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Zahájení školního roku ve zdických školách

V pondělí 4. září byl slavnostně zahájen nový školní rok. Ve zdické škole
zaplnili žáci 23 tříd - 2., 3., 4., 5. a 7. třídy jsou A, B, C, ostatní A, B. Prvňáčci, pro které je nástup do školy důležitou životní etapou, se na zahájení školy
těšili asi nejvíce. Pozdravit je přišel starosta města Bc. Antonín Sklenář.
Všem předal upomínkové předměty a vyslovil přání, aby se jim ve škole
líbilo a získaly mnoho nových vědomostí a dovedností. Slavnostní okamžiky prvního školního dne zachytil objektiv fotoaparátu pana Libora Jonáše.
Další fotografie ze zahájení školního roku najdete na stranách 6. a 7. Sm

„SBOHEM ZDICE“ - Vaše Česká spořitelna
Začátkem července 2017 vstoupil do mé kanceláře noblesně oblečený pán, který byl regionálním
manažerem České spořitelny. Během tří minut mně sdělil: „Právě jdu
od zaměstnanců z naší pobočky tady
u Vás ve Zdicích. Sdělil jsem jim,
že po vyhodnocení všech kritérií
a porovnání našich údajů s pobočkou v Králově Dvoře představenstvo
České spořitelny rozhodlo, že pobočka České spořitelny a.s. ve Zdicích končí. Pane starosto, končí
na konci srpna. V měsíci srpnu bude
již otevřeno jenom ve středu. Budova je naším majetkem a chceme
ponechat výdejový terminál a objekt
odprodáme. Vážíme si všech našich

klientů, ale jiná situace nemůže nastat. Pobočka je nedostatečně využívána, je nerentabilní.“
Po těchto slovech jsem věděl, co
nastane, až se občané, tzn. klienti ČS,
doslechnou o této skutečnosti. Zejména se jedná o starší spoluobčany, kteří
neumí pracovat s počítačovou a jinou
technikou. Zdičtí občané - klienti
České spořitelny - viděli v uzavření
pobočky České spořitelny ve Zdicích i vinu na straně města. Následně
i v pracovnicích na přepážkách České
spořitelny, které si také vyslechly několik ostrých názorů. V poslední dny,
kdy byla pobočka otevřena, působila
i osobní ochranka na přepážce.
pokračování na 2. straně

 Objekt ve vlastnictví České spořitelny bude prodán.
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„SBOHEM ZDICE“ - Vaše Česká spořitelna
dokončení z 1. strany
Slovně omráčen oznámením
manažera České spořitelny jsem se
snažil argumentovat: „Pane manažere, nezlobte se, ale já pokud jdu
do Vaší pobočky, tak tam vždy jsou
naši občané a Vaši klienti. Vidím
tam nejen občany Zdic, ale i okolních obcí. Když jdu jenom okolo
budovy České spořitelny, tak pořád
někdo vychází nebo přichází. Pobočka České spořitelny ve Zdicích
je více jak 100 let. V minulosti spořitelna zakládala pobočky, aby byla
občanům (klientům) blíže a nyní je
rušíte. Vaši klienti jsou přece i občané, kteří neovládají internetové
bankovnictví a několik let to ještě
potrvá. A osobně musí navštěvovat
pobočky. Máte klienty naše podnikatele. Budete mít pro ně vkladový
bankomat? I našemu městu Vaším
rozhodnutím jste přidělali provozní problémy. Asi rozumím Vašemu
podnikatelskému rozhodnutí, ale
musíte počítat, že starší občané
jsou Vašimi zákazníky a potřebují
Vaše konzultace a zřejmě budou
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přecházet ke konkurenci. Každý ze
starších klientů není schopen absolvovat cestu do okresního města. Není to nic dobrého pro naše
město, pro naše občany a pro naše
podnikatele. Do Vaší pobočky přijíždějí i občané z okolních obcí.“
Manažer České spořitelny mně
oznámil, že si váží všech jejich klientů, že pro ně udělají maximum,
aby jim ve všem vyšli vstříc. Potřásl mně rukou. Požádal jsem o písemnou formu jejich rozhodnutí.
Oznámil jsem, že město se bude
snažit požádat představenstvo České spořitelny, a.s. o přehodnocení
rozhodnutí. Během pár dní se rozběhla podpisová akce na podporu
zachování pobočky ve Zdicích,
kdy pomohli nejen občané Zdic,
ale i Chodouně.
Konkurence dnešních bank je
pro Českou republiku dosti veliká.
Občan, i ten zdický, má myslím
dostatek příležitostí si vybrat tu
správnou banku. Přesto, že jsme
jako město Zdice, tzn. klient České spořitelny, udělali i společně

s našimi občany (klienty ČS) vše
proti rozhodnutí představenstva ČS
a požadovali ještě jeho přehodnocení, ČS je nezměnila. Děkuji všem
občanům za podpisovou a morální
podporu, zejména panu Josefovi
Jonášovi. Musím ale zřejmě konstatovat, že po více jak sto letech
stará tradice pobočky spořitelny
ve Zdicích končí.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

Z historie
spořitelen

Česká spořitelna je největší českou bankou podle počtu klientů,
kterých je zhruba 4,7 milionu. Je
součástí skupiny Erste Group operující ve střední a východní Evropě
se sídlem ve Vídni.

Počátek spořitelen na českém
území byl r. 1825-1844. Zřizování
prvních spořitelen v Evropě spadá
do druhé poloviny 18. století, kdy
většinou v německy mluvících zemích (Německo, Švýcarsko) vzniklo
několik takovýchto institucí. Na začátku 19. století se pak myšlenka
spořitelnictví začala šířit i Británií,
kde lze koncem r. 1818 napočítat již
několik set spořitelen. Účelem spořitelen měla být podpora chudých
vrstev v jejich hospodaření s penězi.
Také v habsburské monarchii se počátkem 19. století začali o spořitelní
myšlenku zajímat a výsledkem snahy různých osob bylo založení Erste
oesterreichische Spar-Casse (První
rakouské spořitelny a budoucího
vlastníka České spořitelny – Erste
Bank) dne 4. 10. 1819 – ta se tak stala prvním peněžním ústavem tohoto
druhu v rakouském císařství.
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informace
Co se týče vkladů, bylo možno
si ukládat od 25 krejcarů do 100
zlatých (při jednorázovém vložení).
Lidé získávali vkladní knížky na jméno (fungovaly však vlastně na doručitele). Úroky byly 4 %, později již
jen 3 %. Spořitelna prováděla pouze
některé aktivní operace (hypoteční
zápůjčky, operace s rakouskými státními papíry a částečně proplácení
směnek před dobou splatnosti), aby
byly vložené úspory chudších lidí
v bezpečí. Bilance banky v následujících desetiletích strmě vzrůstala.
Zatímco vklady z roku 1825 činily
částku 124 000 zlatých, roku 1830
to bylo 1 573 000 zlatých a deset let
poté už 8 087 000 zlatých. Podobně
rostla její aktiva.
V r. 1992 změnila Česká státní
spořitelna svou právní formu na ak-

ciovou společnost s novým názvem
– Česká spořitelna, a.s. Stát si však
ponechal ve svém držení rozhodující
balík akcií, a sice 40 %. Dalších 20 %
získaly bezúplatným převodem města
a obce České republiky a 3 % tvořila
rezervu pro případné restituce. 37 %
akcií pak bylo privatizováno v rámci
1. vlny kupónové privatizace.
V srpnu roku 2000 se rakouská
Erste Bank stala nejprve 52% akcionářem České spořitelny, postupně
svůj podíl navýšila na 98 % (v roce
2002). Česká spořitelna se tak stala
součástí Erste Bank Group.
V roce 2014 měla Česká spořitelna celková aktiva 903 miliard korun
českých a jejich výsledek hospodaření byl 15 miliard korun českých, a to
při celkovém počtu 10 299 zaměstnanců v roce 2016. Zdroj: Wikipedia

Loučení s prázdninami
Tradiční dětské akci na závěr
prázdnin opravdu nepřálo letos
počasí. Hustý déšť překazil 3.
září připravené zábavné odpoledne pro děti. Přesto účastníci, kteří
dorazili, dostali alespoň malou
odměnu. O připravený program
ale děti nepřijdou, náhradní akce

www.mesto-zdice.cz

bude uskutečněna v rámci zdického posvícení 14. 10. 2017 na pěší
zóně od 14:00.
-lj-
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Z jednání Rady města (č. 15, 16, 17)
Rada města č. 15
ze dne 13. 7. 2017
l Předpokládaný harmonogram
zadávacího procesu VZ - Dostavba
školního areálu ZŠ ve Zdicích
Rada města Zdice bere na vědomí předpokládaný harmonogram zadávacího
procesu nadlimitní veřejné zakázky výběr zhotovitele stavby Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova, Zdice předložený společností ELCOS GROUP s. r. o.
formou otevřené aukce.
l Zápis z jednání stavební komise
konané dne 20. 6. 2017
Rada města Zdice bere na vědomí
zápis stavební komise konané dne 20.
6. 2017 a ukládá odboru městských
investic a majetku zadat zpracování
projektové dokumentace chodníku
úpravy v ul. Komenského.
Rada města č. 16
ze dne 7. 8. 2017
l Dotace KÚ - Dostavba školního
areálu ZŠ Žižkova, Zdice
Rada města Zdice
1. souhlasí a doporučuje ZM schválit
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje Infrastrukturního fondu
v rámci tematického zadání Podpora
rozvoje a obnova základních škol
ve výši 10 mil. Kč na akci Dostavba
školního areálu ZŠ Žižkova, Zdice,
2. souhlasí a doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře
podpisem.
l VO - Družstevní a Petra Bezruče
Rada města Zdice
1. uděluje výjimku ze směrnice č.
1/2017 na výběr zhotovitele na akci
Veřejné osvětlení Zdice, ul. Družstevní, Petra Bezruče - sloučení s pokládkou NN v hodnotě 513 494,00 Kč bez
DPH, (tj. 621 328,00 s DPH), kterou
provede firma ENERGON Dobříš s.
r. o., Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš, IČ: 25727362.
2. pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem Smlouvy
o dílo.
l Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. HSAA9092/2017
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. HSAA-9092/2017
mezi městem Zdice, jako nabývajícím a ČR – Hasičským záchranným
sborem hlavního města Prahy, IČ:
70886288, jako převádějícím, jejímž
předmětem je bezúplatný převod dálkového autobusu Karosa RZ: AU 7724 a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
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Rada města Zdice souhlasí s prodejem a následným vyřazením autobusu Karosa, inv. č. 6-444-022-40
vedeném v majetku města Zdice, stř.
273 – PO Zdice poté, co do majetku
města bude zařazen dálkový autobus
Karosa.
l Uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo: Z_
S24_12_8120052612 mezi městem
Zdice, jako žadatelem a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ: 24729035,
jako provozovatelem, v rámci stavby:
„Zdice - překl. kNN pro město - ul.
5. května 390“, spočívající v realizaci přeložky distribučního zařízení
za předpokládanou cenu 43 205,- Kč
+ DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města jejím podpisem.
l Uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě
mezi městem Zdice jako budoucím
oprávněným a Středočeským krajem, IČ: 70891095, zastoupeným
Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00066001, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako
budoucím povinným, v rámci stavby „Zdice VO – Husova, Barákova,
Vorlova, U Hřbitova, Jungmannova,
Nad Kovárnou, Velizská“ spočívající
v umístění kabelů VO do nemovitosti budoucího povinného – pozemek
p. č. 550/16 v k. ú. Zdice, za cenu minimálně 500 Kč v souladu s Ceníkem
Středočeského kraje, kterou hradí budoucí oprávněný a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
l Žádost o směnu pozemků
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemku p. č.
865/32 v k. ú. Zdice ve vlastnictví
města Zdice za pozemky p. č. 1773/3
a 559/12 v k. ú. Zdice.
l Akce - Písmena 2017
Rada města Zdice souhlasí s konáním akce pořádané spolkem ARMY
MUZEUM Klub vojenské techniky
a historie Zdice z. s., IČ: 26527936,
„Písmena 2017“ dne 16. 9. 2017
na pozemcích města Zdice a souhlasí
s výpůjčkou pozemků p. č. 1707/1,
2311/4, 2310/6, 2310/5 v k. ú. Zdice
na dobu od 15. 9. 2017 do 17. 9. 2017
pořadateli akce za dodržení již stanovených podmínek.

l Žádost o ukončení nájemní
smlouvy
Rada města Zdice souhlasí s ukončením
nájemní
smlouvy
čj.
1007/56/3/12-Pet uzavřené mezi městem Zdice a paní J. H. dne 22. 8. 2012
na pronájem části pozemku p. č. 99/4
v k. ú. Knížkovice o výměře 55 m²,
dohodou dle čl. II. Nájemní smlouvy,
k datu 31. 12. 2017.
l Vybudování dopravní infrastruktury v lokalitě
Rada města Zdice bere na vědomí informaci o stavu dopravní infrastruktury v lokalitě Za Litavou.
Rada města č. 17
ze dne 14. 8. 2017
l Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2017
Rada města Zdice bere na vědomí výsledek hospodaření za 1. pololetí 2017.
l VZMR - „Skluzavka - Letní
koupaliště Zdice“
Rada města Zdice
1) pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem příkazní
smlouvy se SaTZM k zastupování
při administraci VZMR „Skluzavka Letní koupaliště Zdice“,
2) souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Skluzavka - Letní koupaliště
Zdice“ a doporučuje panu Bc. Antonínu Sklenářovi, jako pověřené osobě
vedením P. O. SaTZM, podepsání
výzvy v tomto znění,
3) stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
Bc. Sklenář, Mgr. Landa, Ing. Pánek,
MBA, p. Freyburg, p. Macháček, náhradníci: Mgr. Bc. Rajtmajerová,
MUDr. Růžičková, administrace: pí
Křížková,
4) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 29. 8. 2017
do 8,00 hodin,
5) stanovuje termín pro otevírání obálek a hodnocení nabídek komisí dne
1. 9. 2017 od 8,00 hodin.
6) Rada města Zdice žádá odbor městských investic a majetku o předložení
již zhotovené studie stavebních prací.
l Zadávací dokumentace - Projekt
komplexní revitalizace městské zeleně ve Zdicích - etapa II.
Rada města Zdice
1. souhlasí s Oznámením výběrového
řízení - zadávací podmínky na akci
„Projekt komplexní revitalizace
městské zeleně ve Zdicích - etapa II.“
a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem,
2. stanovuje konec běhu lhůty pro podání nabídek dne 29. 8. 2017 v 10,00
hodin,
3. termín zasedání komise pro otevírání a hodnocení nabídek dne 1. 9.
v 9,00 hodin,

4. stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Lenka Vyhnálková, Jiří Ulbrich,
Jaroslav Šmíd, Mgr. Bc. Martina
Rajtmajerová, Bc. Antonín Sklenář,
náhradníci: Mgr. Přemysl Landa,
MUDr. Monika Růžičková, administraci VZ zajištuje firma MSPro s. r. o.
l VZMR - „Projektová dokumentace DÚR, DSP a DPS včetně inženýrinku a výkazu výměr pro akci
„II/605 Zdice, okružní křižovatka
a odklon“
Rada města Zdice
1) souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Projektová dokumentace
DÚR, DSP a DPS včetně inženýrinku a výkazu výměr pro akci „II/605
Zdice, okružní křižovatka a odklon“
a pověřuje pana starostu Bc. Antonína Sklenáře podepsáním výzvy
v tomto znění,
2) stanovuje komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Landa, JUDr. Peltan, Ing. Pánek Václav st., Karel Freyburg, Josef
Macháček, náhradníci: Jan Novotný,
Ing. Andrea Rosenbaumová, Ivana
Rabochová, administrace: Kateřina
Křížková,
3) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 29. 8. 2017
do 8,00 hodin,
4) stanovuje termín pro otevírání obálek a hodnocení nabídek komisí dne
29. 8. od 9,00 hodin.
l Obnova lesoparku Knihov
ve Zdicích - IV. etapa
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
s firmou VYKRUT zahradní služby, a. s. a pověřuje starostu města
Bc. Antonína Sklenáře podpisem tohoto dodatku.
l Odkoupení pozemku do majetku města
Rada města Zdice pověřuje odbor
městských investic a majetku
a) hledáním možnosti směny pozemku
b) v případě, že se nenajde řešení se
směnou pozemku objednáním zpracování znaleckého posudku na pozemek p. č. 1772, trvalý travní porost
o výměře 270 m2 v k. ú. Zdice.
l Dostavba školního areálu ZŠ
ve Zdicích
Rada města Zdice nesouhlasí s navrženými změnami projektu stavby
„Dostavba školního areálu ZŠ ve Zdicích“ v případě, že nebudou dodrženy smluvní podmínky Smlouvy
o poskytnutí služeb a provedení díla
uzavřené mezi městem Zdice a Projektovým ateliérem pro architekturu
a pozemní stavby, spol. s. r. o. ze dne
12. 6. 2017, zejména termín dodání
projektu.
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Zastupitelstvo města dne 12. 7. 2017
Zastupitelstvo města určuje
l Zastupitelstvo města Zdice určuje
ověřovateli zápisu pana Jana Novotného a paní Mgr. Bc. Martinu Rajtmajerovou.
Zastupitelstvo města schvaluje
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje návrhovou komisi ve složení:
předseda pan Mgr. Přemysl Landa,
členové - Ing. Michal Pánek, MBA
a Ing. Andrea Rosenbaumová.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje program zastupitelstva.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
města Zdice na rok 2017 - 2020 dle
přílohy.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje rozpočtové opatření č. 2 roku
2017.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí právu Rady města Zdice
ze dne 26. 6. 2017 o písemné rezignaci pana Bohumila Mudry ze dne 8.
6. 2017 na mandát člena zastupitelstva města Zdice v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 písm. b) zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších
předpisů:
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí zprávu Rady města Zdice
o nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany a volí
pana Petra Pánka za člena zastupitelstva města ode dne 9. 6. 2017 v souladu s § 56 zákona č. 491/2001 Sb.,

o volbách do zastupitelstev obcí,
ve znění pozdějších předpisů.
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí složení slibu v souladu
§ 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
na příštím zasedání zastupitelstva
města z důvodu nemoci.
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí zprávu z jednání rady
města za období od 2. 5. 2017 do 26.
6. 2017 a zprávu z jednání zastupitelstva města ze dne 15. 5. 2017.
Zastupitelstvo města bere na vědomí a nenavrhuje
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí žádost Okresního soudu v Berouně a nenavrhuje nového
kandidáta na přísedícího okresního
soudu.
Zastupitelstvo města souhlasí
l Zastupitelstvo města Zdice souhlasí s prodejem pozemku ve vlastnictví města Zdice p. č. 355/20 o výměře 118 m2, ostatní plocha v k.
ú. Černín u Zdic za cenu 300,- Kč/
m2, dle znaleckého posudku, do podílového spoluvlastnictví - ideální
½ panu J. T. a ideální ½ paní S. T.,
Černín.
Zastupitelstvo města nesouhlasí
l Zastupitelstvo města Zdice nesouhlasí s prodejem části pozemku ve vlastnictví města Zdice p. č.
1756/7 v k. ú. Zdice.
l Zastupitelstvo města Zdice nesouhlasí s prodejem části pozemku
ve vlastnictví města Zdice p. č. 262
v k. ú. Zdice.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se
již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát společnosti ASEKOL
z kterého vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 201 televizí
a 1 876, 09 kg drobného elektrospotřebičů. Tím jsme uspořili 70, 63 MWh
elektřiny, 3 844, 04 l ropy, 326, 02 m3 vody a 2, 96 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 14, 85 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 69, 04 tun. Všichni ti, kteří tříděním takto
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Úspora emisí

Město Zdice obdrželo osvědčení o úspoře emisí. Díky tříděnému sběru
a recyklací využitelných složek komunálních odpadů (papír, plast, sklo),
jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Vytřídili jsme 99, 549 t odpadu a město tak obdrželo 254 659 Kč. Tímto jsme dosáhli úspory: emise CO2
ekv., úspora energie 2 513 940 MJ.

Nové kontejnerové stání

Informujeme občany, že v ul. Na Nové v místě otočky, před č. p. 884
vzniklo nové kontejnerové stání. Je zde umístěn kontejner na papír a kontejner na plasty.
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Volby do Poslanecké sněmovny
se konají na území České republiky
v pátek 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin a
v sobotu 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin
Voličem do Poslanecké sněmovny je:
8 státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny však nemůže volič,
u něhož nastala překážka ve výkonu volebního práva:
8 omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (dále jen „karanténa“);
8 omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny NEVOLÍ cizí státní příslušníci; právo volit do Poslanecké sněmovny má pouze státní občan České
republiky, který splňuje výše uvedené podmínky.
Občan České republiky, který nemá trvalý pobyt na území České
republiky, může volit, pokud je zapsán ve zvláštním seznamu voličů
vedeném zastupitelským úřadem; o tento zápis musí na zastupitelském
úřadě příslušném podle místa bydliště v zahraničí požádat do 10. 9.
2017. Hlasovat pak může na zastupitelském úřadě, kde je v seznamu
voličů zapsán nebo může u tohoto zastupitelského úřadu požádat
o vydání voličského průkazu, se kterým je pak možné hlasovat v kterékoli volební místnosti na území České republiky nebo v zahraničí.
Pokud občan s ukončeným trvalým pobytem v České republice není
zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, nemůže
své právo volit realizovat, neboť nesplnil podmínky stanovené příslušným zákonem. Zapsat takového občana do stálého seznamu voličů není
možné, neboť stálý seznam voličů vede obecní úřad podle § 28 odst.
1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí pouze pro voliče, kteří jsou
v této obci přihlášeni k trvalému pobytu.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU SÍDLA
VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
OKRSKU Č. 4 ČERNÍN
Vážení občané,
upozorňujeme na přemístění volební místnosti okrsku č. 4
ve Zdicích, část obce Černín z budovy hostince U Šmídů, Černín čp. 31, do budovy hasičské zbrojnice, Černín čp. 1.
Děkujeme za pochopení

Sbor dobrovolných hasičů Zdice

POŘÁDÁ NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ A HASIČEK
ve věku od 4 do 17 let
A co tě čeká:
- učení se novým dovednostem
- účast na soutěžích
- pravidelná letní a podzimní soustředění
- spousta zábavy, řada výletů a akcí
- najdeš nové kamarády
- do budoucna se můžeš stát opravdovým hasičem
Kroužek máme každé pondělí od 16:00 do 17:30
v hasičské zbrojnici ve Zdicích u vlakového nádraží.
Více informací u vedoucích: Radek Havrda 720 340 195, Barbora Roztočilová 608 437 895, Marie Stejskalová 602 833 166

5

školství

Zahájení školního roku ve zdických školách

 Kroky starosty města Bc. Antonína Sklenáře vedly v první školní
den také do mateřské školy. Prohlédl si připravené učebny a popřál paním učitelkám, aby se jim
i nadále dařila práce s dětmi.
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školství - společnost
...naši prvňáčci
ještě čtyřikrát

Slavnostní rozloučení
se žáky 9. tříd
Devět let školní docházky
uteklo vystupujícím žákům velice rychle. Slavnostní rozloučení s
nimi se konalo v pátek 30. června
v obřadní síni radnice postupně s
9. A a 9. B. Po proslovu starosty
města Bc. Antonína Sklenáře a
ředitelky školy Mgr. Evy Fiřtové
převzali vystupující žáci z rukou
svých třídních učitelů Mgr. Petry
Nováčkové (9. A) a Mgr. Jarmily
Švábové (9. B) pamětní listy, od
Města Zdice dostali na památku

upomínkové předměty. Všichni
žáci se poté podepsali do pamětní
knihy. Pěkným okamžikem slavnosti bylo poděkování žáků svým
učitelům, stejně jako poděkování
starosty města pedagogům zdejší
školy za jejich zodpovědnou práci při vzdělávání a výchově jim
svěřených žáků. Po slavnostním
rozloučení se ještě společně všichni vyfotografovali před budovou
radnice.
Sm

 Třída 9.A před zdickou radnicí.

 Třída 9.B

Tradiční
zdické posvícení

se uskuteční ve dnech 13. - 15. října, opět na pěší zóně.
Všichni jsou srdečně zváni.
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pozvánky
Dobřichovická divadelní společnost uvede
v sobotu 7. 10. 2017 od 18:30 na jevišti Obecního domu v Chodouni
známou komedii G. Feydea

“BROUK V HLAVĚ”

Předprodej místenkových vstupenek – OÚ Chodouň , Společenský dům Zdice

Šachový klub Zdice informuje
Šachový klub Zdice pořádá ve čtvrtek 28. září ve Společenském domě
Zdice 14. ročník Svatováclavského
turnaje hraného zároveň jako 1.
kolo regionálního přeboru žáků
v šachu skupiny SB 2017/2018 (kategorie HD10,12,14,16,18)
PREZENTACE: 8:45 - 9:15. ZAČÁTEK: 9:30 – 9:45. PRÁVO ÚČASTI: registrovaní i neregistrovaní hráči
a hráčky. Turnaj mladších ročník 2007
a mladší, kategorie HD10+12. Turnaj
starších ročník 2001 a mladší, kategorie
HD14 + 16 + 18. STARTOVNÉ: 50,Kč. S SEBOU: na každého lichého
hráče jedna šachová souprava + hodiny.
PŘIHLÁŠKY: nepovinně na e-mail pořadatele (urychlení prezentace), v případě vyčerpání kapacity hrací místnosti
budou upřednostněni přihlášení hráči.
Pro usnadnění přípravy hracího sálu
jsou oddíly s početnějšími výpravami
laskavě žádány alespoň o sdělení přibližného počtu. Každý hráč mladší 16ti
let musí mít s sebou po celou dobu ko-

nání turnaje zodpovědný doprovod starší 18ti let. Občerstvení v hrací místnosti
není zajištěno, nicméně přes ulici je otevřena večerka. Těšíme se na Vaši účast.
Eva Rosenbaumová, tel.: 720 053 614,
sachyzdice@gmail.com.

ŠACHOVÝ KLUB

ZDICE
pořádá nábor žáků a předškoláků

Schůzky budou probíhat v úterý

začátečníci 17.00 - 17.55 (nemusí umět hrát, naučíme)
pokročilí 18.00 - 19.30

ve Společenském domě ve Zdicích
začínáme 5.9.2017
Bližší informace podá

Eva Rosenbaumová, tel.: 720 053 614,
email: sachyzdice@gmail.com

WWW.SACHYZDICE.CZ

Ztracená generace
Městská knihovna Zdice: 11. 9. – 13. 10. 2017

Putovní výstava Památníku Karla Čapka vznikla u příležitosti stoletého
výročí 1. světové války a zachycuje bratry Čapky mezi přáteli v okruhu
umělců sdružených kolem kavárny Union. Vedle životního příběhu Karla
a Josefa Čapkových v období od roku 1910 – 1918 zachycuje rovněž životy známých spisovatelů, hudebních skladatelů, architektů a malířů, kteří se
scházeli v kavárně Union. Výstava navíc zachycuje osudy obce Stará Huť,
na jejímž příběhu lze sledovat těžkosti, kterými procházely i ostatní obce
a města budoucího Československa. Návštěvník si prostřednictvím výstavy
nejen připomene průběh války, ale také hlouběji pronikne do problematiky
počátků budoucí kariéry Karla a Josefa Čapkových. Výstava dále seznamuje s osudy Eduarda Basse, Františka Langra, Gočára, Křičky a dalších.

VŠUDE ŽIJÍ LIDÉ
21.9.2017 od 18 hodin v Městské knihovně Zdice

Danka Šárková

úspěšná spisovatelka, redaktorka a cestovatelka představí své knihy,
povypráví o práci s tradiční čínskou medicínou a o svých zážitcích
z cest po Kambodži, Malajsii, Thajsku, Tanzánii, Etiopii a JARu.
To vše doplněno promítáním a autorským čtením.
vstupné volné

Zájezd

na zámek Březnice
Společenský klub Zdice a kulturní komise RM pořádají
v sobotu 23. září 2017 zájezd
na zámek Březnice.
Cena zájezdu 100,- Kč. Odjezd
v 11:45 z Palackého náměstí.
Přihlášky: Společenský klub
Zdice po - pá 7 - 15:30 h., tel.
311 685 186, 602 628 867.
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kultura

Díky za krásný kulturní zážitek

Jsem spolu s přáteli pravidelnou
návštěvnicí závěrečného koncertu Interpretačních kurzů v Litni, a tak jsme
si nenechali ujít ani ten letošní, který
v neděli 13. srpna 2017 do zámeckého areálu přilákal milovníky operního
zpěvu. Byl to nádherný zážitek, a tak
mi dovolte, abych se s Vámi o něj
podělila. Čtvrtý ročník těchto kurzů
jako lektoři vedli vynikající operní
pěvci Kateřina Kněžíková a Adam
Plachetka za klavírní spolupráce
šéfkorepetitora Národního divadla

operních nadšenců a jejich lektorů.
Za čtyři roky svého konání se tento
koncert stal u milovníků operní hudby již vyhledávanou událostí. Dokladem toho je, že byl již v polovině
června beznadějně vyprodán.
Krásným sálem zněly v Čechovně
árie z oper Giacoma Pucciniho, Vincenza Belliniho, Wolfganga Amadea
Mozarta, Antonína Dvořáka, Bedřicha
Smetany, Charlese Gounoda, Giacoma Pucciniho a Gaetana Donizettiho.
Vystoupení všech mladých pěvců se

 Na snímku zleva: Veronika Čambalová, Kateřina Kněžíková, Jarmila
Balážová, Nela Skarková, Jana Ženková, Tereza Maličkayová, Markéta
Böhmová, Alena Kropáčková, Nikola Uramová, Barbora Michalcovská,
ve 2. řadě Adam Plachetka a Robin Červinek, dole Zdeněk Klauda. Foto:
Markéta Kobrsková

 Kateřina Kněžíková a Adam
Plachetka při autogramiádě.
Zdeňka Kloudy.
Devět mladých pěvkyň a jeden
pěvec, kteří jsou na počátku své kariéry, studovali v zámeckém prostředí
v Litni po dobu pěti dnů intenzivně
svůj hlasový projev, pěveckou interpretaci a techniku. Jejich úroveň si
pochvalovali i samotní lektoři kurzů. Zázemím pro studium se stala
historická budova Čechovny, kterou
kdysi slavná pěvkyně Jarmila Novotná obývala s rodinou. Během studia
zpěvu se mladí pěvci seznámili také
s životem této české sopranistky
a velké vlastenky, která zpívala po celém světě, a jejíž domovskou scénou
se po šestnáct sezón stala Metropolitní opera v New Yorku.
Interpretační kurzy vyvrcholily
závěrečným koncertem mladých
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pěvci. Ovace, kterými návštěvníci
aplaudovali za nádherný výkon, nebraly konce.
Letošní Interpretační kurzy
v Litni byly jedním z klíčových
projektů 6. ročníku Festivalu Jarmily Novotné 2017, jejíž 110. výročí
narození si letos připomínáme. Nejvýznamnější událostí tohoto ročníku bude 25. září operní galapředstavení Pocta Jarmile Novotné 2017.
Uskuteční se v pražském Rudolfinu
za účasti Adama Plachetky, Kateřiny Kněžíkově, Aleše Brisceina,
Adriany Kohútkové a Niny Tarandek. Sólisty doprovodí Symfonický
orchestr Českého rozhlasu, který
s organizací Zámek Liteň, z.s.,
slavnostní koncert spolupořádá.
Orchestr bude řídit jeho šéfdirigent
Ondrej Lenárd. Koncert je zcela vyprodán. Určitě bude pro milovníky
operní hudby dalším krásným zážitkem a potěšením na duši.
Na závěr popřejme neziskové organizaci Zámek Liteň, jejímž cílem je
obnovit a pozvednout jméno a odkaz
Jarmily Novotné, mnoho úspěchů při
pořádání dalších ročníků Festivalu
Jarmily Novotné.
Jana Smíšková

Radka Fišarová
s kapelou Aliaksandr Yasinski
a Jazz 4
Rendez – vous

Sál OBECNÍHO DOMU
CHODOUŇ
sobota 18. 11. od 18:30
Česko - francouzský koncertní program, ve kterém se představí známá
muzikálová zpěvačka a hlavně výborná šansoniérka se svým doprovodem.
Předprodej místenkových vstupenek
Smíšenka na návsi, Květiny - Palková, Samoobsluha - Autobus. nádraží
Zdice
Bližší info - tel. 724 215 264

setkala se skvělými ohlasy nadšeného publika, všichni byli odměněni
bouřlivým potleskem. Vyvrcholením
koncertu bylo společné vystoupení
Kateřiny Kněžíkové a Adama Plachetky, kteří uchvátili přednesem duetu
z opery Don Pasquale.
Pořadatelé koncert poprvé živě
streamovali na facebookové stránce
Festival Jarmily Novotné, kde jej již
zhlédlo několik tisíc uživatelů. Můžete se na něj kdykoliv podívat.
Výborným nápadem bylo uspořádání autogramiády s Kateřinou
Kněžíkovou a Adamem Plachetkou
po skončení koncertu. Oba byli
velice příjemní a milí. Zasluhují
pochvalu za to, že předávají své pěvecké zkušenosti mladým adeptům
operního zpěvu. V Litni se jako lektoři svého úkolu zhostili na výbornou již po několikáté. Interpretační
liteňské kurzy nejsou jediné, při
kterých se věnuje Adam Plachetka
mladým pěvcům. Návštěvníci Pražského jara 2015 a televizní diváci
mají určitě v paměti koncert nazvaný Pocta Jarmile Novotné 2015.
Na něm vynikající basbarytonista,
který již účinkuje na předních operních světových scénách, vystoupil se čtyřmi výbornými mladými
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BEROUN, příspěvková organizace,
provozovna Zdice vám ve školním roce 2017/2018 NABÍZÍ KROUŽKY

CVIČENÍ PRO DĚTI
n SPORTÍK 1, 2

Sportík je určen dětem navštěvující 1. stupeň ZŠ. Jedná se o funkční
kruhový trénink, díky němuž si děti
zlepší držení těla, obratnost, získají
lepší kondici, zdokonalí si techniku
prováděných cviků a to vše zábavnou formou. V úvodu každé tréninkové
hodiny se děti zahřejí pomocí pohybové hry, procvičí se a následně se pustí
do funkčního kruhového tréninku. Lektorka zohlední fyzické možnosti každého dítěte a pod jejím dozorem potupně přechází od základní k obtížnější
variantě prováděného cviku. Proto je tento druh cvičení vhodný pro děti
s odlišnou mírou fyzické zdatnosti.
Tělocvična ZŠ Zdice, PO 16:00 - 17:00; cena 1 200 Kč/školní
rok; Lektorka: Markéta Potencová
Tělocvična ZŠ Zdice, ČT 16:00 - 17:00; cena 1 200 Kč/školní
rok; Lektorka: Markéta Potencová

n FUNKČNÍ KRUHOVÝ TRÉNINK pro děti a mládež

Rádi byste na sobě zapracovali, zasportovali si a trochu se začali hýbat? Na lekce
pro dospělé se zatím necítíte, nemůžete? Neváhejte a přijďte na náš funkční kruhový trénink pro děti a mládež od 12 let. Procvičíte celé tělo, užijete si hodinu plnou
zábavného cvičení, dřiny ale i pocitu radosti z pohybu. Samozřejmě nechybí ani
hudba, která vás požene vpřed k lepším výkonům. Tempo a intenzitu cvičení přizpůsobíte sobě a ne skupině. Lektorka ohlídá správnost provedení cviků a připraví
pro vás trénink tak, abyste z něj získali maximum pro své zdraví i kondici.
Tělocvična ZŠ Zdice, ÚT 17:00 – 18:00; cena 1 200 Kč/školní
rok; Lektorka: Markéta Potencová

n OD LUMPÁREN K POHYBU

Cvičení je vhodné pro děti od čtyř do sedmi let. Při cvičení se využívají
různé tradiční i netradiční náčiní a nářadí. Prostřednictvím správně zvolených kolektivních her a všestranných cvičení děti zábavnou formou zlepšují svou kondici, držení těla a celkovou fyzickou zdatnost. Je kladen důraz
na podpoření všestranné pohybové průpravy dětí, rozvíjení kladného vztah
ke sportu, zdokonalení obratnosti a šikovnosti dětí, vzájemné spolupráce
a zdravé soutěživosti. Děti se nemusejí bát, že jim něco nepůjde, vše se
spolu postupně naučíme a hodinu si tak všichni naplno užijeme.
Tělocvična ZŠ Zdice, ČT 15:00 – 16:00; cena 1 200 Kč/školní
rok; Lektorka: Markéta Potencová

CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
n POZNÁVÁM, CO UMÍM

Poznávám, co umím je kroužek určen pro maminky na mateřské dovolené, které chtějí neobvykle trávit čas se svými dětmi od 2 do 4 let. Malí
průzkumníci mohou za pomoci rodičů zdolávat překážkové dráhy. Díky
připraveným hrám si děti rozvíjejí vztah k jiným dětem, učí se přátelskému soupeření a přirozené soutěživosti. Děti si dále zdokonalují i zručnost,
soustředěnost a manuální šikovnost při aktivitách jako je navlékání korálků,
rozlišování barev, tvarů atd. Vše probíhá zábavnou formou a děti mají možnost prožít mnoho nových zážitků a osvojit si spoustu nových dovedností.
Sportovní hala Zdice, ČT 10:00 – 11:00; cena 70 Kč/lekce;
Lektorka: Markéta Potencová

ně zvolených kolektivních her a všestranných cvičení si děti společně s rodiči
zlepšují svou kondici, fyzickou zdatnost, naučí se vzájemné spolupráci, zdravé
soutěživosti a pěstují si kladný vztah ke sportu a zdravému životnímu stylu.
Tělocvična ZŠ Zdice, ÚT 16:00 – 17:00; cena 70 Kč/lekce; Lektorka: Markéta Potencová

VÝTVARNÉ ČINNOSTI
n KERAMIKA PRO DĚTI

Kroužek je určen pro děti ve věku 7 - 15 let. Děti se naučí práci s keramickou hlínou při tvorbě výrobků. Dále si osvojí různé techniky zdobení výrobků, nanášení glazury a jiné. Na kroužku budou mít děti možnost si vyrobit dekorace, či dárky pro své blízké a současně rozvíjet svou zručnost a kreativitu.
Společenský dům Zdice, ST 14:00 – 15:30; cena 1 600 Kč/
školní rok; Lektorka: Marcela Heřmanová

n KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI

Kroužek je určen rodičům, kteří se chtějí se svými dětmi kreativně rozvíjet a vytvářet společné výrobky. Z kroužku si budete moci odnést krásné
dekorace, či dárky pro sebe, rodinu a přátele. Společně s dětmi tak máte
jedinečnou možnost strávit volný čas, naučíte se vzájemně si pomáhat
a spolupracovat. Osvojíte si správné postupy při práci s keramickou hlínou,
dekorování výrobků po výpalu pomocí glazur a mnoho dalšího.
Společenský dům Zdice, ÚT 15:00 – 16:30; cena 70 Kč/lekce;
Lektorka: Marcela Heřmanová

n BARVIČKA

Barvička je výtvarný kroužek určený dětem ve věku 7 - 12 let. Děti budou mít jedinečnou možnost tvořit z různých materiálů jako je dřevo, papír,
látka, keramika, plast atd. Tyto materiály se děti naučí správně opracovat,
seznámí se s různými výtvarnými technikami a postupy. Domů si odnesou
spoustu krásných výrobků, které jim mohou nadále zdobit pokojíček, nebo
s nimi udělají někomu radost a darují je jako dárek.
Společenský dům Zdice, ST 15:45 – 17:15; cena 1 600Kč/
školní rok; Lektorka: Marcela Heřmanová

OSTATNÍ
n PŘÍTEL LESA

Kroužek pro děti od 5 let, které by chtěly zábavnou formou poznávat přírodu kolem sebe, šifrovat zprávy, uzlovat, seznámit se se základy první pomoci, bezpečné práce s ohněm a mnoho dalšího. Děti budou trávit převážnou většinu času venku, kde si přírodu užijí naplno. Nejen že na kroužku
Přítel lesa děti získají mnoho užitečných a zajímavých informací o přírodě
aj., ale zcela jistě poznají nové kamarády, s nimiž si užijí spoustu zábavy při
hraní her, které jsou též nedílnou součástí kroužku.
Společenský dům Zdice, ÚT 14:00 – 15:00; cena 1 200 Kč/
školní rok; Lektorka: Marcela Heřmanová

n CHEMICKÉ HRÁTKY

Kroužek je určen pro děti školou povinné. Pomocí badatelských pokusů
se budou děti seznamovat se základními přírodními zákony a objevovat taje
chemie a fyziky. Jednoduché pokusy si samy vyzkoušejí.
ZŠ Zdice, ČT 14:00 – 15:30; cena 1 600 Kč/školní rok; Lektorka: Dana Adamiv

n CVIČENÍČKO

Odpolední aktivita nejen pro děti školkou povinné (3 - 5let) a jejich rodiče.
Zdolávání překážkové dráhy, skákání v pytli, lezení po žebřinách, zdokonalování manipulace s míčem či přechod kladiny.... to vše je jen zlomek toho, co
si děti společně s rodiči mohou na kroužku vyzkoušet. Prostřednictvím správ-

ZAHAJOVACÍ SCHŮZKY PROBÍHAJÍ V TÝDNU OD 11. DO 15. ZÁŘÍ.
Neváhejte a pojďte se k nám podívat.
Více informací naleznete na webu DDM Beroun: www.ddmberoun.cz a na telefonu: 727 850 637
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hasiči

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění

Cheznovice

Mladí hasiči na Berounce
a soustředění v Cheznovicích
DOBRODRUŽSTVÍ
NA BEROUNCE
Poslední víkend v červnu mladí
hasiči vyrazili na raftech na řeku
Berounku. Tato akce pro ně byla
odměnou za jejich celoroční snahu
při soutěžích v hasičském sportu.
Berounka

Původní plán trávit celý víkend
na vodě bohužel nevyšel z důvodu
velkého sucha a nedostatku vody,
a proto jsme zůstali celý víkend
v kempu Zvíkovec. I přes tyto malé
komplikace si děti celý víkend náramně užily. Naučily se pádlovat,
vyzkoušely si jízdu na motorovém člunu, koupaly se a soutěžily
ve vodě. Oba večery pak byly zakončeny táborákem a opékáním
špekáčků.

Všem zúčastněným moc děkuji
a těším se na další akce a setkání.
SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH
HASIČŮ V CHEZNOVICÍCH
Jako tradičně byl poslední červencový týden věnován soustředění
mladých hasičů. Tentokrát se konalo v rekreačním středisku Svatý
Štěpán v Cheznovicích. Pro děti byl
připravený bohatý program. Nejen,
že se zlepšovaly v hasičských dovednostech, ale také na ně čekala
celotáborová hra Piráti. Vedoucí
s dětmi měli připravené kostýmy,
každé družstvo si vyrobilo vlastní
vlajku a během týdne plnilo řadu
sportovních, vědomostních a přírodovědných úkolů, které na konci
týdne vyvrcholily pokladovou hrou.
Kromě malých truhliček pro každý
tým byla pro ně ještě schovaná velká truhla plná odměn a diplomů.
Každé družstvo pak za své snažení
dostalo výborný dort.
Moc děkuji všem vedoucím, kteří se zapojili do příprav a realizace
celého soustředění. Velké poděkování také patří našemu hasičskému
sboru za finanční podporu.
Radek Havrda, vedoucí mládeže

Poděkování poctivému nálezci

Rád bych touto cestou poděkoval paní Věře Vurmové, která dne 7. 8. přinesla
na sekretariát nalezenou finanční hotovost ve výši 5 000,- Kč. Náhoda tomu
přála, aby se ve stejnou dobu na sekretariát dostavila i majitelka nalezené hotovosti. Jak jsme se dozvěděli, majitelka peníze vyzvedla předchozí den večer.
Bohužel byla při odchodu od bankomatu natolik zamyšlená, že odešla bez vyzvednuté částky. Bylo tak velké štěstí, že hotovost našla poctivá občanka, která
ani chvilku neváhala o tom, že by si peníze nechala a nalezenou částku donesla
na úřad. Těší mě, že jako starosta města Zdice, mohu poděkovat našemu občanovi a poctivému nálezci paní Věře Vurmové.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města

www.mesto-zdice.cz

 23. 6. 2017 Jednotka informována o kočce na jezu ve Zdicích.
Průzkumem zjištěna kočka na větvi uprostřed jezu. Provedena její záchrana, a jelikož nebyla nijak zraněna tak i vypuštění do přírody.
 5. 7. 2017 Jednotka povolána na zatopený sklep ve Zdicích
Na Hroudě. Při příjezdu na místě PS Beroun. Po dohodě s VZ byla
na místě ponechána JSDH Zdice a PS Beroun se vrátila zpět na základnu. Průzkumem zjištěn vybydlený dům se zatopeným sklepem
do výšky cca 1,5 m. Voda značně znečištěna fekáliemi ze sousedního
septiku. Bylo provedeno vyčerpání sklepa, za pomoci dvou kalových
čerpadla, do kanalizace.
 19. 7. 2017 Jednotka povolána na požár pole v Bavoryni. Pří
příjezdu na místě členové JSDH Bavoryně, příjezd společně s PS
Beroun, zjištěn uhašený požár příkopu u pole o rozloze cca. 5×2 m.
Po dohodě s PS Beroun byl od CAS-10 natažen naviják a požářiště
prolito, zároveň byla prováděna kontrola termokamerou.
 24. 7. 2017 Jednotka povolána na požár sklepa v panelovém
domě na sídlišti Nad Stadionem v Králově Dvoře. Po příjezdu a dohodě s VZ provedla jednotka nasazení přetlakové ventilace, dále se
podílela na organizaci zásahu.
 24. 7. 2017 Jednotka povolána na blíže nespecifikovaný požár
ve Zdicích Na Hroudě. Při příjezdu na místě velitel čety PS Beroun.
Průzkumem zjištěno nenahlášené pálení odpadu na soukromém pozemku. Jelikož oheň nikoho neohrožoval, tak se jednotka z rozhodnutí VZ vrátila zpět na základnu.
 30. 7. 2017 Jednotka povolána na dopravní nehodu osobního
automobilu s vlakem v Lochovicích. Při příjezdu na místě PS Hořovice a velitel čety Beroun, z rozhodnutí VZ se jednotka vrátila zpět
na základnu.
 31. 7. 2017 Jednotka povolána na požár střechy u rodinného
domu v Popovicích. Při příjezdu na místě PS Beroun a JSDH Králův
Dvůr. Po dohodě s VZ se jednotka zapojila do vynášení vybavení zasaženého objektu, VJ prováděl fotodokumentaci, dále byly použity
přenosné osvětlovací LED reflektory a připraveno doplňování zasahující techniky.
 5. 8. 2017 Jednotka povolána na kouř v kuchyni rodinného
domu. Po příjezdu zjištěno od majitele vypnutí el. proudu i plynu.
Za použití dýchací techniky a se současným bojovým rozvinutím
proudu „D“ z navijáku CAS-10 proveden průzkum objektu. Plamenné hoření nezjištěno, pouze zjištěno škvaření elektroinstalace. Další
členové jednotky provedli natažení záložního proudu „D“. Zahájeno
přirozené odvětrávání objektu, poté nucené odvětrávání za pomoci
elektrocentrály a elektrického přetlakového ventilátoru PS Beroun.
Následně došlo k předání místa majiteli.
 9. 8. 2017 Jednotka povolána na otevření rodinného domu
z důvodu podezření na úmrtí. Při příjezdu na místě Městská Policie,
Policie ČR a posádka ZZS. Během průzkumu se na místo dostavila
PS Beroun, společně provedeno vylomení vložky a otevření domu.
Poté s Policií proveden průzkum domu, bez nálezu pohřešované osoby. Následně jednotka předala místo události PČR a vrátila se zpět
na základnu.
 10. 8. 2017 Jednotka povolána na požár posekané louky nad
Koněprusy směrem na Měňany. Při příjezdu na místě PS Beroun
a JSDH Králův Dvůr. Z důvodu dostatku SaP a z rozhodnutí VZ se
jednotka vrátila zpět na základnu.
 17. 8. 2017 Jednotka povolána na dopravní nehodu motorky a osobního automobilu mezi Zdicemi a Žebrákem, u odbočky
na Hředle. Při příjezdu na místě PS Hořovice, ZZS Zdice a PČR
Zdice. Po dohodě s velitelem zásahu bylo provedeno protipožární
opatření na osobním automobilu a spolupráce při transportu zraněného do ZZS. Vzhledem k odjezdu PS Hořovice k jiné události bylo
převzato místo zásahu. Ve spolupráci s PČR uvolněn jeden jízdní pruh
ke kyvadlové dopravě, kterou řídili členové jednotky. Po příjezdu dopravní Policie jim bylo předáno místo zásahu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz
Marek Pollak, velitel SDH
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MS Hrouda: Ochrana lesních mláďat
Léto nám již bude brzy končit
a spousta zvěře a zvířat vyvedla své
mladé. My myslivci z MS Hrouda
Zdice máme za úkol je chránit a starat se o ně. Chtěli bychom vás tímto upozornit, abyste dodržovali klid
a ticho na cestách v polích a lesích,
protože každé zbytečné vyrušení jak
mláďat, tak dospělé zvěře je pro ně
velmi stresující. V dnešní době, kdy
se města a vesnice rychle rozrůstají
a zvěři ubývá přirozeného prostředí,
je důležité jí ponechat klid a nejen
v letních měsících, ale celoročně.
Jedná se hlavně o venčení psů.
Venčení psů je v naší honitbě
velký problém. Téměř každý den se
setkáváme s volně pobíhajícími psy,
kteří nejsou pod plnou kontrolou své-

ho pána. Ti dokáží napáchat veliké
škody, které jejich pán ani nezaznamená, ale my pak nacházíme stržená mláďata a zdevastovaná hnízda.
Děkujeme Vám za pochopení a udržování klidu a pořádku naší honitbě.
Přírodě a myslivosti zdar!
Štěpán Prokop
předseda MS Hrouda Zdice

Zamyšlení
Turnaj v malé kopané
Dne 5. července se konal na fotbalovém hřišti ve Zdicích turnaj
v malé kopané pro dospělé. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů složených
z neregistrovaných a registrovaných hráčů. Po dopoledním boji
ve skupinové fázi, přišly v odpoledních hodinách na řadu klasické

12

vyřazovací zápasy. Ve finálovém
utkání nakonec potvrdil svou dominanci, po celou dobu turnaje dobře
hrající, tým „Povolit – přitáhnout.“
Mužstva byla složena z kvalitních
hráčů, kteří zastupovali jednotlivé soutěže od okresního přeboru
až po 3. ligu. Nejlepším střelcem
turnaje se stal Martin Kraus, který ve velkém fotbale reprezentuje
Králův Dvůr. Hodnotné ceny si
rovněž odnesl tým z Králova Dvora a Loděnic a také nejlepší střelec
a brankář turnaje. Fotbalisty ze Zdic
reprezentovaly dvě mužstva, bohužel ani jeden z nich nedosáhl na nejvyšší příčky turnaje. Příští rok bude
FK Olympie Zdice pořádat druhý
ročník tohoto turnaje.
Michael Macourek, předseda
oddílu FK Olympie Zdice

Za svého dětství jsem chodil s dědou ve Zdicích do lesoparku Knihov,
který byl v minulém roce znovu obnoven a obohacen o naučnou stezku.
Na jeho východní straně při pohledu na Popovice, část Králova Dvora
a Berouna jsem dostal vždy za úkol spočítat komíny Králodvorských železáren. Jako dítě předškolního věku jsem už uměl počítat do deseti. V té době
jsem netušil, že po ukončení základní školy do tohoto podniku nastoupím
jako učeň a po absolvování středoškolského vzdělání jako technik.
Dnes, když se z téhož místa dívám žádných komínů nevidím. Odešly
do historie a spolu s nimi i bezmála čtyři tisíce pracovních příležitostí pro
občany okresu Beroun. Určitou útěchou je mi rozhovor s uznávaným hutním
odborníkem Ing. Vratislavem Čápem, který už v šedesátých letech minulého
století při jedné společné služební cestě prohlásil: „Jestli se někdy v budoucnosti vrátí do Československa tržní hospodářství a s ním konkurenční
prostředí, železárny v Králově Dvoře to nepřežijí. Většina hutních provozů
je zastaralá a už v současné době existují v Československu moderní, nesrovnatelně výkonnější hutní pracoviště s podstatně menším počtem pracovníků.“ Jeho slova se naplnila.
Co se dalo předpokládat po „sametové revoluci“ v případě Králodvorských železáren, se nepředpokládalo v desítkách československých podniků
v oblasti sklářského, keramického, textilního a strojírenského průmyslu. Jejich výrobky, do té doby v zahraničí uznávané, se staly bohužel obětí zahraničních konkurentů a jejich domácích přisluhovačů.
Josef Hůrka

TJ Lokomotiva Zdice hledá cvičitele a trenéry
k dětem, které mají zájem o florbal, volejbal, badminton,
atletiku a cvičení s herními prvky.
Bližší informace na tel.: 724 868 844.
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Životní jubilea
v září 2017 oslaví
František Pekař, Zdice
Miluše Fialová, Zdice
Bedřich Frýbert, Černín
Marie Červená, Zdice
Zdenka Pavlisová, Zdice
Marie Brainhofová, Zdice
Josef Zoul, Zdice
Vladimír Pánek, Zdice
František Jandík, Zdice
Luděk Červený, Zdice
Věra Nová, Zdice
Jindřiška Šlapáková, Zdice
Vlasta Peterková, Zdice

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

Dne 7. července 2017 v obřadní
síni Městského úřadu ve Zdicích
potvrdili a slavnostně obnovili svůj
manželský slib, který si vzájemně
dali před padesáti lety, manželé
Milena a Ivan Koulovi.

V měsíci červenci 2017 osobně blahopřál starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 95.
narozeninám paní Marii Fryčové, k 85. narozeninám paní

Růženě Slepičkové (na snímku), paní Heleně Olajošové
a panu Václavu Brůčkovi, k 80.
narozeninám panu Karlu Havlíčkovi (na snímku vlevo uprostřed) a panu Jindřichu Holému
(na snímku vlevo dole).

Starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář popřál manželům
Koulovým společně s rodinou
a přáteli do dalších společných let
pevné zdraví, hodně elánu a životního optimismu.
60 let společného života – diamantovou svatbu oslavili v měsíci
červenci 2017 manželé Bohuslava

Blahopřání

Dne 15. 8. 2017 oslavil v plné
svěžesti životní jubileum 75
let
pan
František
Johan, zakladatel firmy KOVO
JOHAN.
Do dalších
let mu přejeme hodně zdraví a pohody.
Dcery Bláža, Jana, syn Fanda,
vnoučata, pravnoučata a manželka.

Blahopřání

Dne 10. září se dožívá krásných 91 let náš tatínek, dědeček
a pradědeček,
pan
Bedřich
Frýbert ze
Zdic.
K tomuto
jubileu Ti
přeje Tvoje velká rodina pevné zdraví
a sílu do dalších let.

Vzpomínka

Dne 2. 9.
2017 uplynulo
27
let,
kdy
nás opustil
můj manžel František Dolejš

ve věku 53 let.
Děkuji všem, kteří mu spolu
s námi věnují tichou vzpomínku.
Helena Dolejšová se syny
Zbyňkem a Richardem.
a Jiří Staňkovi. K tomuto krásnému jubileu popřál starosta města
Zdice Bc. Antonín Sklenář manželům Staňkovým do dalších let hodně zdraví, klidu a osobní pohody.

Zubní pohotovost (8:00 – 11:00)
n 2. - 3. 9. MUDr. Josef Holman, Hořovice, Komenského
49, tel.: 311 516 660
n 9. - 10. 9. MUDr. Zdeněk Karel, Beroun, Tř. Pol. vězňů 40,
tel.: 311 746 414
n 16. - 17. 9. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614,
tel.: 724 275 395
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n 23. - 24. 9. MUDr. Zdeněk
Kaiser, Hořovice, K Nemocnici
1106, tel.: 311 559 812
n 28. - 29. 9. MUDr. Jaroslav
Holický, Beroun, Švermova
1591, tel.: 311 625 510
n 30. 9. - 1. 10. MUDr. Denis
Kirichenko, Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel: 727 836 818

Vzpomínka

13. srpna
uplynulo
již 30 let
od
úmrtí
pana Josefa
Bílka.
Kdo jste ho
měli rádi,

vzpomeňte s námi.
Syn Josef s rodinou.

Vzpomínka

Dne
15.
srpna
již
uplynulo
smutných
a těžkých
šest
let
od chvíle,
kdy jsme
tragicky ztratili našeho milovaného 19letého syna Milana
Frýberta ze Zdic.
S láskou vzpomíná rodina
a kamarádi.

Vzpomínka

Dne 3. 9.
2017 by se
dožil 70 let
pan Rudolf
Hájek.
Vzpomeňte
se mnou.
Josef Lojek

Vzpomínka

Dne 5. 9.
2017 tomu
bude rok,
co
nás
navždy
opustil náš
manžel
a tatínek,
pan Jaroslav Kosík.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Kosíkova

Vzpomínka

Dne 27. 9.
uplyne 10
let, kdy nás
opustil pan
Miloslav
David.
Stále vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami.
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Kde se tu vzaly...
V letním odpoledni se člověku
naskytne zvláštní pohled. V různých koutech pokoje, v různých
pelíšcích, i na chladivých dlaždicích leží spící kočky, ze kterých vyzařuje přímo blažená spokojenost...
Napadá mě myšlenka, jak to
vlastně bylo s domestikací koček.
Jsou různé studie a zdroje informací, ale zdá se, že nikdo nemá
v této záležitosti úplně jasno, a tak
se snažím udělat si jakýsi souhrn
událostí...
Kočky domácí, jak je dnes známe, se dlouhým procesem vyvinuly
z divoké kočky asijské, divoké kočky stepní a divoké kočky africké.
Člověkem byly nejprve kočky loveny pro maso a hřejivou kožešinu.
Sbližování kočky s člověkem
naznačuje jejich společný hrob, nalezený na Krymu, kde je stáří nálezu
vědci odhadováno na 9 500 let před
n. l. Tady vykazovala kostra kočky
ještě znaky kočky divoké. Další
nález tamtéž už hovořil o něčem jiném. Tento druhý společný hrob, jehož stáří bylo určeno do doby 4 500
let př. n. l. už vypovídal o vztahu

člověka ke kočce. Kolem jejích
ostatků byly uloženy různé ozdoby
z mušlí, které lze považovat za důkaz sblížení člověka s kočkou.
Snad nejsme daleko od pravdy,
když předpokládáme, že v té době

zbytky jídla v místech lidského
osídlení způsobily hojný výskyt hlodavců a staly se pro kočky silným
lákadlem ke snadné obživě. Lze si
myslet, že užitek byl oboustranný.
V té době bylo na Krymu hojně pěstováno proso, jehož zimní zásoby
byly velkým lákadlem pro hlodavce. V kosterních pozůstatcích druhé
kočky byly zjištěny látky, pocházející z prosa, což ukazuje na konzu-

maci hlodavců napadajících měděné
nádoby se zásobami prosa.
O dalších příkladech hovoří nástěnné malby a mumifikované kočky
nalezené v chrámech starého Egypta, datovány do 2 500 let př. n. l. Vyplývá z nich obrovská úcta ke kočkám chránícím stejným způsobem
egyptské sýpky. Egypťané povýšili
kočky mezi božstva i proto, že věřili
ve schopnost kočky ochránit člověka
před zlem obecně. Za zabití kočky
byl trest smrti, za ublížení těžký trest
a vysoká pokuta ve zlatě. Platil zde
přísný zákaz vývozu koček z Egypta. Jenže jak to tak bývá, také tento
zákaz byl porušován.
Kočky se pomocí zejména obchodních korábů dostaly nejen
do Evropy a Ameriky. Snad se o to
zasloužila i sama Kleopatra radou Césarovi, protože je známo,
že o něco později byly římské legie na svých válečných výpravách
doprovázeny kočkami, které měly
za úkol chránit jejich zásoby jídla.
S těmito legiemi se kočky dostaly
do severní a jižní Evropy.
Střední Evropa si na kočky musela počkat až do středověku. Kočky
zde byly milovány a posléze na popud církve i nenáviděny jako údajné
pomocnice čarodějnic a ďábla. V té

době byly hubeny bez ohledu na jejich zásluhy. Rapidní úbytek koček
a následné přemnožení hlodavců
napomohlo k rychlému šíření moru.
Následkem toho se snížil počet obyvatel střední Evropy na polovinu.
I z oblasti Krymu byly kočky
vyváženy pomocí obchodních lodí
do Asie a Číny. Postupem času byly
kočky známy, zejména v hospodářství. Je však také pravdou, že kočky
byly postupem času přiváženy šlechtičnám i jako zvláštní dárek. Mazlíčci se v té době stali módní záležitostí
zejména v Británii. Chovatelství koček jako domácích mazlíčků existuje
ve větší míře cca 60 let.
No a už jsme skoro doma. Kdo
má kočku, ten ví, že přes veškerou
péči, kterou jí prokazujete, zůstává
kočka stále hrdou kráskou, která nikdy neudělá to, co sama nechce...
A tak se zamýšlím nad tím, zda
si kočka jednou neřekla: „Už jsme
se vám nasloužily dost a dost, teď je
řada na vás...“
Co myslíte, kdo koho vlastně
domestikoval: člověk kočku, nebo
kočka člověka ???
Odpovědí je mi spokojené předení, které jako by říkalo: no tak
vidíš...
Eva Petrenková

Zdičtí chovatelé na letních výstavách
V červnu jsme se účastnili dvou
výstav - 3. a 4. v Jincích a 10. a 11.
v Hostivicích. Výstavy v Jincích se

 Úspěšný chovatel holubů a drůbeže Jakub Přibyl s cenou v podobě hrníčku na výstavě v Jincích.
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účastnili: Červený Zdeněk, mladý
chovatel (dále MCH) Filčák Adam,
Filčák Milan, Hněvkovská Irena,
Justychová Pavla, Pánek Josef, Počta Jiří, Přibyl Jakub, MCH Přibyl
Vojtěch, Urban Jan. Pohár pro nejlepší kolekci holubů vyhrál Milan
Filčák na Benešovské modré a čestné ceny: Jan Urban (Japonské Křepelky), Jakub Přibyl (Australky),
Milan Filčák (Polské rysy modré
a Prácheňské káníky modré), Jiří
Počta (Velké světlé stříbřité).
Výstavy v Hostivicích se účastnili: J. Košťálek, MCH D. Hála,
MCH D. Toporčák, I. Hněvkovská,
J. Urban, M. Filčák, MCH A. Filčák. A ani z této výstavy jsme se
nevrátili s prázdnou. Na ceny pro
nejlepší exponáty výstavy v podobě
broušených půllitříků dosáhl MCH
David Toporčák s kolekcí králíků
Kalifornských černých a Milan Filčák s kolekcí holubů Benešovských
modrých.
Náš spolek se na svých schůzích
intenzivně věnuje přípravě vlastní
výstavy na zdickém koupališti 7.
a 8. října. Nejbližší výstava, kde
plánujeme účast bude v Mníšku pod
Brdy 21. – 23. 7.
Za zdické chovatele
Josef Košťálek
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počasí - společnost

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci červnu 2017 bylo 6 dní jasných, 4 dny
skoro jasné, 7 dní polojasných, 7 dní oblačných, 3 dny skoro zatažené
a 3 dny zatažené. Z toho bylo 11 dní letních s teplotou od 25,1 °C do 29,9 °C
a 9 dní tropických s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 8,6 °C 8. 6. (čtvrtek), 9 °C 18. 6. (neděle), 9,5 °C
5. 6. (pondělí), 9,7 °C 7. 6. (středa), 9,9 °C 2. 6. (pátek), 10 °C 9. 6. (pátek),
10,2 °C 19. 6. (pondělí), 10,5 °C 11. 6. (neděle), 10,7 °C 3. 6. (sobota),
10,8 °C 14. 6. (středa), 11,6 °C 15. 6. (čtvrtek).
Nejchladnější den: středa 7. 6., kdy se teplota pohybovala od 9,7 °C
do 18 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 34,8 °C 22. 6. (čtvrtek), 34,1 °C 20. 6. (úterý),
31,7 °C 24. 6. (sobota), 31,5 °C 21. 6. (středa), 31,1 °C 3. 6. (sobota), 30,8 °C
28. 6. (středa), 30,5 °C 15. 6. (čtvrtek), 30,3 °C 19. 6. (pondělí), 30,2 °C 12. 6.
(pondělí), 30,1 °C 11. 6. (neděle), 29,6 °C 9. 6. (pátek).
Nejteplejší den: čtvrtek 22. 6., kdy se teplota pohybovala od 13,5 °C do 34,8 °C.
Průměrná teplota za měsíc červen: +22,12 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: + 9,85 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci červnu se pohybovala od +12,1 °C
do +19,3 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc červen: +16,33 °C.
Průměr zemní teploty od počátku roku: +7,54 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 997 hPa 29. a 30. 6. (čtvrtek, pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1023 hPa 18. 6. (neděle).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 40,3 l vody 29. 6. (čtvrtek), 11,5 l vody
23. 6. (pátek), 3 l vody 6. 6. (úterý), 2,5 l vody 4. 6.(neděle), 1,6 l vody 10. 6.
(sobota).
Celkem v měsíci červnu napršelo: 63,4 l/m2.
Od počátku roku napršelo: 225,7 l/m2.
Poznámka: V pátek 16. 6. byly zaznamenány 2 bouřky a v pátek 23. 6. 2
bouřky a 1 blýskavice (vzdálená bouřka). V pondělí 12. 6. dosahovala rychlost větru 80 km/h.
V měsíci červenci 2017 byl 1 den jasný, 4 dny skoro jasné, 10 dní polojasných, 8 dní oblačných, 5 dní skoro zatažených a 3 dny zatažené.
Z toho bylo 12 dní letních s teplotou od 25,1 °C do 29,9 °C a 9 dní
tropických s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 9,9 °C 16. 7. (neděle), 10,7 °C 1. 7. (sobota),
11 °C 14. 7. (pátek), 11,2 °C 5. 7. (středa), 12,3 °C 25. 7. (úterý), 12,7 °C
15. 7. (sobota), 13 °C 12. 7. (středa), 13,1 °C 13. a 29. 7. (čtvrtek, sobota),
13,9 °C 26. 7. (středa), 14,1 °C 27. 7. (čtvrtek).
Nejchladnější den: sobota 15. 7., kdy se teplota pohybovala od 12,7 °C
do 18,3 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 34,3 °C 31. 7. (pondělí), 33,9 °C 19. 7. (středa),
33,6 °C 30. 7. (neděle), 32,1 °C 20. 7. (čtvrtek), 31, 3°C 9. 7. (neděle),
30,9 °C 6., 7. a 22. 7. (čtvrtek, pátek, sobota), 30,2 °C 21. 7. (pátek), 29,4 °C
18. 7. (úterý), 29,3 °C 8. 7. (sobota), 28,8 °C 5., 29. 7. (středa, sobota).
Nejteplejší den: pondělí 31. 7., kdy se teplota pohybovala od 19,2°C
do 34,3°C.
Průměrná teplota za měsíc červenec: +22,33°C.
Průměrná teplota od počátku roku: +11,68°C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci červenci se pohybovala od + 14,2 °C
do +20 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc červenec: +17,42 °C.
Průměr zemní teploty od počátku roku: +9,0 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1002 hPa 26., 27., 28. 7. (středa, čtvrtek, pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1022 hPa 16. 7. (neděle).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 8,6 l vody 15. 7. (sobota), 6,8 l vody 11. 7.
(úterý), 6,2 l vody 23. 7. (neděle), 5,6 l vody 27. 7.(čtvrtek), 5 l vody 24. 7. (pondělí), 4,8 l vody 20. 7. (čtvrtek), 4,4 l vody 7. 7. (pátek), 3,6 l vody 12. 7. (středa),
3,1 l vody 28. 7. (pátek).
Celkem v měsíci červenci napršelo: 56 l/m2
Od počátku roku napršelo: 281,7 l/m2.
Poznámka: V neděli 9. 7. byla zaznamenána 1 blýskavice (vzdálená bouřka) a ve čtvrtek 20. 7. 1 bouřka a 1 blýskavice.
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V měsíci srpnu 2017 bylo 6 dní jasných, 4 dny skoro jasné, 6 dní polojasných, 10 dní oblačných, 2 dny skoro zatažené a 3 dny zatažené.
Z toho bylo 11 dní letních s teplotou od 25,1 °C do 29,9 °C a 12 dní
tropických s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 7,2 °C 23. 8. (středa), 8,5 °C 22. 8. (úterý), 9,4 °C
29. 8. (úterý), 9,5 °C 24. 8. (čtvrtek), 10,5 °C 8. 8. (úterý), 10,8 °C 7. a 21. 8.
(pondělí, pondělí), 11,1 °C 20. 8. (neděle), 12 °C 30. 8. (středa).
Nejchladnější den: pátek 11. 8., kdy se teplota pohybovala od 16,1 °C
do 17,1 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 37,7 °C 1. 8. (úterý), 33,5 °C 30. 8. (středa),
32,9 °C 5. 8. (sobota), 32,1 °C 15. 8. (úterý), 31,9 °C 18. 8. (pátek), 31,5 °C
24. a 26. 8. (čtvrtek, sobota), 31,1 °C 2. 8. (středa), 30,5 °C 4. 8. (pátek),
30,3 °C 17. 8. a 29. 8. (čtvrtek, úterý), 30 °C 10. 8. (čtvrtek).
Nejteplejší den: úterý 1. 8., kdy se teplota pohybovala od 18,5 °C
do 37,7 °C.
Průměrná teplota za měsíc srpen: +22,74 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: +13,09 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci srpnu se pohybovala od +14 °C
do +21,9 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc srpen: +18,7 °C.
Průměr zemní teploty od počátku roku: +10,23 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1012 hPa 11. 8. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1022 hPa 22. 8. (úterý).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 24,5 l vody 11. 8. (pátek), 8,5 l vody
19. 8. (sobota), 6,5 l vody 26. 8. (sobota), 4,8 l vody 16. 8.(středa), 2,7 l
vody 9. 8. (středa), 2 l vody 3. 8. (čtvrtek), 1,1 l vody 14. 8. (pondělí).
Celkem v měsíci srpnu napršelo: 51 l/m2.
Od počátku roku napršelo: 332,7 l/m2.
Poznámka: Ve středu 2. 8., čtvrtek 10. 8. a 28. 8. byly zaznamenány 3
blýskavice (vzdálená bouřka). V pátek 11. 8. byly zaznamenány 3 bouřky,
v sobotu 19. 8. a v sobotu 26. 8. po 1 bouřce.
Josef Hůrka

Sbor dobrovolných hasičů
Chodouň
pořádá v sobotu 16. 9. 2017
od 20 hodin

Posvícenskou
zábavu
Hrát bude skupina BELLS.

Obecní úřad Chodouň spolu s SDH zvou přátele dobré
zábavy na tradiční Pěknou
hodinku s harmonikářkou
Danou Jarou v pondělí 18. 9.
od 17,30 hodin.

Chovatelská výstava ve Zdicích
Zdičtí chovatelé pořádají 7. a 8.
října výstavu drobného zvířectva
spojenou s okres. soutěží drůbeže,
ukázkou exotického ptactva a drobných hlodavců, (loňský počet 1 000
zvířat). Výstava se koná tradičně
v areálu zdického koupaliště, otvírací doba sobota 8 až 17 h a neděle
9 až 14 h. V sobotu budou k vidění
cvičení králíci skákající přes překážky. V neděli ve 13:30 proběhne
slavnostní vyhodnocení. Vstupné
40 Kč, pro děti do 15 let a držitele
ZTP-P zdarma. K vidění budou králíci od obrů po zakrslé, nejrůznější
druhy kachen, hus, slepic a holubů.

Více informací na: www.zocschzdice.webnode.cz
Za ZO ČSCH Zdice
Josef Košťálek

 Ukázka králičího hopu z loňské
výstavy.
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Toulky zlatem podzimu

1OO
let

Za Dálnicí 510
267 53 Žebrák

Firma Mubea patří mezi nejvýznamnější výrobce
automobilových komponentů na celém světě.

HLEDÁME…
Operátory a pracovníky
do výroby
Programátor y stroj ů
CNC Frézaře
Elektrikáře
Seřizovače
Metrologa

Pracovníka
controllingu
Specialista
plánování
výroby
Procesní
a projektové
inženýry

Konstruktéry
Kontrolory kvality
Lean Coordinator
Vývojáře/Výpočtáře
CAE inženýry
IT techniky
SAP specialisty

Klub českých turistů, odbor Zdice a Sportovní komise RM
Zdice zvou děti a rodiče na 29. ročník turistického pochodu pod názvem TOULKY ZLATEM PODZIMU, který se koná
v SOBOTU 16. ZÁŘÍ 2017.
Podtitul: Cesta pohádkovým lesem
Podmínka: s dětmi se musí zúčastnit nejméně jeden rodič nebo prarodič.
Trasa: šestikilometrový okruh v lesích okolo Vraní skály a údolí v Potocích.
V průběhu trasy děti potkají pohádkové bytosti a zúčastní se různých soutěží.
Start: Knížkovice u koupaliště v místě zvaném U Kapky od 9 do 10 hodin.
Příjezd po silnici do obce Knížkovice, dále po modré turistické značce. Je
nutné dbát dopravní značky Zákaz vjezdu a zaparkovat v Knížkovicích, nejdále pod panelovou cestou.
Doprava: je zajištěna autobusem v 9 hodin z náměstí (zastávka autobusů).
Cena jízdného 5,- Kč za dítě a 10,- Kč za dospělou osobu.
Startovné: 15,- Kč, na občerstvení a služby na trase a v cíli
Služby: na startu a v cíli bude nabídka jednoduchého občerstvení
Odměna: Diplom pro děti, vuřt na opékání pro každého a radost ze společně prožitého dne
Vážení rodiče a milé děti, pořadatelé se těší na setkání s vámi!
Miroslav Zálom

NABÍZÍME…
+420 311 907 316/ 065 • kariera.zebrak@mubea.com • www.mubea.com

Úřad práce ČR a město Zdice
Vás zvou na akci

Veletrh práce
a vzdělávání 2017
Prezentace nabídky zaměstnavatelů, středních škol a učilišť.

Stále hledáme
– odměna 10 000,-

Ztracená kočka
FIONA

Dne 24. června 2017 se mi ztratila
nyní již 3-letá dlouhosrstá šedo-žíhaná kočka menšího vzrůstu a s váhou přibližně 3,5 kg. Je čipovaná.
Fiona je nepostradatelný člen naší rodiny. Byla dárkem k mým narozeninám. Je velice plachá a doposud zvyklá jen na mě a mou rodinu.
Ačkoli několik informací naznačovalo, že se Fionka vyskytuje v okolí „Restaurace Savoy“, nepodařilo se ji najít. Proto se na vás znovu obracím s velkou prosbou o pomoc při jejím hledání. Žádám o jakoukoli informaci, která
by se týkala Fiončina pobytu či jejího osudu. Pokud se mi Fionka vrátí, nálezce dostane 10.000,V případě jakékoli informace mě, prosím, kontaktujte v kteroukoli denní či
noční hodinu formou SMS či hovoru na čísle 720 474 482.
Všem předem děkuji za vaši pomoc a spolupráci

Kdy:

11. 10. 2017 od 9:00 do 16:00 hod.

Kde:

Společenský dům Zdice, Husova 369, Zdice
Vstup zdarma
Město Zdice

Tiráž
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