M Ě S Í Č N Í K M Ě S TA Z D I C E

Zdické noviny
Říjen 2005
www.mesto-zdice.cz

Cena 5 Kč
číslo 161
Mûst. pol. 603 487 000, 605 340 156

Strahovanka hrála
ve Zdicích
V sobotu 17. září se konal již 7. ročník kulturní akce Poncarovy Zdice. Ve zcela zaplněném
sále Společenského domu přivítali posluchači
koncertu potleskem pražskou dechovou kapelu
Strahovanku pod vedením Františka Adámka.
Milovníci české dechovky si v první polovině večera vychutnali deset skladeb Josefa Poncara, počínaje známou Chodouňskou polkou a konče skladbou
Modrá kukadla (Zdická polka). V druhé polovině
uvedl moderátor večera Karel Vydra tvorbu dalších
dvou králů české dechovky - Karla Vacka a Jaromíra
Vejvody, dále skladby Josefa Čebiše, Václava Bláhy,
Ády Siegela, Františka Živného, Josefa Vejvody,
Karla Valdaufa, Antonína Borovičky. Známé melodie
zněly v podání zpěváků Strahovanky - Marty
Adámkové a Františka Merhauta. Jako host již po několikáté vystoupil s úspěchem Josef Oplt, sólista
Hudebního divadla v Karlíně.
Večer gradoval, nálada byla výborná. Domů odcházeli posluchači koncertu o několik let mladší.
Nevěříte? Opět i letos to zdůraznil oblíbený moderátor Karel Vydra, který říká: "Ten, kdo se usmívá,
nestárne. Ten, kdo si zpívá, mládne." Na závěr zazněla už tradičně Vackova skladba "Zůstaň tu s námi, muziko česká". Zaslouženým potleskem si
spokojení posluchači koncertu vyžádali na
Strahovance další přídavky.
7. ročníku Poncarových Zdic se zúčastnili se svými
rodinami ing. Josef Poncar a Václav Poncar (synové skladatele), pozvání přijali i další hosté - Antonín Borovička
(vnuk Ant. Borovičky), JUDr. Jarmila Kučerová s neteří
(dcera a vnučka Karla Vacka), Josef Vejvoda (syn
Jaromíra Vejvody), ing. Vejpuská (zástupkyně
Ochranného svazu autorů), ing. Miroslav Šik (majitel hudebního vydavatelství EDIT), František Živný (emeritní
dramaturg Československé televize). Přítomni byli také
starosta města Mgr. Miroslav Holotina a místostarostové
- paní Ivana Rabochová a p. Richard Dolejš.
7. ročník Poncarových Zdic úspěšně skončil. Líbilo
se u nás i Strahovance, jak mi řekl o přestávce koncertu
její vedoucí František Adámek: "Jsme tady ve Zdicích,
bohužel, poprvé, ale hraje se nám báječně, protože tyto
písničky, které máme na repertoáru, se hrají pro svou
melodičnost samy. Budou - li si to posluchači přát, máme připravený i přídavek, ve kterém zazní i vítězná
skladba 20. století - Vejvodova Škoda lásky. Dodávám
rád - prostředí i publikum je bezvadné."
Od pana ing. Josefa Poncara, který dramaturgii
zdických koncertů připravuje,vím, že už se v jeho
hlavě rodí plány na Poncarovy Zdice 2006. Tak zase za rok ve Zdicích nashledanou. Jana Smíšková

Spokojení návštěvníci koncertu 7. ročníku Poncarových Zdic odměnili výkon pražské kapely Strahovanky
zaslouženým potleskem.

Kapela Strahovanka při koncertu ve Zdicích.
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Zdické noviny informují
Jednání s Fedosem
Mezi občany Zdic, Černína i Knížkovic se objevuje rostoucí nespokojenost s dopravní obslužností
firmy Fedos. V rámci úsporných opatření firma
Fedos omezila četnost svých autobusových spojů
a zvýšila cenu jízdného. Proto vedení města vyzvalo tohoto dopravce ke společné schůzce, kde bylo
p. Zdeňku Fedorkovi vytknuto neplnění některých
bodů podepsané smlouvy jako např. informovat
včas město o změnách v jízdních řádech nebo ve
výši jízdného. Projednávaly se i časté stížnosti občanů na to, že spoj uvedený v jízdním řádu, vůbec
nepřijede. Vedení města se vyjádřilo v tom smyslu,
že pokud nebude v nejbližší době zjednána náprava
a tyto nedostatky se budou opakovat, přestane město tohoto dopravce financovat (500 tis. Kč ročně).
Kanalizace v Erbenově ulici
Stavební povolení na rekonstrukci vodovodu
a kanalizace již nabylo právní moci. Koncem srpna byl výběrovou komisí určen dodavatel na tuto
akci. Současně s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace provede Středočeská plynárenská, a. s., na své

náklady rekonstrukci plynového řadu.
V závěru měsíce srpna se uskutečnila schůzka
s majiteli nemovitostí z této ulice. Po dohodě s nimi bylo rozhodnuto, že celá akce včetně úpravy
vozovky bude zahájena na jaře 2006.
Chodník v Komenského ulici dokončen
V měsíci srpnu probíhala oprava části chodníku
v Komenského ulici. Při předání díla nebylo město
spokojeno s kvalitou provedené práce. Firma byla
upozorněna na odchylky od projektu, a proto musela v rámci reklamace nedostatky odstranit. Protože
oprava probíhala v rámci reklamačního řízení, nemuselo město vynaložit další finanční prostředky.
Skateboardové hřiště
Město plánuje vybudovat skateboardové hřiště.
Po konzultaci se sportovní komisí města byla vytipována lokalita u dálničního mostu na pozemcích
města, které nejsou využívány. Město vešlo v jednání s firmou Beton Těšovice, s. r. o. Beton je
vhodnějším materiálem k vybudování hřiště vzhledem k menší hlučnosti při provozování tohoto
sportu na tomto povrchu, než např. na povrchu dřevěném či kovovém.
Dokončení na str. 2.
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Dokončení ze str. 1.
Město po získání grafické studie od této firmy
zažádá na Ministerstvu vnitra ČR o dotaci v rámci
programu Partnerství. V případě kladného vyřízení
by milovníci tohoto sportu mohli už v příštím roce
trávit svůj volný čas na tomto sportovišti.
Zpomalovací prahy v Poncarově ulici
Občané Poncarovy ulice zažádali o vybudování
zpomalovacích prahů (retardérů) do své ulice.
V žádosti uvedli, že se budou finančně spolupodílet na provedení této akce. V ulici se počítá s instalací čtyř zpomalovacích prahů.
Změna statutu Knihova potvrzena
Rozhodnutím Krajského úřadu (odbor životního
prostředí) byla potvrzena změna statutu Knihova. Les
na Knihově byl zařazen do kategorie lesů zvláštního
určení, tj. lesů se zvýšenou rekreační funkcí. Tím má
město možnost upravit Knihov na lesopark.
Počasí letos koupalištím nepřálo
Špatný na koupání byl hlavně měsíc srpen, kdy
teprve v jeho závěru přibylo teplejších dnů. To vše
se projevilo na návštěvnosti, a tím i příjmech
koupaliště, které letos činí cca 110 000,- Kč.
Výdaje dosahují cca 282 000,- Kč.
Chod koupaliště zajišťoval i letos Městský podnik
Zdice pod vedením pana Slavomíra Eliáška. V pokladně koupaliště se střídaly paní Jana Eliášková, Jindřiška
Francová a Zdeňka Skalková. Jako plavčíci působili
Mgr. Pavel Němec a Gabriela Odlasová.
- sm -

Podzimní snímek rybníku Pouch. Na zpracování projektové dokumentace na jeho odbahnění byla vybrána firma PIK Praha.
Foto: Sm

K situaci
ve Vorlovû ulici
Na základě opakujících se dotazů jednotlivých vlastníků RD a objektů ve Vorlově ulici ve
Zdicích sděluji následující:
Město Zdice nechalo vybudovat vodovodní
a kanalizační řad ve Vorlově ulici. Sdělením ze dne
30. 7. 2004 byli všichni vlastnící RD a objektů
v této ulici upozorněni na začátek výstavby.
Dalším sdělením ze dne 1. 9. 2004 byli obyvatelé
upozorněni, že práce jsou zahájeny na základě vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení, jimž předcházelo místní šetření spojené s ústním jednáním, které bylo oznámeno vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu ve
Zdicích. Současně zde obyvatelé byli upozorněni,
že na nově vybudovaný vodovodní a kanalizační
řad (vodohospodářské dílo) se bude možné napojit
až po kolaudaci těchto řadů a zajištění správce řadu. Dále byli upozorněni, že každý vlastník RD či
objektu si bude moci po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na tyto řady požádat o vydání stavebního povolení na vodovodní i kanalizační přípojku na zdejším stavebním úřadě a současně byli obyvatelé upozorněni, že rok po skončení stavby vodovodního a kanalizačního řadu bude
povrch Vorlovy ulice opětovně přeasfaltován.
Rovněž zde byli upozorněni, kde a kdo poskytne
konkrétní informace. Tato zpráva byla uveřejněna
i na stránkách Zdických novin.
Dopisem ze dne 9. 12. 2004 byli obyvatelé upozorněni na probíhající kolaudační řízení a přílohou
dopisu byla i žádost o stavební povolení včetně toho, kde dostanou jaké informace. Také zde byli
opětovně upozorněni, že vodovodní a kanalizační
přípojky nebo přípojky na dešťovou kanalizaci je
nutné vybudovat a dokončit do 30. 9. 2005. Od
1. 10. 2005 do 31.10. 2005 bude provedeno přeasfaltování (homogenizace) povrchu ul. Vorlova. Po
tomto termínu si každý stavebník provede opravu
komunikace na své náklady.
Protože ke dni 16. 3. 2005 byla v podatelně
MěÚ ve Zdicích registrována pouze jedna žádost
o stavební povolení, rozhodlo se Město Zdice svo-

Návštěvníci koupaliště využívali rádi i hřiště na plážový volejbal.
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Mimoﬁádné zasedání zastupitelstva
Na programu mimořádného zasedání zastupitelstva města ve středu 7. září bylo složení slibu nového
zastupitele, pana Františka Gertnera, který byl po volbách 2002 dalším v pořadí na kandidátce KSČM.
Nastoupil za JUDr. Rudolfa Peltana, který rezignoval jako zastupitel i jako předseda kontrolního výboru. Pan František Gertner byl zastupitelstvem zvolen novým předsedou kontrolního výboru ZM. - sm -

Sbor dobrovolných hasičů Zdice Vás zve na

P O S V Í C E N S KO U Z Á BAV U
Společenský dům Zdice - sobota 15. října
Začátek ve 20 hodin. Vstupné 60,- Kč
K tanci hraje skupina "PARADOKSY"
lat jednání na 23. 3. 2005, kterého se zúčastnila
většina obyvatel této ulice. Při tomto jednání se dohodlo, že Město zajistí pro urychlení pro jednotlivé stavebníky, kteří při tomto jednání byli známi
jako potencionální stavebníci, jednotlivé vyjádření
dotčených orgánů státní správy a vyjádření jednotlivých správců sítí. Na tomto jednání si občané mezi sebou určili ke koordinaci prací a k jednání
s Městem dobrovolnou osobu. A opětovně byli občané upozorněni, že výstavba přípojek v této ulici
musí být ukončena do 30. 9. 2005. Na základě tohoto jednání Město Zdice zajistilo tato jednotlivá
vyjádření a předalo je určené osobě.
Místní stavební úřad vydal jednotlivým stavebníkům přípojek stavební povolení a bylo nutné požádat o dopravní omezení a zvláštní užívání silnice. Jednou z příloh této žádosti je i uzavřená

smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi jednotlivým stavebníkem a Správou
a údržbou silnic Kladno. K 30. 8. 2005 bylo zjištěno, že ještě 3 stavebníci tuto smlouvu uzavřenou
nemají, a proto stále není vydáno zvláštní užívání
silnice s dopravním opatřením.
Upozornění pro všechny obyvatele Vorlovy ulice: Připojení svodu dešťové vody na nově vybudovanou kanalizaci neznamená, že máte kanalizační
přípojku. Pokud vám odpad prochází přes žumpu,
dům kanalizační přípojku nemá. Chcete-li být napojeni na nově vybudovaný kanalizační řad, musíte o napojení zažádat a žumpu zrušit.
Anna Jíchová, investiční oddělení
Pozn. redakce: Článek byl psán v době uzávěrky
ZN, tj. k 20. 9. V příštím čísle ZN budeme informovat o dalším dění ve Vorlově ulici.
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V˘zva fotografÛm
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).

Novinky ze Z· Zdice
V letošním školním roce 2005/2006 navštěvuje zdickou školu 436 žáků, z toho na 1. stupni
227 a na 2. stupni 209. Úbytek oproti loňskému
roku je 23 žáků, což opět znamená snížení normativů, a tím samozřejmě objemu peněz jak na
platy, tak i na pomůcky.
I letos je v dostatečné míře zajištěn počet skupin
povinně volitelných předmětů a zajištěn podle plánu školy dostatek mimoškolních akcí. Některé byly zrušeny na 2. stupni vzhledem ke sníženému
počtu žáků - oproti loňsku není v plánu zařazena
dramatická výchova, školní orchestr pravděpodobně bude fungovat jako kroužek, školní sbor
Skřivánek se ze dvou částí sloučil do jednoho.
Vzhledem k menšímu zájmu o školu v přírodě na
1. stupni, a tím organizačním a finančním problémům, jsme se rozhodli školu v přírodě organizovat
po 2 letech, a to pouze v případě většinového zájmu
třídy. Dále počítáme se 14 denní školou v přírodě pro
starší žáky u moře, lyžařským kurzem pro 7. třídy
a plaváním pouze pro 1. a 2. třídu, jelikož i zájem
o plavání poslední dobou poklesl.
Samozřejmě dále na 1. stupni pokračují kurzy
anglického jazyka (6) pro 1. - 3. třídu, zdravotní tělesná výchova a výtvarný kroužek.
Po skončeném vyučování se o žáky starají 3 vychovatelky. Vedoucí družiny je paní Hana Košťálková. Z nových členů pedagogického sboru je paní Dvořáková (vychovatelka školní družiny, která též částečně učí), paní
Kobrsková (učitelka na 1. stupni), slečna Ignatidisová
(asistentka pedagoga na 2. stupni). Jelikož ubyla jedna
třída - i počet členů učitelského sboru se zmenšil - na
1. stupni je pedagogů 12, na 2. stupni 16. Na 1. stupni
funkci školníka zastává žena - paní Šilpochová.
Informace o prázdninách a průběhu školního roku
pro rodiče dostal každý žák v tištěné podobě, připomínám termín jarních prázdnin 13. - 19. března 2006.
Mgr. Miluška Holceplová, ředitelka školy

POZVÁNKA
Společenský klub Zdice
a kulturní komise zvou na

PŘÍJEMNÉ
ODPOLEDNE
P R O S E N I O RY
K poslechu hraje harmonikářka Dana Jará.
Program je dále doplněn vystoupením
imitátora a konferenciéra Lojzíka Matouška
Občerstvení zajištěno, vstup zdarma.

Čtvrtek 13. října, začátek v 16 hodin

Prvňáčkům se ve škole líbí.

Foto: Sm

Nov˘ ‰kolní rok pﬁipravil dûtem
v Mateﬁské ‰kole v Zahradní ulici pﬁekvapení
Ve dvou třídách je čekal nový nábytek - skříňky na hračky a pomůcky a nové krásné osvětlení.
Ve všech třídách byly položeny nové koberce, ve druhé třídě vyměněny stolky a židličky, které odpovídají věkové skupině 5letých dětí.
Byla dokončena výměna lina v šatnách a položeno nové lino na hlavní schodiště. Velké překvapení čekalo rovněž ve třídě nejstarších dětí, kde jim pan Cerman věnoval počítač, na kterém již nyní bez obtíží
pracují. Nový školní rok pro 84 dětí z této mateřinky začal úspěšně a v pěkném prostředí.
Od 1. října 2005 mají maminky na mateřské dovolené se svými dětmi možnost opět docházet do
Mateřského centa Sluníčko v Mateřské škole v Zahradní ulici, a to ve středu od 9 do 12 hod. Zde pod dozorem maminek si mohou děti hrát, za příznivého počasí pobývat na zahradě MŠ.
Dne 25. října mohou zhlédnout pohádku „Kašpárkova škola v přírodě“ (ekologická pohádka), kterou
přijede zahrát Divadelní soubor Úsměv z Chotěboře v 8.45 hod. Vstupné 40,- Kč.
Zdeňka Pacourková, ředitelka MŠ

Starosta Zdic Bedﬁich Kﬁemen (1858 - 1905)
Před 100 lety - 29. 7. 1905 - zemřel zdický starosta Bedřich Křemen. Tento schopný obchodník a podnikatel se narodil 8. 3. 1858 v Táboře
v rodině mlynáře. Rod Křemenů vlastnil
v Táboře v letech 1807 - 1868 Podbranský mlýn.
První je uváděn Jakub Křemen, který s manželkou Annou koupil mlýn za 12 500 zlatých. Už
v roce 1815 měl polovinu
mlýnu po matce syn
František a druhou polovinu zdědil po otci
v roce 1823.
Po smrti Františka
Křemena se ujala mlýnu
v roce 1840 vdova Marie,
roz. Brédová, která pak
převedla mlýn na syna
Jana a jeho manželku KaBedřich Křemen (1858 - 1905)
Foto: Archiv L. Zvonaře. teřinu, roz. Suchomelovou.
I ta pocházela ze staré mlynářské rodiny, která je na Táborsku připomínána už
v roce 1552. Jan Křemen (nar. 1819) s manželkou
Kateřinou (nar. 1828) prodal Podbranský mlýn v Táboře v roce 1868, a později se dostávají do Zdic. Zde
si Jan Křemen najal Hanouskův mlýn čp. 18.
Syn Bedřich se oženil v roce 1880 s Annou
Prokšovou ze Zdic čp. 45 (1856 - 1930), dcerou
Josefa Prokše, obchodníka ve Zdicích a Kateřiny
(roz. Froňkové) z Korna. Rod Prokšů pochází původně ze Svaté a v roce 1797 se přiženil do rodiny

zdického "felčara" Štróbla Josef Prokš, syn hajného Václava Prokše. Bedřich s manželkou Annou
získali dědictvím Tarabovu usedlost ve Zdicích čp.
58 a postavili na rohu koloniální a železářský obchod. Buď Bedřich, nebo ještě jeho otec Jan, byli
ve spolku s Veselými na výrobu cihel. Ti později
pro nedostatek kapitálu prodali účastenství
Křemenovi, jenž pak postavil v polovině 90. let
19. století kruhovou cihelnu.
V roce 1898 se stal Bedřich Křemen starostou
Zdic. V roce 1901 se podílel na založení Občanské
záložny ve Zdicích a stal se také jejím prvním ředitelem. Přispěl také k vyřešení vleklých jednání
mezi obcí a těžebními společnostmi v Hroudě
u Zdic (jednalo se o větší pronájem za obecní pozemky a cesty). Náhlá smrt ukončila však jeho
plodný život. Něco z jeho charakteristiky nám napoví i zápis v obecní kronice Zdic: "Dne 29. července zemřel dlouholetý starosta města Bedřich
Křemen ve věku 47 let. Byl členem mnoha spolků,
povahy klidné, vyrovnané, příjemného, ale velice
rázného jednání. Jako starosta hlásil se vždy ke
straně svobodomyslné. Také občanská záložna
ztratila svého zakladatele a ředitele." Pohřben byl
do rodinné hrobky na zdickém hřbitově.
Jediný syn Bedřich (1890 - 1974) pokračoval
úspěšně v podnikání, vlastnil též velkou zemědělskou usedlost a hospodařil i na pronajatých pozemcích. Ale to už je jiná historie této rodiny, jejíž potomci žijí ve Zdicích dodnes.
Ladislav Zvonař
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Snímkem připomínáme slavnostní chvíle vernisáže výstavy. Zprava pí Ivana
Palková, Květa Mikulášová a Timea Cimermanová. Na zobcovou flétnu hrála Denisa Ciprová za houslového doprovodu Mgr. Zdeňka Frýdla. Foto: Jitka Součková

Výstavu navštívili také žáci ZŠ Zdice.

Foto: Sm

V˘stava
„Promûny
Zdic“

Záﬁijová v˘stava

Na září 2005 připravila kulturní komise
spolu se Společenským klubem výstavu, na
které se oči návštěvníků mohly potěšit pohledem na krásné obrazy a velice pěkná,
nápaditě řešená aranžmá suchých květin.
Obrazy byly dílem paní Timei
Cimermanové (17 obrazů) a paní Květy MiNa fotografiích pana
kulášové (13 obrazů), pro které je malování
Jindřicha Froňka si budou
jejich velikým koníčkem. Paní Cimermanová
moci občané připomemaluje ráda květiny, krajiny, portréty, postavy,
nout, jak se změnila tvář
paní Mikulášová se zaměřuje hlavně na krajinašeho města v letech
ny. Že krásně mohou být naaranžovány nejen
živé květiny, ale i květiny suché, o tom ná1990 - 2005. Určitě zajívštěvníky výstavy již podruhé přesvědčila pamavá bude i druhá část výní Ivana Palková, která připravila 76 exponástavy, ve které se návštěvtů, které bylo možné zakoupit.
níci budou moci potěšit
Výstava byla zahájena v pondělí 19. září
snímky Zdic na starých
2005 vernisáží, na které s pěkným hudebním
pohlednicích, přičemž něprogramem účinkovali: Milan Frýbert, žák
7. třídy (klávesy), Denisa Ciprová, žákyně 5.
které zachycují naše městřídy ZŠ (zobcová flétna), Jana Holečková,
to před více než 100 lety.
studentka SPgŠ v Berouně. Zobcové flétny
Snímky z pohledů budou
Zdice, jak je neznáme.
Reprofoto: Archiv pí Voráčkové
doprovázel na housle pan Mgr. Zdeněk Frýdl,
zvětšeny na velikost A4
učitel obou vystupujících. Kulturní komise
(velikost velkého sešitu).
Od
19.
do
28.
října
2005
bude
možné
si
proděkuje panu učiteli za velice ochotnou přípravu děNa výstavě bude možné zakoupit upomínkové
hlédnout ve výstavní síni zdické radnice výstavu
tí na kulturní vystoupení.
Zajímavá pěkná výstava byla otevřena až do "Proměny Zdic". Vernisáž výstavy se uskuteční předměty - propisovací tužky, mapy, pohledy apod.
26. září. Přesvědčila návštěvníky, že výtvarné umě- ve středu 19. října v 16 hodin. Ostatní dny bude Budou představeny také nové letecké snímky Zdic
ní umí být opravdu pohlazením na duši.
(velikost A3), které si bude možno objednat. - sm otevřeno od 14 do 17 hodin.
Jana Smíšková

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM ¤ÍJEN 2005
So 1. 10. SIN CITY - MĚSTO HŘÍCHU,
vstupné 55,- Kč. Bruce Willis, Mickey Rourke
a další v bezčasém městě, kde muži nejdou pro
vraždu daleko. Začátek v 17.30 hod.
So 8. 10. VÁLKA SVĚTŮ, vstupné 55,- Kč.
Velkolepá sci-fi o rodině, která bojuje o přežití
s mimozemšťany. Začátek v 17.30 hod.
So 15. 10. STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII, vstupné 55,- Kč.
So 22. 10. MR. AND MRS SMITH, vstupné
55,- Kč. I tajní agenti a nájemní vrahové mají
osobní život. Začátek v 17.30 hod.
So 29. 10. TLUMOČNICE, vstupné 55,- Kč. Slyšela,
co neměla a teď jí jde o život. Začátek v 17.30 hod.

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKA

ÎIVOTNÍ JUBILEA

Čas plyne a smutek zůstává.
Dne 30. října vzpomeneme
5 let, kdy zemřel náš milující
manžel, otec, děda a pradědeček pan FRANTIŠEK BŘÍŽĎALA.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka a děti s rodinami.

Životní jubilea v měsíci říjnu 2005 oslaví:
90 let - Jarmila Jiráňová, Zdice
85 let - Marie Velcová, Zdice
85 let - Marie Zvonařová, Zdice
84 let - Zdeňka Prčková, Zdice
81 let - Hedvika Skalková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

NARODILI SE
30. 8. Šárka Prošková, Chodouň
13. 9. Tomáš Merhaut, Zdice
17. 9. Nikol Preisová, Zdice

OPUSTILI NÁS
11. 9. Eva Sladovníková, Knížkovice

65 let
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Pozoruhodná pﬁehlídka
vojenské bojové techniky
Po úspěšné výstavě pořádané v dubnu letošního roku v rámci oslav 60.
výročí osvobození ČSR od fašistické nadvlády, uspořádal Klub vojenských historických vozidel Zdice velkolepou přehlídku vojenské historické techniky. Kopec "Písmena" se tak stal místem, na kterém bylo možno
vidět vojenskou techniku, kterou používaly nejen vítězné mocnosti, ale
i poražené Německo.
Hlavním exponátem byl známý ruský tank T 34/85, vyrobený na sklonku
války v roce 1945. Velkou pozornost si zasloužil osobní automobil Vauxhall
z Anglie, rok výroby 1940, který byl určen k osobní potřebě vysokých důstojníků anglické armády. Následovaly americké džípy, které patřily
Československé obrněné brigádě ve Velké Británii. Zajímavé bylo i vojenské
vozidlo DAF YA 126 z roku 1955, holandské výroby, používané v zahraničních
vojenských misích mj. k převozu radiostanic, jako zde vystavený exponát.

Pohled na bitvu americké jednotky s německým Wehrmachtem.

Obrněný transportér při překonávání překážky.

Největší exponát přehlídky - ruský tank T34/85.

Druhá početně zastoupená skupina vojenské
techniky byla z období poválečného budování československých ozbrojených sil. Tuto dobu reprezentovaly obrněné pásové a kolesové transportéry.
Tady stojí za zmínku obrněný transportér pro 12
vojáků pěchoty SOKFZ 251/C čsl. výroby, známý
pod názvem OT 810, dále OT 64 SKOT pro 8 vojáků pěchoty, který má schopnost překonávat vodní plochy a 2 m široké zákopy. Nákladní Tatry, auta z Pragovky, Aera a čs. džípy ze Škodovky zaplnily vyhrazené prostory.
Zajímavým koloritem přehlídky byli příslušníci
a příslušnice Klubu v originálních dobových vojenských uniformách. Zvláště vynikaly uniformy
americké 2. pěší divize s hlavou Indiána v bílé
hvězdě na levém rameni, jejíž příslušníci osvobodili Plzeň. Uniformy ruských vojáků s četnými řády na hrudi, bohužel bez harmoniky, která byla nedílnou součástí ruských osvoboditelů. I po dlouhých 60 letech se pamětník té doby otřásl při pohledu na uniformy příslušníků německého
Wehrmachtu, nebo jednotek SS. Dobrá nálada se
mu opět vrátila při pohledu na muže a ženy v uniformách Československé obrněné brigády z Velké
Británie. Dovolím si tvrdit, že od konce 2. světové
války nebylo ve Zdicích tak početné soustředění

vojenské bojové a dopravní techniky jako tomu bylo 10. září t.r.
V odpoledním programu byly nejprve předvedeny pěchotní zbraně, pušky, samopaly a kulomety,
vyrobené od roku 1920 až po současnost. Tady mne
zaujal totožný anglický samopal Sten-gun II FF
209, který údajně selhal parašutistovi Gabčíkovi při
atentátu na Heydricha v Praze dne 27. 5. 1942.
Zatím, co byly předváděny pěchotní zbraně, byla
připravena pro děti a mládež jízda v nákladních
a terénních vozidlech po zdickém okruhu.
Pak následovala ukázka překonávání přírodních
a uměle vytvořených překážek pásovými a kolesovými transportéry v prostoru k tomu účelu vytvořeném. Na stejné překážkové dráze předvedl pan
Lávra jízdu na pásovém motocyklu NSU z roku
1943 určeném pro tři osoby. Každá ukázka byla
oceněna potleskem spokojených diváků.
Vrcholem odpoledního programu bylo předvedení
boje na demarkační linii mezi americkou jednotkou
dobývající německý opěrný bod, tvrdošíjně bráněný
příslušníky německého Wehrmachtu. Předvedena byla i práce vojenských zdravotníků na obou stranách.
Pokud mne paměť neklame, tak takovou válečnou bitvu, jaká byla předvedena na Písmenech, zdičtí občané za okupace naštěstí nezažili.

Fota: Archiv K.V.H.V.

Spolu s více jak 900 diváky byl spokojen i generál České armády v záloze JUDr. Ladislav
Kozler i starosta města Mgr. Miroslav Holotina. Za
vystavené a plně funkční exponáty vojenské techniky, jakož i organizátorovi přehlídky - K.V.H.V.
Zdice - je třeba poděkovat. Dále je třeba poděkovat za ukázku techniky BVP + OT 64 panu
Chalupeckému z Berouna Jarova, OT 810 jako
Hakl 06 v německých barvách panu Miroslavu
Suchelovi, za jednotky Wehrmachtu panu Celinovi
z Berouna, za jednotky Rudé armády bratřím
Míkům z K.V.H.V. Příbram a za Československé
jednotky z Velké Británie panu Tomáši Hájkovi
z Rudné. Dík patří i zdickým hasičům, kteří dohlíželi na požární bezpečnost vojenské techniky
a udržovali v bezprašném stavu používané cesty.
Na závěr přehlídky se konal ve večerních hodinách slavnostní ohňostroj. Pro početné návštěvníky, kteří setrvali do pozdních večerních hodin, příjemně hrála a zpívala country skupina Tetínské kytary. Zásluhou desítek nadšenců Klubu vojenské
historické techniky prožili účastníci velice zajímavou a v tomto rozsahu dosud ve Zdicích nerealizovanou podívanou.
Josef Hůrka
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Komenského ulice zahalená mlhou (4. 9.) a zalitá sluncem (8. 9.)

Foto: Sm

Zdické meteorologické okénko
V měsíci srpnu byly 4 dny jasné, 4 dny skoro jasné, 6 dní polojasných, 7 dní oblačných, 5 dní skoro zatažených a 5 dní zatažených. Celkem bylo 7 letních dní s teplotou od 25° C do 29,9° C.
Nejnižší teplota vzduchu: 6° C 14. 8. (neděle), 7° C 27. 8. (sobota), 8° C 8 a 10. 8. (pondělí), (středa),
9° C 9. 8. (úterý).
Nejchladnější den: neděle 7. 8., kdy se teplota pohybovala od 10° C do 16° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 28° C 29., 30., 31. 8. (pondělí, úterý, středa), 26° C 1. 8. (pondělí), 25° C 18.,
19., 28. 8. (čtvrtek, pátek, neděle), 24° C 2. 8. (úterý), 23° C 11., 21. 8. (čtvrtek, neděle).
Nejteplejší den: středa 31. 8., kdy se teplota vzduchu pohybovala od 12° C do 28° C.
Průměrná teplota za měsíc srpen: +17,84° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 985 milibarů, t.j. 738,8 torrů 24. a 25. 8. (středa, čtvrtek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1005 milibarů, t.j. 753,8 torrů 30. 8. (úterý).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 12,82 l vody 15. 8. (pondělí), 4,53 l 22. 8. (pondělí), 4,33 l 7. 8. (neděle).
Celkem v měsíci srpnu napršelo: 50,06 l vody na 1 m2. Zaznamenány byly 2 bouřky.
Josef Hůrka

Hasiãi vystﬁídali modeláﬁe

Součástí Memoriálu Jiřího Košťálka a Petra Hněvkovského byla střelba ze vzduchovky.
Zdická střelnice, místo jako stvořené pro branné sporty, přivítala v sobotu 17. září 2005 podmračenou oblohou účastníky nultého ročníku
"Memoriálu Jiřího Košťálka a Petra
Hněvkovského v branném závodě hasičských
družstev ". I přes studený vítr však zde zněl smích
a z většiny zúčastněných prýštila dobrá nálada.
Hasičům SDH Zdice přišli s technickým zajištěním pomoci muži ze SDH Chodouň a dlouholetí
přátelé ze SDH Králův Dvůr. Po opravě zničené
trati, poničené večerním prudkým deštěm, bylo pět
soutěžících družstev obeznámeno kpt. Jiřím
Košťálkem ml. se způsobem startu a hodnocením
plnění úkolů, které byly součástí odborné cyklické
přípravy JPO III.
Na dlouhé trati vedené obtížným terénem čekala soutěžící prověrka všestranné připravenosti:
střelba ze vzduchovky, překonání provazové lávky,

Foto: Marek Pollak

hod granátem na cíl, zdravověda, topografie, uzlová technika a nezbytné jednoduché útočné vedení.
To vše donutilo mnohé z členů zúčastněných družstev - Žebrák, Králův Dvůr I., Králův Dvůr II.,
Chodouň a Zdice - sáhnout si až na dno svých sil.
A výsledky? Na 1. místě se umístilo družstvo mladých hasičů ze Žebráku, 2. místo obsadili muži ze
SDH Zdice, 3. místo patřilo mužům z družstva
Králův Dvůr I., 4. místo mužům z Chodouně a páté místo vybojovalo družstvo Králův Dvůr II., kde
se po bok mužů postavila děvčata.
Škoda jen, že jednotlivé SDH neprojevily o tuto
akci větší zájem. Bylo to nejen školení, cvičení a přátelské posezení při vyhlášení výsledků v hasičské
zbrojnici Zdice, ale i poděkování a vzpomínka na
dva muže z našich řad, kteří pro hasiče dlouhá léta
nejen pracovali, ale i žili celým svým životem.
Eva Petrenková, SDH Zdice

MASÉRSKÉ SLUŽBY
Mgr. Michal Babor
Pro klienty zdravotní
pojišťovny Metal Aliance
masáže zdarma.
Zdravotní středisko Zdice
Tel.: 602 215 561

Vizitkou pána
je jeho pes
Velice často se v denním tisku dočteme, že zaútočil pes na nic netušícího dospělého člověka,
či dokonce na malé dítě. V převážné většině případů je takové chování psa obrazem povahy
svého pána, stejně nedůvěřivého a agresivního
vůči svým spoluobčanům.
V přeneseném slova smyslu lze totéž říci o lidech, kterým je zcela lhostejné, vykoná - li jejich
miláček svoji potřebu kdekoliv na chodníku, po
kterém prochází desítky spoluobčanů, dětí nevyjímaje. Jak k tomu přijdou, že se musí denně dívat na
zaneřáděné chodníky a dávat pozor, aby si nezašpinili obuv? Není pochyb o tom, že tento nešvar se
v poslední době v našem městě neúměrně rozmohl. A nejedná se jen o volně pobíhající psy.
Vím, že existuje řada majitelů, u nichž nikdo
nepochybuje, že za dveřmi jejich soukromého majetku vládne příkladná čistota a pořádek. Veřejná
prostranství je už nezajímají, lidská společnost je
jim lhostejná. Co brání těmto lidem nosit s sebou
pár igelitových pytlíků a nežádoucí hromádku odstranit do nejbližšího koše na odpadky, nebo do kanálu? Že by utrpěla jejich majestátnost? Naopak!
Dokladem mohou být chovatelé přátel nejvěrnějších Karel Čapek, prezidenti Dr. Beneš a Havel
a řada dalších osobností. I pes má na vykonání
potřeby právo. Každý z nás však byl obdařen
rozumem, a proto by se měl zachoval jako myslící
člověk, po svém psu uklidit, a tím tak dbát na kulturu prostředí.
V jakém prostředí žijeme, záleží na nás samotných. Nebuďme lhostejní k nedodržování vyhlášky
ohledně znečišťování veřejného prostranství.
Najděme odvahu a ty, kteří vyhlášku porušují, na
to důrazně upozorněme.
Josef Hůrka
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Léto s tenisem
Letní tenisová sezóna pomalu končí, a proto
je na místě zhodnotit bohatou činnost tenisového oddílu ve Zdicích.
V mistrovských soutěžích, které organizuje
Středočeský tenisový svaz, startovalo z našeho oddílu celkem pět družstev.
Umístění družstev:
Krajská soutěž II. třída: mladší žáci 2. místo
z 9 účastníků, starší žáci 2. místo z 8 účastníků, dorostenci 2. místo z 8 účastníků, dospělí "A" 6. místo z 8 účastníků.
Oblastní soutěž IV. třída: dospělí "B" 2. místo
ze 6 účastníků.
Nejvíce odehraných zápasů za celý oddíl za
rok 2005: Pelouch Jan 28 (17), Kašpar Vít 25 (23),
Zítek Martin 24 (14), Chabr Daniel 22 (12),
Matysová Veronika 19 (14), Novotná Barbara 18
(12), Miláčková Eliška 17 (9), Heres Jan 14 (11),
Kolebaba Jakub 14 (11), Mužík Petr 14 (11).
V letních měsících uspořádal oddíl devět celostátních turnajů pro mládež, na kterých se umístili
i naši hráči.
5. - 6. 7. - Kolebaba J., Kašpar V. 2. místo ve
čtyřhře st. žáků, 11. - 12. 7. - Johan V., Lipčák O.
2. místo ve čtyřhře ml. žáků, 14. 7. - Slezák V. 2.
místo ve dvouhře přípravky, 30. - 31. 7. - Kolebaba
J. 1. místo ve dvouhře ml. žáků, 5. - 6. 8. - Jakovlev
K. 1. místo ve dvouhře dorostu, Kolebaba J.,
Plichta T. 1. místo ve čtyřhře dorostu, 26. - 27. 8. Pelouch J., Kofroň M. 2. místo ve čtyřhře dorostu,
29. - 30. 8. - Kolebaba J. 1. místo ve dvouhře st. žáků, Kašpar V. 2. místo ve dvouhře st. žáků,
Kolebaba J. 1. místo ve čtyřhře st. žáků, 19. 9. Slezák V. 1. místo ve dvouhře přípravky.
Nejúspěšnějším hráčem našeho oddílu byl jednoznačně Jakub Kolebaba, který v kategorii mladších žáků hrál ligovou soutěž za Kladno. Ve své ka-

tegorii mladších žáků
zvítězil na těchto celostátních turnajích: Ostrov,
TK Hostýnská, TK Tábor, Loko Zdice, Radobyčice u Plzně a na
okresních
přeborech
v Berouně. V kategorii
starších žáků zvítězil na
turnajích: Milevsko, Louny, Březnice a na okresních přeborech v Berouně.
V kategorii dorostenců byl úspěšný Kiril
Jakovlev, který zvítězil
na silně obsazeném turnaji v Karlových Varech Na snímku trenér Miroslav Šilhavý se svými svěřenci.
a v Dobříši.
Zleva Jakub Kolebaba a Dinar Zakirov
Tenisový oddíl Zdice dobře spolupracuje
Foto: Archiv TO Zdice.
s Tenisovou školou Jiřího Rosola, která pomáhá
vyhledávat nové talenty a zábavnou formou vyučuje děti tenis. K dalším úspěšným trenérům mládeže patří Miroslav Šilhavý a ing. Michaela
Slezáková. Tenisový oddíl se podílel i na zajišťování turnaje V. I. P. "Verek cup", který měl charitativní poslání. Pořadatel turnaje věnoval částku
10 000,- Kč klubu postižených dětí "Klubíčko".
Další peníze této organizaci putovaly z veřejné
sbírky, která proběhla během turnaje.
Velké poděkování patří i hlavním sponzorům:
Kachlová kamna (p. Smutný), Cestovní kancelář
Mamut Tour (p. Fišer), Pracovní oděvy Lochovice (p.
Kostka), Pekařství Zdice (ing. O. Johan), Kovo Zdice
(p. F. Johan), Mapor (p. Konšál), Verek (p. Parkán).
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se podíleli na hladkém chodu oddílu, zvláště těm,
kteří zajišťovali činnost mládežnických družstev.
Milan Nocar

Dûtsk˘ pochod
se vydaﬁil

Prázdninov˘ t˘den her
Prázdniny skončily,
avšak dojmy a zážitky
z nich zůstávají. V tomto příspěvku bych se
rád zmínil o druhém
ročníku prázdninového
týdne her, který ve Zdicích proběhl ve dnech
18. 7. - 22. 7.
Cílem této sportovní
akce, tak jako vloni, bylo
smysluplné vyplnění dopoledního programu u dětí, které z jakéhokoli důvodu zůstaly ve městě.
Akce se zúčastnilo celkem 15 dětí v rozmezí od
druhé do deváté třídy.
Náplní byly nejrůznější
sportovní aktivity a soutěže konané na "Kaktusu",
na koupališti, v areálu TJ Loko Zdice a také
v okolní přírodě. Zvláště vydařený byl houbařský
výlet do okolí Knížkovic. Závěrečný víceboj o ceny byl vyvrcholením týdne, ve kterém možná ani
nešlo tolik o sport a výkony, ale především o prožitek v partě, radost z pohybu a smysluplné vyplnění volného času. Mé poděkování patří všem zú-

Foto: Mgr. Radel Hampl.
častněným dětem. I přes značné věkové rozdíly se
totiž k sobě chovaly vždy velmi ohleduplně a kamarádsky, což pro učitele základní školy znamenalo zasloužený balzám na školním rokem potrhané kantorské dušičce.
Věřím, že příští rok se znovu sejdeme a užijeme si bezva týden.
- rh -

Foto: Lenka Jindráková.
Ve Dnech evropské turistiky 9. - 10. 9., které
jsou zaměřeny na rodinnou turistiku, uspořádal
odbor KČT TJ Lokomotiva Zdice již 17. ročník
pochodu pro děti v doprovodu rodičů.
Pochod měl start a cíl na vylepšené "Kapce"
u Knížkovic a trasa s pěti kontrolními stanovišti
procházela kolem Vraní skály a údolím V Potocích.
Na jednotlivých stanovištích se děti potkávaly
s pohádkovými postavami a musely předvést svoje
znalosti a dovednosti. Jako odměnu dostávaly cukrovinky, ovoce a razítka do startovního průkazu. Po
absolvování všech kontrol obdržel v cíli každý
účastník špekáček na opékání a děti k němu ještě
hezký diplom na památku. Z dosud konaných ročníků měl tento pochod největší účast. Zúčastnilo se
ho celkem 158 milovníků turistiky a přírody. Z tohoto počtu bylo 84 dětí, doprovázelo je 55 rodičů
nebo prarodičů a pochod zajišťovalo 19 pořadatelů,
z nichž se 10 převléklo za pohádkové bytosti.
Počasí nám přálo a kdo přišel, nelitoval. Všichni
odcházeli spokojeni.
Závěrem se sluší poděkovat městu Zdice a AGP
Beroun - středisko Černín, za finanční podporu
a Pekařství Johan za sponzorský dar. Dále děkujeme za účast všem, kteří přišli a těšíme se na setkání v příštím roce.
Pořadatelé z KČT TJ Loko Zdice
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MÛÏeme vﬁele doporuãit
Po přečtení nadpisu si určitě čtenář Zdických novin položí otázku: "Kdo
a co je nám doporučováno?" Tak tedy přinášíme jasnou odpověď a vysvětlení.
Určitě každému můžeme doporučit prohlídku zámku Zbiroh, který byl letos poprvé v celé své historii otevřen pro veřejnost. Pod tímto doporučením se
rádi podepisují účastníci zájezdu, který kulturní komise a Společenský klub
Zdice pořádaly v pátek 16. září.
Nechali jsme se unášet atmosférou v krásně zrestaurovaných prostorách
zámku. Spolu s výbornými průvodkyněmi jsme procházeli místy, která prošla
staletími. Vždyť zmínky o Zbirohu sahají až na začátek 12. století. Společnost
Gastro Žofín, která objekt koupila od města Zbiroh, jemiž byl předán po
opuštění armádou, provádí nákladnou rekonstrukci zdevastovaného zámku.
Letovou prohlídku dravců sledovali účastníci zájezdu z krásných altánků v záŠikovné ruce řemeslníků vracejí zámku původní krásnou tvář.
Líbily se nám oba zámecké okruhy. Při prvním je v zrekonstruovaných meckém parku. Právě obdivují obrovského orla..
zámeckých prostorech instalována dlouhodobá výstava "Krásy a tajemství České republiky".
Jednotlivé pokoje jsou tematicky věnovány historickým obdobím a osobnostem spjatým se zbirožským zámkem. Nádherný dojem si každý odnesl
v druhém okruhu při prohlídce zámecké kaple
a hlavního, tzv. Muchova sálu. V něm vznikala stěžejní díla malíře Alfonse Muchy, který zde měl ateliér v letech 1910 - 1928.
Pochvalu zasluhuje i nápad připravit v parku pro
návštěvníky zámku letové prohlídky dravců. Skoro
hodinové zajímavé vyprávění členů Klubu sokolníků ČR doplněné ukázkami letu dravců je nejen zajímavým zpestřením návštěvy zámku, ale i dodáním hodnotných informací o našich dravcích.
Součástí prohlídky zámeckého okruhu je i pokoj zednářů. Na obraze je Alfons Mucha, který měl na zám2x foto: Sm.
Za účastníky zájezdu Jana Smíšková ku 18 let pronajatý ateliér.

Bratránci alias trhani
V roce 1861 se započalo s výstavbou železniční
trati z Prahy, přes Beroun do Plzně. Stalo se
tak po dlouhých a nechutných tahanicích spojených s financováním této výstavby. Konečně
se nabídli podnikatelé bratři Kleinové, Richtr
a další, včetně Pražsko železárenské společnosti, že postaví nejen železniční dráhu, ale že ji
navíc vybaví dopravními prostředky a veškerým zařízením, pokud jim rakouská vláda ponechá všechny akcie i dluhopisy. Tento "tah na
branku", řečeno terminologií dnešních politiků, byl rakouskou vládou 19. srpna 1860 přijat
a stavba mohla být zahájena.
Stavební podnikatelé ihned najali na manuální
práce mnoho cizinců, kteří za vidinou pracovní příležitosti a výdělku přicházeli ze střední a jižní
Evropy do Čech. Němci, Slováci, Poláci, zvláště žádanými byli Taliáni, kteří měli zkušenosti i odborné
znalosti s výstavbou kamenných mostů, viaduktů,
tarasů, odvaděčů vody apod. Většina dělníků byla
životními ztroskotanci, bez rodinného zázemí, vyděděnci tehdejší lidské společnosti, bez jakékoliv
sociální podpory před zvůlí zaměstnavatelů. Někteří
jednotlivci byli absolventy odborných škol, většinou
to ale byli lidé bez vzdělání, zato pestrých životních
osudů, mnohdy hraničících s kriminalitou.
Bydleli v prkenných boudách při trati, mnozí
udření, většinou však opilí přespávali pod vozíky,
ve kterých přes den přepravovali stavební materiál.
Vydělanou mzdu dokázali utratit za stravování
a alkohol v kantýnách vybudovaných "partafíry".

Ti se stěhovali s postupující stavbou a patřili k lidem, kteří na stavbě nejvíce vydělali.
Dělníci chodili v tak rozedraných šatech, že
místní ženy před nimi utíkaly do ústraní. Někteří
nosili místo oděvu jen pytel s vyříznutým otvorem
pro hlavu a ruce, kolem pasu uvázaný provaz, nebo povříslo. Pracovali nepřetržitě o nedělích
i svátcích. Na Berounsku je přezdívali "bratránky", v městě Berouně je nazývali "trhany". Do
města měli policejně zakázaný přístup. Hlavním
důvodem byly četné rvačky, které mezi sebou, ale
i s místními návštěvníky hospod vedli.
Přesto všechno jejich zásluhou byla vybudována vyvýšená trať z Králova Dvora do Zdic a dále
pak směrem na Hořovice. Jako podkladu bylo
použito obrovského množství strusky po staletí
vyvážené z Karlovy Huti. Trať pohltila i haldy
uloženého materiálu v Popovicích. Zásluhou
Taliánů byl postaven most přes Litavku a kamenný most na Štiříně u Stašova. Pískovcové kameny
těžili v lomech na Knihově, kde je rovněž opracovávali do tvaru kvádrů.
Bratránci, alias trhani, tak, jak rychle přišli, stejně rychle z našeho kraje odešli. Nikdo z nich už nebyl svědkem slavnostně ověnčeného vlaku, který
dne 4. července 1862 projel zdickým nádražím nadeně pozdravován lepší společností té doby. To ale
nic nemění na skutečnosti, že z jejich potu a dřiny
bylo vytvořeno dílo, které bez problémů sloužilo
a slouží bezmála 150 let rozvoji a pokroku předchozím i současným generacím.
Josef Hůrka

Svítící paﬁez
Za mého skautského mládí jsme často prováděli noční pochody, které nás měly naučit bezpečnému pohybu v lese, zbavit zbytečného strachu, neboť každý šelest a podezřelý zvuk po
ověření způsobovala lesní zvěř, nebo pohyb lesního porostu následkem větru. Nebezpeční lidé
tehdy, a snad ani dnes, v pozdních hodinách lesem nechodí. Jejich pole působnosti je spíše na
frekventovaných místech v obcích a městech.
Noční les má své neopakovatelné kouzlo, vůni
a jevy, které ve dne spatřit nemůžete. Zajímavou
podívanou vytváří desítky světlušek, občas se objeví
i svítící oči lesní zvěře následkem odraženého měsíčního světla. Vzácností jsou pařezy, které světélkují do tmy následkem bakterií vzniklých hnijícím procesem dřeva, případně parazitujícími houbami v místech, kde je trvale vlhké a teplé prostředí.
Jeden takový menší pařez jsem uložil do batohu
a přinesl domů. Nikdo z rodiny o svítícím dřevu
neslyšel, a tak se na mne všichni dívali se shovívavým úsměvem a s jistou dávkou nedůvěry. Po zhasnutí světla a vítězoslavném vytažení pařezu z batohu, byla v místnosti stejná tma jako před tímto
úkonem. Dřevo nesvětélkovalo, čímž se stalo nezajímavým předmětem ležícím na stole. Překvapení
se nekonalo. Shovívavý úsměv přihlížejících se
změnil v hlasitý smích.
A přeci kouzlo světélkujícího dřeva existuje.
Potřebuje k tomu přirozené lesní prostředí, příznivou teplotu a vlhkost okolí. V cizím prostředí a nevěřícím se nepředvádí!
Josef Hůrka
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VáÏení spoluobãané!
Rádi bychom vás, celou zdickou veřejnost, seznámili s děním v TJ Lokomotiva Zdice.
Proto vám zde předkládáme k nahlédnutí dopis,
který před několika týdny obdrželi místní podnikatelé či firmy pracující v katastru města.
Vážení přátelé,
obracíme se na vás s neobvyklou prosbou či žádostí.
TJ Lokomotiva Zdice je největší TJ na okrese
Beroun a zajišťuje pro občany Zdic a okolních obcí sportovní vyžití. TJ se snaží areál sportovišť
udržovat v dobrém stavu a pokud možno ho vylepšit, a tím umožnit občanům co nejlepší možnost
sportovního vyžití. V minulém roce TJ vybudovala
za finanční podpory Města Zdice a Středočeského
kraje víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
Musíme bohužel konstatovat, že přes finanční pomoc Města Zdice se v posledních měcících TJ dostává do nedobré finanční situaci. Na této situaci
se negativně podílely menší příjmy z ubytovny TJ,
z pronájmu sportovišť a nárůst cen energií. TJ
Lokomotiva mimo to musí splácet úvěr, který si byla nucena vzít na vybudování nového víceúčelového hřiště, protože finanční krytí z grantu nebylo na
požadované výši. I přes nepopulární opatření zvýšení členských příspěvků a placení režijního pronájmu vlastními oddíly, je situace opravdu velmi složitá, a proto volíme tuto neobvyklou a věřte i pro
nás nepříjemnou formu žádosti.
Jsme přesvědčeni, že Vám není lhostejné, zda se
bude či nebude ve Zdicích sportovat. V tuto chvíli se
opravdu jedná o všechny oddíly TJ, kopanou počínaje a stolním tenisem konče. Zároveň se jedná i o zdickou ZŠ, která naše zařízení plně využívá a při zavření haly by ani žáci školy neměli kde cvičit. Pokud by
se měla tato katastrofická vize naplnit, mělo by to neblahý dopad na zdickou mládež, která by neměla
svou pravidelnou sportovní činnost a pravděpodobně by se bezcílně potulovala po ulicích, a odtud je již
jen krůček k dětské kriminalitě a drogám.
Tímto bychom Vás chtěli požádat, zda byste zvážili, podle Vašich možností, formu pomoci sportu
ve Zdicích. Můžeme Vám nabídnout umístění reklamy, pronájem sportovišť či ubytovací kapacity pro
Vaše zaměstnance.
Obracíme se na Vás jako na zdické občany
a snad i patrioty, a nezbývá než věřit, že se podaří
společným úsilím uchovat více jak stoletou tradici
sportu ve Zdicích.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, jsme Vám plně
k dispozici, abychom Vás podrobněji informovali.
Schůzku si můžete domluvit na tel. č. 311 685 430 pí Kulhánková. Rádi bychom znali Vaše stanovisko
ať je jakékoliv. Proto Vás prosíme o odpověď.
Děkujeme.
S pozdravem hlavní výbor TJ Lokomotiva Zdice
Pokud jste si dobře přečetli tento dopis, není již
co dodat, než to, že: "Zavíráme". Ne, neděláme si

Letošní srpnové počasí koupání vůbec nepřálo. Teprve poslední dny měsíce se sluníčko umoudřilo, ale
koupání bylo spíše pro otužilé. Malé Nikolce (na snímku s rodiči) se ve vodě ale líbilo.
Foto: Sm
legraci, to je pouze tvrdá realita. Jedině společné
úsilí a pomoc Vás všech může něco změnit.
Věřte, že nesedíme s rukama v klíně, vedeme
jednání s různými organizacemi a firmami, provedli jsme velmi tvrdá opatření týkající se vlastních oddílů a zaměstnanců, ale bez pomoci zvenčí
tuto situaci nelze zvládnout.
V tuto chvíli bychom chtěli poděkovat firmě
DAGO, která jako první, a bohužel zatím jako jediná místní firma, pochopila vážnost situace a poskytla TJ sponzorský dar ve výši 20 tis. Kč. Děkuje
dále firmě Eliss (p. Šimon), která na vlastní náklady ve spolupráci s p. Fr. Johanem provede částečné osvětlení umělého hřiště, čímž by měla stoupnout jeho návštěvnost v zimních měsících.
Návštěvnost rovná se finance.
• Nechce se nám věřit, že to jsou jediní,
kteří mohou (chtějí) pomoci.
• Nechodí Vaše dítě či vnuk sportovat
do haly nebo na hřiště?
• Jaké bude mít uzavření sportovišť TJ důsledky?
1. cca 540 lidí nebude mít možnost sportu,
2. na 180 dětí se bude bezcílně potulovat po ulici
(drogy, kriminalita a vandalismus),
3. všechny sportovní oddíly přeruší svoji závodní
činnost a nedohrají nebo ani nezačnou svoje soutěže.
Pokud bude uzavřena hala, nepoteče voda, nepůjde el. energie a nebude se topit, a to ani v domě
sportu. Oddíl kopané bude nucen sehrávat svá
mistrovská utkání na cizím hřišti, nebude mít přístup do šaten při trénincích. Oddíl volejbalu ani
svoji mistrovskou soutěž nezahájí, protože nebude
mít kde. Ostatní nebudou moci trénovat, pokud si
nezajistí náhradní prostory. To ani nemluvíme o závazku TJ vůči zdické škole.
Ano přátelé, budoucnost není růžová. Snad
jedině společné úsilí dokáže, že tato loď se nebude jmenovat Titanic. Pokud chcete pomoci,
uvádíme číslo účtu TJ: 0362639389/0800.
Hlavní výbor TJ.

T¤ETÍ ROâNÍK MALÉ KOPANÉ
NEJEN PRO VYVOLENÉ
V sobotu 24. září se na prosluněném víceúčelovém hřišti u nové školy (tzv. Kaktusu) konal
již třetí ročník turnaje v malé kopané.
Zúčastnilo se ho celkem 37 fotbalistů a fotbalistek rozdělených do sedmi smíšených družstev.
V každém týmu mohli startovat pouze dva dospělí, přičemž za dospělého se považovali chlapci a chlapi navštěvující sedmý a vyšší ročník ZŠ.
Po urputných bojích ve skupinách a v semifinále
proti sobě stanuly dva nejlepší týmy: FC Neptun
a rodina Pechova alias Vyvolení. Po strhujícím a nevídaném průběhu dospělo finále do nerozhodného
stavu 8:8, a rozhodnout musel až penaltový rozstřel.
Přesnou mušku a pevnější nervy prokázali Vyvolení
a zaslouženě tak získali zlaté medaile vítězů.

Foto: Mgr. Radek Hampl.
S prázdnou však neodešli ani ostatní účastníci, včetně posledních Šmoulinek obdarovaných dortem útěchy. Po celou dobu trvání turnaje udržoval skvělou atmosféru hudbou i mluveným slovem DJ Jarda, k dispozici bylo také občerstvení, což ocenili především
"mokuchtiví" tatínci a "párkuchtivé" děti.
Letošní turnaj, který už tradičně uspořádali pánové Jaroslav Švec a Jiří Dudek za přispění sportovní
komise města Zdice, lze bezpochyby hodnotit jako
vydařený. Nicméně turnaj tohoto typu by si jistě zasloužil bohatší účast především ze strany rodinných
týmů, neboť těmto týmům je vlastně určen.
Poděkování za bezva sobotní dopoledne a odpoledne
patří všem zúčastněným sportovcům, organizátorům
i sponzorům a nezbývá než se těšit na ročník příští.
- rh -
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JAK BYLINKY LÉâÍ II
Léto končí, nastává babí léto a s ním podzim.
Podzim je velmi hezké roční období, které nás
připravuje na nadcházející zimu. Pro mnoho lidí toto období znamená hlavně větší výskyt nemocí, a tak už teď touží zase po létě. Abychom si
užili všechna roční období ve zdraví, jak tělesném, tak duševním, je možné trochu tělu pomoci bylinkami. Opět vás seznámím s dalšími speciálními tinkturami z bylin.
ČERVENÉ LAPACHO - je léčivá rostlina Inků,
která zvyšuje a posiluje imunitu organismu, vylučuje jedy z těla.
BEZ ČERNÝ - příznivě ovlivňuje cévy, ekzémy,
kožní onemocnění a působí protirevmaticky.
BŘEZOVÉ JEHNĚDY - mají příznivé účinky na
močové ústrojí, snižují vysoký tlak.
BOROVICE SOSNA - regeneruje kostní tkáň
i chrupavky, vhodná při artróze a osteoporóze.
KALINA TUŠALAJ - prostředek pro zlepšení

chronické alergie vyvolávající astma, sennou rýmu, ekzémy.
ECHINACEA - PURPUREA - silně posiluje
obranyschopnost organismu, zlepšuje lymfatické
potíže, zánětlivé procesy, křečové žíly, hemeroidy.
ELEUTEROKOK - zvyšuje odolnost proti stresu,
odbourává cholesterol, brání rozvoji metastáz,
ovlivňuje nervové poruchy.
MARALÍ KOŘEN - zlepšuje adaptaci organismu
na stres, působí antibioticky, snižuje hladinu cukrů,
tuků, cholesterolu, ovlivňuje deprese. Doléčuje po
mononukleóze a lymské borelióze.
LÉKOŘICE - podporuje vykašlávání u nemocí
plic a průdušek, působí bakteriostaticky a protivirově, má protikřečové a protizánětlivé účinky, pomáhá při snížené funkci nadledvinek, podporuje
tvorbu ženských hormonů.
Hezký a slunečný měsíc říjen přeje
Miroslava Kolebabová, Zdravá výživa Zdice

CHOVATELSKÉ POT¤EBY

DALŠÍ ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA
vašeho zdravotního stavu
z oční duhovky + návrh bylinné
léčby od paní Gasparikové
V PRODEJNĚ DIA - RACIO ZDICE
DNE 9. 11. a 28. 11.
Prosím, objednávejte se na čas přímo
v prodejně nebo na tel. 603 533 453.

Novû otevﬁená prodejna v ul. âs. Armády 9
Otevﬁeno Po - Pá 8 - 12 a 13 - 16 hod.

Hotel Emilly Zdice
Jedinû u nás 11° pivo MU·KET¯R - vynikající
kvality za 14.50 Kã. • Dále nabízíme chutné jídlo
kaÏd˘ den jiÏ od 39 Kã. • Moderní ubytování.

Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e
Zdice - naproti cukrárnû

NIKDE NENÍ LEVNùJI
Eidam cihla 99,90 • ·unka 79,90
Kabanos 39,90 • Párky labuÏnické 41,90
Uz. Krkovice 119,90 • Párky silné 49,90
Herkules 119,90 • Ostr. klobása 79,90
Anglická slanina 92,90 • Vynikající jitrnice
Domácí ‰pek • Moravsk˘ uzen˘ bok
Pivo Mû‰Èan 4.50 • Mila 5,90 • Milena 6,90
Fidorka 5,90 • Rohlíky 1,20 • Mouka 6,90
Toffife 39,90 • âaj granulovan˘ 19,90
Mléko polotuãné 11,90 • Jahody kompot 11,90
Káva 3,90 • Káva Paloma 250 g 23,90
Víno ãervené 29,90 • 100 druhÛ ãajÛ
100 druhÛ su‰enek • 2l Limo 5,90
12 druhÛ tav. s˘rÛ 19,90
Nejlevnûj‰í krmivo pro psy a koãky

Prodejna DIA-RACIO Zdice
Velká nabídka
such˘ch plodÛ (50 druhÛ)
a váÏen˘ch ãajÛ (55 druhÛ)

V ¯ H O D N ù P R O DÁ M

komerãní pozemek

Komerční pozemek v okrajové části
města Zdice o celkové výměře
5.050m2 (obdélníkový tvar cca 100 x
50m). Pozemek je v průmyslové
zóně, nedaleko vlakového nádraží
a sjezdu z dálnice D5. Přístup po
místní asfaltové komunikaci. Na hranici pozemku je elektřina, vodovod
a plyn. Dobrý příjezd i pro větší nákladní auta (možnost rozšíření o dalších 6.000m2 sousedícího pozemku).

Inf. na tel.: 608 885 156

J U D r. Vá c l a v B u b n í k
A U T O Š KO L A U Kovárny Zdice
Oznamujeme všem zájemcům, že 2. listopadu zahajujeme řidičský kurz skupiny "B"
(osobní automobil). Informativní schůzka se koná dne 27. 10. od 18 hod. v autoškole.
Cena kurzu: 5.950,- Kč (možnost splátek). Výcvikové vozidlo: Peugeot 206.
V ceně kurzu je pravidelné občerstvení. Učebnice zdarma jsou zajištěny.
Přihlášky a informace lze získat v prodejně Spotřebního zboží U Kovárny,
Velizská 597, Zdice, v trafice "HANA" na Palackého náměstí, Zdice nebo na
tel.: 311 685 708, mobil: 723 542 021.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Otevřeno: Po-Pá 7.30 - 11.30, 12.30 - 16.00, So 8.00 - 10.30
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