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Společenský klub Zdice
a Cestovní agentura Věra Spalová - Svatá
pořádají

2 denní zájezd na Moravu
do vinného sklípku
Termín zájezdu: so 8. 10. - ne 9. 10. 2005
Sobota 8. 10. 2005
- odjezd v 7.00 hod. Zdice
- ostatní zastávky dle požadavků
- zastávka v Motorestu na občerstvení
- Náměšť nad Oslavou - prohlídka zámku
- oběd - Velká Bíteš
- Těšany- prohlídka barokní kovárny
- Hustopeče - ubytování ve 2 - 3 lůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením,
volný program
- v 19.00 hod. společný odchod
do vinného sklípku - degustace, teplá
a studená večeře, konzumace vína, hudba
Neděle 9. 10. 2005
- po snídani (v ceně zájezdu)
odjezd z Hustopečí
- Brno - Špilberk - návštěva kasemat
- oběd
- návrat v podvečerních hodinách
Cena zájezdu: 1.190,- Kč - zahrnuje dopravu,
ubytování, pobyt ve sklípku včetně uvedených
služeb (jídlo, víno, hudba), snídani. Nezahrnuje
- obědy a vstupy do kulturních zařízení.
Přihlášky a veškeré informace: Společenský
klub Zdice - Přemysl Landa, Husova 369, 267 51
Zdice, Tel.: 311 685 186, 603 382 191. Při přihlášení zájezdu se vybírá záloha 500,- Kč na osobu.

Svátek dechovky

Již po sedmé se sejdou ve Zdicích milovníci
dechovky, aby se zaposlouchali do příjemných melodií. Letos se tato kulturní akce
uskuteční ve Společenském domě v sobotu
17. září od 18 hodin.
Účinkovat bude pražská kapela Strahovanka se
svými stálými sólisty Martou Adámkovou a
Františkem Merhautem. Jako host bude účinkovat
známý sólista Hudebního divadla v Karlíně Josef
Oplt, který se již ve Zdicích představil na několika
předcházejících ročnících Poncarových Zdic.

Cena 5 Kč
číslo 160
Mûst. pol. 603 487 000, 605 340 156

Ministr Urban podpoﬁil
rozvoj prÛmyslov˘ch zón
Ministr obchodu
a průmyslu ing. Milan Urban navštívil
22. srpna Zdice. S vedením města projednával možnost rozvoje
průmyslových
zón
v lokalitách Zdice - východ a Zdice - západ.
Po jednání označil tyto
lokality za atraktivní
z hlediska jejich umístění ve Zdicích, které
mají výhodnou polohu
pro investory vzhledem k možnosti využití železniční a silniční Ing. Milan Urban (třetí zleva) v doprovodu starosty města Mgr. Miroslava Holotiny
a místostarostů Richarda Dolejše a Ivany Rabochové při návštěvě Zdic.
Foto: - sm dopravy.
Ministr průmyslu a obchodu přislíbil pomoc při řešení rozvoje průmyslových zón, a to z hlediska možnosti státní finanční podpory formou investičních pobídek a vytipováním vhodných investorů. Vyjádřil
názor, že otázka průmyslových zón ve Zdicích může být realizována poměrně úspěšně. Záleží ale na iniciativě města při spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a CZECHINVESTEM. Vedení města si
je vědomo důležitosti otázky řešení průmyslových zón a je připraveno nabídky spolupráce s ministerstvem
plně využít. Návštěvu ve Zdicích ukončil pan ministr prohlídkou Kostalu. Richard Dolejš, místostarosta

Vychází nová publikace
Autorem další
publikace, která
se váže k našemu
městu, je pan
Pavel Dušánek.
V publikaci, vydávané městem,
se čtenáři seznámí s životními
osudy 42 osob
a osobností, které
mají jedno společné - ve Zdicích
se buď narodily
nebo zde žily.
Vytištění finančně dále podporují místní podnikatelé, kteří v knize inzerují.
Publikace vychází po více jak dvouletém shro-

mažďování materiálu. Podklady získával autor např. ve Státním okresním archivu v Berouně, dále
u příbuzných a známých popisovaných osob a ze
soukromých archivů (nejvíce archiv pana
Ladislava Zvonaře).
Novou publikaci za cenu 99,- Kč si zájemci
budou moci koupit od začátku října v prodejně: Drobné zboží a dárky - pí Tykalová
a ve Společenském domě. Zahájení prodeje bude
inzerováno.
Město Zdice a autor připravují na 30. září 2005
od 16 hodin veřejnou prezentaci publikace. Setkání
se zúčastní některé popisované osoby a osobnosti,
příbuzní a známí zemřelých osob uvedených v publikaci. Na prezentaci budou pozváni všichni, kteří se
podíleli na vzniku knížky. Pro některé účastníky setkání to může být návštěva Zdic po mnoha letech, či
možná první návštěva Zdic vůbec.
- sm -

Kapela Strahovanka vznikla v roce 1965, léta
sídlila přímo ve Strahovském kláštěře, odkud pochází i její jméno. V kapelnické funkci působí nyní její tehdejší hráč na trubku František Adámek.
Za dobu svého trvání uskutečnila tato známá kapela přes 5000 vystoupení při různých příležitostech jak doma, tak i v zahraničí. Nejvýchodněji
hrála v Číně, nejjižněji v Lybii a nejseverněji za po-

lárním kruhem ve Finsku. Mimo svá koncertní vystoupení je Strahovanka častým hostem v televizních
a rozhlasových studiích. Natočila mnoho skladeb.
Na koncertu ve Zdicích zazní v první části koncertu skladby Josefa Poncara, v druhé části se posluchači zaposlouchají do skladeb dalších nestorů
české dechovky. Pořadem bude jako vždy příjemně provázet Karel Vydra.
- sm -
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Nové informace o Zdicích poskytl redakci
ZN před jejich uzávěrkou starosta města Mgr.
Miroslav Holotina.
Regenerace panelového sídliště
Vedení města v současné době shromažďuje podklady k vypracování projektu pro podání žádosti
o dotaci podle nařízení vlády ze dne 18. 12. 2000
o poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť. V projektu by
se měl objevit návrh řešení některých současných
nedostatků panelového sídliště, jako např. sanace
spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství, vybudování parkovacích stání, zpomalení odtoku přívalových
dešťových vod, odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace veřejného osvětlení, ploch veřejné zeleně, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť.
Výstavba nové knihovny
V souvislosti s rekonstrukcí Společenského domu a výstavbou nové knihovny bylo vyzváno šest firem k vypracování projektové dokumentace na uvedené dílo, na jehož realizaci obdrželo město Zdice
dotaci ve výši 13 000 000,- Kč. V současné době je
studie firmy JOHN building, s.r.o., Zdice, která byla vybrána k vypracování projektu, v připomínkovém řízení a před územním rozhodnutím.
Administrativní práce spojené s výběrovým řízením
na dodavatele vlastní stavby bude připravovat firma
OTIDEA, a.s., Praha, která se profesionálně zabývá
přípravou veřejných zakázek. Předpoklad začátku
pozemních úprav se plánuje na letošní zimu.
Hasičská zbrojnice
V současné době je projekt firmy ARISTA
GLOBAL, s. r. o., Plzeň, která byla vybrána na rekonstrukci štábu v bývalých kasárnách a výstavbu
haly pro požární techniku, ve stadiu probíhajícího
stavebního řízení. Výběrové řízení připravuje firma
OTIDEA, a. s., Praha. Město již připomínkovalo
zadávací dokumentaci. Firma OTIDEA uveřejní
podle pravidel zadávání veřejných zakázek záměr
města na centrální adrese uvedené na internetu. Na
ní se budou moci zájemci o realizaci stavby dovědět a následně hlásit.
Výběrové řízení trvá v nejlepším případě 90 dní,
takže pokud vše proběhne bez problémů, mělo by se
začít s výstavbou na přelomu listopadu a prosince.
Kanalizace Na Vyhlídce
U této investiční akce je v řízení návrh na územní rozhodnutí o umístění stavby. Koncem srpna bude znám dodavatel, který bude určen výběrovou
komisí. Poté se uskuteční schůzka s majiteli a uživateli nemovitostí v ulici Na Vyhlídce. S opravou

povrchu se počítá
v roce 2006.
Kanalizace
v Erbenově ulici
Stavební povolení na
rekonstrukci vodovodu
a kanalizace již nabylo
právní moci. Koncem
srpna bude výběrovou
komisí určen dodavatel
na tuto akci. Středočeská plynárenská provede
na své náklady rekonstrukci plynového řadu.
Schůzka s majiteli neFirma Strabag provedla v srpnu rekonstrukci chodníku v Komenského ulici.
movitostí z této ulice se
Na snímku z posledních srpnových dnů pracovník firmy při řezání dílů
plánuje na konec srpna.
zámkové dlažby.
Foto: - sm K opravě povrchu by
mělo dojít v roce 2006.
ni pracovala ve Zdicích při plynofikaci Levínské
Oprava budovy radnice
a Barákovy ulice. S opravou povrchu se počítá
Radnice svým dnešním vzhledem přestává být v příštím roce.
důstojným stánkem městské správy. Proto byla do Komunikace v Knížkovicích
plánu investic pro letošní rok zařazena její oprava.
Obyvatelé části Knížkovic už netrpělivě očekáBudova radnice je vedena jako kulturní památka, vají slibovanou opravu komunikace vedoucí od nátakže při její opravě se musí dodržet řada podmí- vsi k polní cestě směrem k dálnici. Tato akce by
nek Památkového úřadu. Tyto podmínky není jed- měla být zrealizována v září Technickými službanoduché splnit. Letos se započne s výměnou oken, mi Beroun. Celkové náklady by se měly pohybovat
kterou provede firma Evžena Novotného z Ka- těsně pod milión korun.
menných Žehrovic, specializující se na historické Stavební akce v Černíně
stavby. Výměna oken bude stát město 700 000,Kromě rekonstrukce domu čp. 1 na bytové jedKč. Na rok 2006 je plánována oprava venkovní notky byla pro letošek naplánována oprava místní
omítky, balkonu a sanace samotné budovy.
kapličky a oplocení hřiště, které vzniká nad
Chodník v Komenského ulici
Černínem. Na opravu kapličky byl z nabídek vyV měsíci srpnu se pokračovalo v započaté re- brán p. Arnošt Fikar a oplocení hřiště provede firkonstrukci chodníku v Komenského ulici z loňské- ma PLOTOVÉ STUDIO, Řítmanice. Obě akce by
ho roku. Akci provádí firma STRABAG, a. s., Be- měly být hotovy do konce září.
roun. Vedení města počítá s tím, že postupně bude
Vedení města obdrželo petici černínských občanahrazena zámkovou dlažbou v dalším období také nů, kteří požadují výstavbou chodníku vyřešit nečást chodníku směrem k faře, kde je velká část do- bezpečnou dopravní situaci v zatáčce na začátku
savadních desek rozbita. Firma STRABAG bude obce. Město se bude snažit tento stav co nejdříve
ještě letos opravovat schodiště ve Velizské ulici.
vyřešit.
Opravy v městském kině
Kamerový systém
Zdické kino o letošních prázdninách nehrálo,
V srpnu se uskutečnil výběr firmy na instalaci
protože se zde malovalo (p. Martin Lojek), a firma kamerového systému, na jehož pořízení město
Olega Luži provedla rekonstrukci sociálního zaří- dostalo dotaci 990 000,- Kč. Z osmi nabídek byla
zení. Vše v hodnotě 400 000,- Kč. Do budoucna se nakonec vybrána firma TELMO, s.r.o. se sídlem
počítá s úpravou schodů a instalací původních mří- v Jablonci nad Nisou.
ží u vchodu do kina.
Zatím se počítá s instalací dvou kamerových
Plynofikace ulic Hroudská a Jungmannova
míst, ze kterých by bylo snímáno centrum města
S realizací této investiční akce, která je ve sta- a Palackého náměstí. Kamerový systém by měl být
vebním řízení, se počítá do konce října letošního připraven ke zkušebnímu provozu do 15. listopadu
roku. Ze čtyř přihlášených firem byla vybrána fir- letošního roku.
ma GASTREND, s. r. o., Mladá Boleslav, která lo- Vybudování infokanálu
Za účelem vyšší informovanosti občanů bylo
v programovém prohlášení ZM počítáno se zprovozněním infokanálu v kabelové televizi. V srpnu
letošního roku proběhlo jednání vedení města s pa• rozhodlo o nabytí nemovitosti - bývalá kasárna - nem Zdeňkem Mandou a s provozovatelem kabeformou bezúplatného převodu na město od MO ČR lové televize ve Zdicích, což je firma SATER, v. o.
• vzala na vědomí zprávu o činnosti finančního s., Nový Bydžov. Výsledkem jednání byla dohoda,
podle které město Zdice dodá optimálně vybavený
o činnosti výboru ZM
počítač, přes který se budou dostávat textové infor• diskuse byla zaměřena:
- informace o návštěvě ministra průmyslu a ob- mace města přímo do infokanálu. Předávání textových informací pomocí infokanálu, které budou
chodu Milana Urbana (článek na jiném místě)
- k investičním akcím zařazených v rozpočtovém vysílány v tzv. smyčce, budou moci využívat i spovýhledu, především na úpravu některých komu- lečenské organizace. Infokanál nebude moci slounikací, jako ul. Erbenova, Havlíčkova, před nád- žit k reklamě. Se spuštěním infokanálu se počítá po
vyřešení administrativních věcí do konce letošního
ražím apod.
- k rozpočtovému opatření, zejména na výši škol- roku. Městský rozhlas tak bude sloužit hlavně ve
ného, počtu žáků ve školských zařízeních apod. výjimečných, např. krizových situacích.
Dokončení na str. 3
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Ze zasedání zastupitelstva 22. srpna
Zastupitelstvo města
• zřídilo školskou radu ZŠ Zdice, stanovilo počet
jejích členů, zástupcem zřizovatele ve školské
radě jmenovalo místostarostu města Richarda
Dolejše, Zdice 741, vydalo volební řád rady
a schválilo zřizovací listinu
• schválilo rozpočtové opatření č. 1/2005
• schválilo rozpočtový výhled na rok 2006-2009
v majetkových záležitostech
• schválilo směnu pozemku p.č. 1434 za část
1415/1 v k.ú. Zdice mezi městem a rodinou
Petrenkových
• schválilo prodej pozemku p.č. 1696 p. Ottovi
Davidovi
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Dokončení ze str. 2.
Rekonstrukce koupaliště
Město využilo možnosti získání
dotace poskytované KÚ na projektovou dokumentaci (PD) a vybralo firmu GHC INVEST, s. r. o., Praha,
která připravuje ke stavebnímu povolení projekt na rekonstrukci místního koupaliště. Je třeba, aby vše
bylo připraveno při získání požadované dotace k rychlé přestavbě koupaliště v roce 2006 s možností využít zrekonstruovaného koupaliště
ještě v tomtéž roce.
Firma GHC INVEST předložila návrh PD na rekonstrukci koupaliště se všemi potřebnými technologickými změnami, doplněný navrhovanými atrakcemi pro děti a mládež. Město připomínkovalo tento
návrh, takže firma pracuje na konečné verzi projektu.
Další projekty
Do konce září by měl být vybrán dodavatel PD
na odbahnění rybníku Pouch, které je velmi potřebné udělat. Po zpracování této PD město ihned
zažádá o dotaci na uvedenou akci.
V souvislosti s protipovodňovými opatřeními
město usiluje získat projekt, který by tuto problematiku řešil. Předpokladem vypracování tohoto
projektu je zpracování protipovodňové studie odtokových poměrů, na které už pracuje firma HYDROPROJEKT CZ, a. s., Praha.
Změna statutu Knihova na lesopark
Zastupitelstvo města si v programovém prohlášení dalo za úkol učinit patřičné kroky, aby Knihov
opět fungoval jako místo oddechu a rekreace pro
občany Zdic a okolí. Je to ale tzv. běh na dlouhou
trať, který už byl odstartován tím, že na KÚ byla
podána žádost o změnu statutu Knihova na lesopark. Dalším krokem byla schůzka se zástupci následujících komisí - životního prostředí, kulturní,
sportovní, podnikatelskou a s Mysliveckým sdružením Hrouda Zdice. Při schůzce se projednávalo
možné využití Knihova, aby lidé měli důvod sem

Třemi snímky připomínáme probíhající rekonstrukci
domu čp. 1 v Černíně na 6 bytových jednotek. Práce
provádí firma ŘEMESLA AZ, s. r. o., Strakonice. Na
horním snímku při kontrolním dnu (zprava) pí Anna
Jíchová, investiční pracovnice MěÚ a p. Karel
Pelikán, pověřený dozorem stavby. Na dalších snímcích pracovníci strakonické firmy.
Foto: - sm -

Poplatky za odpad na letošní rok bylo možné
platit ve dvou splátkách. Pokud si občané vybrali
tuto možnost, bylo třeba druhou část zaplatit do
konce srpna. Vedení města vyzývá občany, kteří tak
neučinili, k urychlenému splnění povinnosti.

Vyjádﬁení
ke kritice
K údajné stížnosti občanů Erbenovy ulice na
stav mého pozemku (nesekání trávy), přednesené
na Zastupitelstvu města dne 20. 6. tr. a následně
zveřejněné ve Zdických novinách č. 159, uvádím:
Pozemek je mnou pronajat a nájemcem je obhospodařován, a to včetně sekání travnatého porostu. Pokud jsou občané jiného názoru, je na nájemci pozemku, aby na uvedenou kritiku příslušně
a včas reagoval.
Helena Skalová

V˘zva
fotografÛm

zajít a scházet se zde častěji ve volném čase. K větší návštěvnosti Knihova lidmi z okolí by mělo napomoci i plánované vybudování cyklostezky vedoucí z Berouna přes Popovice do Zdic a dále na
hrady Žebrák a Točník.
Další schůzka se uskuteční na začátku září, kdy
se sejde se zástupci jednotlivých komisí lesní odborný hospodář a zástupce firmy, která by získala
podklady z této schůzky ke zpracování projektu využití Knihova, který je nezbytným podkladem pro
možnost získání finančních prostředků ze strukturálních fondů.
Chodník ve Vorlově ulici
Občané z Vorlovy ulice oprávněně požadují
z bezpečnostního hlediska vybudování chodníku
a úpravu místní komunikace od Zdíkova náměstí
ke sběrně odpadových surovin. Vedení města se
snaží řešit letitou neutěšenou situaci v této lokalitě.
Na opravu komunikace a vybudování chodníku byl
na pokyn minulého vedení města vypracován
Správou a údržbou silnic (SÚS) projekt, který
tento problém má řešit. Stavbu chodníku zatím
brzdí realizace kanalizačních přípojek, které
v této části chybí. Po jejich vybudování přistoupí
město k samotné výstavbě chodníku. Při jednání se
zástupci SÚS bylo přislíbeno, že úprava vozovky
ve Vorlově ulici bude začleněna do plánu investic
na rok 2007.
Schodiště mezi budovou Pošty
a prodejnou Jednoty
Na základě opakujících se stížností občanů na
vzhled a čistotu schodiště mezi budovami Pošty
a Jednoty uvažuje město po dohodě s majiteli obou
budov uzavřít toto schodiště. Stalo se totiž místem
setkávání určité skupiny naší mládeže, projevující

Město Zdice chystá vydat vlastní kalendář
pro rok 2007, ve kterém by byly použity zajímavé barevné fotografické záběry ze Zdic,
Černína a Knížkovic. Dodané fotografie budou představeny na výstavě, při které občané
svými hlasy pomocí odevzdaných lístků rozhodnou o výběru nejzajímavějších snímků.
Uzávěrka pro odevzdání fotografií na MěÚ je
15. červen 2006. Rozměry snímků pro výstavu
15 x 21 cm (na výšku).

Záﬁijov˘ zájezd
Kulturní komise a Společenský klub pořádají v pátek 16. září zájezd na zámek Zbiroh.
Odjezd ve 12 hodin z náměstí. Cena zájezdu
55,- Kč. Přihlášky ve Společenském domě Po Čt 7 - 15.30 h, Pá 6 - 14.30 h.

se, bohužel, "výtvarným" stylem, který nedělá našemu městu dobré jméno a škodí vzhledu náměstí.
Odkanalizování Zdic
V souvislosti se vstupem ČR do EU je město
Zdice podle vládního nařízení na seznamu měst,
která jsou povinna mít do konce roku 2010 dokončenu kanalizační síť. Stát na splnění tohoto úkolu
vypsal dotační titul, kterým se bude finančně podílet na zrealizování této podmínky. Z důvodu větší
úspory finančních prostředků vešlo vedení města
v jednání s VaK Beroun s cílem podepsat smlouvu
o sdružení finančních prostředků potřebných k odkanalizování. O částku, kterou nepokryjí dotace,
by se mělo podělit město Zdice a VaK Beroun jako
správce sítě.
Z důvodu možnosti úspory finančních prostředků
se proto odložilo letošní plánované odkanalizování
ulic Pod Knihovem a Našich mučedníků, za které
by město bez dotací zaplatilo přes 5 000 000,- Kč.
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SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
Dne 2. září je tomu 15 let,
kdy nás opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček pan
FRANTIŠEK DOLEJŠ.
Všem, kteří jste ho měli rádi
a věnují mu tichou vzpomínku,
děkuje manželka Helena Dolejšová a synové Zbyňek a Richard s rodinami.

Dne 14. září uplyne 100 let
od narození a 9. října vzpomeneme 12 let od úmrtí pana
VÁCLAVA DRMLY.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Božena a dcery s rodinami.

❁❁❁❁❁

❁❁❁❁❁

Dne 22. července by se dožil
100 let pan JOSEF KILIAN.
Vzpomíná syn a dcera
s rodinou.

Dne 29. září by se dožil
100 let pan VÁCLAV ZELENKA ze Zdic.
Vzpomíná syn Petr s rodinou.

PODùKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou všem, kteří se přišli rozloučit s naším manželem, tatínkem a dědečkem, panem JOSEFEM VLADYKOU.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.

Vážená redakce,
s dojetím jsme přečetli článek "Odešel vážený
člověk", který vyšel ve Zdických novinách č. 159.
Vzdali jste v něm krásnou poctu našemu tatínkovi, panu Antonínu Žáčkovi z Hýskova, a naše rodiny - Žáčkova a Stejskalova jsou vám za to vděčny. Otec měl vaše Zdické noviny v oblibě a ani
mně žádné jejich vydání díky tátovi neuniklo. Vaše
město na ně může být pyšné.
Přeji vám i nadále hodně úspěchů, pozorné
a četné čtenáře a čtivé náměty.
S pozdravem Ludmila Stejskalová
(rozená Žáčková)

Slavnostní zasedání u příležitosti
70. výročí založení Vlastenecko
dobročinného sdružení obce Baráčníků
Jungman ve Zdicích
se koná

v sobotu 10. 9. 2005 ve 14 hodin
v restauraci Savoj. Otevřeno od 13 hod.

NARODILI SE

OPUSTILI NÁS
7. 6.
22. 6.
1. 8.
6. 8.
10. 8.

Alžběta Ježková, Zdice
Miloslav Sklenář, Bavoryně
Libuše Bobková, Zdice
Antonie Kliková, Chodouň
František Miler, Zdice
Jiřina Černá, Zdice

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří
se přišli naposledy rozloučit s panem
FRANTIŠKEM MILEREM. Rovněž děkujeme
za projev soustrasti a květinové dary.
Manželka a děti s rodinami

78 let
58 let
86 let
86 let
68 let
79 let

29. 6.
30. 6.
2. 7.
26. 7.
30. 7.
8. 8.
10. 8.

Tomáš Cipra, Zdice
Petr Mráček, Zdice
Jakub Rozsypal, Zdice
Lukáš Černý, Zdice
Kateřina Volc, Zdice
Adéla Růžičková, Zdice
Jan Dobrohruška, Zdice

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci září 2005 oslaví:
92 let - Pavla Sklenářová, Zdice
90 let - Antonín Šafránek, Zdice
88 let - Věra Palatová, Zdice
87 let - Jarmila Silbernáglová, Zdice
86 let - Marie Klimková, Zdice
85 let - Věra Krůtová, Zdice
85 let - Miroslava Žáková, Zdice
83 let - Libuše Matyášová, Zdice

83 let - Marie Trejbalová, Zdice
82 let - Květuše Bendová, Zdice
82 let - Václav Foltýn, Černín
82 let - Jiřina Palivcová, Zdice
81 let - Miluše Fialová, Zdice
80 let - Marie Ublová, Zdice
80 let - Václav Čáp, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti. Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Poncarovy Zdice - 17. záﬁí 2005 - 18 hodin

Slavnost bude spojena
s Valným výročním zasedáním.

Vstupné 40,-Kč. Předprodej ve Společenském domě po - čt 7 - 15.30 hod., pá 6 - 14.30 hod.

ZO zahrádkáﬁÛ Zdice poﬁádá zájezd

MùSTSKÉ KINO ZDICE - PROGRAM ZÁ¤Í 2005

ZAHRADA âECH
- LITOMù¤ICE
Sobota 17. záﬁí 2005.
Zájemci, pﬁihlaste se
u pﬁít. Kopecké v "Tabáku".
Odjezd je v 6.30 hod
z autobusového nádraÏí.

So 3. 9. Madagaskar, vstupné 55,- Kč.
Animovaná zvířecí komedie v českém znění. Zhýčkaná městská zvířata se dostanou do nefalšované
divočiny. Začátek 17.30 hod.
So 10. 9. Román pro ženy, vstupné 60,- Kč.
Svižná komedie podle románu Michala Viewegha. Začátek 17.30 hod.
So 17. 9. Království nebeské, vstupné 55,- Kč.
Historický velkofilm o spravedlnosti a lidském rytířství. Orgando Bloom hájí svaté město proti drtivé
přesile nepřátel. Začátek 17.30 hod.
So 24. 9. Kouzelný kolotoč, vstupné 55,- Kč.
Celovečerní verze francouzského kultovního večerníčku. Začátek 17.30 hod.
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Neobvyklá událost v DD V zahradách
Páté výročí zahájení provozu Domova důchodců V zahradách ve Zdicích poznamenala neobvyklá událost. Málokdy se stane, že se právě v domově důchodců odehrává svatba. V našem domově se tak stalo. A jak k tomu došlo? Vypráví nám
o tom tento malý příběh s pěkným koncem.
V druhé polovině loňského roku nastoupil do
DD Zdice pan Miloslav Puchmeltr z Berouna, kde
žil u syna. Projevoval se jako nenápadný, nenáročný a skromný člověk. Byl usměvavý, úslužný
a družný. Hned od prvních dnů pobytu splynul
s životem domova, což dokazuje skutečnost, že přijal pozvání na den 1. října na Dny seniorů do DD
v Rožmitálu pod Tremšínem, kde za náš domov
i soutěžil ve všech disciplinách. Rád zpívá, kdyby
mu zdravotní stav dovolil, hrál by na harmoniku
nejen sobě, ale všem obyvatelům.
Paní Marie Jíchová nastoupila v prvním týdnu
letošního roku z Hostomic p. Brdy, kde žila v městském bytě. Rozhodně neměla lehký život. Jako
vdova sama vychovávala vnučky po zemřelé dceři.
Je skromná, pilná čtenářka a tak má značné vědomosti z historie i zeměpisu.
V domově se poprvé sešli paní Jíchová a pan
Puchmeltr v jídelně u stolu. Potom se začali potkávat v kuřárně. Navzájem si nabízeli cigarety a našli společnou řeč. Časem poznali, že jsou "stejná
krevní skupina", jeden bez druhého neudělali ani
krok. Paní Jíchová se začala o pana Puchmeltra starat. Obyvatelé jim začali v dobrém říkat "Jeníček
a Mařenka". Jezdili na společné výlety pořádané
domovem, např. do Prahy na Výstaviště na
"Podmořský svět", do Berouna na trhy na nákupy...
Až je napadla myšlenka požádat paní ředitelku
o přidělení společného dvoulůžkového pokoje
a uzavření manželství. Datum bylo stanoveno na

1. 7. 2005 na 5. výročí otevření
Domova důchodců V zahradách.
Když se tuto zprávu dověděli
obyvatelé, chtěl každý také nějak
přispět a žádali, aby se na snoubence vybíralo. Za tuto částku si snoubenci koupili stříbrné snubní prstýnky a za zbytek kosmetické balíčky.
Všichni zaměstnanci touto událostí doslova žili a snažili se, aby se svatba vydařila co nejlépe. Ručně vyrobili svatební oznámení, objednali svatební koláče, zákusky, výzdobu, připravili slavnostní oblečení.
Paní Jíchová přípravy zhodnotila:
"Toto všechno jsem neměla ani při
své první svatbě. Nečekala jsem, že
se mně ještě něco takového přihodí.
Ale přišlo to tak a jsem ráda. Děkuji
všem, kteří se o nás tak postarali."
Zaměstanci zase říkali, že ti dva vypadají, jako by měli zlatou svatbu
a opravdu spolu prožili celý život.
Svatba se konala na zahradě domova. Oddávající byla místostarostka města Zdic a zároveň ředitelka
DD V zahradách paní Ivana
Rabochová. Novomanžele jí představila matrikářka paní Marie Sudíková.
Svatby se zúčastnila rodina nevěsty a ženicha,
všichni obyvatelé a zaměstnanci domova. Nevěstě
svědčila starostka města Hostomic paní Alena
Přívorová, ženichovi jeho vnuk. Mezi hosty byl
i starosta města Zdic Mgr. Miroslav Holotina, za
Krajský úřad přišla Ing. Eliška Králová. Svatební
dort novomanželům byl darem poslankyně parla-

mentu Anny Čurdové. Zlatým hřebem svatby byla
i účast televize NOVA, která toto významné odpoledne natáčela. Ten večer mohl celý svět vidět v televizních novinách, jak její kamery natočily okamžik, kdy se novomanželé poprvé podepsali společným příjmením "Puchmeltrovi".
Všichni přejeme novomanželům dlouhý a spokojený společný život v Domově důchodců V zahradách ve Zdicích.
Věra Knapová

Kostal
v roce 2005

Klub ãesk˘ch turistÛ
Lokomotiva Zdice

Společnost KOSTAL CR,
s.r.o., vznikla v roce 1993
jako dceřinná společnost německého holdingu KOSTAL. První výroba KOSTALu v České republice byla
zahájena v Hořovicích a v roce 1996 byla rozšířena do
provozovny Čenkov.
Slavnostní otevření dalšího nového výrobního závodu společnosti KOSTAL CR
se sídlem v Černíně se usku- Pohled do výrobní haly firmy KOSTAL CR.
Foto: - sm tečnilo 5. června 2003. Po
dvou letech činnosti došlo v červnu letošního roku mořádné směny, zpravidla dvakrát až třikrát v měk zahájení provozu nové rozšířené části výrobní síci. V provozu Čenkov je ve vstřikolisovně praktihaly. V průběhu měsíce září se uskuteční slavnost- kován stejný režim jako v provozu Černín.
ní otevření haly, což bude spojeno se dnem otevře- Montážní provozy v Čenkově pak pracují od ponných dveří firmy Kostal CR pro nynější i potenci- dělí do pátku převážně v klasickém třísměnném osmihodinovém režimu (ranní - odpolední - noční)
ální zaměstnance a pro širokou veřejnost.
V současné době společnost Kostal CR zaměstnává a směny se mění v týdenních cyklech.
Závod přispívá pomocí grantů např. na kulturní
v naší republice 1800 lidí. Přímo ze Zdic je 124 pracovníků, 7 lidí je z Černína a 2 pracovníci z Knížkovic. činnost nebo na činnosti spojené s mládeží. V letošVe společnosti existuje několik směnných mo- ním roce se ze Zdic s žádostí o granty přihlásilo
delů. V provozu Černín se v převážné části výroby 14 projektů. Loni byl grant poskytnut: výtvarnému
pracuje nepřetržitě (Po - Ne ) ve dvanáctihodino- kroužku D - Centrum Zahrádka, Mateřské škole
vých směnách s nerovnoměrným rozložením pra- Zdice, Společenskému klubu Zdice, ZŠ Zdice, ZŠ covní doby. Střídání směn probíhá vždy v 6.10 1. stupeň, ZŠ - družina, Domovu důchodců V zahraa v 18.10 hodin. Režim směn je 2x ranní, 2x noční dách, Osadnímu výboru Černín, Společenskému klua 6 dnů volno. V průběhu šestidenního volna jsou bu - knihovna, TJ Lokomotiva Zdice, TJ Zdice - běh
- sm pracovníci v případě potřeby k dispozici pro mi- okolo Vraní skály.

zve děti a rodiče na 17. ročník turistického pochodu pod názvem

TOULKY
ZLATEM PODZIMU,
který se koná v sobotu 10. září 2005
Podtitul: "Cesta lesem a hry v přírodě jsou pohádkou"
Podmínka: s dětmi se musí aktivně zúčastnit nejméně jeden rodič či prarodič
Trasa: šestikilometrový okruh v lesích okolo Vraní
skály a údolí V Potocích. V průběhu trasy potkají
děti pohádkové bytosti a zúčastní se soutěží.
Start: Knížkovice u koupaliště od 9 do 10 hodin.
Příjezd po silnici do obce Knížkovice, dále po
modré turistické značce.
Doprava: Je zajištěna autobusem TJ v 9 hodin
z náměstí (ČSAD). Cena jízdného 5,- Kč za osobu
Startovné: 15 ,- Kč, na občerstvení a služby na trase a v cíli.
Odměna: Diplom pro děti, vuřt na opékání pro
každého a radost ze společně prožitého dne. Vážení
rodiče a milé děti, těšíme se na setkání v přírodě
a u ohníčku.
Sponzoři: AGP BERON, AGROPODNIK a. s.,
STŘEDISKO ČERNÍN
Pekařství Johan, Husova 310, Zdice
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O alternativní léãbû
s Irenou Gasparikovou
Již několikrát se zájemci o alternativní medicínu mohli setkat v prodejně DIA RACIO paní
Miloslavy Kolebabové se známou léčitelkou paní Gasparikovou Přicházejí za ní, aby jim pomohla s jejich zdravotními problémy. Usedají
na židli před ní, následuje pečlivá prohlídka jejich očí. Ptáte se: "Proč?" Paní Gaspariková určuje totiž diagnózu podle oční duhovky. Pro čtenáře Zdických novin jsme ji požádali o odpovědi na několik zvědavých otázek.
• Zabýváte se alternativní medicínou. Jak jste
se k ní dostala?
K alternativní medicíně jsem došla na základě
vlastních zkušeností. Jsem původním povoláním
zdravotní sestra. Sama jsem také kdysi závažně onemocněla a lékaři mi nedokázali pomoci. Začala
jsem vyhledávat alternativní medicínu, která mi
tenkrát během poměrně relativně krátké doby pomohla. Pro mne to byl určitý stimul přemýšlet o
tom, že existuje ještě něco jiného než klasická medicína. Bylo to pro mne důležité poznání a začala
jsem se o to zajímat. Bylo to ještě v době totality.
• Jak jste se seznamovala s poznatky alternativní medicíny?
Nejdříve samostudiem, protože jiné možnosti
tehdy nebyly. Získávala jsem vědomosti od lidí,
kteří se tímto oborem zabývali. Po revoluci v roce
1989 se začalo vydávat množství literatury, konaly
se kurzy, které jsem začala navštěvovat. Začala
jsem tím nejzákladnějším - kurzem reflexní terapie
na plosce nohy, který je hodně důležitý, absolvovala jsem kurz akupunkturních masáží. Je hodně náročný, protože musíte znát podrobně anatomii. To
ale pro mne jako zdravotní sestru nebyl problém.
Musíte perfektně znát všechny akupunkturní dráhy, jak se po nich působí, což je základ čínské medicíny. Tento kurz mi dal opravdu moc a vlastně na
něm stavím. Mám svého osobního učitele, od kterého získávám hodně informací o bylinách, celou
řadu poznatků čerpám samostudiem. Čerpám také
z knížek ing. Janči, což je nestor české alternativní
medicíny. Jeho knížky jsou základem studia lidí,
kteří se zabývají alternativní medicínou.
• Jaké druhy diagnostických metod používáte?
Když jezdím za klienty do terénu, používám diagnostiku podle oční duhovky, protože je to v terénu nejpraktičtější. Osobně mám ráda diagnostiku z
plosky nohy, ta je nejaktuálnější. Využívám ji na
svých pracovištích v Praze a v Plzni. Dá se také dělat diagnostika podle akupunkturních bodů na uchu, ale tam je to dost citlivé a tím nepříjemné.
• Které akupunkturní masáže provádíte?
Dělám akupunkturní masáž, tzv. Penzelovu. Byl
to německý lékař, který zjednodušil pohled na tyto
masáže a udělal určitý typ masáží, které jsou jednodušší a jsou velice dobře použitelné pro dnešní
uspěchanou dobu. Jsou hodně účinné a dá se s nimi rychle pomoci od bolesti. Těmito masážemi se
dá vlastně srovnat tok energie v celém těle, což je
velice důležité, protože když se srovnají energie ve
všech akupunkturních drahách, tak je vlastně relativně nastolen u člověka stav zdraví.
Tyto masáže se dají velice dobře spojovat s používáním bylinné léčby, s kterou pracuji. Když se při
léčbě nasadí byliny a srovnají se energie v akupunkturních drahách, tak léčebný efekt je rychlejší.
• Hodně se dnes mluví o nemocech pohybového
aparátu. Jak poznáte tyto nemoci při diagnostice z oční duhovky?
Diagnostika z oční duhovky vychází z čínské

Paní Ivana Palková při aranžování květin.
2x foto: - sm -

Paní Květa Mikulášová (vpravo) a paní Timea
Cimermanová při výběru obrazů na výstavu.

Zveme do v˘stavní sínû
Ve dnech 19. - 26. září se výstavní síň zdické radnice zaplní obrazy dvou našich spoluobčanek.
Svými obrazy malovanými olejovou technikou se veřejnosti představí paní Květa Mikulášová
a paní Timea Cimermanová.
Výstava obrazů je spojena s ukázkami aranžování suchých květin. Suchou vazbou květin se
představí paní Ivana Palková, aranžmá bude možné zakoupit.
Vernisáž výstavy se koná v pondělí 19. září v 16 hodin. Kulturní komise a Společenský klub
Zdice zvou srdečně na další zajímavou výstavu.

medicíny. Všechny diagnostiky, které mají základ
v čínské medicíně, mají preventivní charakter. Je
známo, že lékaři ve starověké Číně byli placeni
pouze do té doby, pokud jejich klient byl zdráv.
Jestliže onemocněl, hrozily jim veliké sankce,
dokonce až poprava. Proto vymýšleli diagnostické
metody, kterými by zabránili vzniku možných
problémů. Já při diagnostice z oční duhovky vidím
v oku stav orgánů a z něj si podle principů a pravidel čínské medicíny umím odvodit, jaké problémy
člověk má nebo jaké ho čekají. Může tak včas vyhledat lékařskou pomoc nebo využít alternativní
medicínu. V očích jsou vidět i dřívější onemocnění. Proto je velmi důležitou součástí této diagnostiky rozhovor s klienty.
• Změnil se vývoj nemocí proti dřívějšku?
I já za svoji zhruba desetiletou praxi pozoruji, že
se vývoj nemocí otáčí. Dnes lidem zabírají .jiné léky, než třeba před dvaceti lety. Vysvětluji si to tím,
že máme strašně velké množství chemikálií a tělo
začíná reagovat jinak, než dříve. Řada bylinkářů
vám potvrdí, že před např. 50 lety zabraly bylinné
čaje okamžitě, dnes už ne. Já už musím používat
amazonské pralesní byliny, které dovedou odvádět
z těla těžké kovy a toxiny.
• Je možné kombinovat léčebné metody?
Praxí jsem přišla na to, že je opravdu třeba
zkombinovat všechny typy léčby. Ideální je, když
ke mně lidé přijdou s nějakým problémem, aby užívali bylinné čaje, jak určím, aby si upravili stravu podle mojí rady, aby dodržovali správný životní
styl. Dobré je, aby přišli na srovnání akupunkturních drah. To všechno dohromady je nejideálnější.
Málokdo to ale všechno dodrží, musí být pevná vůle. Většinou, jak je lidem lépe, zase rady zapomenou dodržovat.
• Na co by se naše zdravotnictví mělo zaměřit?
Ideální by bylo, kdyby kompetentní organizace
vynaložily víc peněz na prevenci. Myslím, že peníze ve zdravotnictví nejsou efektivně využívány.

Lidé by se měli naučit vnímat svoje tělo, vnímat
signály, které jim tělo dává.
• Kde máte poradny?
Z 90 % své činnosti jezdím po prodejnách zdravé výživy, kde se setkávám s lidmi při diagnostikování z oční duhovky. Poradnu mám v budově
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Praze Na
Františku ( dva dny v měsíci) a v Plzni v bylinné
lékárně v Tylově ulici (tři dny měsíčně). Na akupunkturní dráhy se musí lidé objednat. Velice dobré zkušenosti mám s vakuovými uhličitými koupelemi, které aplikujeme v Plzni. Jde o koupele suchou cestou, při kterých se prokrví celý organismus. Jsou vhodné na bolesti páteře, křečové žíly,
lymfatické otoky, zrychlují hojení jizev.
• Chcete ještě něco dodat závěrem?
Lidé, kteří za mnou přicházejí, bývají často překvapeni, že jim předepíši hodně věcí (bylinné čaje,
kapky, minerály) a mají strach, že se předávkují.
Chtěla bych říci, že jedna tableta paralenu nadělá
víc problémů, než čtyři tablety hořčíku. Za mnou
chodí vesměs lidé, kteří mají problémy. Ti nepotřebují preventivní dávku, ale větší léčebnou dávku.
Hořčíkem se nemohou předávkovat, v dnešní době
je potřeba dávka větší. Je to způsobeno stravou,
stresem, znečistěným prostředím. Řada lidí má
od malička odvápnění kostí, většinou způsobené
nevhodnou stravou a pitím chemicky upravovaných vod (různé limonády).
• Je nějaká vhodná literatura, kde je uvedeno,
kolik člověk potřebuje minerálů?
Vyšla kniha ing. Janči: "Co nám chybí". Dá se
koupit v Celetné ulici v Praze, v knihkupectví
"U Dobry".
• Kdy za vámi mohou ve Zdicích přijít další zájemci?
Opět mě mohou navštívit v prodejně DIA
RACIO na Palackého náměstí, a to v pondělí
5. září a ve čtvrtek 8. září od 10 do 17 hodin.
Za rozhovor děkuje Jana Smíšková
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Tajemství Otmíãské hory
Jedete-li autobusem do Praskoles, míjíte cestou
Otmíčskou horu. Vypíná se nad obcí, po níž je pojmenována. Není příliš vysoká, pouhých 401 m
n.m. a prokazatelně vznikla jako jediná sopka na
Podbrdsku. Z jejího vrcholu, pokud vám v tom
nebrání stromy, je překrásný výhled do okolní
krajiny. Díváte-li se na ni ze severozápadní strany, podobá se nápadně svým tvarem o několik
málo kilometrů vzdálenému, mnohem většímu
a vyššímu Plešivci. Také z historického hlediska
mají spolu oba vrchy asi mnoho společného.
Na obou vrcholcích naleznete valy po dlouhodobém osídlení, které je tu archeologicky zachyceno od pozdní doby kamenné přes dobu laténskou,
až po časy kmenů slovanských. Protože nebylo
zvykem, aby v takové blízkosti existovala hradiště
znepřátelených kmenů, lze se právem domnívat, že
mezi hradištěm na Otmíčské hoře a na Plešivci byla kmenová souvislost. Pravděpodobnými zakladateli hradiště mohli být staří keltští Bójové. Byl to
národ válečníků. Potřebovali vyvýšená místa, odkud mohli ovládat podrobený lid. Takovým vhodným místem bylo hradiště na Otmíčské hoře.
Poloha hory v krajině jim skýtala dostatečnou ochranu i obranu. Naopak nevýhodou těchto hradišť
byl obyčejně nedostatek vody, zvláště v suchých
létech, což nakonec donutilo Kelty z hradiště na
Plešivci sestoupit do údolí řeky, dnes nazývané
Litavkou. Hradiště na Otmíčské hoře je dvoudílné
a nepravidelné, rozšiřováno bylo postupně. Jeho
zachovalá plocha činí necelých 2,2 ha. V pradávných dobách byly kamenné valy ještě opevněny
dřevěnou hradbou z mohutných lesních kmenů.
Archeologické nálezy předmětů - broušené kamenné či štípané neolitické nástroje, nože z křemencového valounu, sekyry, sekeromlaty, zbytky šňůrové
keramiky, poháry, bronzové náramky, oštěpy, jehli-

ce aj.- dokazují poměrně značné osídlení této
oblasti v různých etapách vývoje zdejších lidí. Velkou zásluhu na
tomto historickém průzkumu má hořovický
advokát JUDr. PhDr.
Josef Maličký.
Uprostřed mezi oběma hradišti, v Libomyšli, se nalezla podivuhodná mohyla, ve
které mohl být pohřben
mocný vládce buď Otmíčská hora, v pozadí
z hradiště na Plešivci, Plešivec.
Foto: Pavel Borecki
nebo z hradiště na
Otmíčské hoře. Dnes se
už asi těžko najde na tuto otázku uspokojivá odpověď. Hora u Otmíč i Plešivec si ponechávájí svá neodhalená tajemství pro sebe.
Z hlediska přírodních krás Otmíčská hora,
zvláště na její jihozápadní straně v oblasti diabázového lomu, poskytne každému vnímavému návštěvníkovi celou řadu teplomilných rostlin, včetně kostřavy sivé. Je rovněž rájem četných druhů
motýlů. V nedávných dobách zde byl spatřen
i vzácný exemplář sovy bělavé.
Ještě jednu zajímavost na závěr. V době výstavby vojenského letiště u Hořovic, pro případ válečného konfliktu v době studené války, se uvažovalo o snížení Otmíčské hory, aby nebránila
v hladkém přistávání, či startu vojenských letadel
z tohoto letiště. Naštěstí pro nás všechny, pro přírodu i historické zbytky hradiště se tento záměr nikdy neuskutečnil.
Josef Hůrka

Zdické meteorologické okénko
V měsíci červnu byly 4 dny jasné, 4 dny skoro jasné, 8 dní polojasných, 6 dní oblačných, 4 dny
skoro zatažené a 4 dny zatažené. Celkem bylo 11 letních dnů s teplotou od 25° C do 29,9° C a 4 dny
tropické s teplotou nad 30° C.
Nejnižší teplota vzduchu: 5° C 9. 6. (čtvrtek), 6° C 2. 6. (čtvrtek), 7° C 13. 6. (pondělí), 8° C 7. a 12. 6.
(úterý, neděle), 9° C 1., 10., 19. 6. (středa, pátek, neděle).
Nejchladnější den: úterý 7. 6., kdy se teplota pohybovala od 8° C do 13° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 32° C 24. 6. (pátek), 31° C 25. 6. (sobota), 30° C 21., 28. 6. (úterý, úterý), 29° C
3., 14., 23. 6. (pátek, úterý, čtvrtek), 28° C 20., 27.6. (pondělí, pondělí), 27° C 16., 29. 6. (čtvrtek, středa).
Nejteplejší den: sobota 25. 6., kdy se teplota vzduchu pohybovala od 17° C do 31° C.
Průměrná teplota za měsíc červen: + 19,17° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 984 milibarů, t.j. 738,1 torrů 13., 29., 30. 6. (pondělí, středa, čtvrtek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1010 milibarů, t.j. 757,6 torrů 9. 6. (čtvrtek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 33,38 l vody 30. 6. (čtvrtek), 11,35 l 15. 6. (středa), 4,17 l 28. 6. (úterý), 4,05 l 22. 6. (středa), 3,50 l 13. 6. (pondělí).
Celkem v měsíci červnu napršelo: 64,75 l vody na 1 m2. Zaznamenány byly 4 bouřky.
V měsíci červenci byly 4 dny jasné, 4 dny skoro jasné, 8 dní polojasných, 5 dní oblačných, 5 dní skoro zatažených a 5 dní zatažených. Celkem bylo 5 dní tropických s teplotou nad 30° C a 10 dní letních s teplotou od 25° C do 29,9° C.
Nejnižší teplota vzduchu: 10° C 9. a 21. 7 (sobota, čtvrtek), 11° C 3., 5., 6., 24. 7. (neděle, úterý, středa, neděle), 12° C 4., 7., 8., 14., 18., 22., 23. 7. (pondělí, čtvrtek, pátek, čtvrtek, pondělí, pátek, sobota).
Nejchladnější den: úterý 5. 7., kdy se teplota pohybovala od 11° C do 14° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 36° C 29. 7. (pátek), 35° C 28. 7. (čtvrtek), 31° C 27. 7. (středa), 30° C 15.,
18. 7. (pátek, pondělí).
Nejteplejší den: pátek 29. 7., kdy se teplota vzduchu pohybovala od 18° C do 36° C.
Průměrná teplota za měsíc červenec: + 20,12° C
Nejnižší tlak vzduchu: 984 milibarrů, t.j. 738,1 torrů 1., 18., 19., 26. 7. (pátek, pondělí, úterý, úterý).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1002 milibarů, t.j. 751,6 torrů 11., 12. 7. (pondělí, úterý)
Největší dešťové srážky na 1 m2: 24,66 l 5. 7. (úterý), 22,30 l 30. 7. (sobota), 22,02 l 10. 7. (neděle),
17,30 l 8. 7. (pátek)
Celkem v měsíci červenci napršelo: 122,40 l vody na 1 m2. Zaznamenáno bylo 8 bouřek.
Josef Hůrka

Úvaha
nad prázdninov˘m
v˘letem
Nestává se v životě často, že vám někdo poděkuje za práci a pozve na výlet, který způsobí člověku nesmírnou radost. Za stať
"Historie železnice a Zdice" v knize "Zdice kapitoly z historie a současnosti města" jsem
dostal nabídku k jízdě na elektrické lokomotivě ze Zdic do Plzně a zpět.
Počítačem řízený stroj, který je vybavený veškerým zabezpečovacím zařízením pro případ
zdravotního selhání strojvedoucího, budí respekt
a úctu. Je dílem techniků a dělníků plzeňské
Škodovky. Totéž lze říci o profesi strojvedoucího, který bez odborného vzdělání, absolvování
příslušných kurzů a složení náročných zkoušek
by nemohl zasednout za řídící panel tohoto moderního a složitého stroje. Nemá smysl popisovat
osobní dojmy z jízdy v kabině strojvedoucího,
neboť je to dáno vztahem každého člověka k dané nabídce. Co pro jednoho může být nezapomenutelným celoživotním zážitkem, je pro druhého banální záležitostí. Ujišťuji čtenáře, že
v mém případě platí to první.
Překvapila mě ale skutečnost, že člověk, který
řídí tento stroj a nese odpovědnost za stovky lidských životů, za mnohamilionovou hodnotu železniční soupravy a přepravovaného zboží, je nedostatečně platově ohodnocen. K tomu ještě vykonává práce za zrušenou funkci pomocníka
strojvedoucího. Tato skutečnost zvláště kontrastuje s celou řadou darmošlapů a rádoby politiků,
kteří mnohdy za nic nezodpovídají, ale pobírají
platy v desetitisícových násobcích.
Druhým smutným zjištěním je skutečnost malého počtu cestujících, včetně prázdného kolejiště
bez nákladních vagonů. To svědčí o stále menším
množství zboží a surovin přepravovaných po železnici přesto, že jde o vysoce výkonnou a ekologicky šetrnou přepravu, na rozdíl od dopravy automobilové. Zda se jedná o přechodnou, či trvalou
záležitost v přístupu cestující veřejnosti i výrobních a obchodních subjektů k železniční přepravě,
ukáže nejbližší budoucnost. Není pochyb o tom,
že bude muset dojít na železnici k zásadním změnám, a to jak v oblasti technické, tak organizační,
které učiní železniční přepravu přitažlivou nejen
pro cestující veřejnost, ale i pro přepravce hromadných substrátů i výrobků. To už jsou ale otázky, o kterých musí přemýšlet zodpovědní pracovníci železnice, nikoliv vezoucí se důchodce.
Josef Hůrka
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Koncerty
na námûstí
Také letos se konaly na novém zdickém náměstí nedělní letní koncerty. 19. června účinkovala skupina Třehusk se svými staropražskými
písničkami. V doprovodném programu se představil taneční kroužek ZŠ.
Snímkem se vracíme ke koncertu 24. července,
kdy vyhrávala dechová hudba Cheznovanka.
Program doplnilo vystoupení mažoretek. Na snímku mažoretky při závěrečném pozdravu divákům.
Poslední srpnová neděle patřila na zdickém náměstí dětem. Zábavné odpoledne "Loučíme se
s prázdninami" se vydařilo.
- sm -

Procházky
v zahradû DD
Vedení města rozhodlo o možnosti využití
rozsáhlé zahrady Domova důchodců ve
Zdicích nejen obyvateli tohoto zařízení, ale
i zdickou veřejností. Klidné prostředí zahrady mohou využít rodiče s dětmi a také zdičtí
senioři. Posezení v pěkném altánku všichni
určitě uvítají. Do budoucna se počítá s umístěním dětských atrakcí do areálu zahrady
podle zpracované studie.
Zahrada je pro veřejnost otevřena denně od
9 do 18 hodin.
Foto: - sm -

Tenisová Bﬁeznice

Již podesáté se uskutečnilo tenisové soustředění v Březnici u Příbrami. Letos se sešlo 25 dětí z různých měst ČR. Tréninky obstarávali dva
trenéři Miroslav Šilhavý (Zdice) a Martin
Kothera (Kladno). Na tuto akci nám byl opět

propůjčen celý tenisový areál s klubovnou.
Začátek byl v neděli v 16.30 hod., kdy se konal
hromadný příjezd dětiček a stavění stanů na louce
v tenisovém areálu, a tím i zahájení soustředění.
Den začínal v 7 hod. "oblíbenou" rozcvičkou,

při které jsme děti a sebe postupně rozmrazili, jelikož noční teploty byly okolo 5° C. Při návratu je
čekal teplý čaj a snídaně. Následoval trénink a kondiční cvičení.
Obědy a večeře byly zajištěny v místní zemědělské škole, která stála na kopci, a tak děti trénovaly i při dobíhání na jídlo. Odpoledne byl většinou trénink, turnaje a večer fotbal. Den byl zakončen dobrovolnou večerkou.
Stereotyp oživil např. výlet do aquaparku v Příbrami (sport), na Svatou horu (kultura), na nákupy
a gyros (užívání).
Další akce byly: koupání v Rožmitále, celotáborový turnaj, malování na táborová trička a samozřejmě posezení u ohně s kytarou.
V sobotu soustředění končilo návštěvou březnického zámku, cukrárny a turnajem mladších žáků, kde naši tenisté obsadili 1. - 3. místo ve dvouhře a 1. a 2. místo ve čtyřhře, a tím zhodnotili to,
co se za celé soustředění naučili.
Všichni, kdo byli při tom: Miroslav Šilhavý trenér, Martin Kothera - trenér, Věrka Pelouchová hlavní manažerka + zásobování, Dina Zakirova příprava snídaně, Mirka Kolebabová - rozcvička,
kondička, kytara.
A na závěr poděkování správci panu Luďku
Kindlmanovi za poskytnutí zázemí, perfektních
služeb a trpělivost.
Doufám, že se za rok opět sejdeme!
Mirka Kolebabová
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Zámek Zbiroh otevﬁen

Do areálu zámku se návštěvníci dostanou monumentální branou.
2x foto: - sm -

Pobyt A. Muchy na zámku Zbiroh připomíná kromě hlavního sálu také pokoj
věnovaný tomuto umělci.

Pro návštěvníky zámků a hradů přibyla letos při výběru možností,
kam se vydat za historií, další nová příležitost. Poprvé v tisícileté historii
byl pro veřejnost otevřen zámek Zbiroh.
Jeho historie je bohatá. První zmínky o původně gotickém hradu se objevují již na začátku 12. století. Jedním z prvních vlastníků byl Přemysl Otakar
II.. Hrad byl v průběhu staletí přestavěn do současné podoby na novogoticko
- renesanční zámek. Žili zde i římští císaři Karel IV., Zikmund a Rudolf II.,
proto je také nazýván zámkem tří císařů. Pro veřejnost je ale v posledních padesáti letech spojován s užíváním armády, která ho užívala od roku 1945.
O zámku se před rokem 1989 nemluvilo. Bylo to nejtajnější místo Varšavské
smlouvy v Čechách, protože tady byla TAMARA, což bylo zařízení sloužící
pro vojenské účely k zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru. Po opuštění
objektu armádou byl objekt předán městu Zbiroh, které jej odprodalo v roce
2004 společnosti Gastro Žofín. Ta začala s uváděním zámku do původního
stavu, což je velice nákladná a náročná záležitost, protože zámek byl ve velice zuboženém stavu. Po roce usilovných prací se dostavily výsledky, a tak
mohla být opravená část zámku zpřístupněna veřejnosti.
O odpovědi na otázky jsem požádala při červencové návštěvě zámku
přímo majitele firmy Gastro Žofín, pana Jaroslava Páchu.
• Kdy byl zámek slavnostně otevřen?
Historický den se uskutečnil 18. června letošního roku. Od té doby je možné navštívit zámek denně kromě pondělí vždy od 10 do 17 hodin, kdy začíná
poslední prohlídka. Máme snahu otevřít zámek celoročně, bude záležet na turistickém ruchu. Zatím je návštěvnost velmi dobrá.
• Na co se mohou návštěvníci těšit?
Jsou pro ně připraveny dva prohlídkové okruhy. Jeden okruh je zámecký,
kdy se prochází zrestaurovanými zámeckými prostorami, v nichž je v současné době výstava "Krásy a tajemství České republiky", která je zaměřena na
historii zámku. Zbirožský zámek, který bývá označován jako zámek tří císařů, patřil několika velikánům české historie. Kromě české šlechty musím vy-

zdvihnout Přemysla Otakara II., Karla IV., Zikmunda a Rudolfa II. Ti si určitě zaslouží, aby uvedená výstava na ně v jednotlivých pokojích pamatovala.
V druhém okruhu se zájemci podívají do kaple a dále je prohlídka zavede do
hlavního zámeckého sálu, který bývá nazýván Muchův sál, protože v něm měl
v letech 1910 -1928 ateliér malíř Alfons Mucha. Zde namaloval jeho slavnou
Slovanskou epopej.
• Budou prostory zámku využívány také k různým společenským událostem?
Hlavní sál je dnes nádherně opraven. Je v něm na stěně umístěna opona,
kterou Alfons Mucha maloval pro Sokol Zbiroh. Chceme, aby byl sál i zámek
využíván k pořádání výjimečných kulturních a společenských událostí.
Mohou se zde konat plesy, taneční, kongresy, kulturní, společenské a firemní
akce. Zámecká kaple bude sloužit ke svatebním obřadům, koncertům.
Myslím, že celý tento krásný objekt začne žít svým vlastním životem a bude
mít obrovské využití pro tento kraj. Uvažujeme i o pořádání výstav, ale bude
třeba vybudovat panely. To bude další nákladná záležitost. Veškeré peníze,
které společnost Gastro Žofín vydělá, jdou na opravu obrovského komplexu
zámku, aby se zaskvěl v celé své kráse.
• Co můžete návštěvníkům ještě nabídnout kromě prohlídky zámku?
V parku jsou vždy ve 12, v 15 a v 17 hodin připraveny letové prohlídky
dravců. To je krásný program, kdy vidíte např. orly skalní, orly mořské, káně,
poštolky přímo zblízka a dozvíte se o nich plno zasvěcených informací od sokolníků.
V parku je možné v altáncích posedět, odpočinout, také se občerstvit.
Věřím, že návštěvníci budou mít po prohlídce zámku Zbiroh pěkné zážitky.
Moc bych jim to i sobě přál.
Děkuji za odpovědi. Za redakci Zdických novin přeji hodně spokojených
návštěvníků a úspěšné pokračování v rekonstrukci zámku. Je překvapující, jaký kus obrovské práce byl za rok vykonán.
Jana Smíšková

Nav‰tívili jsme RoÏmitál pod Tﬁem‰ínem

Po stopách Jakuba Jana Ryby se vydali účastníci zájezdu dne 19. srpna. V Rožmitále navštívili Brdský památník s pamětní síní autora České mše vánoční (vlevo), v kostele ve Starém Rožmitále jim na varhany (snímek vpravo), na které kdysi preludoval J. J. Ryba, krásně zahrál pan Hubert Hoyer. Zastavili se také
u Rybova hrobu a u mohyly, která připomíná místo jeho tragického skonu.
Foto: - sm -
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Z DENÍKU
POLICIE âR
7. 6. - NP ukradl ve vlaku Praha - Zdice MT a peněženky.
11. 6. - NP se pokusil ukrást osobní vozidlo v Zahradní ulici. Páčil zámek dveří, ale dovnitř se nedostal.
13. 6. - NP se vloupal do firmy, kde ukradl větší
obnos peněz, MT a další prostředky.
20. 6. - NP se pokusil vloupat do BČ, kde vypáčil
ochrannou mříž. Dále se nedostal, a tak se vloupal
do prodejny Jednoty, kde ukradl větší množství cigaret. Je v šetření.
23. 6. - V šetření je krádež MT. Majitel přesně neví, kde o něj přišel a kolik stál.
27. 6. - NP se vloupal do auta. Rozbil boční okno
a ukradl aktovku s fotoaparátem a odbor. materiály. Je v šetření.
12. 7. - Ve firmě došlo ke krádeži MT.
Pravděpodobně zaměstnanec využil nezajištěné
kanceláře a MT ukradl. Je v šetření.
17. 7. - Před halou TJ zaparkoval v noci majitel, položil na zem batoh, kde měl MT, peníze, doklady
a z místa odejel. Když se po hodině vrátil, batoh
již nenašel.
17. 7. NP ukradl os. auto Renault Scenic 3A7
0833, který byl zaparkován před kotelnou na sídlišti. Neviděl někdo pachatele? Není někde vůz odstaven? Pomozte při pátrání!
17. 7. - Při silniční kontrole byl zjištěn řidič se zákazem řízení. Je stíhán pro tr. čin maření výkonu
úřed. rozhodnutí.
20. 7. - Při silniční kontrole zjištěn stejný řidič při
řízení. Sděleno podezření ve zkráceném přípravném řízení.
23. 7. - V šetření je, že otec neplatí na své děti.
26. 7. - NP pachatel se pokusil vloupat do nákl. vozu, který byl zaparkován v Hornické ulici. Páčil
dveře, ale když začal houkat alarm, tak utekl.

Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e
Zdice - naproti cukrárnû
NIKDE NENÍ LEVNùJI
Máslo - 20,90 • Mouka - 6,90 • Olej - 19,90
Káva - 3,90 • Gothaj - 39,90 • Kávûnky - 4,90
Tûstoviny - 4 druhy - 7,90 • 100 druhÛ ãajÛ
Rohlíky berounské - 1,20 • Víno - 29,90
Víno 0,7 l - 19,90 • ·lehaãka sprej - 19,90
Uzeniny: ·pekáãky - 46,90 • Gothaj - 39,90
Písecké párky - 49,90 • Kabanos - 39,90
Párky labuÏnické - 41,90 • ·unka - 79,90 !!!
KaÏdé pondûlí v˘born˘ domácí uzen˘ bok
+ ‰pek, bezkonkurenãní tlaãenka speciál.
Chutn˘ roÏnovsk˘ salám
Stálá nabídka - 7 druhÛ trvanliv˘ch klobás
Pátek - VÏdy nejlevnûj‰í kuﬁecí prsa.
NABÍDKA - V¯BORNÉ SLIVENECKÉ PÁRKY
Mléãné v˘robky: Jogobela - 7,90
Jogurty 4 druhy - 4,90 • Eidam cihla - 99,90
5 druhÛ taven˘ch s˘rÛ za 19,90
Velk˘ v˘bûr levného krmiva pro psy a koãky
2 l limo - 5,90 • 2 l dÏus pomer. - 27,90
1,5 l voda - 4,90 • Nejvût‰í v˘bûr jogurtÛ a s˘rÛ
80 druhÛ su‰enek • Víno krabicové - 22,90
Vejce - 2,10 • Levné keãupy • Disco - 9,90
AKCE - Víno 1,5 l - 36,90 • WC papír - 2,90

MASÉRSKÉ SLUŽBY
Mgr. Michal Babor
Pro klienty zdravotní
pojišťovny Metal Aliance
masáže zdarma.
Zdravotní středisko Zdice
Tel.: 602 215 561
Odehrálo se to kolem 1 hod.
4. 8. - NP ukradl tašku z vozu Favorit, který parkoval před hřbitovem od 11.30 do 12.00 hod.
Neviděl někdo pachatele?
Všechny tyto případy jsou šetřeny jako trestné činy.
5. 7. - Při silniční kontrole zjištěn řidič, který před
jízdou požil alkohol. Jedná se o místního občana.
Oznámen spr. orgánu.
7. 7. - NP ukradl několik kartonů cigaret za bílého
dne. Požadoval kartony, a když mu je prodavačka
připravila, tak je strčil do batohu a utekl bez placení.
14. 7. - V kůlně u chaty bylo ukradeno ponorné
čerpadlo.
21. 7. - Při silniční kontrole zjištěn řidič, který před
jízdou požil alkohol. Předán spr. orgánu a další jízda zakázána.
24. 7. - K pokousání psem došlo v okolí chat Pod
Studeným. Majitelka bude oznámena spr. orgánu.
30. 7. - NP ukradl přední RZ AKZ - 70-14. Neviděl
někdo pachtele? Nenašel ji někdo?
3. 8. - Šetřením bylo zjištěno, že byl používán MT,
který pochází z krádeže. Pachatelka nálezu je stíhána pro zatajení nálezu.
Všechny tyto události jsou šetřeny jako přestupky.
mjr. Bláha, ved. oddělení

Víte, kdo Vás vykradl..?
• Kamerové okruhy
pro zabezpečení domu,
bytu, firmy, parkoviště
• Prodej komponent
i dodávky na klíč
• Vzdálený dohled
po Internetu a GSM

ESCAD® Trade s.r.o.
Ukrajinská 2a, Praha 10,
Tel: 271745458, 731780841
obchod@escadtrade.cz

www.escadtrade.cz

Pﬁebor ÏákÛ
v ‰achu
Poslední červnový víkend se ve velmi příjemném prostředí areálu internátu strojního učiliště ve Vlašimi uskutečnil Krajský přebor žáků
v šachu. Sjelo se sem přes 80 dětí z 23 oddílů
Středočeského kraje, které si účast vybojovaly
v základních kolech, aby změřily své síly v královské hře. Nehrálo se jenom o titul krajského
přeborníka a přebornice, ale i o postupy na
Mistrovství Čech.
Krajskými přeborníky se stali: do 16 let Vítek
Rosenbaum z Polabí Sokol Joly (odchovanec
Lokomotivy Zdice), do 14 let David Turický
z Lokomotivy Zdice, do 12 let David Zvára ze
Spartaku Vlašim, do 10 let Jakub Haman z ŠK
Kladno.
Krajskými přebornicemi se staly: do 16 let
Barbora Smolíková z TJ Kaučuk Kralupy, do 14 let
Andrea Šoltysová ze Šachklubu Dobrovice, do 12
let Jana Komašková z Lokomotivy Zdice, do 10 let
Jana Šimurdová z Biomedica Říčany.
Berounsko bylo zastoupeno 11 šachisty ze dvou
oddílů, Lokomotivy Zdice a berounského IZV.
Hráči Lokomotivy Zdice si vedli velmi dobře,
z Vlašimi přivezli celkem 2 zlaté. V soutěži družstev, kde se počítali 4 nejlepší hráči z oddílu, skončili zdičtí na 3. místě (za Spartakem Vlašim
a Biomedica Říčany). Zásluhu na tom mají David
Turický (1. místo v H14), Jiří Wallerer (11. v H14),
Vavřinec Babouček (5. místo v H12) a Jana
Komašková (6. místo v H12). Ostatním se, zřejmě
vinou pěkného počasí, které lákalo k využití fotbalového hřiště, nevedlo. Anna Rosenbaumová skončila 23. v H14, Lukáš Gerold 17. v H12, Marta
Komašková 20. v H10, Jan Rosenbaum 21. v H10
a Robert Turický 23. v H10. V barvách IZV bojovali Michal Valašik 16. v H12 a velmi pěkně si vedl Radek Oberman 10. v H10.
Vzhledem k tomu, že Vítek Rosenbaum a David
Turický jsou oba z obce Chodouň, která má asi 500
obyvatel, tak co se týká počtu přeborníků na počet
obyvatel, nemá obec Chodouň ve Středočeském
kraji konkurenci.
Eva Rosenbaumová

Sklenáﬁství FIRMA AGROHERB, S. R. O.
Sklenářské práce - zasklívání
Přijedeme, odvezeme, zasklíme a přivezeme
Nebo sběr zakázek na adrese
Husova 55, Zdice, Tel.: 311 685 138 nebo non-stop tel.: 604 555 270
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