka III. s jeho dědečkem. Všechny účastníky besed zaujal velice poutavým a upřímným vyprávěním, v jeho vysokém
věku provedeným zásadně ve stoje. Nepotřeboval mít ani poznámky,
protože měl výbornou paměť a jeho vzpomínání vycházelo opravdu od srdce. Vyprávěl nám o životě jeho dědečka, vzpomínal také
na svou návštěvu Ameriky v roce 1993 u příležitosti oslav 100. výročí
skladatelova letního pobytu v městečku Spillville v době jeho působení na Národní konzervatoři hudby v New Yorku. Při třetí besedě
vzpomínal na svou návštěvu New Yorku, kdy v listopadu 2014 byl
přítomen předání Ceny Antonína Dvořáka šéfdirigentovi ČF Jiřímu
Bělohlávkovi a v slavné síni Carnegie Hall se zúčastnil koncertu
ČF, při kterém zněla jedinečná Dvořákova Novosvětská symfonie.
Krásné bylo jeho vyprávění o řadě setkání s významnými našimi
i zahraničními osobnostmi hudebního světa, pod jejichž taktovkou či
v pěveckém podání zní Dvořákova hudba.
V roce 2016 zavítal na pozvání pan Antonín Dvořák III. do Zdic
ještě dvakrát. Nejdříve se setkal se žáky zdické ZŠ, podruhé došlo
k milému setkání se seniory v Domově V Zahradách.
Vážený pane Antoníne Dvořáku III., Vaše besedy, které jste dělal zcela nezištně, byly pohlazením na duši. Vyzařovala z nich Vaše
veliká láska, úcta a obdiv k Vašemu dědečkovi, hudebnímu velikánovi Antonínu Dvořákovi, kterého jste znal pouze z vyprávění rodičů. Za milá setkání Vám vždy patřil upřímný potlesk posluchačů
a veliký dík pořadatelů. Dnes už Vám v myšlenkách posíláme poděkování poslední. Budete žít v našich vzpomínkách.
Jana Smíšková
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 Výšková technika dopravila nové vázy na původní místo. Radost z nich
mají kameník Dalibor Šebesta a jáhen Josef Jonáš.

Oprava kostela Narození Panny Marie
Mnohokrát procházíme kolem zajímavých míst, aniž si všimneme jejich výjimečnosti či důležitosti. Možná právě to je případ kostela Narození
Panny Marie ve Zdicích. Opravy obvodového pláště kostela si kolemjdoucí jistě všimne, co však zůstává oku
trochu ukryto, jsou dvě barokní vázy,
umístěné na jižní a severní straně.
Právě na ně se zaměřil zdický kameník a patriot Dalibor Šebesta, který
se za podpory čestného občana Zdic
a jáhna pana Josefa Jonáše dal do pát-

Noc kostelů
– 9. června

Myšlenka otevřít kostely
v noci vznikla před dvanácti
lety ve Vídni, kde také v roce
2005 proběhla první Noc kostelů. Do každoroční akce se i letos
připojí zdický kostel Narození
Panny Marie. V hudební části se zpěvem, hrou na varhany
a na trumpetu představí Helena
Zajíčková, Marta Tauberová,
Kamila Šroubková, Josef Jonáš,
Štěpán Marek a David Lukáš.
Zdického rodáka Msgre.ThDr.
Josefa Kušku připomene pan
Pavel Dušánek. Připravena je
prohlídka varhan, věže a zvonů.
Setkání bude pokračovat neformálním povídáním při opékání
vuřtů na farní zahradě.

rání po vzhledu původních váz umístěných na kostele. Po nemalém úsilí
se mu podařilo sehnat původní dokumentaci a po konzultaci s památkáři
byl za měsíc vytvořen sádrový model
vázy. Realizace dvou již kamenných
váz trvala pak více než 3,5 měsíce, a to
za vydatné pomoci pana Marka Žáka.
V pátek 12. 5. 2017 nastal v dopoledních hodinách očekávaný okamžik.
Obě nově vyrobené vázy byly za pomoci výškové techniky dopraveny
a usazeny na své místo. Nutno poznamenat, že obě vázy nelze považovat
jen za prvek architektonický, ale v přeneseném slova smyslu i duchovní.
Kromě výše zmíněných prací
provádí pan Dalibor Šebesta nezištně
opravu dřevěného kříže a výrobu jeho
nového kamenného podstavce, který
bude posuvný pro případ nutných budoucích oprav. Kříž býval venku u zdi
kostela, odstraněn byl v roce 2004 při
nutných opravách omítky a odkrytí
základů kostela za účelem vysoušení.
-lj-

 Prostředí města zkrášluje nová
květinová výzdoba.
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kultura - informace

Květnové kulturní akce ve Zdicích

Sportovní a technické
zařízení města Zdice

Městské
koupaliště

bude otevřeno pro návštěvníky jako každý rok od 15. 6.
2017 v době od 10 do 19 hodin, vždy ve slunné dny.
Aktuální informace sledujte
na www.koupalistezdice.cz

 Ve více než tříhodinovém po-

řadu se představil návštěvníkům
společenského domu 4. 5. 2017
český básník, nakladatelský redaktor, kulturní publicista, scénárista,
moderátor a překladatel Ivo Šmoldas. Hudbou představení doprovodilo duo Josef Stross a syn.

 Na tradiční setkání s lidovou písničkou 16. 5. 2017 přijala tentokrát

pozvání Modrá muzika Zdeňka Thumy se svými sólisty Lucií Burdilovou
a Vratislavem Velkem.

hledá
brigádnici
na léto
na městské
koupaliště

na pozici
uklízečky.
Případní zájemci volejte
na tel. číslo 734754563

Bio popelnice pro občany
Zdic, Černína a Knížkovic
Město Zdice bylo úspěšné v získání dotace z Ministerstva životního
prostředí. Byla nám přidělena dotace z Operačního programu životního
prostřední o poskytnutí finančního
příspěvku na nákup nejen hnědých
nádob na bioodpad pro občany, ale
i veškerých kontejnerů na tříděný
odpad (plast, papír, sklo), velkoobjemových kontejnerů, které jsou
součástí nejen sběrného dvora, ale
i možnosti přesunu na jakékoliv
místo v rámci životního prostředí.
V rámci dotace byl zakoupen i štěpkovač, který je využíván v likvidaci
biomateriálu a následně tento materiál je použit pro potřeby města.
Pro potřeby zdických občanů
je k likvidaci biologického odpadu k dispozici i 200 ks plastových
nádob na bioodpad o obsahu 120

litrů. Tyto bionádoby jsou rozdávány k jednotlivým číslům popisným
v katastru města Zdice. Občanům
těchto nemovitostí jsou rozdávány
zcela zdarma.Svoz těchto biopopelnic probíhá každé liché úterý v kalendářním roce.
Z Operačního programu životního prostřední město Zdice získalo
dotaci ve výši cca 800 tis. bez DPH.
V případě bližších informací nebo Vašeho zájmu o popelnici
na bioodpad kontaktujte Městský
úřad, paní Lenku Šustrovou na telefonním čísle 311 510 843. Město
Zdice zajistí i dopravu bionádoby
do místa bydliště.
Město Zdice postupně rozšiřuje
sběrová místa, kde občané mohou
třídit komunální odpad.
-as-

 22. května proběhla v Městské knihovně
Zdice literárně hudební beseda "Ten píše to
a ten zas tohle". Miloň Čepelka (zakládající
člen divadla Járy Cimrmana) a Josef Pepson Snětivý představili své knižní
novinky: Monology k živým i mrtvým a Skrytá krása Čech, stejně jako další
prozaické i poetické tituly, zodpověděli otázky a podepsali zakoupené knihy. Hudební doprovod zajistil J. P. Snětivý.
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školství

Ze života mateřské školy
 Ve středu 10. května proběhl
v naší mateřské škole zápis dětí
na nový školní rok 2017/2018. Přišlo 58 kluků a holčiček i s rodiči.
Někteří přijeli až z daleka (Praha,
Králův Dvůr, Libomyšl…), neboť
v místě jejich bydliště kapacita
mateřských škol nedostačuje všem
zájemcům. Bohužel, ani u nás,

z důvodu omezené kapacity, nebude možné všem žádostem k zápisu
do mateřské školy vyhovět. Kritéria
pro přijetí do naší mateřské školy
stanoví přednostní přijetí dětí ze
spádového obvodu pro naši mateřskou školu, tedy děti, které mají
trvalé bydliště ve Zdicích a okolí
(Bavoryně, Knížkovice, Černín).
Jsme rádi, že všechny tyto děti bude
možné přijmout a na všechny se
v novém školním roce moc těšíme.
Vstup do mateřské školy je
velký předěl v životě dítěte i celé
rodiny. Ve školce čeká na dítě mno-

ho nového, zajímavého a radostného, ale také nutnost přizpůsobit
se ostatním kamarádům. Každý
máme svá přání a požadavky, které
lze v malé rodině celkem lehce splnit, zde se však setkáváme všichni
dohromady a poprvé se učíme,
že každý jsme jiný. Děti vstupují
do další fáze socializace, tedy vstupu do společnosti.
 V pondělí 15. 5. jsme se vydali
do divadla v Příbrami. Byla to pro
nás velká událost. Cesta autobusem
nám příjemně utekla. Divadlo bylo
plné dětí, našich i z jiných školek,
dětské hlasy byly slyšet ze všech
stran. Po třetím zazvonění všechny děti utichly, v sále se zhaslo
a na scéně nás přivítal kocourek Mikeš se svými kamarády. K velkému
potěšení rodičů i paní učitelek jsme
se všichni vrátili v pořádku, unavení
a obohaceni o nové zážitky.
V měsíci květnu nás také navštívili zdravotníci z hořovické nemocnice s programem pro děti. Děti ze
třídy „Motýlků“ a „Koťátek“ měly
možnost zhlédnout demonstraci obvazových technik i některých technik důležitých pro záchranu života.
Brzy se k nám zase vrátí, aby i děti
z ostatních tříd měly možnost se seznámit se základy zdravovědy.
Pravidelná návštěva v „Domově V Zahradách“ opět potěšila děti
i dospělé. Setkání všech generací je
pro všechny přínosné, našim dětem
může doplnit obraz světa, jehož část
je jim v dnešní době skryta.
I přes nabitý program jsme nezapomněli na naše maminky. Děti vyrobily své nejmilejší mamince přání
či drobný dáreček, protože „andělům bez křídel se říká maminky“.
Mgr. Hana Kohoutová

Zdičtí školáci s Marií Šupíkovou

Deváťáci navštívili Terezín a Lidice
Dne 20. dubna se uskutečnila
další z plánovaných exkurzí pro
žáky 9. tříd v rámci výuky o historii 2. světové války. Po listopadové
návštěvě kostela v Resslově ulici
v Praze a dubnové prohlídce koncentračního tábora v Osvětimi měli
letošní deváťáci možnost se podívat
do Terezína a do Lidic, do míst, které
zřetelně vypovídají o situaci a životě
v tehdejším protektorátu. Prohlídky
obou památníků spojené s promítáním dokumentárních filmů zanechaly
v žácích hluboké dojmy a přinesly jim
konkrétní představy o životě za okupace, což bylo cílem exkurze. Zájem
deváťáků o toto téma byl už dopředu

patrný, což dokumentovalo i chování
a vystupování v těchto památných
objektech, které zaslouží pochvalu.
Podle ohlasů, které se ke mně dostaly
od žáků po příjezdu do Zdic, velice
žáky zaujalo hodinové vyprávění
paní Marie Šupíkové, dosud žijící občanky Lidic, která zažila hrůzy lidické tragédie jako desetileté dítě.
Jako poslední plánovaná akce
v letošním roce je připravena pro
žáky 9. tříd červnová návštěva pankrácké sekyrárny a Petschkova paláce
– budovy bývalého pražského gestapa,
odkud putovala řada našich odbojářů
právě na Pankrác nebo do Terezína.
Miroslav Holotina

Terezín

Klub mladého diváka při Základní škole Zdice informuje
I v letošním školním roce měli žáci
2 stupně ZŠ Zdice možnost se přihlásit do Klubu mladého diváka, který
každoročně nabízí zájezdy do pražských divadel. Za účastnický poplatek
400 Kč se přihlášení zájemci mohli
zúčastnit během roku 4 představení,
které se objevují v nabídce KMD.
Letos se přihlásilo do klubu celkem
10 žáků ze 7. tříd. Nabídka vhodných
divadelních představení není pro tuto
věkovou kategorii příliš široká, takže
výběr je tak značně omezen. I přesto
se nám podařilo zhlédnout kvalitní
divadlo v podání známých i méně známých herců.
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Atmosféru blížících se Vánoc se
pokusila v Divadle D 21 navodit podle knížky Charlese Dickense Vánoční
koleda - hra o mrzoutovi a hamounovi,
který neměl rád Vánoce. Nakonec se
přece jenom dobro ukryté u něho hluboko uvnitř dostane ke slovu a z dotyčného se stává úplně jiný člověk. V lednu
navštívili sedmáci Divadlo Broadway,
kde byl na programu věhlasný český
muzikál Kleopatra s hudbou Michala
Davida, pojednávající o životě Kleopatry, poslední egyptské panovnici.
V březnu se žáci dostali do Divadla pod
Palmovkou, kde byla na programu výborná komedie Jak je důležité býti (s)

Filipem od Oscara Wilda, dramatika irského původu, který zobrazil charakteristickou postavu londýnské společnosti – dandyho. To je bytost s vlastností,
která nezná nikoho jiného než sebe:
narcismus, kult vlastního já. Hra je aktuální i po sto letech, neboť dandy přežívá i dnes v naší společnosti. Poslední
letošní představení pro klub se uskutečnilo v květnu v Ypsilonce a neslo neobvyklý název Deník aneb Ropuchant je
v pohodě. Vystoupení 4 mladých herců
bylo vtipnou koláží textů a vzpomínek
aktérů, kteří se vrací do doby svého
dětství a dospívání na počátku 21. století. Hra byla plná humorných projevů,

které se konfrontovaly svým sdělením
s dnešními dospívajícími dětmi a ukazovaly na shody a rozdíly, které si mohli samotní diváci uvědomovat sami. Zajímavostí bylo, že na představení byla
přítomna kamera ČT, která následující
den odvysílala ve zprávách z kultury
televizní šot, ve kterém se mohli naši
sedmáci vidět.
Cílem KMD je přivádět děti do divadel, dát jim možnost poznat jiný druh
umění a navštívit jiná kulturní zařízení, než jsou cinema city. Možná, že se
jednou z dětských návštěvníků stanou
po letech úspěšní divadelní herci.
Miroslav Holotina
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Boj o život i charakter národa
K  75. výročí atentátu
na říšského protektora Reinharda Heydricha.
Po provedeném atentátu 27. května 1942 se po parašutistech slehla
zem. V rukách německého gestapa
zůstalo jen několik doličných předmětů. Armádní automatická pistole zn. Colt, 2 aktovky, 2 nepoužité
bomby z plastiku, samopal Sten-gun
MK II FF 209 odhozený bez použití
rtm. Gabčíkem, světle béžový letní
plášť a čepice téže barvy z obchodního domu Bílá labuť. Dodatečně
se podařilo vyšetřovatelům zajistit dámské jízdní kolo, na kterém
ujížděl Gabčík z místa činu. Vše
bylo vystaveno v obchodním domě
Baťa na Václavském náměstí v Praze. Fotografie předmětů pak visela
ve všech městech a obcích tzv. Protektorátu Čechy a Morava. Za dopadení pachatelů byla vypsána odměna
20 milionů korun.
Rtm. Kubiš po dramatické jízdě
Prahou našel úkryt v rodině Václava
Nováka, Gabčík u Fafkových a Valčík v rodině Moravcových. O jejich

utajený pobyt před i po atentátu se
starali desítky vlastenců pražského
protifašistického odboje převážně
z řad zakázaného Sokola a Červeného kříže. Již v dubnu bylo dojednáno
s Janem Sonnevendem, předsedou
sboru starších pravoslavné církve,
že v případě nejvyššího ohrožení budou parašutisté ukryti na bezpečném
místě. Tím se stal pravoslavný kostel
Karla Boromejského, dnes Cyrila
a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Zde našli spolehlivý úkryt nejen
vykonavatelé atentátu rotmistři Jozef
Gabčík, Jan Kubiš a Josef Valčík, ale
i ostatní čs. parašutisté, kteří se podíleli na jeho přípravě, npor. Adolf
Opálka, rtm. Jaroslav Švarc, četaři
Josef Bublík a Jan Hrubý. Materiální
pomoc, informace a jídlo jim předával duchovní ThDr. Vladimír Petřek
za pomoci mladého Vlastimila Moravce, absolventa obchodního gymnázia.
Fašisté zuřili. Uplynulo několik
dní a jejich rozsáhlé pátrání bylo bezvýsledné. Co nezmohla mnohonásobná převaha cizáků, o to se přičinil

Zdické proměny

Na starší fotografii z 80. let min. století můžete ještě vidět statek na Palackého náměstí č. p. 23, kterému se říkávalo „U Misářů“. Současné foto je
aktuální, tedy z května letošního roku. Ilona Voráčková, kronikářka
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 Místo atentátu na Heydricha - dnes již neexistující zatáčka v pražských Kobylisích.

český člověk sám. Dva parašutisté
slovenské a české národnosti Viliam
Gerik a Karel Čurda nezvládli těžký
psychický tlak panující v protektorátu a nezávisle na sobě se přihlásili
na gestapu. I tak by se hrdinům ukrytým v kostele nic nestalo, protože
o jejich pobytu neměli oba tušení.
Bohužel Čurda si nechal u sebe seznam osob, které mu mohou v případě potřeby pomoci. V seznamu byla
i rodina inspektora železničních drah
Aloise Moravce z Prahy, která poskytla parašutistům přístřeší, a jejich
syn pomáhal ukrytým v kostele, jak
již bylo uvedeno. Nastalo rozsáhlé
zatýkání všech uvedených na seznamu. Paní Moravcová se při zatýkání
otrávila na toaletě, pan Moravec byl
zatčen a syn podroben nelidskému
mučení, při kterém uvedl místo úkrytu hledaných parašutistů. Otec a syn
byli později popraveni 24. 10. 1942
v koncentračním táboře Mauthausen.
18. července 1942 obklíčila německá jednotka o síle 700 mužů
kostel, okolní budovy Karlova náměstí a přilehlé vltavské nábřeží. Tři
parašutisté vždy z galerie pozorovali
situaci kolem kostela, čtyři parašutisté byli ukryti v podzemní kryptě.
Po vniknutí vojáků do kostela se
rozhořel boj mezi vetřelci a parašutisty na galerii. Ti úspěšně odolávali
přesile. Po vyčerpání munice Adolf
Opálka a Josef Bublík ukončili svůj
mladý život ranou do spánku. Jan
Kubiš vykrvácel následkem smrtelného zranění nepřátelským granátem.
Boj se zaměřil na obránce krypty.
Na sto německých střelců odstřelovalo okno větrací šachty kostela.
Aby lépe viděli, použili světlometů.
Ty jim obránci okamžitě rozstříleli.
Do akce byli nasazeni pražští hasiči.
Z počátku ani proud vody obránce nezaskočil. Pokud měli žebřík,
podařilo se jim hadice vystrkovat

zpět na ulici. S čím si neporadili
Němci, to zařídil opět český člověk.
Za pomoci horlivců z řad hasičů
byli obránci připraveni o důležitý
předmět - žebřík, který po zaklesnutí
háku byl vytažen z krypty na ulici.
Pak již bez problému 3 000 litrů
vody za minutu směřovalo do kostelní krypty. Voda nezadržitelně
stoupala. Všichni čtyři vojáci, věrni
své cti a přísaze, ukončili své životy
ranou do pravého spánku. Čtyři výstřely se nesly prostorem jako čtyři
tóny melodie Beethovenovy Osudové symfonie.
Několik skutečností na závěr.
Po odchodu obránců krypty z tohoto světa přestala voda stoupat, neboť si našla únikovou cestu mimo
podzemní prostor. Vzhledem k vyzrazení úkrytu se již neuskutečnil
připravovaný převoz parašutistů
v rakvích mimo Prahu, odkud měli
být za příhodných podmínek letecky
přepraveni zpět do Anglie. Za zradu obdržel Gerik a Čurda od fašistů po 5 milionech korun, 5 milionů
obdrželo 7 Němců a zbytek odměny
dostalo 53 českých občanů!! Po válce oba zrádci byli odsouzeni k trestu
smrti. Mnozí čeští spolupachatelé
zaslouženému trestu unikli.
Zatímco atentát na Heydricha
prokázal na jedné straně nesmírnou
statečnost československých zahraničních vojáků spolu s domácími
vlastenci, kteří vědomi si následků
při odhalení neváhali obětovat to
nejdražší - svůj vlastní život, byla
na druhé straně část českých lidí,
která dala přednost okupantům,
udávala své spoluobčany a toužila
po obohacení se za každou cenu. Bohužel ani v následujících 75 letech,
které uplynuly od této pro náš národ
významné události, se naše společnost s tímto fenoménem nedokázala
zcela úspěšně vyrovnat.
Josef Hůrka
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společnost - hasiči - zdraví

Okrsková soutěž v požárním sportu
V sobotu 13. května se konala
na hřišti v Bavoryni okrsková soutěž
v požárním sportu. O co nejlepší výsledky se ucházelo celkem šest družstev mužů (SDH Bavoryně, SDH Černín, SDH Chodouň, SDH Zdice, SDH
Zdice B, SDH Hředle) a dvě družstva
žen (SDH Bavoryně, SDH Zdice).
Soutěž sestávala ze dvou částí – štafety 4 x 100 m a požárního útoku.

Zdice B (štafeta 1 min. 19 s, útok
35,47 s), SDH Chodouň (štafeta 1
min. 22 s), útok 37,15 s), SDH Černín (štafeta 1 min. 15 s, útok se nepovedl, praskla hadice).

Družstva SDH Bavoryně

V mužích vyhrálo, stejně jako
v roce 2016, družstvo SDH Bavoryně
(štafeta 1 min. 17 s, útok 28,40 s),
na 2. místě skončilo družstvo Hředel
(štafeta 1 min. 19 s, útok 33,72 s),
3. místo patřilo SDH Zdice (štafeta
1 min. 19 s, útok 34,6 s). Na dalších
místech se umístila družstva: SDH

V kategorii žen zvítězily hasičky
SDH Zdice (štafeta 1 min. 33 s, útok
31,40 s) před SDH Bavoryně (štafeta
1 min. 18 s, útok 33,22 s).
Soutěžící družstva získala poháry,
SDH Bavoryně zůstal putovní pohár
starosty obce Chodouň.
Okresní soutěž se koná 3. června
v Chyňavě. V kategorii mužů do ní
postupuje vítězné družstvo SDH Bavoryně a SDH Hředle. V kategorii žen
postupují obě družstva.
Jana Smíšková

Družstva SDH Zdice

Zdičtí chovatelé na květnových výstavách
V květnu jsme se účastnili dvou
výstav 6. – 7. v Mirošově a 13. – 14.
ve Slaném. Z Mirošova přivezl pohárek za králíky mladý chovatel D.
Hála (Kalifornské černé). Za holuby

Jakub Přibyl s pohárem za holuby
a Milan Filčák s poháry za holuby
slepice.
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J. Přibyl (Prácheňský káník) a M.
Filčák (Benešovský selský). M. Filčák vyhrál také pohárek za drůbež (z.
Wyandotky bílé). Dále se účastnili:
Košťálek J., Červený Z. ml. chovatelé Přibyl V., Filčák A. a Toporčák D.
Ve Slaném naši organizaci reprezentovali Urban J. a bratři Přibylové, každý z nich dosáhl na
jeden pohárek. Urban za Japonské
křepelky, ml. chovatel Přibyl Vojta
za Vlašky černé a Přibyl Jakub za
holuby Prácheňské káníky.
Naše organizace se také plně
věnuje organizačním přípravám
vlastní výstavy na zdickém koupališti 7. a 8. října.
Pro zájemce: aktuálně se koná 3.
a 4. 6. výstava v Jincích a 10. a 11. 6.
v Hostivicích.
Josef Košťálek

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 25. 4. 2017 Jednotka povolána na dopravní nehodu na D5 mezi
Bavoryní a Žebrákem. Před výjezdem byla jednotka odvolána z důvodu
dostatku sil a prostředků.
 28. 4. 2017 Jednotka povolána na požár zářivky ve skladu fy. Ariete. Po příjezdu průzkumem zjištěn již nehořící požár zářivky. Na ochranu
natažen útočný proud „D“ v dýchací technice (v pohotovosti). Dále bylo
provedeno osvětlení místa zásahu pomocí bateriového LED reflektoru
a přirozené odvětrání.
 9. 5. 2017 Jednotka povolána na požár v rodinném domě v Libomyšli. Při příjezdu na místě PS Beroun, PS Hořovice a JSDH Hostomice.
Jednotka ponechána jako záloha na místě události.
 18. 5. 2017 Jednotka povolána na požár lokomotivy ve stanici Stašov. Při příjezdu na místě PS Hořovice, PS Beroun a JSDH Bavoryně.
Jednotka ponechána jako záloha na místě události.
 19. 5. 2017 Jednotka povolána na olej na silnici ve Zdicích, na mostě přes D5. Zjištěn únik oleje v délce cca. 200 m. Ve spolupráci s PS Beroun provedeno zasypání sorbentem, místo předáno Městské Policii.

 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz

Marek Pollak, velitel SDH

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci květnu 2017 bylo 6 dní jasných, 4 dny
skoro jasné, 9 dní polojasných, 8 dní oblačných, 1 den skoro zatažený
a 3 dny zatažené. Z toho byl 1 den mrazivý s teplotou od -0,1 °C do -10 °C,
8 dní letních s teplotou od 25,1 °C do 29,9 °C a 2 dny tropické s teplotou
nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -1,5 °C 10. 5. (středa), 2,1 °C 3. 5. (středa), 2,2 °C
11. 5. (čtvrtek), 4,4 °C 1. a 9. 5. (pondělí, úterý), 6,6 °C 8. 5. (pondělí), 7,3 °C
2. 5. (úterý), ,5 °C 7. 5. (neděle), 7,7 °C 14. 5. (neděle).
Nejchladnější den: středa 10. 5., kdy se teplota pohybovala od -1,5 °C
do + 17,2 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 33,5 °C 30. 5. (úterý), 32,8 °C 29. 5. (pondělí), 29,9 °C
18. a 19. 5. (čtvrtek, pátek), 29,1 °C 28. 5. (neděle), 26,8 °C 17. 5. (středa), 26,7 °C
31. 5. (středa), 26,5 °C 27. 5. (sobota), 25,9 °C 23. 5. (úterý).
Nejteplejší den: úterý 30. 5., kdy se teplota pohybovala od 15 °C do 33,5 °C.
Průměrná teplota za měsíc květen: + 17,27 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: + 7,42 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci květnu se pohybovala od + 8,2 °C
do + 17,8 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc květen: + 13,05 °C.
Průměr zemní teploty od počátku roku: + 5,8 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1002 hPa 11. a 12. 5. (čtvrtek, pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1029 hPa 16. a 17. 5. (úterý, středa).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 12,2 l vody 14. 5. (neděle), 6,8 l vody 8. 5.
(pondělí), 3,5 l vody 15. 5. (pondělí), 1 l vody 24. 5. (středa).
Celkem v měsíci květnu napršelo: 24,9 l/m2.
Od počátku roku napršelo: 162,3 l/m2.
Poznámka: 12. a 13. 5. (pátek, sobota) bylo zaznamenáno vzdálené hřmění a 14.
a 15. 5. (neděle, pondělí) zaznamenány bouřky.
Josef Hůrka

Zubní pohotovost
n 3. - 4. 6. MUDr. Závorová Iva, Žebrák, A. Pacovského 277, tel.: 311
533 447
n 10. - 11.6. MUDr. Zímová Marie,
Hostomice, Tyršovo nám. 225, tel.:
311 583 140
n 17. - 18. 6. MUDr. Žáčková Blan-

ka, Beroun, Pod Kaplankou 508,
tel.: 774 282 146
n 24. - 25. 6. MUDr. Aušteda Josef,
Broumy 73, tel.: 311 585 165
n 30. 6. - 1. 7. MUDr. Agatii
Oleksandr, Beroun, Plzeňská 32/22,
tel.: 608 711 181

www.mesto-zdice.cz

společnost - sport

Životní jubilea
v červnu 2017 slaví:

Zdeněk Filipský, Zdice
Milada Jungmannová, Zdice
Stanislava Svobodová, Zdice
Růžena Zvonařová, Zdice
Anna Melicharová, Zdice
Zdeňka Pužíková, Zdice
Zdeňka Zárybnická, Zdice
Věnceslava Endrštová
a Ladislav Endršt, Zdice
Daniela Říhová, Zdice
Jaroslav Vožeh, Zdice
Vladislav Mužík, Zdice
František Malý, Knížkovice
Ivan Souček, Zdice
Vladimír Kučera, Zdice
Jiří Pfeifer, Zdice
Alena Kusá, Zdice
Hana Bienová, Zdice

V měsíci květnu 2017 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 90.
narozeninám paní Dorotě Pekařové a k 80. narozeninám

Valná hromada TJ Lokomotiva Zdice z.s.
Dne 3. května se konala
v salónku restaurace U Zímů
valná hromada TJ Lokomotiva Zdice z.s.
Z 13 pozvaných zástupců, kteří zastupovali celkem 169 členů,
z toho 102 z řad mládeže, bylo přítomno celkem 11 zástupců oddílu
tenisu, florbalu, odbíjené, ASPV
a atletiky. Ve výroční zprávě o činnosti TJ za minulé období se objevily informace o splacení dluhu Římskokatolické církvi za pronájem
pozemků díky pomoci Města Zdice, které se snaží v současné době
vyjednat s církví směnu pozemků,
aby se tato záležitost vyřešila jednou provždy. Vedle finančních prostředků získaných pro sportovní
činnost mládeže z MŠMT (51 tis.)
a Středočeského kraje (80 tis.) je
stále Město Zdice největším podporovatelem TJ s přispěnou částkou
175 tisíc. Ze zprávy o hospodaření
vyplývá, že se TJ dostala během

Vzpomínka

31. května
uplynulo
již 10 let od
úmrtí mého
manžela,
pana Josefa
Brousila.
Kdo jste ho
měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka Jana s rodinou.

Vzpomínka

paní Mileně Koulové (na snímku nahoře) a panu Zdeňku Šilpochovi (dole)
K jejich významnému životnímu jubileu popřáli pevné zdraví
a spokojenost.
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Vzpomínka

Děkujeme všem příbuzným
a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Annou
Tišerovou, která zemřela 26. 3.
2017. Za projevy soustrasti děkují syn a dcera s rodinami.

www.mesto-zdice.cz

Dne 29. 6.
2017 vzpomeneme
10. výročí
úmrtí mého
manžela
Jiřího
Abraháma.
Za vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínka

Dne 12. 6.
2017 by se
dožil 100 let
pan
Antonín
Frolík,
strojvedoucí
ČSD.
Vzpomínají syn Zdeněk a dcera
Jasnuška s rodinami

roku do kladných čísel a schválený
rozpočet na rok 2017 to potvrzuje.
Z diskuze, ve které se postupně
vystřídali zástupci jednotlivých oddílů, aby podali informaci o své činnosti, vyplynulo, že se vyjma tenisu
potýkají oddíly i nadále s nedostatkem trenérů a cvičitelů mládeže
nebo např. u odbíjené i s malým
počtem samotných hráček. Zapojil
se i pozvaný starosta města Bc. A.
Sklenář, který seznámil přítomné

s plány města na podporu sportu
ve Zdicích, která souvisí s připravovanou modernizací sportovních
zařízení. Zároveň poděkoval všem,
kteří se věnují práci s mládeží.
Na závěr valná hromada odsouhlasila jako výraz poděkování návrh
na udělení čestného členství paní
Janě Kulhánkové za její více jak
30leté působení ve funkci hospodářky TJ.
Miroslav Holotina, předseda TJ

Fotbalový turnaj přípravek
O víkendu 6. a 7. května hostila FK Olympie Zdice druhé kolo turnajů mladších a starších přípravek. Přijelo na 250 malých hráčů ze čtrnácti klubů našeho
okresu. Zdický klub reprezentovaly čtyři týmy, které ve svých skupinách obsadily první, dvakrát třetí a čtvrté místo. Je opravdovou radostí sledovat malé fotbalisty, kteří ještě před třemi roky neuměli kopnout do míče a nyní dokáží předvést pohlednou kombinaci, zakončenou parádním gólem. A fanoušci-rodiče
prožívají stejné vzrušení jako na ligovém
zápase. Je potěšující
sledovat děti se zájmem o pohyb a soutěžení.
Tímto chci poděkovat týmu dobrovolníků a zvláště
hlavnímu trenéru
přípravek Jirkovi
Kulhánkovi za odvahu obnovit dětský fotbal. Zároveň
za vytrvalost, se
kterou jej vede již
několik let. Jirkovi
celý klub blahopřeje k jeho kulatým
narozeninám!
Více fotografií
naleznete na: www.
fkolympiezdice.cz/
Josef Macháček

Zdičtí gymnasté na republikovém finále
Ve dnech 13. - 15. května se
v Doubí u Třeboně uskutečnilo republikové finále ve sportovní gymnastice. Závody proběhly pod záštitou
České asociace Sport pro všechny.
Tým mladých gymnastů, reprezentující oddíl ASPV Zdice, pod vedením
trenéra Václava Štípka, zde získal
za své vydařené sestavy přední místa
v jednotlivcích i v družstvech. Gratulujeme všem k získaným umístěním
a také trenérovi, který se gymnastům
pečlivě věnuje. Všem přejeme hodně
píle a nasazení do další sezóny.
Výsledky republikového finále:
Jednotlivci: Mladší žáci I.: 1. místo
- Tomáš Florian. Mladší žáci II.: 4.
místo - Joshua Cuthbertson, 5. místo

- Patrik Achberger, 7. místo - Albert
Levíček. Dorostenci: 3. místo - Michal Matějka. Družstva: Mladší žáci
II. - 2. místo. Veronika Novotná

 Na snímku zleva: Patrik Achberger, Joshua Cuthbertson, Albert Levíček, Tomáš Florián
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Tenisový oddíl nově ve spolupráci s městem Zdice
Tradice tenisu ve Zdicích je dlouhodobá. Nyní se však podařilo najít společnou řeč s vedením města a Tělovýchovné jednoty a tím odstartovat nové období v historii oddílu.
Úspěchy dětí a reprezentace města
probíhají již dlouhodobě (viz opakovaná první místa družstev v nejvyšších krajských soutěžích a největší
úspěch – postup na Mistrovství republiky družstev v kategorii 8-9 let).
Problémem ale dlouhodobě byly částečné interní neshody uvnitř oddílu,
což navenek působilo celkové špatné
povědomí o oddílu. Po sérii jednání
došlo ke konečnému pozitivnímu výsledku – zvolení nového výkonného
výboru, který je orientován výrazně
dvěma směry. První vede k významné
podpoře výkonnostního tenisu a rozšiřování dětské základny (pro tuto sezónu vedeme celkem 60 dětí, z nichž
valná většina reprezentuje ve smíšených družstvech, letos oddíl a město
reprezentuje 8 družstev mládeže).
Druhý je orientován na spolupráci
s vedením města Zdice a Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Zdice. Nové
vedení oddílu již začalo spolupracovat
se zástupcem SaTZM Zdice panem
Doskočilem a zahájilo nutnou revitalizaci areálu.

Oddíl si jednoznačně uvědomuje
strategicky významnou polohu areálu.
Sídlíme na příjezdu do města a je tedy
i důležité, jak navenek tento vstup vypadá.
Naší vizí blízké budoucnosti je naprostá symbióza s představou rady města o funkční spolupráci. Koncept oddílu
je, jak jsem již částečně uvedl, zaměřen
na splnění všech požadavků souvisejících s moderními přístupy k podpoře
mládeže a primární prevence. Rozšiřujeme členskou základnu nejmenších
věkových kategorií, podporujeme významně výkonnostně orientovanou
mládež, reprezentujeme město a kraj
na nejvyšších výkonnostních úrovních,
finanční podporu od města a kraje využíváme na snižování celkových nákladů
na tréninkový proces, a tím zpřístupňujeme tento sport širší vrstvě obyvatel. Hledáme cesty, jak svépomocí, tak
i s přispěním města, zvelebit areál, aby
byl reprezentativním místem pro všechny, kteří se rozhodnou ho navštívit.
Ve výsledku jsme se po dlouhá léta
snažili o rozvoj mládežnického sportu,

ale až současné zviditelnění a narovnání
vzájemných vztahů přináší významnější a věříme, že dlouhodobou podporu.
Akademie, jejíž trenéři vedou přípravu
závodních hráčů, dál zkvalitňuje tréninkový koncept tak, aby se rozšiřoval
počet výkonnostních hráčů v dětských
kategoriích, a tím se vytvářela široká
hráčská základna pro juniorské kategorie.
Máme připravenou dynamickou strategii
rozvoje závodního tenisu a k tomu potřebujeme významnou finanční pomoc.
Proto jsme skutečně vděčni za současnou
situaci.
Vím, že pravděpodobně není příliš
rozšířené odvážit se veřejně a upřímně
poděkovat za dobrý skutek. Přesto jsme
přesvědčeni, že si to můžeme dovolit.
Děkujeme za dosavadní podporu a věříme, že naše práce s mládeží bude důvodem pro další prohlubování nově vzniklé spolupráce mezi tenisovým oddílem
a městem Zdice. Jmenovitě bychom si
dovolili poděkovat především panu starostovi Antonínu Sklenářovi, předsedovi TJ Zdice panu Miroslavu Holotinovi,
za významnou pomoc při vedení jedná-

 Na snímku z finále Středočeského kraje v soutěži družstev v minitenisu 2016 A družstvo Zdic - kapitán
Tomáš Svoboda, trenér Jiří Rosol,
Rozárka Rosolová, Pepa Svoboda,
Lukáš Kafka a Míša Hnízdil.

ní, trpělivost a snahu porozumět interním záležitostem v oddílu a samozřejmě
za celkovou podporu dobré věci.
Za tenisový oddíl Lokomotiva
Zdice výkonný výbor ve složení: Milan Nocar, Jiří Rosol, Katka
Nová, Tomáš Svoboda, Vítek Červený, Jana Dolenská, Ondřej Slezák.

Výsledky hráčů TK Zdice pod metodickým a trenérským vedením Rosol tennis Academy z.s.
Dlouhodobé:
Jessica Malečková – r. n. 1994, vítězka Pardubické juniorky, nyní ranking WTA 191, v akademii trénovala
ve věku 8-12 let
Tomáš Machač – r. n. 2000, v oddílu
TK Zdice pod vedením J.Rosola trénoval v dětském věku, poté v NTC Sparta
Praha, v reprezentaci ČR U18, ranking
na ITF do 50. místa – velmi perspektivní úroveň
Vašek Slezák – r. n. 1996, od nejmladších kategorií patřil k nejlepším
v ČR, ranking na národním žebříčku až
do kategorie dorost do 4. místa, nyní
hraje nejvyšší univerzitní ligu a studuje v USA (University of Hawaii,
aktuálně vyhlášen hráčem s největším
posunem na žebříčku v celých Spojených státech), v akademii trénuje stále
když se v době prázdnin nachází v ČR
Jakub Vítek - r.n. 1994, nejvyšší universitní liga v USA, v 17 letech ranking na národním žebříčku dospělých
– 23.
Tereza Klocová - r. n. 1994, nejvyšší
univerzitní liga v USA
Filip Duda – r. n. 1998, nyní v reprezentaci ČR do 18 let, ranking na ITF
74, v akademii pravidelně trénoval

do 15 let, nyní příležitostně v přípravném období
Klára Nováková – r. n. 2002, mistryně
republiky do 14 let, ranking na Tennis
Europe, trénovala v akademii do 12
let, vítězka ITF turnajů
Nicole Palečková – r. n. 2003, v kategorii starší žákyně 8.místo v ČR , ranking na Tennis Europe
Družstva:
Rok 2013 – TK Zdice
Družstvo mladších žáků v národní
lize mladšího žactva (nejvyšší soutěž
v ČR)
Rok 2014 – TK Zdice
Družstvo babytenis 3. místo ve Středočeském kraji (ze 64 družstev, nejkvalitněji obsazená krajská soutěž
v Čechách)
Družstvo minitenis 2. místo ve Středočeském kraji
Dva zástupci (Julie Rosolová, Adam
Klepáč) v kategorii minitenis ve výběru Středočeského kraje na Mistrovství
republiky v NTC Sparta Praha
Rok 2015 – Zdice
Babytenis 3. místo ve Středočeském
kraji

Mladší žáci - postup do nejvyšší krajské soutěže
Rok 2016
Minitenis Zdice – 3. místo ve Středočeském kraji (ze 64 týmů !!!)
Babytenis Zdice – účast na MČR
v NTC Prostějov (největší úspěch)
Mladší žáci Zdice – postup do nejvyšší republikové soutěže (O pohár prezidenta ČTS)
Celkem v oddílu 6 družstev mládeže
Mnoho zajímavých výsledků jednotlivců na turnajovém okruhu Českého
tenisového svazu (hráči Kalle, Rosolová Julie, Klepáč, Hnízdil Tomáš,
Nový, Fajmonová, Rosolová Rozárka, Hnízdil Míša, Fikáčková Andrea… dosáhli řadu semifinálových
a finálových umístění)
Rok 2017
Celkem v oddílu 8 družstev mládeže
(3x U7, 2x U9, U12, U 14, U18)
Děti hrající v družstvech jsou odchovanci klubu (ne všechny děti žijí
ve Zdicích, ale trénují zde - dojíždějí)
U12 – nejvyšší republiková soutěž
(O pohár prezidenta ČTS)
U7 – A družstvo ambice na postup

na MČR
U7 – B družstvo ambice na postup
do semifinálové části Středočeského
kraje
U18 – ambice na postup do nejvyšší
krajské soutěže (vše odchovanci klubu)
Výsledky okresních přeborů 2017
Vítězství
- Ondra Slezák U18, dvouhra, kat.dospělí
- Julie Rosolová U10, dvouhra, kat.
U14 !!! (jako mladší žákyně vyhrála
přebory starších žákyň)
- Julie Rosolová – Sofie Lukešová
U10, čtyřhra, kat.U12
Finále
- Mikoláš Nový, dvouhra, kat.U12
- Justýna Kyliánová U11, dvouhra, kat.
U12
- Ondra Slezák U18, čtyřhra, kat. dospělí
- Kryštof Endršt – Tomáš Hnízdil,
čtyřhra, kat.U12
Semifinále
- Kryštof Endršt U11, dvouhra, kat.
U12
- Adam Klepáč U10, dvouhra, kat.U12
- Jakub Dolenský U12, dvouhra, kat.
U14

Tiráž
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