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Místostarosta Zdic Richard Dolejš: Vlakové nádraží již nebude "Potěmkinovou vesnicí"

Rekonstrukci nádražní budovy dokončí v listopadu
Ve středu 4. 10. se ve Zdicích za účasti poslance a místostarosty města Richarda Dolejše a starosty Zdic Antonína Sklenáře uskutečnilo společné jednání s generálním ředitelem Správy železniční a dopravní cesty Ing. Pavlem Surým. Hlavním
tématem byly probíhající stavební práce na jedné z klíčových priorit vedení města, rekonstrukci budovy vlakového
nádraží. Zároveň byly projednány další možné investice, vedoucí k postupné revitalizaci a modernizaci nádraží, včetně
vybudování parkoviště P&R, zlepšení dostupnosti nádraží výstavbou chodníku a propojení nádraží s návaznou autobusovou dopravou.

 Starosta města Bc. Antonín Sklenář, místostarosta města Zdice Richard
Dolejš a generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý společně navštívili železniční
stanici Zdice, aby zhodnotili probíhající rekonstrukci nádražní budovy (na snímku dole). Podle místostarosty Richarda Dolejše je probíhající rekonstrukce další
krok směrem k zajištění požadavků cestujících na moderní železniční dopravu.

Zlepšení podmínek
a pohodlí pro cestující
„Jsem rád, že se nám i díky
spolupráci se SŽDC daří plnit programové prohlášení vedení města
v této oblasti. Zdice jsou význam-

ným železničním uzlem a zdejší nádraží, postavené v roce 1862, odbaví v současnosti stovky cestujících
denně. Probíhající rekonstrukce
nádražní budovy je vyvrcholením
dlouhodobého úsilí města a řadu
let trvajících jednání s vedeními
Českých drah a SŽDC," uvedl místostarosta Zdic Richard Dolejš.
Podle místostarosty Richarda
Dolejše je rekonstrukce nádražní
budovy logický krok i vzhledem
k proběhlé modernizaci železničního koridoru a výstavbě podchodu
tak, aby nádraží odpovídalo moderním požadavkům na železniční dopravu. „Díky našemu dlouhodobému tlaku na potřebnou rekonstrukci

již nebude zdické nádraží nadále
působit jako Potěmkinova vesnice.
Dosavadní stav byl neudržitelný
a nepůsobil jako dobrá vizitka pro
město," řekl místostarosta Zdic
Richard Dolejš. Probíhající rekonstrukci nádražní budovy financuje SŽDC, která budovu převzala
od Českých drah a je v jejím majetku.
Podle starosty Zdic Antonína
Sklenáře by měly být stavební práce dokončeny v závěru listopadu
a cestující se tak po mnoha letech
úsilí vedení města dočkají zlepšení
stávajících nevyhovujících podmínek. Rekonstrukce budovy zdického nádraží je součástí rozsáhlých
investic SŽDC do modernizací řady
nádražních budov na území ČR
za celkem přibližně 88 milionů Kč.

Podle informací generálního ředitele SŽDC bude v rámci probíhající
rekonstrukce zdického nádraží proinvestováno přibližně 8,7 milionu
Kč.
„V rámci vnitřních prostor, což
je pro pohodlí cestujících klíčové, prochází rekonstrukcí čekárna
a kompletně revitalizovány budou
prostory veřejných sociálních zařízení. Budova zároveň dostává
novou střechu a fasádu, součástí
stavebních prací je rovněž instalace ochrany proti holubům, úprava
vstupů do objektu, nová elektroinstalace v budově a stavební úpravy
bývalé čekárny včetně dodání nového venkovního a vnitřního mobiliáře," řekl starosta města Antonín
Sklenář.
dokončení na 4. straně

Starosta města Zdice Antonín Sklenář zve všechny zdické občany na
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Oprava ulice Nad Kovárnou
Další komunikace, která byla
v rámci oprav připravena na realizaci, je jedna z posledních ulic
v historickém centru města Zdice.
Jedná se o ulici Nad Kovárnou,
která měla nezpevněný povrch.
Město Zdice prostřednictvím DSO
Mikroregionu Litavka (obce Zdice
a Chodouň) požádalo o dotační titul
ze Středočeského kraje, a to z dotačního fondu životního prostředí
a zemědělství na vodohospodářskou infrastrukturu. Obcím byla
přidělena finanční částka na opravy
ulic ve výši 5 540 000,- Kč s DPH.
Celkové náklady na stavební úpravy místních komunikací v Chodouni, s místní komunikací Nad Kovárnou ve Zdicích činí 6 885 000 Kč
s DPH. Konkrétně komunikace
Nad Kovárnou ve Zdicích stojí dle
projektu opravy celkem 4 094 000,Kč bez DPH (4 954 000 s DPH).
Na uvedenou komunikaci byl zpracován projekt. Oprava komunikace
byla koordinována s naším projektem na výměnu veřejného osvětlení, které spočívá ve výměně kabelů
a sloupů veřejného osvětlení. Již
několik let byla domluvena koordi-

nace s ČEZ, který jediný zareagoval
a provedl odstranění drátů nadzemního vedení a kabeláž umístil do komunikace města. V rámci opravy
komunikace byla získána vyjádření
všech dotčených institucí, které byly
dostatečně v předstihu upozorněny na opravu ulice Nad Kovárnou.
Vlastníkům technické infrastruktury byla dána možnost opravit nebo
upravit jejich inženýrské sítě. Píši to
z toho důvodu, že všechny orgány se
vyjádřily bez sebemenších požadavků s tím, že nic nepotřebují vyměnit
nebo opravit, a to bez sebemenších
náznaků na nějaké upozornění. Až
při samotné realizaci komunikace bylo v jedné části stavby cca 60
metrů zjištěno, že plynové potrubí
neodpovídá normám hloubkovému
uložení pod povrchem komunikace.
I další inženýrské sítě byly na tom
podobně. Tento problém přerušil
opravu komunikace, která do té doby
probíhala podle harmonogramu prací a podle projektu a podmínek přiznaného dotačního titulu. Po několika jednáních na místě se podařilo
najít kompromis. Bylo dohodnuto
přeložení plynového řadu a dalších

 Ulice Nad Kovárnou.

 Přeloženo, zasypáno.

 Původní komunikace Nad Kovárnou. Jelikož je ve svahu, byl problém
s děšťovou vodou.

 Ulice Nad Kovárnou v historickém centru Zdic před rekonstrukcí.
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 Začínají vylézat problémy s inženýrskými sítěmi.

inženýrských sítí. Tím byla jejich
životnost prodloužena o několik let,
aby nemusela být nová komunikace
po pár letech opětovně narušena.
Někteří občané poukazují, že
přeci není problém se domluvit
na spolupráci ohledně inženýrských sítí v komunikaci a udělat
vše v souběhu. V dnešní době to
problém je. Dát dohromady dotační tituly, projekty, stavební firmy,
majitele inženýrských sítí, případně
jejich projekty, stavební povolení
to problém je. I když máte smluvně

sepsány smlouvy a dohody, jejich
vymahatelnost je nulová. A přitom
město se snaží, aby všechno co nejvíc vyhovovalo občanovi. Snažím
se vysvětlit, kde vznikl problém.
Občan stejně pořád vidí chybu jenom na městě. V tomto případě to
není pravda. Ostatní shora jmenované instituce a firmy upřednostňují pouze své zájmy, své projekty.
Koordinace s některými dotčenými
institucemi je někdy opravdu složitá, když město chce sjednotit úpravu veškeré inženýrské sítě do jedné

 Oprava ulice Nad Kovárnou.
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realizace. Jsem nesmírně rád, že
se podařilo s dotčenými institucemi vykomunikovat tento problém,
který v této ulici nastal. V ulici Nad
Kovárnou je problém ten, že pokud
v minulosti, tj. osmdesátých letech,
chtěl mít někdo zaveden plyn k rodinnému domu, tak si musel vykopat sám i hlavní řad v tzv. akci
„Z“. Konkrétně v této ulici si občané museli vykopat tento hlavní řad
v rámci brigády, samozřejmě zdarma. Před 35 lety bylo uložení řadu
prý v „normě“. Chtěl jsem poukázat, a to ne úplně podrobně, jak to
vidím z pohledu starosty. Podobný
problém máme i v jiných lokalitách města. Situace například k dokončovanému projektu parkování
v Havlíčkově ulici vypadá na „papíře“ dobře. Ovšem než se „hrábne“
do země. Tam je situace úplně jiná.

A to se dělají i informativní sondy.
Problémy tohoto druhu jsou samozřejmě ve všech obcích.
Město Zdice vyřešilo shora uvedený problém na úkor zdržení stavebních prací. Nejvíc trpí občané, kteří
uvedenou komunikaci používají přes
staveniště několikrát denně k přesunu
do svého obydlí. Velký problém to je
především z toho důvodu, že máme
zimu za humny, a i když některé věci
nemohu přímo ovlivnit, tak se za ně
omlouvám. Konstatuji, že stavba
bude řádně dokončena a komunikace
bude sloužit všem občanům města
Zdice. Součástí bude i oprava povrchu pěší uličky z ulice Velizská směrem k hřbitovu. V této oblasti ještě
byla na podnět občanů zadána studie
dopravního značení.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

 Snímek zachycuje již pokládání finálního povrchu v ulici Nad Kovárnou.

Zdice objektivem starosty

 Rozcestí ulic Našich mučedníků a ulice Pod Knihovem - opravená studna
k posezení.

 Zasazená „jeřabina“, která tam vždy byla součástí soužití občanů pod
Knihovem.

Rekonstrukce městského rozhlasu
Jak už jsem v minulých ZN
informoval, probíhá realizace
nového rozhlasového varovného
systému pro informace občanů
v případě krizového řízení. Rekonstrukce se týká i zpracování
nového protipovodňového plánu
města Zdice. Zejména jde o zlepšení zvukové slyšitelnosti místního rozhlasu po městě a také
v osadách Knížkovice a Černín.
Rozhlas je připraven pro informování občanů v případě krizového
řízení. Jsou samozřejmě i nové
metody, jako je využívání „sms“
sítí k jednotlivým občanům, pokud
by se přihlásili do systému. Ten
model již využívají některá, především velká města. Myslím, že
je to na velikost naší obce hudba
budoucnosti. Město by mělo mít

www.mesto-zdice.cz

v rámci krizového řízení pro občany více zdrojů, jak informovat své
občany v případě nebezpečí, a to

nemyslím pouze na povodeň, která se se týká jenom části občanů.
Při výpadků některého ze zdrojů je

nutné v případě krizového řízení
řádně občany informovat. Rozhlas
je využíván i k různým informacím o životě v obci. Samozřejmě
jako každá změna ve městě má své
příznivce a odpůrce. Jeden občan
nic z městského rozhlasu neslyší, druhému to zase křičí u oken,
když je po noční, nebo děti odpočívají odpoledním spánkem.
Mým úkolem je vždy najít kompromis, všem požadavkům nejde
vyhovět. Upozorňuji občany, že až
bude dokončena realizace nového
městského rozhlasu, bude se provádět zvuková zkouška. Při těchto
zkouškách bude možné informovat úřad a poznatky od občanů budou akceptovány.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

Město Zdice
přispělo na babybox

Od října má i město Beroun
Babybox. Umístěn je na budově
Dětského domova a mateřské
školy speciální v ulici Mládeže
v Berouně. Beroun byl posledním
středočeským, původně okresním
městem, kde toto zařízení dosud
chybělo. Finanční částkou se
na jeho pořízení podílelo ze svého rozpočtu i město Zdice. -as-
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Posvícení ve Zdicích navštívil
ministr vnitra Milan Chovanec
V sobotu 14. 10. se ve Zdicích uskutečnil další ročník posvícenských hodů s ČSSD. Tradiční akci pravidelně pořádá místostarosta Zdic Richard Dolejš ve spolupráci se starostou
města Antonínem Sklenářem, místostarostou Přemyslem
Landou a místní organizací ČSSD. Hlavním hostem letošního ročníku byl úřadující ministr vnitra ČR Milan Chovanec.

 Představitelé vedení města Zdice informovali generálního ředitele
SŽDC Ing. Pavla Surého o dlouhodobém záměru města na vybudování
nového chodníku a parkoviště P&R na nádraží přilehlých pozemcích.
Zdická radnice tím chce podle místostarosty Richarda Dolejše dosáhnout kvalitnější dostupnosti nádraží a zlepšení dopravní obslužnosti
Zdic.

Rekonstrukci nádražní budovy
dokončí v listopadu
dokončení z 1. strany

Město usiluje
o rozsáhlejší investice
a lepší dopravní
dostupnost nádraží

Generální ředitel SŽDC si v rámci své návštěvy ve Zdicích, vedle
probíhající stavby, prohlédl i přilehlé okolí železniční stanice. Představitelé vedení města ho na místě seznámili se záměrem na vybudování
nového chodníku, parkoviště P&R
a výhledově rovněž zřízení nové autobusové zastávky.
„Chceme tím dosáhnout kvalitnějšího prostředí pro cestující, zvýšení

dostupnosti nádraží a zlepšení dopravní obslužnosti Zdic. Generálnímu řediteli Ing. Surému patří za jeho vstřícný
přístup a městu přislíbenou pomoc
poděkování. Jsem rád, že se nám tímto jednáním podařilo nastavit kvalitní
parametry spolupráce se SŽDC a věřím, že tento náš dlouhodobý záměr
bude zařazen mezi budoucí investiční
priority SŽDC v rámci rozsáhlejších
modernizací a revitalizací vlakových
nádraží. Záležet bude také na možnostech čerpání především evropských
prostředků z příslušných operačních
programů," uzavřel místostarosta Zdic
Richard Dolejš
-jr-

Jeho přítomnost si na posvícení
v hotelu Emilly nenechaly ujít přibližně dvě stovky občanů ze Zdic
a řada dalších z přilehlého okolí.
Ministr vnitra Milan Chovanec
a místostarosta Zdic Richard Dolejš s nimi diskutovali o aktuálních
tématech. V průběhu odpoledne se
společně se zástupci vedení města
Zdice a dalšími hosty z řad sociálních demokratů vydali na nedaleké
náměstí a pěší zónu, kde při příležitosti posvícení probíhala pouť.
Řada lidí využila možnost se tady
společně s ministrem Milanem
Chovancem vyfotit, nebo si s ním
o některých tématech osobně promluvit.
Posvícenské hody s ČSSD
ve Zdicích se, tak jako každoročně,

odehrály v přátelském duchu. Poděkování za jejich zdařilý průběh
patří nejen přítomným hostům, ale
především všem členům místní organizace ČSSD, kteří se na jejich
uspořádání podíleli.
-jr-

 Milan Chovanec se setkal s řadou zdických občanů.

 Místostarosta Zdic Richard Dolejš diskutuje s hosty tradičního posvícení s ČSSD v hotelu Emilly.

Pietní akt k 99. výročí vzniku Československa
Vedení města uctilo památku obětí občanů světových válek
pietním aktem, který se konal v pátek 27. října 2017, v předvečer 99. výročí vzniku Československa. Věnce a květiny byly
rovněž položeny u pomníku v Černíně, Knížkovicích, v areálu
zdického nádraží a zdickém hřbitově.
-sm-
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 Hlavním hostem tradičního posvícení s ČSSD byl ministr vnitra Milan
Chovanec. Na snímku společně s místostarostou Zdic Richardem Dolejšem.
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Vítání občánků
Ve čtvrtek 26. října přivítal starosta města Bc. Antonín Sklenář třináct nejmladších zdických občánků.
Slavnostní událost hudebně doprovodil čestný občan
města Josef Jonáš, vítání příjemně zpestřilo i vystoupení dětí z mateřské školy.
-lj-

 Izabela Krahulcová a Linda Jílková s rodiči.

 Josef Matějka s rodiči a sestrou Julií. omáš
Matějka s rodiči.

 Aneta Kobrová s rodiči a sestrou Natálií. Radek Majer s rodiči.

 Ella Krákorová s rodiči a sestrou Adélou. Karolína Klabíková s rodiči.

 Šimon Holoubek, Petr Silbernágl a Tadeáš
Jánský s rodiči.

 Anet Lorenzová a Ella Mudrová s rodiči.

ČERNÍN - hostinec U ŠMÍDŮ

31. 12. 2017 od 20:00 SILVESTR - HAVAJSKÁ NOC

Přeneste se s námi v zimě do léta :-) stylová oslava konce roku doprovázená hudbou, focením na pláži, karaoke. malé občerstvení a havajský věnec v ceně.
Oblečení ve stylu havaj není podmínkou, ale oceníme:-) Cena 350,-Kč/osoba.Vstupenky v předprodeji od poloviny listopadu.Více informací na tel 720 455 744.
Více na www.restauracezdice.cz nebo na FB. Prostory sálu k uspořádání oslav. Fotbálek, jukebox, kulečník.

Společenský dům Zdice

Sobota 25. 11. 2017 od 21:00
www.mesto-zdice.cz
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Z jednání Rady města (č. 20, 21)
Rada města č. 20
ze dne 9. 10. 2017
l Rozpočtové opatření č. 3 roku
2017
Rada města Zdice souhlasí s návrhem
na rozpočtové opatření č. 3 roku 2017
a doporučuje zastupitelstvu města Zdice toto rozpočtové opatření schválit.
l Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Rada města Zdice doporučuje Zastupitelstvu města schválit Obecně
závaznou vyhlášku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů
za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.
l Prodej pozemků v průmyslové
zóně Zdice - západ
Rada města Zdice bere na vědomí
bez připomínek uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě kupní mezi městem Zdice, jako „budoucím prodávajícím“ a společností Accolade, s. r. o.
IČ: 27851371, jako „budoucím kupujícím“, jejímž předmětem je budoucí prodej pozemků p. č. 2127/35,
orná půda o výměře 12 266 m², p. č.
2128, ostatní plocha o výměře 1 583
m², p. č. 2129/ , orná půda o výměře 7323 m² a p. č. 2129/16, orná
půda o výměře 175 m² v k. ú. Zdice
za cenu 300 Kč/m² za předpokladu
splnění následujících podmínek, které jsou součástí Smlouvy o budoucí
smlouvě, 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
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západ směrem na Hředle včetně zajištění rozšíření komunikace a doporučuje ZM ke schválení.
Rada města Zdice ukládá návrh
smlouvy rozeslat všem zastupitelům
města Zdice a stanovuje termín pracovní porady na 6. 11. 2017 v 17,00
hodin. Rada města Zdice žádá zastupitele, aby případné připomínky
zaslali na odbor městských investic
a majetku do 31. 10. 2017.
Pracovní schůzka proběhne za účasti
právníků obou stran.
l Nabídka na odkoupení pozemků ČD
Rada města Zdice pověřuje odbor
městských investic a majetku jednat
s ČD a. s. o podmínkách převodu pozemků z jejich vlastnictví do majetku
města Zdice z důvodu veřejného zájmu.
l VZMR - „Projektová dokumentace DÚR, DSP a DPS včetně inženýrinku a výkazu výměr pro akci
„II/605 Zdice, okružní křižovatka
a odklon - 2. kolo“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 9.
10. 2017, složení komise: Bc. Antonín Sklenář, Ing. Jiří Podskalský,
Ing. Michal Pánek, MBA, Ing. Anna
Jíchová, Josef Macháček - omluven,
administrace: Kateřina Křížková)
o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Projektová
dokumentace DÚR, DSP a DPS
včetně inženýrinku a výkazu výměr
pro akci „II/605 Zdice, okružní křižovatka a odklon – 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 1 990 000,00
Kč bez DPH (2 407 900,00 Kč
s DPH) uchazeči LUCIDA s. r. o.,
Marie Cibulkové 34, Praha 4, IČ:
25651099 a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a Smlouvy o dílo.
l VZMR - „Nákup lamp VO ulice Husova, Barákova, Vorlova,
Ke Hřbitovu, Jungmannova, Nad
Kovárnou, Velizská“
Rada města Zdice
1. souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Nákup lamp VO - ulice Husova, Barákova, Vorlova, Ke Hřbitovu, Jungmannova, Nad Kovárnou,
Velizská“ a pověřuje pana starostu
Bc. Antonína Sklenáře podepsáním
výzvy v tomto znění,

2. stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
Bc. Sklenář, Mgr. Landa, Ing. Podskalský, JUDr. Peltan, Mgr. Bc. Rajtmajerová, náhradníci: Ing. Pánek
MBA., Ing. Rosenbaumová, p. Freyburg, administrace: pí Křížková
3. stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 23. 10. 2017
do 8,00 hodin,
4. stanovuje termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek komisí
dne 23. 10. 2017 v 8,05 hodin.
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-126019361/001 mezi městem Zdice,
jako povinným a ČEZ Distribuce,
a. s., Děčín, IČ: 24729035, zastoupené na základě plné moci společností AZ Elektrostav, a. s., se
sídlem Nymburk, IČ: 45149909
jako oprávněným, v rámci stavby:
„Zdice – dem.v.v.NN + kNN pro čp.
840“, spočívající v právu oprávněné
strany umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční
soustavy na pozemcích města p. č.:
1000/3 a 1000/4 v k. ú. Zdice a právu
oprávněné strany provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění a dále
vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, provozováním, opravami
a udržováním distribuční soustavy na pozemky města za náhradu
500,- Kč/bm + DPH v zákonné výši
(v návaznosti na Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene)
a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře,
starostu města, jejím podpisem.
l Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IE-12-6007364
„TR Bavoryně – vývod Chodouň“
mezi městem Zdice, jako budoucím
povinným a ČEZ Distribuce, a. s. se
sídlem Děčín, IČ: 24729035, zastoupené firmou KS montáže s. r. o., se
sídlem Beroun, IČ: 27861392, jako
budoucím oprávněným, na právo
umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu Součásti distribuční
soustavy na budoucím služebném
pozemku města Zdice p. č.: 2131/6
v k. ú. Zdice, za úplatu 500,- Kč/
bm + DPH v zákonné výši a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře, starostu
města, podpisem smlouvy.

l Smlouva o užití Databáze geografických jmen ČR
Rada města Zdice souhlasí
1) s uzavřením Smlouvy o užití
Databáze geografických jmen ČR
mezi městem Zdice, jako „nabyvatelem“ a ČR – Zeměměřičským
úřadem se sídlem Pod sídlištěm
1800/9, P. O. Box 21, 182 11 Praha
8, IČ: 60458500, jako „úřadem“, jejímž předmětem je oprávnění nabyvatele užít data ve formě digitálního
produktu – Databáze geografických
jmen ČR (Geonames) z důvodu
zpracování Povodňového plánu
a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře,
starostu města, podpisem smlouvy.
2) s uzavřením Smlouvy o užití
digitálních dat mezi městem Zdice
a firmou Šindlar s. r. o. se sídlem
Hradec Králové, IČ: 26003236,
jako zpracovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí oprávnění
zpracovateli použít digitální produkt – Databáze geografických
jmen ČR (Geonames), pro zpracování Povodňového plánu a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře, starostu
města, podpisem smlouvy.
l Nájem zahrádky - žádost
1) Rada města Zdice souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy čj.
573/56/2/08 -Pet uzavřené mezi městem Zdice a paní E. H. dne 2. 6. 2008
na pronájem části pozemku p. č. 232
v k. ú. Zdice o výměře 40 m², dohodou dle čl. II. Nájemní smlouvy,
k datu 31. 10. 2017.
2) Rada města souhlasí s uzavřením
pachtovní (nájemní) smlouvy mezi
městem Zdice jako propachtovatelem a paní A. D., bytem Zdice, jako
pachtýřem na pacht části pozemku
p. č. 232, zahrada v k. ú. Zdice o výměře 40 m² za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou od 1. 11.
2017, za cenu 5 Kč/m²/rok.
l „Mikroregion Litavka - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru uzavřené dne 20. 6. 2014“
Rada města Zdice bere na vědomí
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru uzavřené dne 20. 6. 2014 mezi
Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Litavka společností
Vodovody a kanalizace Beroun,
a. s., jehož předmětem je posunutí
konečného termínu splacení úvěru
a doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení.
Rada města č. 21
ze dne 23. 10. 2017
l Výběr projektanta – Komunikace Na Hroudě
Rada města Zdice
1. souhlasí s nejnižší zjištěnou
nabídkou firmy Projektová kancelář, Ing. Miroslav Dvořan, IČ:
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usnesení RM - informace
49723154, Říčany za celkovou
cenu 212 000,- Kč bez DPH (tj.
256 520 Kč s DPH).
2. pověřuje starostu města Bc. Ant.
Sklenáře podpisem Smlouvy o dílo.
l Plán inventur města Zdice pro
rok 2017
Rada města Zdice souhlasí s plánem inventur pro rok 2017 v předloženém znění:
Hlavní inventarizační komise:
Ing. Podskalský, Ing. Miláčková,
Ing. Petáková
Inventarizační komise 1 (PO Zdice) – p. Petr Pánek, Ing. Petáková,
p. Havelka
Invenarizační komie 2 (PO Černín) – p. Freyburg, Ing. Petáková,
pí Křížková
Inventarizační komise 3 (budova
MěÚ) – p. Macháček, Ing. Petáková, pí Pošmurná
Inventarizační komise 4 (pozemky
+ ostatní) – Ing. Vožehová, Ing. Petáková, pí Křížková
Inventarizační komise 5 (dokladová
inv.) – pí Rabochová, pí Vyskočilová, Ing. Miláčková.
l Žádost o pronájem pozemku
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi
městem Zdice jako pronajímatelem
a panem T. K., Zdice, jako nájemcem, na pronájem části pozemku
p. č. 4 o výměře cca 25 m² v k. ú.
Zdice, za účelem rozšíření prostoru
pro občerstvení, na dobu neurčitou,
za cenu 5 Kč/m²/rok.
l Uzavření smlouvy o připojení
odběrného el. Zařízení k distribuční soustavě VN
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě VN nebo VVN č.:
17_VN_1008398432 mezi městem
Zdice, jako zákazníkem a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ: 24729035,
jako provozovatelem distribuční soustavy, v rámci připojení odběrného
elektrického zařízení zákazníka k distribuční soustavě a zajištění dohodnutého rezervovaného příkonu v ulici
Čs. armády – areál bývalých kasáren
a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem.
l Uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti mezi městem
Zdice, jako povinným a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ: 24729035, zastoupené na základě plné moci společností ELEKTROMONTÁŽE s.
r. o., se sídlem Lety u Dobřichovic,
IČ: 25741101, jako oprávněným,
v rámci stavby č.: IV-12-6019246/1
„Zdice – Farčina – SS100 pro parc.
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č. 986“, spočívající v právu oprávněné strany zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční
soustavy na pozemku města p. č.:
928 v k. ú. Zdice a právu oprávněné strany provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem
její obnovy, výměny, modernizace
nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění a dále vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením,
provozováním, opravami a udržováním distribuční soustavy na pozemky města za náhradu 500,- Kč/
bm + DPH v zákonné výši (v návaznosti na Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene) a pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenáře podpisem smlouvy.
l VZMR – „Nákup lamp VO –
ulice Husova, Barákova, Vorlova,
Ke Hřbitovu, Jungmannova, Nad
Kovárnou, Velizská
Rada města Zdice
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 23.
10. 2017, složení komise: Bc. Antonín Sklenář, Mgr. Přemysl Landa,
Ing. Jiří Podskalský, JUDr. Rudolf
Peltan, Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová - omluvena, administrace: Kateřina Křížková) o průběhu výběrového
řízení na zakázku malého rozsahu
„Nákup lamp VO – ulice Husova,
Barákova, Vorlova, Ke Hřbitovu,
Jungmannova, Nad Kovárnou, Velizská“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2017.
2) souhlasí s doporučením hodnotící komise a přiděluje zakázku
nejnižší cenové nabídce ve výši
1 516 050,00 Kč bez DPH
(1 834 420,50 Kč s DPH) uchazeči
ARGOS ELEKTRO, a. s., Tiskařská 257/10, 533 33 Pardubice, IČ:
25387952 a pověřuje starostu města
Bc. Antonína Sklenáře podpisem
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a Kupní smlouvy.

Svoz BIO nádob
Poslední svoz BIO nádob
v letošním roce bude 21. listopadu 2017.
V zimních měsících bude nadále
možno odložit biologicky rozložitelný odpad do velkoobjemových
kontejnerů, které jsou rozmístěny
po městě: (ul. Farčina, ul. K Samohelce, ul. 5. května, ul. Žižkova x
Erbenova, ul. Komenského u sport.
haly, Černín, Knížkovice).

Sběrný dvůr

bude naposledy otevřen 25. listopadu 2017. V příštím roce bude zahájen provoz 17. března 2018.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve Zdicích konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017
Okrsky
celkem

zpr.

v%

Voliči
v
seznamu

5

5

100,00

3 218

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

1 958

60,85

1 957

1 945

99,39

Strana
číslo
1

Platné hlasy

název

celkem

Občanská demokratická strana

268

v%
13,77

2

Řád národa - Vlastenecká unie

0

0,00

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

0

0,00

4

Česká strana sociálně demokratická

212

10,89

6

Radostné Česko

3

0,15

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

91

4,67

8

Komunistická str.Čech a Moravy

183

9,40

9

Strana zelených

29

1,49

10

ROZUMNÍ - stop migraci, diktát. EU

19

0,97

12

Strana svobodných občanů

25

1,28

13

Blok proti islamizaci - Obran. domova

0

0,00

14

Občanská demokratická aliance

7

0,35

15

Česká pirátská strana

190

9,76

17

Unie H.A.V.E.L.

1

0,05

19

Referendum o Evropské unii

0

0,00

20

TOP 09

77

3,95

21

ANO 2011

591

30,38

22

Dobrá volba 2016

0

0,00

23

SPR - Republikánská str. Čsl. M. Sládka

2

0,10

24

Křesť. demokratická unie - Čs. strana lidová 48

2,46

25

Česká strana národně sociální

0

0,00

26

REALISTÉ

10

0,51

27

SPORTOVCI

3

0,15

28

Dělnic. str. sociální spravedl.

2

0,10

29

Svob. a přímá demokracie - T. Okamura (SPD)

180

9,25

30

Strana Práv Občanů

4

0,20

MĚSTO ZDICE uskuteční
Svoz nebezpečného odpadu
pro občany

n znečištěné obaly od barev, olejů apod. n zářivky, výbojky n AKU
– baterie n suché galvanické články – monočlánky n pneumatiky
n televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad n oleje, olejové
filtry n lednice, mrazáky

SOBOTA 18. listopadu 2017
Černín, náves
Knížkovice, náves		
Zdice, kasárna		

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

Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze
kompletní výrobky. Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma,
náklady hradí město Zdice.
Právnické osoby platí dle ceníku platného pro rok 2017.
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školství

Akademie ZŠ
Každé dva roky si všechny třídy ZŠ Zdice připraví spolu se svými učiteli a dalšími příznivci
představení zejména pro své rodiče, babičky, dědečky i další příbuzné a známé. Letošní akademie
se uskutečnila ve dnech 4. a 5. října ve Společenském domě Zdice. Plný sál potvrdil, že zájem
o tuto tradiční akci stále roste a věříme, že za dva
roky opět zúročí žáci i učitelé zdické základní školy svoji chuť při dalším vystoupení.
Sm
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školství - společnost

Zdické posvícení 2017
Zábavné atrakce, diskotéka pro děti, malování na obličej, balónková
show, vystoupení Dixieland bandu Zdice, vše zalité sluncem - to bylo zdické posvícení, které se uskutečnilo za podpory města Zdice na pěší zóně
a provázely jej jedny z posledních slunečných dnů tohoto roku.
-lj-

MŠ v říjnu
Prázdniny utekly jako voda.
V září jsme zase všichni sešli
v mateřské škole a přivítali naše
nejmenší, kteří se poprvé na delší
dobu vzdálili od svých rodičů.
V říjnu se ve školce dostává
vše do „správných kolejí“. Děti,
které poprvé nastoupily v září, si
pomalu zvykly na nové prostředí,
poznaly nové kamarády i své paní
učitelky. Společně poznáváme barevné podzimní období se vším,
co k němu patří. Zajímáme se
o to, co roste na zahrádce, učíme
se o počasí, zkoumáme podzimní
přírodniny.

www.mesto-zdice.cz

V druhém týdnu měsíce října se
nám umoudřilo počasí, a tak jsme se
mohli vydat na výlet do ZOO v Plzni. Společně jsme se dostali do jiného
světa cizokrajných zvířat, navštívili
jsme pavilony různých světadílů.
Dětem se výlet moc líbil, zpět domů
do školky jsme se vrátili unaveni, ale
spokojeni. V říjnu nás navštívilo také

divadélko „Úsměv“ s představením
„Kouzelné slůvko“. Dětem i dospělým připomnělo, jak se máme správně chovat k sobě i druhým. V polovině října přišlo „babí léto“, a tak
jsme měli možnost ještě před zimou
pořádně vyzkoušet nové krásné vybavení naší školní zahrady.
Mgr. Hana Kohoutová
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společnost

Diskostrašení, lampioňák
a ohňostroj Na Písmenech
Děti i dospělí v převlečení
za strašidelné bytosti obsadili v blížícím se dušičkovém čase v neděli
29. října Společenský dům Zdice
a společně se pobavili při „Cestování zemí strašidel“ spolu s duchy,
strašidly, čarodějkami, myšákem
Edou, myškou Týnkou, čarodějnicí Hnátou a další bytostmi. K tomu
strašidelná výzdoba pódia, strašidelné písničky a hry, do kterých
se všichni zapojili ve více než dvě
hodiny trvajícím pořadu. I přes to,
že počasí venku bylo opravdu strašidelné, neodradilo malé ani velké
účastníky od již tradičního lampionového průvodu, tentokrát z měst-

ské knihovny. Na ty, kteří přes popisované překážky dorazili za svitu
pochodní na Písmena, čekala světelná a laserová show zakončená
slíbeným ohňostrojem. I když jsme
lampiony štěstí tentokrát díky nepřízni počasí nevypustili, věříme,
že příští rok se vše vydaří a obloha
nad Zdicemi se jimi zaplní.
-lj-

Tradiční drakiáda
V neděli 8. října proběhly na Písmenech tradiční závody v pouštění draků. Za optimálního počasí se přišlo pobavit na 69 dětí, které si domů odnášely
na památku drobné ceny. Závody uspořádala i v letošním roce ŠD ZŠ Zdice ve spolupráci se Sportovní a školskou komisí RM.
M. Holotina
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Životní jubilea
v listopadu 2017 oslaví

Marie Frolíková, Zdice
Zdeňka Matoušková, Zdice
Miroslav Kostrhún, Zdice
Libuše Macourková, Zdice
Blanka Hájková, Zdice
Pavel Pánek, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

V měsíci
říjnu 2017
osobně
blahopřál
starosta
města Zdice
Bc. AntoMarie Vinšová
nín Sklenář
společně
s členkami komise SPOZ
k 96. narozeninám
Bohumila
paní Marii
Horníková
Martínkové, k 93.
narozeninám paní Hedvice Skal-

kové, k 91. narozeninám paní
Marii Vinšové a k 85. narozeninám paní Bohumile Horníkové.
K jejich významnému životnímu
jubileu popřáli pevné zdraví a spokojenost.
50 let společného života – zlatou svatbu - oslavili v měsíci říjnu
2017 manželé Vlasta a Josef Horovi a Růžena a Josef Pánkovi
ze Zdic. K tomuto krásnému jubileu přejeme manželům Horovým
a Pánkovým do dalších společných
let hodně zdraví a osobní pohody.
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci září oslavila své 85.
narozeniny paní Zdenka Šimková.
Redakce ZN se omlouvá za chybné
popsání jména u její fotografie.
Paní Zdence Šimkové přejeme k jejímu krásnému životnímu jubileu
vše nejlepší,
hlavně hodně
zdraví
Zdenka
a dobré poŠimková
hody.

Zubní pohotovost (8:00 – 11:00)
n 11. - 12. 11. MUDr.Václava
Laštovičková, Komárov, Buzulucká 480, tel: 311 572 765
n 17. 11. MUDr. Aliaksandr
Muzychka, Beroun, Plzeňská
32/22, tel.: 311 513 313

n 18. - 19. 11. MUDr. Miloslav
Neužil, Cerhovice 175, tel.: 311
577 559
n 25. - 26. 11. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614,
tel.: 724 275 395

Stručně od mladých hasičů
Soutěž o putovní pohár
Malých Přílep
Dne 9. 9. jsme s mladšími žáky
vyrazili soutěžit o putovní pohár
Malých Přílep. Děti čekala jejich
nejoblíbenější disciplína – požární útok. Všechna družstva měla
dva pokusy. Nám se bohužel první
pokus nepovedl, ale druhý už stál
za to a děti obsadily 6. místo. Sice
jsme nevybojovali přední příčky, ale
děti už od nás ví, že „není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se!“. Všem dětem moc děkuji za účast a těšíme se
na další závody!
Barbora Roztočilová
Tlustický Srandamatch
Dne 16. 9. se mladší žáci zúčastnili závodů v Tlustici. Soutěž se
skládala ze tří disciplín. Z požárního
útoku a dvou štafet. Děti si nejvíce
užily první štafetu, kde měly za úkol
přenést žebřík slalomem, skákat
v pytli a na posledním úseku pomocí
ruční stříkačky shodit vodním proudem plechovku. Naše děti se umístily na 8. místě.
Marie Stejskalová
Branný závod mladých
hasičů
V sobotu 7. 10. se konalo na Chaloupkách 1. kolo hry Plamen. Jako
každý rok je věnováno brannému
závodu, tzn. běh terénem 2,5 km,
kde je postaveno několik stanovišť.
Na nich děti plní úkoly, které trénují celý rok (střelba ze vzduchovky,
první pomoc, vázání uzlů, azimut,
topografie, šplh). Kromě branného
závodu družstva ještě plní štafetu
dvojic.

Za náš sbor soutěžilo 5 družstev. Kromě našich stálých družstev mladších žáků, starších žáků
a dorostenců, se závodu zúčastnilo
i družstvo přípravky, se kterou jsme
začali pracovat od září 2017 a kam
spadají děti ve věku 4-6 let. Toto
družstvo běželo poprvé a patří mu
velká pochvala. Všechny disciplíny
děti úspěšně zvládly a umístily se
na krásném 3. místě. Během závodu
děti doprovázela jejich vedoucí Barbora Roztočilová, která ty naše prcky a budoucí hasiče všechno naučila.
Mladší žáci dali tentokrát dohromady dvě družstva, která se umístila
na 14. místě. Družstvo starších žáků
obsadilo 19. místo, nakonec běželo
družstvo dorostenců, které obsadilo
1. místo. Pokud se mu bude dařit

i v jarním kole, už teď si vybojovalo
postup na kraj.
I přes velkou zimu, která nás
během závodu provázela, jsme se
všichni ve zdraví vrátili domů. Všem
soutěžícím a vedoucím moc děkuji.
Odměnou pro všechny je podzimní
soustředění v rekreačním středisku
Tišina, které proběhne o podzimních
prázdninách. Více až v příštím čísle
ZN.
Radek Havrda

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 30. 9. 2017 Jednotka povolána na pomoc s transportem obézní
osoby. Při příjezdu na místě PS Beroun, společně proveden transport pacienta do vozidla ZZS. Po dohodě jela jednotka do nemocnice Hořovice,
kde pomohla s transportem na ošetření a posléze se vrátila zpět na základnu.
 6. 10. 2017 Jednotka povolána na dopravní nehodu mezi Zdicemi a Libomyšlí. Při příjezdu na mstě PČR. Průzkumem zjištěno vozidlo stojící v příkopu na zadní části (na kufru). Posádka vozidla venku,
bez vážnějšího zranění. Bylo provedeno natažení proudu „D“ z navijáku
a připraven RHP práškový. Po příjezdu PS Hořovice a dohodě s PČR
povolán jeřáb z Berouna na vyproštění vozidla. Celou dobu byl zároveň
řízen kyvadlový provoz kolem nehody. Po příjezdu jeřábu byl provoz
uzavřen, vozidlo vyproštěno na silnici, odpojen akumulátor a posypán
drobný únik oleje.
 7. 10. 2017 Jednotka uvedena do pohotovosti na zbrojnici, po dobu
souběžného zásahu PS Hořovice a PS Beroun.
 14. 10. 2017 Jednotka povolána na znečištění vozovky ropnými
produkty v Černíně. Po příjezdu zjištěn únik nafty na vozovku v délce
cca. 200m, proveden posyp sorbentem a následný úklid.

www.mesto-zdice.cz

 15. 10. 2017 Jednotka uvedena do pohotovosti na vlastní zbrojnici,
po dobu souběžného zásahu PS Hořovice a PS Beroun.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz
Marek Pollak, velitel SDH
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Vznik Československé republiky a současnost
Vznik Československé republiky 28. října 1918 vede k zamyšlení nad osobnostmi, které se o tento čin zasloužily a dále
pak dbaly o její úspěšný vývoj.
Představitel zahraničního odboje T. G. Masaryk, český filosof
a sociolog, politik a státník, poslanec rakouské Říšské rady byl
osobností, která svým předchozím
životem a postojem prokázala nejen
osobní statečnost, ale i vysoké morální vlastnosti. Proslavil se mimo
jiné bojem proti falzifikátům Královédvorského a Zelenohorského
rukopisu a zastal se žida Hilsnera
obviněného z náboženské vraždy
mladé křesťanské dívky v Polné
na Českomoravské vysočině. Tehdy
Masaryka nenáviděli všichni. On
ale vytrval a zvítězil. V zahraničí
byl charismatickou osobností, která
měla u světových politiků respekt,
důvěru a vážnost.
Druhou nezanedbatelnou osobností byl Slovák Dr. Milan Rastislav Štefánik, jehož v té době znal
západní svět jako významného astronoma, meteorologa a cestovatele,
který Masarykovi a Dr. Benešovi
otevíral dveře k významným představitelům západních států, především Francie a USA. Za 1. světové
války působil jako vynikající vojenský organizátor, který vybudoval
zahraniční legie, především v Itálii
a Francii. Tragicky zahynul v letadle nedaleko Bratislavy při návratu
z Itálie do vlasti dne 4. 5. 1919.
Dr. Edvard Beneš byl vynikající diplomat a od roku 1935 druhý
československý prezident. Jeho životním omylem však byla bezmezná důvěra v západní spojence, kteří
v roce 1938 vůči Československu
selhali. Důvěra v exilu ve východního spojence byla pro něho rovněž
hlubokým zklamáním v poválečném vývoji obnoveného Československa.
V Čechách, které byly součástí
Rakousko-Uherska, významně pomáhali představitelům v zahraničí
osobnosti, jakými byli Karel Kramář, Václav Klofáč, Alois Rašín,
Josef Scheiner a další. Vytvořili
„Mafii“, která dodávala všemi možnými způsoby zprávy do zahraničí.
Není bez zajímavosti, že se scházeli, mimo jiných míst, i v Havlíčkově
mlýně poblíž Tmaně. Po vytvoření
státu zastávali vysoké vládní a společenské funkce.
Díky statečnosti tisíců českých
a slovenských legionářů, kteří bojovali na italských a francouzských
bojištích a díky nejpočetnějším legionářům v Rusku, kteří ještě navíc
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museli bojovat s bolševiky na dlouhé cestě transsibiřskou magistrálou
do Vladivostoku, aby přes Ameriku
a západní Evropu se mohli vůbec
vrátit zpět do vlasti, se vytvořila
příznivá situace pro vytvoření a světové uznání Československa jako
samostatného státu.
Čechy, Morava, Slovensko
a Podkarpatská Rus, to bylo Československo roku 1918. Počátky
nového státu nebyly snadné. Byla
zavedena osmihodinová pracovní
doba, rozparcelována půda nad 250
ha, orná dokonce nad 150 ha, zrušeny šlechtické tituly a z nich plynoucí
výhody. Bylo zdokonaleno nemocenské, úrazové a starobní pojištění,
uzákoněno právo na stávku.
Nastal obrovský rozvoj průmyslu, stavebnictví a dopravy. Modernizuje se i hlavní město Praha výstavbou nových budov, nových tratí
městské hromadné dopravy, vzniká
moderní vodárna v Podolí, největší
stadion světa na Strahově, kde se
pak konají sokolské slety, které nám
záviděl celý svět.
V oblasti průmyslu vznikají nové
závody vyrábějící letadla, lokomotivy, zemědělské stroje, osobní a nákladní automobily Škoda a Tatra.
Ve Škodových závodech v Plzni se
vyrábí pivovary a lihovary. Baťovy
závody ve Zlíně vyrábí boty všeho
druhu, které úspěšně vyváží do celého světa. Je tu i vynikající sklářský,
keramický a textilní průmysl, a to
vše v převážné míře v rukou českých podnikatelů.
Vedle toho bylo třeba zavádět
průmysl na Slovensku a na Podkarpatské Rusi, neboť se jednalo
o nesrovnatelně chudší země než
Čechy a Morava. Předválečné Československo vedle toho vybudovalo jednu z nejmodernějších armád
v Evropě, včetně mohutného pohraničního opevnění jak na hranicích,
tak i ve vnitrozemí.
Rokem 1933 nastává celosvětová krize, která způsobí postupnou
stagnaci národního hospodářství,
narůstá nezaměstnanost, tisknou
se žebračenky. Každá taková situace mobilizuje ultralevicové síly
na straně jedné, na druhé pak ultrapravicové fašisty. Na politickou
scénu vystupuje generál Radola
Gajda, původně ruský legionář,
v roli představitele českých fašistů.
Na Slovensku pak katolický farář
Andrej Hlinka prosazuje samostat-

ný Slovenský stát. V českém pohraničí vyslovuje Konrád Henlein
požadavek třímilionové menšiny
Němců na připojení českých pohraničních oblastí k hitlerovskému
Německu. Obdobný požadavek se
ozývá od maďarských fašistů na jižním Slovensku.
Následuje Mnichovská dohoda
legalizující připojení českého pohraničí k Německu a o rok později
úplná okupace Čech a Moravy fašistickým Německem. Na Slovensku
vzniká samostatný stát. Podkarpatskou Rus obsazuje SSSR.
Žijeme však v roce 2017. Ce-

losvětová hospodářská krize v minulých letech ustoupila, takže zahraniční podnikatelé, kteří získali
výrobní objekty v Česku, opět dosahují ve výrobě příznivých výsledků.
Podstatně klesla nezaměstnanost,
která v minulých letech dosahovala
nebývale vysokého procenta. Politická reprezentace je bohužel rozhádaná a vzbuzuje dojem bezradnosti.
Naštěstí rok 2017 není rokem 1939.
Žádné vnější nebezpečí nám nehrozí, díky našemu členství v Evropské
unii a v NATO. Jediné nebezpečí
hrozí z nás samotných.
Josef Hůrka

Zdický pitaval
Dopis císařovně o milost

Případ se odehrál v roce 1747, a i v tomto soudním procesu byl vynesen rozsudek smrti. Ale nešlo o nějakou vraždu, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale o obyčejnou krádež několika košil a dalšího šatstva.
Vzbuzuje to jistě údiv, ale zároveň tento příběh ukazuje, jak se v minulosti soudilo a trestalo a jak je tomu dnes, kdy vidíme několikanásobný
nárůst závažných zločinů v posledních letech. Otázkou ovšem zůstává,
zda by přísnější tresty tento nárůst kriminality snížily.
Ale vraťme se k našemu případu. Jan Sládek pocházel ze starého
selského rodu, který se ve Zdicích připomíná na usedlosti č.p. 27 již
v roce 1600. V polovině 17. století se Sládkové dostávají do usedlosti č.p. 8 a tuto usedlost také Jan Sládek, narozený v roce 1702, zdědil
v roce 1734. Tento rodný statek snad pro špatné hospodaření či dluhy
v roce 1743 prodal a zakoupil si menší usedlost č.p. 55. Tehdejší válečné konflikty v Čechách měly jistě svůj dopad na obyvatele. Hmotná
situace zvláště poddaných byla tedy tíživá, krádeží se dopouštěli leckdy
z hladu, protože nedokázali řešit jiným způsobem svou svízelnou existenční nejistotu. Zda se opravdu vedlo tak zle Janu Sládkovi, nevíme.
Ale když ukradl plzeňskému kočímu u Zdic z vozu truhlu plnou oblečení
a byl obžalován z krádeže, obhajoval se právě tím, že kradl, aby si opatřil
chleba pro rodinu – manželku Kateřinu a čtyři děti – Václava, Ludmilu, Barboru a Annu. Z výslechového protokolu sepsaného u městského
soudu v Žebráce 27. února 1747 je zřejmé, že část ukradeného oblečení,
které bylo odhadnuto na 150 zlatých, dal za potraviny Židu Samkovi ze
Stašova, ten byl také veden jako spoluobviněný (později byl propuštěn),
a nějaké šatstvo si vzali „náhodní svědci“ této krádeže Jan Neřád (Rosol), Hejtmánek a Kaura z Levína. Vypovídali i svědkové ze Zdic, a to
rychtář František Sládek a Jan Sklenář a z Chodouně Václav Cipra. Přesto, že se Jan Sládek dobrovolně ke všemu přiznal, odsoudil ho městský
soud v Žebráce k trestu smrti oběšením a tento rozsudek potvrdil 13. 6.
1747 i apelační soud v Praze. Jan Sládek udělal jedinou možnou věc,
odvolal se a dopisem požádal o milost císařovnu Marii Terezii. Koncept
tohoto dopisu se zachoval také ve spisech tohoto případu a je jediným
dokumentem tohoto druhu ze zdických deliktů.
Zda tento dopis císařovna četla, nevíme. Ale milost skutečně Jan
Sládek obdržel a místo popravy byl převezen do pražského vězení,
jak je zřejmé z dopisu apelačního sodu v Praze ze dne 17. července
1747 městskému soudu v Žebráce. Jak dlouho měl ve vězení zůstat,
tak o tom se v tomto dokumentu nepíše nic. Zápis v pozemkové knize
uvádí, že jeho statek koupil Jan Svoboda.
Ladislav Zvonař
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Chovatelská výstava ve Zdicích
Ve dnech 7. a 8. října uspořádali
zdičtí chovatelé v areálu koupaliště svou tradiční výstavu drobného
zvířectva spojenou s okresní soutěží drůbeže. I když počasí nebylo
nejlepší, výstava dokázala přilákat stovky návštěvníků. K vidění
bylo 356 králíků, 42 voliér holubů,
100 holubů v klecích a dalších 20
v ukázkové voliéře, 76 voliér drůbeže. K vidění byly také vzácné
exempláře, které se na výstavách
málo objevují. Nechyběla ukázka
exotického ptactva a v sobotu dopoledne proběhla ukázka cvičených
králíků skákajících přes překážky.
Zdičtí chovatelé zde získali
řadu ocenění. Nejúspěšnější byl

 Jan Urban po zdické výstavě

Jan Urban se ziskem poháru za 1.
místo v okresní soutěži drůbeže
za Bantamky a získal i pohár za 2.
místo za Japonské křepelky. Jeho
Husy české byly oceněny pohárem
pro nejlepší kolekci národního plemene. A triumf završil ziskem tří
čestných cen ze všech expozic, čili
za drůbež, králíky a holuby.
Ale dařilo se i ostatním zdickým chovatelům: Jiří Čaj vyhrál
pohár za 1. místo v soutěži o nejlepší kolekci holubů, 3. místo zde
získal Josef Hříbal, jeho syn David
Hříbal získal pohár pro nejlepšího
mladého chovatele a pohár za nejlepšího holuba výstavy. Josef Pánek získal pohár za nejlepšího holuba voláče. V králících se Václavu
Kaslovi podařilo získat pohár za 3.
nejlepší kolekci výstavy a Jaroslavu Mázdrovi pohár za nejlepší
kolekci Vídeňských králíků. Vedle
těchto hlavních pohárů zde zdičtí
chovatelé dohromady získali 18
čestných cen.
Následující víkend se konala
okresní soutěž králíků v rámci výstavy v Hostomicích, odkud si zdičtí chovatelé dovezli pohár za 1. a 2.
místo, které nám zajistil J. Mázdra
s Vídeňskými černými a V. Kasl
s Novozélandskými bílými.
Za ZO ČSCH Josef Košťálek

XVII. Mezinárodní výstava koček
Začíná se stávat pravidlem, že se
v polovině října zaplní Společenský
dům Zdice milovníky koček. Letos
naše Specializovaná organizace koček Zdice pořádala ve dnech 14. –
15. října svoji již XVII. Mezinárodní
výstavu koček.
Výstavy se zúčastnilo 195 koček
různých kočičích plemen. Vystavovatelé byli nejen z České republiky,

Pocta přírodě a lidem, kteří o ni pečují
V sobotu 14. října se konala pravidelná celoroční Svatohubertská
mše u kapličky v Černíně, kterou
na svém pozemku a ze svých finančních prostředků nechal vybudovat
člen Mysliveckého svazu Hrouda
Zdice Vlastimil Raboch.
Za překrásného podzimního počasí přivítal početné návštěvníky vedoucí Mysliveckého svazu Hrouda
Zdice Štěpán Prokop. Pro přítomné
občany, ale především pro ochránce
přírody z řad myslivců sloužil bohoslužbu jáhen Josef Jonáš, za spoluúčasti loveckého tria trubačů vedených Milošem Hrubým a pěveckého
sboru Bonbon z Berouna. Jako symbol darů přírody ležel před polním
oltářem mrtvý jelen, pecen chleba
a ošatka plná ovoce.
Jáhen Jonáš věnoval své kázání
všem přátelům přírody. Poděkoval Bohu za klid a mír v naší zemi
a poprosil Boha Všemohoucího, aby
i nadále dohlížel na lidské konání
v péči o přírodu, která je nejen naší
živitelkou, ale vytváří neopakovatel-
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né přírodní prostředí pro život člověka i lesní a polní zvěře. Vzpomněl
všech zemřelých přátel přírody slovy, že smrt není zlá, je to kus života
těžkého. Poté následovalo vystoupení loveckého tria trubačů za spoluúčasti pěveckého sboru Bonbon
z Berouna.
Dlouhotrvající potlesk přítomných občanů byl odměnou všem
za neopakovatelný zážitek letošního roku v náručí přírody. Na závěr
krásného podzimního dne následovalo přátelské posezení v restauraci
„U Šmídů“ v Černíně.
Josef Hůrka

ale i ze zahraničí. Kočky posuzovaly
Grazyna Laskowska Malaga, PL;
Brite Busse, DE; Květoslava Mahelková, CZ. V dopoledních hodinách
probíhalo posouzení koček a výběr
těch nejlepších do hlavních soutěží
Best in Show. V odpoledních hodinách se nominované kočky ukázaly
opět na podiu a posuzovatelé vybírali ty nejkrásnější.
Návštěvníci si mohli nechat zdarma obličej namalovat do podoby
kočičky. Toho samozřejmě využily
hlavně děti, kterým to moc slušelo.
Příští rok tuto akci pro děti chceme
opakovat. Členové naší Specializované organizace chovatelů koček
Zdice nejen výstavu organizovali,
ale i sami vystavovali své kočičí miláčky. Celkem předvedli 35 koček
různých plemen, věku a jejich kočky
byly úspěšné. Všechny kočky dostaly tituly, o které soutěžily, některé
byly nominovány do hlavní soutěže
a pár koček si odneslo i výhru hlavní
soutěž Best in Show.
Mezinárodní výstavu koček
ve Zdicích pořádáme již IV. rokem
a moc mile nás překvapilo, že se
návštěvníci nejen každým rokem
vracejí, ale jejich počet se zvyšuje.
Letos naši výstavu navštívilo cca
1000 návštěvníků. Doufáme, že se
návštěvníkům kočky líbily a příští
rok 20. - 21. 10. se opět na kočičí
krásky přijdou podívat. Jsme moc
rádi, že naše výstava koček probíhá za velké podpory města Zdice,
v krásném prostředí společenského
domu tohoto města, kam se rádi
vracejí vystavovatelé koček i návštěvníci.
Renáta Winklerová
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Koncert duchovní hudby HOMMAGE A MARIA GÄRTNER
Und das Geheimnis der Liebe
ist grösser als das Geheimnis
des Todes.
RICHARD STRAUSS, SALOME, 1905
Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice uskuteční v neděli
19. listopadu od 17 hodin v kostele
Narození Panny Marie ve Zdicích
a v sobotu 25. listopadu od 16 hodin
v kostele sv. Jana Nepomuckého
v Kařezu koncerty duchovní hudby
HOMMAGE A MARIA GÄRTNER ke 140. výročí narození proslulé operní pěvkyně Marie Gärtnerové (16. října 1877, Zdice – 22.
února 1965, Pětidomí u Zbiroha).
V programu koncertů zazní vokální duchovní kompozice z repertoáru Marie Gärtnerové (Dvořák,
Schubert, Gounod, Bellini, Wagner,
Fauré…), sopránová sola zazpívá
Květuše Ernestová, maestrem di
cappella bude vítěz Mezinárodní
varhanní soutěže v Magdeburgu
Drahoslav Gric. Koncerty jsou součástí cyklu koncertů, který vyvrcholí
vydáním knihy o životě a díle slavné
pěvkyně. Srdečně zveme a žádáme
pamětníky, žáky či přátele o vzácné
vzpomínky či artefakty. Kontakt
na www.zameckanokturna.cz.
Maria Antonie Gärtnerová se
narodila 16. října 1877 ve Zdicích
u Berouna. Dětství prožívala ve Zdicích a v rodišti své matky, v Městečku u Křivokláta, ranné mládí

v Jihlavě, kde se velmi spřátelila se
svým bratrancem, pozdějším violistou Českého kvarteta, Jiří Heroldem.
Po studiích u českého klavírního
virtuosa Karla Slavkovského, Vitězslava Nováka a Josefa Jiránka
a pěveckém školení v Pivodově škole debutovala (1901) jako altistka
v Zemském divadle v Lublani, kde
vytvořila za jednu sezonu celou řadu
titulních postav. Obdivována byla
tehdy především za svoji Carmen,
kterou ve svých verších oslavil nevýznamnější slovinský básník Anton Aškerc. O rok později, 27. září
1902, zpívala při otevření nového
Městského divadla v Plzni Radmilu v opeře Libuše českého velikána
Bedřicha Smetany, a byl to tedy její
hlas, který v té budově zazněl jako
první („Slovutná dcero Kroka, slavná kněžno!“). Poté se však z altového oboru přeškolila na vysokodramatický soprán u slavné koloraturní
pěvkyně Betty Frank – Rückertové
a stala se hvězdou zahraničních
operních domů. Přijala angažmá
v alsaské opeře v Colmaru (1906
až 1907), ve vestfálském Barmenu
(1907 až 1910) a konečně ve Štrasburku (1910 až 1919), kde excelovala především ve vysokodramatickém repertoáru (Carmen, Santuzza,
Leonora ve Fideliovi i v Trubadúrovi, Aida, Amelie, Salome, Elektra,
Ariadna, Ortruda, Brunhilda, Valkýra, Fricka, Venuše i Alžběta, Kundry,
Isolda…). Ke svým špičkovým pěveckým a hereckým výkonům při-

Počapelský spolek Pojďte a uvidíte a Římskokatolická farnost Žebrák
srdečně zvou k návštěvě duchovních klenotů

komentovaná prohlídka

•

drobný varhanní koncert

Kostel

NAROZENÍ
PANNY MARIE
ve Zdicích

Počapelský
spolek

„Pojďte a uvidíte“

Kostely a kaple v okolí Králova Dvora

neděle
26. listopadu
v 15 hodin
Původní gotický kostel pochází z konce 13. století.
V letech 1747 - 1749 byl vystavěn současný barokní kostel a ponechán původní gotický presbytář.
V roce 1990 proběhla generální rekonstrukce kostela a v roce 1993 byly posvěceny čtyři nové zvony. Chrámem bude provázet pan Ladislav Zvonař,
na varhany zahraje pan Josef Jonáš.

Pro zajištění dopravy z Králova Dvora na místo a zpět zavolejte na tel. 606 627 636.
www.machart.cz
www.machart-books.cz
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pojila také výkony taneční (i Tanec
sedmi závojů v Salome nebo závěrečná scéna v Elektře) a kritika byla
vždy udivena nejen technicky dokonalým pěveckým výkonem, nýbrž
i mistrnou hrou, výrazným gestem
a citovým zvládnutím role. Proslulost jí umožnila hostovat na předních
scénách holandských, ve dvorních
operách ve Vídni, v Berlíně, v Drážďanech a v Mnichově a mnoha dalších. Někdy byla upřednostňována

 Maria Gärtner.
i před operetními Divami (Netopýr)
a pěstovala rozsáhlou koncertní činnost. Její talent jí umožnil spolupracovat se světovými dirigenty Leo
Blechem, Bruno Walterem, Hansem
Pfitznerem, Wilhelmem Furtwänglerem, Otto Klempererem, Georgem Szellem, Richardem Straussem
a Albertem Coatesem. V Národním
divadle v Praze jí bylo dopřáno zpívat pouze třikrát (Carmen, Leonora
ve Fideliu, Ortruda, vždy s Otakarem Mařákem), zpívala však také
ve Vinohradské zpěvohře (Carmen,
Marta v Nížině) a pod taktovkou
Dr. Viléma Zemánka a za doprovodu spojených orchestrů České

filharmonie a Národního divadla
předvedla své umění ve scénách ze
Salome a Elektry na koncertě Spolku českých žurnalistů v lednu 1910.
Ve dvacátých letech 20. století
byla okolnostmi přinucena usadit se
natrvalo v Čechách. Přijala pozvání obdivovatelky hudebního umění,
hraběnky Berty Colloredo – Mansfeldové, a s matkou a se dvěma bernardýny se přistěhovala do zbirožského
zámku, kde geniální Alfons Mucha
právě dokončoval svoji Slovanskou
epopej. Koncertovala, působila jako
profesorka zpěvu v hudební škole
v Plzni, v roce 1926 hostovala na pozvání Oskara Nedbala jako Carmen
v Národním divadle v Bratislavě,
v roce 1934 vystoupila v plzeňské
opeře jako Valkýra. A s velkým hudebním světem se rozloučila v roce
1940 uspořádáním pěveckého recitálu za doprovodu České filharmonie,
kterou řídil Václav Talich. Už ve zralém věku neváhala odjet do Prešova,
kde působila jako hlasová a dramatická poradkyně a budovala nové divadlo (1951-1954). Ve Zbiroze zpívala
v kostele sv. Mikuláše, doprovázela
při místních koncertech, pomáhala
při výchově zbirožských hudebníků,
byla první čestnou členkou spolku
ochotníků J. V. SLÁDEK. K obrovskému počtu jejích žáků patří dámy
Baxová, Babická, Langová, Holubová, Weissová, Vačkářová, Kutinová,
Střízková, pan Krásný, koncertní
pěvci Božena Hezká, Jaromír Horák, Dr. Otakar Mácha, Josef Janoušek, Jindřiška Hendrichová, Růžena
Boubínová, sólistka opery v Plzni,
René Tuček, sólista opery Národního
divadla v Praze nebo táborská rodačka Libuše Pavlíková-Pasero, sólistka
milánské La Scaly, manželka slavného basisty Tancrediho Pasera.
Často byla přirovnávána k fenomenální Gemmě Bellincioni, vždyť
její hlas i zjev se tolik podobaly slavné
Emě Destinnové, které prováděla hlasovou kontrolu. Ještě pětaosmdesátiletá
zpívala Habaneru z Bizetovy Carmen
na koncertě při příležitosti otevření výstavy jejího životního díla v roce 1962,
kterou uspořádalo Městské vlastivědné
muzeum ve Zbiroze. I tenkrát ji obdivoval skladatel Jindřich Jindřich či dcera Alfonse Muchy akademická malířka
Jaroslava Muchová.
Zemřela odloučena od veřejného života ve svém zátiší v Pětidomí
u Zbiroha, ve společnosti své hospodyně a přítelkyně Emilie Diankovské, 22. února 1965. Pochována je
na zbirožském hřbitově.
Květuše Ernestová
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sport - počasí

Zdický tenis v roce 2017
Letošní rok byl pro nás zásadním rokem přelomovým. Událo se mnoho pozitivních změn a výsledkově se nám dařilo opět náramně. Ale pěkně popořádku.
Na jaře se ustanovil nový výbor tenisového oddílu, který začal praktikovat
tolik očekávanou spolupráci s městem
Zdice. Podzim ukazuje, že vše je nastaveno a funguje výborně. Areál se nám
mění před očima a je třeba dodat, že
další fáze rekonstrukce bude pokračovat
na jaře 2018. K celkové revitalizaci oddílu ostatně pomáhá také samotná Rosol
Tennis Academy z.s., která na vlastní
náklady dodala do areálu profesionálního správce Milana Hosnédla, kterému
patří za ohromný kus práce velký dík.
Tak kvalitní povrch kurtů si za celý svůj
život ve Zdicích nepamatuji. Navíc nyní
je příchod areálu i pro oko přívětivý.
Okolí dvorců je upravené. V klubovně je
čisté, reprezentativní prostředí. V tomto
místě mám přímo povinnost poděkovat
za ohromný kus práce Katce Nové, která si převážnou většinu starosti o chod
a úklid klubovny vzala na svá bedra.

Pravdou ale je i skutečnost, že mnoho tenisových rodičů pomohlo, a tak celkový
výsledek skutečně stojí za to.
Sportovní část sezóny 2017
Tréninkový koncept a kompletní
tréninkové programy zajišťuje tenisová akademie (Rosol Tennis Academy
z.s.), která úzce spolupracuje s oddílem,
jednotou a městem. Sportovní činnost
je systematická a rok od roku se kvalitativně posouvá dál. V současné chvíli
čítá 6 trenérů, kteří dohlíží na výchovu
budoucích tenistů a tenistek - Matěj
Nový, Kuba Čapek, Kuba Vilím, Ondra Slezák, Michal Koukol, Jiří Rosol.
Všichni trenéři mají trenérské vzdělaní,
což se pochopitelně přenáší do kvality
tréninku.
Prezentace klubu letos významně
probíhala i formou pořádání celostátních
turnajů v dětských kategoriích. Zajistili jsme pořadatelství celkem 8 turnajů
a podle pozitivních ohlasů zúčastněných
se zdá, že kvalitně. V plánu pro příští
rok máme navýšení počtu pořádaných
turnajů na 10-12, a to zejména v nejmenších kategoriích mini a babytenis (děti
ve věku 6-7, resp. 8-9 let). Dobročinný
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turnaj pořádaný ve spolupráci s organizací Dobrý skutek byl zmíněn v minulém čísle Zdických novin.
Letošní výsledky
V tomto roce jsme sestavili 8 družstev
od nejmenších až po juniorský tým, který nastupoval v soutěži dospělých. Výsledný součet vychází z mého pohledu
pozitivně.
Tým juniorů postoupil bez zaváhání
do I. krajské třídy, tedy do druhé nejvyšší
soutěže za krajskou divizí a reálně plánuje postoupit příští rok právě do divize.
B tým mladších žáků, který byl sestaven
letos poprvé z mladých ročníků, hned
postoupil do druhé krajské soutěže. Starším žákům unikl postup o jedno jediné
utkání. Družstvo babytenisu bylo letos
sestaveno z mladých ročníků, aby se
otrkalo v soutěži, příští rok bude nastupovat s velkými ambicemi na postup ze
skupiny. Minitenisté měli tři družstva.
Nejlepší A tým postoupil do krajského finálového kola a obsadil třetí místo. Jeden
z jeho členů Michal Hnízdil byl vybrán
do týmu kraje pro
MČR družstev minitenisu, kde výběr
Středních Čech obsadil 5. místo. Právě Míša Hnízdil byl
strůjcem konečného umístění, když
vyhrál rozhodující
utkání proti Valašskému Meziříčí.
Na turnajích jednotlivců dosáhlo
mnoho dětí výrazných úspěchů. Je
těžké vypsat všechny, nicméně velmi
dobře se vedlo na okruhu turnajů Českého tenisového svazu zejména: Nicku
Kallemu, Sáře Fajmonové, Julii Rosolové, Adamu Klepáčovi, Tomáši Hnízdilovi, Mikoláši Novému, Kryštofu Endrštovi, Pepčovi Svobodovi, Áje Fikáčkové,
Míšovi Kafkovi, Adamu Klikovi. Míša
Hnízdil poté, co vyhrál Masters minitenisu v Hradci Králové, dostal dokonce v jeho 7 letech smlouvu na tenisové
vybavení od firmy Prince. Ti, které jsem
nejmenoval, nechť mi prominou.
Sečteno a podtrženo mohu konstatovat, že úspěchů bylo dost a dost. Poděkování za to patří, samozřejmě kromě hráčů samotných, zejména jejich rodičům.
Myslím, že všichni společně sledujeme,
jakým směrem se ubírá dnešní společnost, a proto si obětavosti „mých“ rodičů
nesmírně vážím. Každý sport má svoje
specifika. Individuální odvětví, jako je
tenis, bohužel nejdou zabezpečit stejně
jako kolektivní sporty. U nás musí každý
jednotlivec v podstatě sám za sebe. Myšleno, že například společné cesty na turnaje více než 2-3 hráčů jsou velmi řídkou
výjimkou. O to více se snažím s kolektivem nejbližších tenisových přátel tvořit

velkou tenisovou partu. Ostatně sleduji
vývoj dětského fotbalu ve Zdicích a jsem
z toho nadšen. Díky nadšení a obětavosti
dospělých mají skvělou partu, širokou
základnu a samozřejmě i dobré výsledky. Přesně tak to máme nastavené i v tenisovém oddílu. Třeba se jednou uchytne
moje myšlenka a Zdice budou městem
fotbalu a tenisu.
Závěrem skládám veliké poděkování všem, kteří sdílejí moje nadšení pro
podporu dobré věci – dětského sportu.
Děkuji panu starostovi Antonínu Sklenářovi za vytrvalou pomoc a pochopení,
předsedovi TJ Lokomotiva Zdice Miroslavu Holotinovi za podporu a vedoucímu SaTZM Zdice panu Doskočilovi
za výbornou spolupráci ohledně údržby
tenisového areálu.

Díky tomu jsem optimistou pro další
sezóny. Snad jen jediná věc mne dlouhodobě trápí. A to fakt, že k dalšímu
rozvoji výkonnostního tenisu ve Zdicích
potřebujeme již nutně tenisovou halu
na jednom kurtu. Vedení sportovní haly
nám vychází velmi vstříc s prostorem,
nicméně dětí je již mnoho (v tomto roce
přes 60), a tak musíme shánět tréninkové prostory v zimním období v širokém
okolí. Výhodou by samozřejmě bylo
soustředit veškerou přípravu na jedno
místo, tedy do Zdic. Třeba celkově velmi dynamické, dlouhodobé a pozitivní
změny týkající se zdického tenisu pomohou v rozhodování rady města o podpoře
tohoto projektu.
Za Tenisový oddíl Zdice a Rosol
Tennis Academy Jiří Rosol

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci říjnu 2017 byly 4 dny jasné, 2 dny skoro jasné, 3 dny polojasné, 9 dní oblačných, 5 dní skoro zatažených a 8 dní zatažených.
Z toho byly 3 dny letní s teplotou od 25,1 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 2,4 °C 31. 10. (úterý), 2,7 °C 9. 10. (pondělí), 3,3 °C
30. 10. (pondělí), 5,6°C 14. a 16. 10. (sobota, pondělí), 6,0 °C 17.10. (úterý), 6,1 °C
10. 10. (úterý), 6,4 °C 23. 10. (pondělí), 6,9 °C 2. 10. (pondělí), 7,0 °C 12. a 18. 10.
(čtvrtek, středa), 7,4 °C 7. 10. (sobota), 7,5 °C 15. 10. (neděle), 7,7 °C 28. 10. (sobota),
8,0 °C 24. 10. (úterý).
Nejchladnější den: úterý 31. 10., kdy se teplota pohybovala od 2,4 °C do 10,4 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 26,3 °C 16. 10. (pondělí), 25,9 °C 15. a 17. 10. (neděle,
úterý), 24, 5°C 14. 10. (sobota), 20,8 °C 2. a 20. 10. (pondělí, pátek), 20,6 °C 13. 10.
(pátek), 20,4 °C 12. a 21. 10. (čtvrtek, sobota), 20,2 °C 5. 10. (čtvrtek).
Nejteplejší den: pondělí 16. 10., kdy se teplota pohybovala od 5,6 °C do 26,3 °C.
Průměrná teplota za měsíc říjen: +12,30 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: +13,13 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci říjnu se pohybovala od + 8,0 °C do
+ 13,9 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc říjen: +11,8 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 993 hPa 29. a 30. 10. (neděle, pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1029 hPa 14. a 15. 10. (sobota, neděle).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 16 l vody 29. 10. (neděle), 12,3 l vody 3. 10.
(úterý), 8,5 l vody 8. 10. (neděle), 8 l vody 22. 10.(neděle), 7,1 l vody 27. 10. (pátek).
Celkem v měsíci říjnu napršelo: 61,1 l/m2.
Od počátku roku napršelo: 438,2 l/m2.
Poznámka: Ve čtvrtek 5. 10. dosahovala rychlost větru 75 km/h a v neděli 29. 10.
nebezpečných 90 km/h.
Josef Hůrka
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Restaurace
"POD SKÁLOU" Zdice
n 10. - 12. 11. Svatomartinský víkend
(svatomartinska husa a víno,další pokrmy)
n 17. - 19. 11- Víkend piv (různé druhy na čepu, akční ceny,
např. Krušovice 10° za 19,-, Svijany 11° za 20,-, Malvaz
13° za 21,- Bakalář 11° za 19,-), pivní pokrmy, domácí
brambůrky k pivu zdarma
n 24. - 26. 11. Rybí víkend
n 8. - 10. 12. Zvěřinový víkend
n 15 . 17. 12. Víkend řízků
Přes zimu topíme v krbu pro příjemnou atmosféru.
Veškeré informace na www.restauracezdice.cz nebo na FB.
Prostory vhodné k uspořádání firemních a rodinných oslav.
Rozvoz obědů po - pá 10:00 - 14:00.
Tel.: 721 964 839
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Mikuláš	
  

se	
  svou	
  andělskou	
  a	
  pekelnou	
  družin
opět	
  zavítají	
  do	
  vašeho	
  města	
  

5.	
  12.	
  2017	
  
Zájemci	
  se	
  již	
  mohou	
  objednat!	
  

720	
  340	
  195	
  
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

Mikuláš

se svou andělskou a pekelnou družinou
opět zavítají do vašeho města

5. 12. 2017
Zájemci se již mohou objednat!

Telefon: 720 340 195
Konstruktéry
Kontrolory kvality
Lean Coordinator
Vývojáře/Výpočtáře
CAE inženýry
IT techniky
SAP specialisty

NABÍZÍME…

	
  	
  	
  

NABÍDKA
Instalatérské práce
Plynařské práce
Topenářské práce
Kanalizační přípojky
Čištění odpadů a kanalizace

PETR STOJOVSKÝ
Bavoryně 24 | Zdice 267 51
+420 608 606 379
petr.stojovsky@seznam.cz
www.psservis.com

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