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Letos 28. října uplynulo již 87 let od vzniku Československa. U příležitosti tohoto výročí položila delegace města 27. října věnce a kytice ke všem památníkům našich občanů, kteří zahynuli ve světových válkách. Snímek (1) zachycuje okamžiky upomínkového aktu u památníků u nové školy ve Zdicích. Oběti knížkovických občanů připomínají jména na desce pomníku umístěného na knížkovické návsi (2).
Foto: Sm

VáÏení spoluobãané, ❆

❆

dovolte mi, abych Vám
❆
i Va‰im blízk˘m popﬁál ❆
jménem vedení mûsta
i jménem sv˘m pﬁíjemné
❆
❆
proÏití vánoãních
❆
svátkÛ a ve zdraví ❆
❆
stráven˘ závûr
leto‰ního roku.
starosta
M. Holotina

Ze zasedání zastupitelstva
mûsta Zdice 31. 10.
ZM vzalo na vědomí
• informaci o snížení poplatku za užívání veřejného prostranství firmě Agroherb
ZM schválilo
• rozpočtové opatření č. 2 roku 2005.
• půjčku TJ Lokomotiva Zdice ve výši 200 000,Kč včetně znění Smlouvy o půjčce.
• znění dodatku č. 2 Statutu Sociálního fondu
Města Zdice s účinností od 1. 11. 2005.
• přesunutí bodu o sdružení finančních prostředků
s VaK Beroun včetně uzavření smlouvy na příští zasedání ZM, tj. na den 19. 12. 2005.
ZM souhlasilo
• s odkoupením části p. č. 320 (PK) v k. ú. Zdice
o výměře 71 m2 za cenu 500,-Kč/m2 do majetku
města Zdice.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

V‰em nádherné

Podûkování

Vá n o c e

Společenský klub Zdice děkuje
firmám Pekařství Johan a Café
bar Pelikán za dosavadní
spolupráci a přeje jim hodně
úspěchů v roce 2006.

Společenský klub
Zdice a redakční rada
Zdických novin
přejí všem lidem dobré
vůle příjemnou vánoční pohodu.

DÛleÏitá upozornûní
Telefonní číslo JSDH - hasičské zbrojnice 311 685 240 bylo zrušeno a nahrazeno číslem 724 916 944.
E-mail Zdické noviny - zd.noviny@mesto-zdice.cz či spolklub.zd@atlas.cz.
ZIMNÍ ÚDRŽBA - za zimní údržbu zodpovídá vedoucí Městského podniku Zdice Sl. Eliášek, tel.:737
473 885 či 311 685 570.
V případě sněžení a sněhové kalamity žádáme majitele zaparkovaných vozidel na místních komunikacích, pokud mají tu možnost, o využití jejich garáží či dvorků tak, aby traktor s radlicí mohl plužením zabezpečit odklízení sněhu.

Zdické noviny informují
Změna č. 1 ÚPD města
Pokračují práce na změně č. 1 Územně plánovací
dokumentace města. Návrh zadání doplnění o stanoviska dotčených orgánů státní správy je v současné době
projednáván opětovně s DOSS. Požadavek Krajského
úřadu Stč kraje je zpracování dokumentace SEA - hodnocení vlivů na životní prostředí. Zpracování této dokumentace zadalo město f. ECCOM, Ing. Kovář.
Odpadové hospodářství
Město podepsalo smlouvu o dílo na zpracování Plánu
odpadového hospodářství pro město Zdice. Tuto zakázku zajišťuje pro město Ing. Vávra, včetně projednání návrhu POH s nadřízeným orgánem - Krajským úřadem
Stč kraje. Dílo by mělo být dokončeno k 31. 3 .2006.
Záměr města na výstavbu tří BD v lokalitě Písmena
Územní řízení o umístění stavby tří bytových

domů bylo zdejším stavebním úřadem zastaveno z důvodu, že "stavební úřad spatřuje rozpor předloženého
návrhu na umístění stavby se schváleným územním
plánem města Zdice, konkrétně umístění navrhované
příjezdové komunikace. Umístěním příjezdové komunikace by byla výrazně narušena lokalita územním
plánem určená pro vybavenost pro obytné soubory, respektive by byla jakákoliv výstavba tohoto druhu téměř znemožněna." Město podalo proti tomuto rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Zdice odvolání.
Plynofikace ul. Jungmannova a ul. Hroudská
Stavební práce na plynofikacích v ulici Jungmannova a v ulici Hroudská jsou již dokončeny. V současné době Město Zdice podalo návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí u Stavebního úřadu MěÚ Zdice.
Dokončení na str. 2.
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Zdické noviny informují
Dokončení ze str. 1.
Při výstavbě v ulici Jungmannova byl zjištěn souběh tras nového plynovodu
a stávajícího vodovodu, pro zajištění souběhu tras v souladu s normou byl vodovodní řad upraven.
Po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na plynové řady v ulici
Jungmannova a v ulici Hroudská mohou jednotliví vlastníci objektů v těchto
ulicích požádat místní stavební úřad o vydání stavebního povolení na plynofikaci objektu.
Vorlova ulice
Ve 47. týdnu tohoto roku byly dokončeny stavební práce na vodovodních
a kanalizačních přípojkách. Stavebníky jsou vlastníci objektů. Uzavírka byla
řešena jako částečná s tzv. jednosměrným provozem. Stavební firmou, která
dodavatelsky zajišťovala výkopové a montážní práce jednotlivých přípojek,
byla firma Bemont, s. r. o., Beroun. Město Zdice se finančně podílelo na dopravním značení této objížďky.
Upozorňujeme jednotlivé stavebníky, že dokončenou stavbu vodovodní
a kanalizační přípojky je nutno nechat zkolaudovat.
Přestavba domu čp. 1 v Černíně
Ve 45. týdnu letošního roku byla natažena fasáda budoucího bytového domu čp. 1 v Černíně. Ještě chybí dokončit sokl, vč. úpravy terénu směrem k silnici II/236. Také nejsou dokončeny nutné opravy vnějších částí např. klempířských prvků, oprav fasády, oken atd. V současnosti probíhají dokončovací
práce na kolektoru tepelného čerpadla, hrubé podlahy, sádrokartonové konstrukce aj. Spolupráce s dodavatelskou firmou není nejlepší. Město ve spolupráci s firmou PK Servin musí kontrolovat veškeré kryté konstrukce, vč. jednotlivých vrstev.
Studie odtokových poměrů pro Červený potok
V říjnu firma Hydroprojekt CZ, a. s., Praha vypracovala studii odtokových
poměrů pro Červený potok ve Zdicích (od starého mostu v ulici Čs. armády
až po soutok s Litavkou u Knihova). Cena této studie byla Kč 216.818,- Kč s
DPH. Povodí Vltavy, s. p., Plzeň studii posoudilo a schválilo jako postačující
pro zpracování prvního stupně (projektový úkol) další dokumentace. Na základě tohoto doporučení Město Zdice vyzve několik projektantů k podání nabídky na projektovou dokumentaci vycházející z této studie.
Příprava odbahnění rybníku Pouch
Pro vypracování projektové dokumentace pro odbahnění rybníku Pouch ve
Zdicích byla vybrána ve výběrovém řízení Projektová a inženýrská kancelář
Ing. Josefa Vítka, Mníšek pod Brdy. V této době kancelář zapracovává připomínky ke smlouvě. Po podpisu smlouvy očekáváme v novém roce hotovou
projektovou dokumentaci a realizaci podle vyřízení žádosti u vodoprávního
úřadu plánujeme na léto 2006.
Kamerový systém
Firma Telmo, s. r. o., Praha pro město dodává kamerový systém, který snad
zmírní rostoucí vandalismus a kriminalitu ve městě. Realizaci instalace kamerového systému zpomaluje dlouhé vyřizování administrativních úkolů.
Kamerový systém by měl být zprovozněn do konce listopadu letošního roku.

Kulturní komise prosí o spolupráci
Výstava starých pohlednic Zdic, která byla v říjnu 2005 částí výstavy
"Proměny Zdic", se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Podobně tomu
bylo i v loňském roce při vydání knihy "Zdice - kapitoly z historie a současnosti města". Pro příští rok plánuje město vydání knihy "Zdice na starých pohlednicích". Publikace bude obsahovat nejméně stovku zajímavých pohlednic, z nichž mnohým je více jak sto let. Je možné, že některé
pohlednice ještě nemáme. Prosíme proto moc čtenáře Zdických novin,
pokud mají staré pohlednice Zdic, zda by je mohli zapůjčit. Po naskenování na CD v pořádku vrátíme.
Na rok 2006 také plánuje kulturní komise a Společenský klub Zdice uspořádání výstavy "Staré zdické fotografie vyprávějí". Obracíme se tedy i v tomto případě na čtenáře Zdických novin s prosbou o jejich zapůjčení.
Můžete-li pomoci při realizaci těchto plánovaných kulturních akcí, dejte,
prosím, vědět ve Společenském domě ve Zdicích. Děkujeme za pochopení
a těšíme se na spolupráci.
Jana Smíšková, předsedkyně kulturní komise

V listopadu byla na budoucím bytovém domě čp. 1 v Černíně zhotovena
nová fasáda.
Foto: A. Jíchová
Informační kanál na obrazovkách TV
Do konce roku by se na obrazovkách vašich televizorů měl objevit informační
kanál, který pro město připravuje a zajišťuje firma Sater, v. o. s., Nový Bydžov.
Přípravy výstavby nové knihovny
Ze studií předložených projekční kanceláří John building, s. r. o., Zdice vybralo Město Zdice ve spolupráci se stavební komisí ve Zdicích návrh, pro který zmíněná kancelář podala na místním stavební úřadě návrh na vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby. Nová městská knihovna by měla být
postavena do konce roku 2006.
Řešení rekonstrukce koupaliště
Při vypracovávání projektové dokumentace na rekonstrukci koupaliště ve Zdicích
se objevily problémy, které se týkají množství vody a její čistoty. V současnosti firma GHC Invest, s. r. o., Praha řeší v projektové dokumentaci zásobování vodou ze
dvou hydrogeologických vrtů a dočerpáváním vody z Červeného potoka, která bude předčišťována. Toto řešení se zdá být optimální, ale bude finančně náročnější.
Skateboardové hřiště
V lednu 2006 by měla být hotová projektová dokumentace pro stavební povolení na skateboardové hřiště, kterou pro Město Zdice zpracovává Ing. arch.
Bohuslav Kocián z ateliéru ARKO, Praha.
Využití Knihova pro turistiku a rekreaci
Město Zdice uzavřelo smlouvu s firmou A&A EuroConsulting, s.r.o., na
vypracování dvou projektových záměrů pro město Zdice na vytvoření revitalizace vrchu Knihov a jeho přeměnu na přitažlivé turistické a rekreační
centrum.
Městský rozhlas
Z důvodu zpoždění dodávky potřebných součástí rozšíří firma Saturn
Holešov vysílání městského rozhlasu o nová vysílací hnízda až na konci měsíce listopadu. Městský rozhlas by tak měl kompletně i s přezkoušením sloužit od prosince letošního roku.

Setkání
u vánoãního stromu
a vánoãní v˘stava
Kulturní komise a Společenský klub Zdice připravují opět
i na letošní rok do výstavní síně zdické radnice tradiční
"Vánoční výstavu". Bude zahájena ve středu 7. prosince v 15
hodin, v další dny bude otevřeno vždy odpoledne od 14 do 17
hodin. Na výstavě bude možné zakoupit drobné vánoční dárky, keramiku, obrázky, sklo, paličkované ozdoby, vizovické pečivo, perníčky, slaměné ozdoby a další drobnosti.
Ve středu 7. prosince se bude také konat od 17 hodin
"Setkání u vánočního stromu". Přijďte se nadýchat vánoční
atmosféry, nakoupit vánoční potěšení pro své nejbližší. Ve středu 7. 12. bude výstava otevřena do 18 hodin.
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Ze Ïivota
základní ‰koly
Stejně jako Zdické noviny má školní časopis
"Přestávka" svoji redakční radu. Schází se každý týden hodinu v počítačové učebně a její členové zpracovávají materiál, který za týden získali.
Vedoucí kroužku je paní učitelka Lorencová, ale
spolupracují i ostatní pedagogové, zejména pomocí přispěje paní učitelka Pelikánová.
Přiblížila se čtvrtletní pedagogická rada a žáci
i učitelé už mají za sebou kus práce. Kromě vzdělávání, které určují osnovy, už žáci absolvovali několik kulturních představení s různými ohlasy, návštěvu a výuku v pražském Planetáriu, exkurzi
vodního díla Orlík a Plzeňského pivovaru, sportovní lehko-atletické utkání v berounské II. ZŠ na
umělém povrchu a několik školních soutěží.
Žáci si už začínají připravovat vystoupení na
školní ples, někteří dokonce už i na akademii. Na
30. listopad jsme připravili bleskový sběr papíru
a víček z PET lahví.
Žáci 6. tříd mají za sebou testování v rámci celostátních testů SCIO - jejichž otázky jsou i náplní
testů přijímacích zkoušek na střední školy.
Uskutečnila se již schůzka zástupců středních škol
a učilišť s rodiči žáků 9. tříd a žáky, kterou připravila paní učitelka Moutelíková.
Pěvecký sbor se chystá na vystoupení u vánočního stromu a ostatní na vánoční výstavu.
Práce a zábavy je dost, jen kdyby se příprava
žáků a jejich zodpovědnost zlepšila!
Mgr. Miluška Holceplová, ředitelka školy

Cviãení rodiãÛ
s dûtmi
Každý čtvrtek od 17 do 18 hodin se
v tělocvičně ZŠ v Žižkově ulici koná
cvičení rodičů s dětmi.
Odbor ASPV

Doplnûní v˘zvy
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.
Po diskusi s fotografy platí: rozměry snímků pro
výstavu 15 x 21 cm (na výšku nebo na šířku).

Skládka ve Stašově: spol. ZDIBE, s.r.o., zajistila v roce 2005 rozšíření skládky pro ukládání ostatního odpadu (především směsného komunálního odpadu). Prostor pro ukládání je zajištěn pro 135 000 t odpadu
s výhledem na dobu 5let. Společnost ZDIBE, s.r.o., také postupně provádí rekultivaci skládky. Kladně lze
hodnotit spolupráci s městem. Spol. ZDIBE, s.r.o., mj. darovala městu v roce 2004 i 2005 odpadkové koše.
Foto: Ing. Petáková.

Informace o komunálním odpadu
Vážení občané,
připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku týkající se množství komunálního odpadu (KO) svezeného za město Zdice (bez podnikatelů) od roku
2000. Tradiční svoz KO (popelnice, kontejnery, tříděný a nebezpečný odpad) provádí KS Hořovice,
další odpad (odpadkové koše, velkoobjemový odpad, odpad ze hřbitova apod.) je svážen Městským
podnikem Zdice a společností JRW-agro, s.r.o.
V této souvislosti oznamujeme, že výše poplatku
za komunální odpad bude navrženo pro rok 2006 ve
stejné výši jako v roce 2005, tj. 430,- Kč. Termíny
úhrady jsou podle vyhlášky - jednorázově do 28. 2.
nebo v pololetních splátkách do 28. 2. a do 31. 8.

Přehled o množství odpadů
vyprodukovaných městem Zdice (občany)
rok

komunální
odpad (KO)

odd. sbírané
složky KO

nebezpečný
odpad

2000
2001
2002
2003
2004
2005

537,7 tun
579,5 tun
1282,4 tun
1118,6 tun
1381,9 tun

33,3 tun
34,2 tun
27,2 tun
23,9 tun
60,3 tun

3,6 tun
1,5 tun
2,1 tun
7,3 tun
12,4 tun

I.-III.čtvrtletí:

I.-III.čtvrtletí:

I.-III.čtvrtletí:

813,2 tun

64,7 tun
6,0 tun
Ing. Dana Petáková.

Dovednostní soutûÏ na kolech
Sportovní komise města Zdice využila pěkného
podzimního počasí a uspořádala pro školní děti dne
27. 10. 2005 "Dovednostní soutěž na kolech". Pro
děti byla připravena jízda zručnosti (slalom, houpačka, projetí osmičky, převezení vody) a i přes
zdánlivou jednoduchost překážek se ne vždy podařilo zdolat překážku bez problémů a následovaly
tak trestné vteřiny, které se přičítaly k dosaženému
času. Tento součet pak určil konečné pořadí závodníků. Celkem se závodu zúčastnilo 31 dětí, které
komise rozdělila do tří kategorií (1-2. tř.; 3-5. tř.;
7-9. tř.). Děti byly za dosažené výsledky odměně-

ny diplomy a sladkostmi. Potěšujícím faktem je, že
se do soutěže zapojilo nejvíce dětí s 2. stupně ZŠ.
Celá soutěž byla pořádána s úmyslem, umožnit
dětem ověřit si schopnost ovládat jízdní kolo.
Výsledky:
1-2. tř.
1. Holotina Jan; 2. Majer Patrik;
3. Radová Michaela
3-5. tř.
1. David Zdeněk;
2. Slezák Václav; 3. Anděl Lukáš
6-7. tř.
1. Huml Karel;
2. Veselý František; 3. Závorka Jakub
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Koncert ve zdickém kostele

Pěvecký sbor Slavoš zpíval za doprovodu studentského orchestru UK. Oběma tělesům taktovkou vládl dirigent Haig Utidjian.
V pátek 18. listopadu se uskutečnil ve zdickém
kostele Narození Panny Marie společný koncert
smíšeného pěveckého sboru Slavoš z Berouna a studentského orchestru Univerzity Karlovy z Prahy.
Hosty koncertu byli senátor Jiří Oberfalzer a poslanec ing. Jan Schwippel. Pořadatelem koncertu
byl pan Jiří Huml, sponzorem MS ODS Zdice.
Berounský pěvecký sbor již ve Zdicích několikrát
úspěšně účinkoval a také tentokrát přesvědčil o své kvalitě. Orchestr UK tvoří mladí muzikanti a bylo potěšením sledovat, s jakým zaujetím hráli. Na programu byla díla G. F. Händla, J. Haydna, W. A. Mozarta,
B. Smetany, A. Dvořáka, A. Vivaldiho. Zazněla také
modlitba Otče náš, pro kterou hudební doprovod složil
MUDr. Vladimír Lemon, dřívější sbormistr Slavoše.
Jako sólisté se představili: Michaela Vejvarová

(housle - členka orchestru UK) a Béla Hartmann
z Londýna (klavír). Obě tělesa vystoupila pod vedením pana Hajga Utidjiana, který řídí sbor Slavoš
již několik let. Působí dále jako šéfdirigent orchestru a sboru UK v Praze, je také šéfdirigentem
orchestru VŠE v Praze a spolupracuje s operou
Divadla F. X. Šaldy v Liberci.
Všichni účinkující byli výborní. Odměnou jim
byl zasloužený dlouhotrvající potlesk spokojených
posluchačů.
- sm Vážení občané,
na dobrovolném vstupném bylo při koncertě vybráno 4
900,-Kč. MS ODS děkuje všem, kteří přispěli. Finanční
částka bude použita pro potřeby zdické farnosti.
Ing. Gustav Souček, předseda

SPOLEâENSK¯ KLUB ZDICE VÁS ZVE NA
TANEČNÍ KURZY
- MIKULÁŠSKÁ PRODLOUŽENÁ
- Sobota 3. 12. od 14 hod.
- vyučují manželé Kainovi
- vstupné 30,- Kč a 15,- Kč
MIKULÁŠSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU
- Sobota 3. 12. od 20 hod.
- k tanci a poslechu hraje
HARMONY BAND
- vstupné 60,- Kč
DĚTSKOU MIKULÁŠSKOU
DISKOTÉKU S NADÍLKOU
- Neděle 4. 12. od 14 hod.
- Mikuláš, anděl a čerti
- vystoupení kouzelníka
- vstupné 20,- Kč
SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
- Středa 7. 12. od 18 hod.
- vystoupí Dětský pěvecký sbor Skřivánek
- program doplněn básněmi s vánoční
tématikou a reprodukovanými koledami
- zdické náměstí
ZÁVĚREČNÝ "VĚNEČEK"
TANEČNÍCH KURZŮ
- Sobota 10. 12. od 18 hod.
- vyučují manželé Kainovi
- vstupné 30,- Kč a 15,- Kč

VÁNOČNÍ KONCERT ŠTĚPÁNA RAKA
- Středa 14. 12. od 18 hod.
- tradiční vánoční koncert s hostem
- Štěpán Rak (kytarový virtuos)
- dále účinkuje Zdický vokální smíšený sbor,
který řídí Martina Rajtmajerová
- vstupné 60,- Kč
ROCKOVÝ KONCERT
SKUPINY COBRA (PLZEŇ)
- Sobota 17. 12. od 21 hod.
- návrat k rockovým "flákům" v podání
vynikající plzeňské skupiny COBRA
se zpěvákem Mikim Gracíkem známým
ve Zdicích ze skupiny Harmony Band
- předkapela THE SHOWERS
- vstupné 99,- Kč
ČESKÁ VÁNOČNÍ MŠE A. HRADILA
- Pondělí 26. 12. od 17 hod.
- zdický kostel
- účinkuje Zdický vokální smíšený sbor,
řídí Martina Rajtmajerová
- vstupné dobrovolné
SILVESTROVSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
- Sobota 31. 12. od 20 hod.
- k tanci hraje hudba Roberta Fíši
ze skupiny Harmony Band (Plzeň)
- vstupné 150,- Kč
- předprodej: SD Zdice, tel.: 311 685 186
Přemysl Landa

Foto: Sm

SPOLEâENSKÁ
RUBRIKA
VZPOMÍNKA
Dne 12. prosince tomu bude
10 let, kdy nás navždy opustil
pan PETR LITOŠ.
Za společnou vzpomínku děkují Jarka a dcery Anita a Petra
Litošovy.

❁❁❁❁❁
Dne 28. prosince vzpomeneme nedožitých 80. narozenin
našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana BEDŘICHA
FALTY.
Za vzpomínku děkuje rodina.

BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 15. prosince oslaví
75. narozeniny paní JARMILA ČÍŽKOVÁ.
Hodně zdraví přejí dcery
Ivana a Jarmila s rodinami.

NARODILI SE
20. 10. Tomáš Beneš, Zdice
13. 11. Vít Petrenka, Zdice
16. 11. Aneta Myšková, Tomáš Myška, Zdice

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci prosinci 2005 oslaví:
84 let - František Ernest, Zdice
84 let - Jaroslav Feyreisl, Zdice
84 let - Božena Kodetová, Zdice
84 let - Miloslav Salajka, Zdice
84 let - Anežka Solničková, Zdice
83 let - Miloslava Nekolná, Zdice
81 let - František Vorel, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika SPOZ MěÚ Zdice
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Pﬁíjemnû stráven˘ veãer

Příjemný úsměv patří neodmyslitelně k Václavu Vydrovi. Po besedě zbyl čas i na udělení autogramů.

Foto: Sm

Příjemné dvě hodiny prožili návštěvníci besedy "Povídání s Václavem Vydrou". Do Společenského domu ve Zdicích přijeli ve čtvrtek 3. listopadu 2005 za známým a oblíbeným hercem
i lidé z okolních obcí. Pan Vydra svým vystupováním a vypravováním přítomné potěšil.
Velice pěkně se poslouchalo vzpomínání na jeho
rodiče - vynikající herce Danu Medřickou a Václava
Vydru, vyprávění o jeho hereckých kolegyních
a kolezích, o účinkování v televizních seriálech
a filmech. Je samozřejmé, že došlo také na velikou
lásku pana Vydry - koně. V tomto případě jsme se
při vyprávění přesunuli až do daleké Kanady, kam
se letos pan Vydra vypravil s přáteli do nádherné
přírody na týdenní vyjížďkovou dovolenou.
Čtenářům Zdických novin předáváme následující pozdrav:

Nûkolik slov k meteorologickému okénku
V souvislosti s pravidelným uveřejňováním
Zdického meteorologického okénka se čtenáři
dotazují na objasnění některých údajů v této
rubrice uváděných.
Jedná se např. o hodnocení pokrytí oblohy oblačností. Obloha je rozdělena na 8/8. Pokud je na
obloze maximálně 1/8 oblačnosti, nebo vůbec žádná, je takový den považován za "jasný". 2/8 oblačnosti se hodnotí jako "skoro jasno", 3/8 až 4/8 oblačnosti "polojasno", 5/8 až 6/8 "oblačno", 7/8
"skoro zataženo" a 8/8 zataženo. Při hodnocení záleží vždy na posouzení pozorovatele, neboť dosud
žádným přístrojem umístěným na zemi nelze v celém rozsahu pokrytí oblohy oblačností zaznamenat.
Pokud se týká teploty vzduchu, dosáhne-li v jednom
dni 25° C až 29,9° C, je takový den označován za "letní". Přesáhne-li teplota 30° C, jedná se o tzv. den "tropický". Naopak den s teplotou - 0,1° C až - 10° C je považován za "zimní", nad - 10° C za den "arktický."
Pro srovnatelnost údajů tlaku vzduchu s ostatními meteorologickými stanicemi v ČR bude uváděn
tlak vzduchu v hektopascalech (hPa). Na tlak
vzduchu má vliv nadmořská výška v místě meteorologické stanice (s výškou tlak vzduchu klesá).
Protože jsou meteorologické stanice v různých nadmořských výškách, přepočítává se naměřený tlak
pro vzájemnou srovnatelnost údajů na hladinu
Středozemního moře. Tak tomu bude i ve Zdicích.
V dešťových a sněhových srážkách jsou uváděny
jen ty dny, ve kterých byly v daném měsíci srážky

největší. Obdobně jsou uvedeny dny s nejvyššími
teplotami, nebo naopak s teplotami nejnižšími.
Pro informaci je nutno uvést, že ve Zdicích byla
meteorologická stanice, která byla vlastnictvím
majitelů cukrovaru. Obsluha stanice prováděla měření v rozsahu dnes uváděných hodnot v meteorologickém okénku. Stanice byla celostátně registrována a hodnoty pravidelně předávány do Prahy.
Záznam hodnot sloužil majitelům cukrovaru pro
odhad dobré, či špatné úrody řepy a také při vlastním technologickém procesu výroby cukru.
Hodnoty zaznamenávané na této stanici sloužily
i pro potřeby pojišťoven jako nezbytný podklad pro
odškodnění pojištěných zemědělců v případě neúrody následkem sucha, nebo dlouhotrvajících dešťů a chladného počasí. Pro zajímavost i fotbalový
klub si nechal pojistit zápas proti malé návštěvnosti v důsledku možných dešťových srážek. Údaje
stanice sloužily i v případě škod na majetku následkem záplav, silných větrů a bouří.
Stanice zůstala v činnosti i za nových majitelů objektu bývalého cukrovaru, akciové společnosti
Clotilda a poválečného n.p. Dehtochema. Ukončila
činnost v roce 1971 v důsledku úmrtí posledního
dobrovolného meteorologa pana Josefa Kozlera, který bydlel v prostoru bývalého cukrovaru a poctivě
vykonával tuto činnost od čtyřicátých let minulého
století. Rovněž za výše uvedené informace o rozsahu
a mnohostranném využití této meteorologické stanice v minulosti vděčím právě jemu.
Josef Hůrka

Pane Vydro, i Vám díky za společně prožité
chvíle. Přejeme hodně dalších pěkných rolí a plno spokojenosti a pohody v osobním životě.
Jana Smíšková
Klub českých turistů TJ Lokomotiva Zdice
Vás zve na turistický pochod

NOVOROČNÍ VÝSTUP
NA VRANÍ SKÁLU,
který se koná v neděli 1. ledna 2006.
Trasa 12 km.
Sraz ve 13 hodin před "novou školou".
Společný odchod ve 13.15 hodin.
Pro ty, kteří chtějí jít samostatně nebo jinou
cestou, je sraz ve 14.30 pod Vraní skálou.
Zde bude každému věnován kalendář akcí
odboru KČT TJ Lokomotiva Zdice.
Každý účastník pochodu zodpovídá
za svůj zdravotní stav.
Na shledanou pod a na Vraní skále se těší
pořadatelé z KČT TJ Lokomotiva Zdice

Florbalov˘ turnaj
Ve dnech 17. -18. prosince pořádá florbalový oddíl FBC Zdice V. ročník "Vánočního turnaje o pohár
města Zdice". Registrace na tel. 605 400 499 nebo
na adrese fbczdice@t-email.cz
Saša Mol, FBC Zdice
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Podnikatel
se srdcem sokola
K významným osobnostem, které se zapsaly
do života obce, bezesporu patří podnikatel,
dlouholetý starosta zdické Obce sokolské a člen
obecního zastupitelstva, pan Josef Kunc. Svou
životní dráhu podnikatele zahájil v roce 1879
založením továrny na hospodářské stroje.
Původní sídlo firmy bylo na místě dnešního
Společenského domu - Sokolovny, kde spatřily
světlo světa první hospodářské stroje, které měly
lidem pomoci odstranit namáhavou práci na poli
i na statku. Omezené prostory původní budovy
však záhy nestačily velkému zájmu sedláků o tyto
stroje, a proto v roce 1907 kupuje Josef Kunc bývalý Petříčkův mlýn (do nedávné doby nám známý
objekt vojenských kasáren). Mlýn přestavěl na moderní továrnu. Ta měla výhodnou polohu pro přísun materiálu i odvoz hotových výrobků s ohledem
na blízkost nákladového nádraží, dále z hlediska
energetického, neboť obráběcí stroje, buchary a lisy mohl pohánět vodní silou, kterou měl bezprostředně k dispozici z řeky Litavky. Produktivita
práce se podstatně zvýšila po zavedení elektrického proudu do továrního objektu koncem dvacátých
let minulého století. V nové továrně dokázal zaměstnat až 50 dělníků. Strojírna vyráběla žentoury,
převodové součásti těchto zařízení, ruční obilní
mlátičky a další nezbytné díly pro mlaty.
Mimořádně zdařilým výrobkem továrny byl secí
stroj, nazývaný "Zdík", kterým se pan Josef Kunc,
jeho továrna a obec Zdice proslavily nejen v českých
zemích ale i daleko za hranicemi. Současně byl tento
výrobek pro své důmyslné řešení a výkon oceněn na
řadě hospodářských výstav v tuzemsku i v zahraničí.
Jako dlouholetý starosta zdické Obce sokolské
a obecní radní od roku 1898 usiloval, mimo jiných
veřejně prospěšných řešení, o výstavbu tělocvičny.
Usnesením zastupitelstva z 21. července 1901 byl

Na horním obrázku staré pohlednice je Kuncova továrna, která byla později přestavěna na Sokolovnu.
Dole: pozdější Kuncova továrna (od roku 1950 kasárna).
Archiv I. Voráčkové
Obci sokolské ve Zdicích darován obecní pozemek
"Pod kaštany" na výstavbu nové tělocvičny.
Výstavba nové tělocvičny v těchto místech představovala neúměrně vysoké finanční náklady, které
neměla ani Obec sokolská, ani nebyly v obecní pokladně. Josef Kunc jako starosta Sokola navrhl tedy jiné řešení. Rozhodl se v té době již nevyhovující objekt své továrny na Husově ulici prodat Obci
sokolské ve Zdicích za velice rozumnou cenu. Objekt
byl následně přestavěn do podoby, jak jej známe do
dnešních dnů. Slavnostní otevření Sokolovny se konalo 18. července 1914. Následujícího dne se uskutečnil slavnostní průvod obcí za velké účasti zdických
občanů, který vyvrcholil hromadným cvičením celé
Jungmannovy župy sokolské. To se konalo na pozemcích Josefa Kunce k tomu účelu vhodně upravených. Hlavním řečníkem byl Dr. Šajner, starosta
České obce sokolské.
Josef Kunc zemřel dne 10. 12. 1923. Bylo mu
66 let. Po jeho smrti převzal továrnu jeho zeť pan

Putování minulostí âernína
Když byla před rokem vydána publikace
"Zdice - Kapitoly z historie a současnosti města", kde je i stať o historii Knížkovic, nebyla zde
popsána alespoň základní historie Černína, který je také součástí dnešních Zdic. Články o historii železorudného dolu a černínské obecné škole, které v knize byly uvedeny, byly jen určitou
kapitolou v rámci dějin Černína.
Při práci na mé poslední publikaci " Dějiny kostela
Narození Panny Marie ve Zdicích", a samozřejmě už
i dříve, jsem se setkal s některými historickými údaji,
které se váží k Černínu. V rámci možností jsem se tedy
rozhodl pro sepsání minulosti Černína, i když jsem si
vědom mezer a nedostatků, které se v článcích mohou
objevit. Bude to putování časem a událostmi obce, kde
písemné zprávy a doklady ze starých dob téměř neexistují a nejstarší obecní kronika není k nalezení. Přesto si
myslím, že pro čtenáře Zdických novin budou informace obohacením a poslouží k rozšíření poznatků o dějinách této podbrdské vesnice. Dnes si přečtete první
část, která bude mít pokračování v dalších číslech ZN.
O Černínu je zmínka již na začátku 11. století,
kdy kostel sv. Jana Křtitele zbudovaný na Velízu
měl zde čtyři popluží (pozemky - polnosti).
Otázkou zůstává, kdy vznikla osada Černín.
Snad byla založena už spolu se Zdicemi roku
1039, ale je možné, že už dříve zde byl nějaký
dvůr. Polští přistěhovalci, kteří se dostali do Čech

po vítězném tažení Břetislava I. do Polska, dostali
k užívání nemalý díl lesa "Crnín", též "Černý" zvaný a posléze Černín". V listinách se objevuje poprvé v roce 1302, kdy král Václav II. dal Černín spolu se Zdicemi v držení městu Berounu. Registr berní města Berouna z roku 1414 taktéž zaznamenává
jména osadníků v Černíně - Frenz, Ulrich, Mráz,
Chudáček, Míka Medvěd, Mikuláš, Klobása,
Šiška, Ondřej z Levína - muž Katruše, tedy 9
osedlých, kteří platili berní daň 2 kopy 48 grošů.
V roce 1437 císař Zikmund odebral pak Černín
městu Berounu a připojil tuto ves k panství Točník
pánů Hanuše a Jindřicha z Kolovrat. K tomuto roku je uváděn v historických materiálech Havel řezník v Berouně, který jménem své choti Barbory
z Černína a její sestry panny Markéty soudil se
o panský statek ve Vlencích u Litně. Ten měli v majetku od roku 1417 bratři Filip a Vilém z Černína,
pravděpodobně vladykové, používající predikát po
vsi, kde měli nějaký majetek.
Pro úplnost je třeba dodat, že existovala i obec
Černín na Královéhradecku, kde též sídlili vladykové, píšící se také z Černína. Jména Filip a Vilém
v jejich genealogii z první poloviny 15. století ale
nenajdeme. Svědčí to o tom, že s "našimi" černínskými vladyky neměli žádný příbuzenský vztah.
Je možné, že ve středověku stávala v Černíně
u Zdic i nějaká tvrz v majetku příslušníků drobné

Jaromír Volman, který patřil k významnému podnikatelskému rodu Volmanů z Čelakovic. Jeho bratr úspěšně vedl strojírenský podnik v Žebráku. Rod
Volmanů se proslavil výrobou moderních obráběcích strojů, které byly s úspěchem používany ve
strojírenském a hutním průmyslu, včetně malých
provozoven v tuzemsku i v zahraničí. Jaromír
Volman úspěšně pokračoval v díle svého tchána až
do dne znárodnění veškerého jeho majetku. Dne
27. 3. 1950 byla do objektu továrny umístěna vojenská posádka.
Hodnotíme-li s odstupem času život a práci Josefa
Kunce není pochyb o tom, že celým svým životem
patřil k lidem, kteří se cílevědomými kroky snažili
v oblasti technické odstraňovat každodenní namáhavou práci člověka a v oblasti společenské pak povznášet jeho duševní a tělesnou sílu. Zakladatel podniku i jeho pokračovatel spí svůj věčný sen, spolu se
svými manželkami, na místním hřbitově.
Josef Hůrka
české šlechty. Těžko si lze představit, že by roku
1417 dvůr ve Vlencích kupoval nějaký sedlák za 80
kop českých grošů. Nevíme ani, kdo z bratrů byl
otcem Barbory a Markéty z Černína, zda Filip či
Vilém. Není nám známo, ani jak dopadla pře o
dvůr ve Vlencích roku 1437. Písemné údaje o této
vladycké rodině jsou mizivé, tak jako historické údaje o Černínu samém z té doby.
Dále byl Černín v zástavě Fridricha ze
Šumburku. Za vlády Jagellonců vlastnil Černín
Burjan z Gutštejna. V dalších letech osud Černína
byl v rukou pánů Jana z Vartenberka a Volfa Krajíře
z Krajku. V roce 1545 byl Černín dán do zástavy Janu z Valdštejna, v roce 1552 Janu staršímu
z Lobkovic, který v roce 1557 panství zakoupil.
Poslední šlechtický majitel Černína, Ladislav
z Lobkovic, byl v roce 1593 spolu s bratrem Jiřím
z Lobkovic obviněn ze spiknutí proti císaři Rudolfu
II., Ladislav uprchl před trestem ze země a majetek
mu byl následně konfiskován. Od roku 1594 je tedy
Černín v majetku panovníka jako součást komorního panství králodvorského. Od roku 1600 tvoří panství zbirožské, točnické a králodvorské jeden celek
pod společnou správou hejtmanů. Prvním z nich byl
Jan Jindřich Prollhofer, dále Pavel Siglerovský
z Gettensdorfu, Jan Vodopius z Vrchník a od roku
1633 Jan Kolenec z Kolna. Právě dochovaná korespondence tohoto hejtmana z třicetileté války nám
poodhalí některé události vojenského nebezpečí na
Berounsku. O Černíně je tam, bohužel, málo údajů.
Přece je však něco zaznamenáno. Dokončení na str. 7.
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Putování minulostí
âernína
Dokončení ze str. 6.
V roce 1642 se v Černíně těžila železná ruda
používaná pro výrobu železa ve vysokých pecích
králodvorského panství. O deset let později byla
však tato těžba omezena, a hlavně se dovážela do
Karlovy huti ruda z panství křivoklátského, která se
těžila na Krušné hoře. Císařská armáda se někdy nechovala o nic lépe, než nepřítel, jak udává v dopise
hejtman Kolenec z 9. března 1642 vrchnímu hejtmanu císařských panství o pohybu a "ložírování"
vojáků po vesnicích: " V Černínu nad Zdici vypálili
nejlepší dvůr, a to z kratochvíli, aby se jim zrak vyčistil, že nemohou dobře koně spatřiti." Dne 2. listopadu 1642 byli císařští hanebně poraženi u Lipska.
Na Kolencových panstvích se ubytovalo 16 jezdeckých regimentů. V roce 1645 hrozilo opět švédské
nebezpečí našemu kraji. Dotklo se však jen části
Podbrdska. Na jaře roku 1647 nebylo lépe. Muselo
být v našem kraji hodně zle, když Kolenec žádá komoru o zaslání potravin z plzeňského skladiště.
Z jara 1647 je také uváděna následující příhoda
z Černína. Někdy koncem dubna honil zvěř s chrty poblíž Černína, kde se pásl dobytek, nejvyšší
lajtnant Královského regimentu. Psi dobytek poplašili a pastýř, vida v mlze několik jezdců a maje
za to, že chtějí bráti dobytek, způsobil poplach.
V tu chvíli Matěj Maušl (syn sedláka z Černína
Michala Maušla z gruntu Crkovského, asi 20 let
stár) vystřelil do vzduch pro varování. Nikomu ne-

Poslední šlechtický majitel Černína Ladislav z Lobkovice 1537 - 1609.
Archiv: L. Zvonaře.
ublížil, ale lajtnant dal příkaz černínským, aby
škůdce dodali do Berouna. Poddaní dostali strach,
zatkli Maušla a odvedli ho do Králova Dvora, kde
ještě 5. května byl přikován do želez ve vězení. Týž
den psal hejtman Kolenec o této příhodě České komoře, aby Maušl byl propuštěn, že vystřelil omylem a lajtnantovi, aby se poslalo udobřující psaní.
Ani po podepsání vesfálského míru v roce 1648
nebyl konec útrapám. Poslední švédské oddíly od-

HISTORIE POHLEDNIC
Historie nejstarších pohlednic a korespondenčních lístků spadá již do 70. let 19. století.
V roce 1865 generální poštmistr Heinrich von
Stephan navrhl zavedení korespondenčního lístku a díky ministerskému předsedovi Emanuelu
Herrmanovi, který návrh ve Vídni prosadil, mělo Rakousko v jejich rozesílání prvenství. V roce 1869 byly poslány první z nich. Německo zavedlo korespondenční lístky o rok později.
V roce 1870 vytiskl na korespondenční lístek
knihkupec a tiskař Augustin Schwarz první kresbu
vojáka a o pět let později vydal dvě série pohlednic. Byl o ně obrovský zájem. V roce 1878 byla
na mezinárodní poštovní konferenci v Paříži pohlednice uznána jako úřední cenina.
První pohlednice měly na celé zadní straně

místo pro adresu a na přední obrázek i místo na
text. Dnes jim říkáme "pohlednice s dlouhou adresou" nebo dopisnice. Ty se používaly až do konce
roku 1905. Poté dostaly dnešní podobu, to znamená, že na zadní straně je adresa i místo pro text a na
celé přední straně je obrázek.
Nejstarší pohlednice byly tištěny metodou litografie, tedy tisku z kamene. Tehdejší grafik musel
rozkreslit zrcadlový obraz mastnou litografickou
křídou na jemnozrnný vápenec. Na nepokreslené
ploše se leptadlem na povrchu vápence zaplnily
póry, kdežto mastná kresba leptadlo odpuzovala
a přijímala barvu. Ta se pak tiskla v lisu na pohlednicový papír. Při jednobarevném tisku vyleptal
grafik až čtyři kameny, aby dosáhl potřebných odstínů. Pro barevný tisk potřeboval 10 - 12 kamenů,

Archiv: I. Voráčkové.

tud odtáhly až v roce 1650. Do té doby je museli
zdejší sedláci živit. Celé Podbrdsko bylo po válce
ekonomicky zruinováno. V samotném Černíně žilo
tehdy jen 28 obyvatel starších deseti let.
Tento údaj, který je uveden v soupisu poddaných podle víry z roku 1651, obsahuje kromě jmen
obyvatel i jejich povolání, stáří a příslušnost ke katolické víře, či nikoliv. Pokud se hlásili obyvatelé
k protestanství, je uvedeno, zda je naděje na jejich
obrácení. V Černíně se přihlásili veřejně k protestanství jen čeledín Martin a Sabina Tučková. Jistě
zde bylo ještě několik tajných vyznavačů staré víry podobojí.
Následující přehled, který je prvním soupisem
obyvatel Černína, nás uvede do poloviny 17. století. Číslo uvádí věk obyvatel.
Jan Diviš - rychtář - 50, žena Kateřina - 40, jejich děti Václav - 20, Šimon - 18, Jan - 15, Dorota
- 13, Matěj Mareš - sedlák - 22, žena Alžběta - 20,
čeledín Martin - 18, podruhyně Alžběta - 20, Anna
Vondrašková - vdova - 42, děvečka Anna - 10,
Tomáš Tuček - sedlák - 45, žena Marie - 30, dcera
Sabina - 12, Kateřina Moravcová - vdova - 35,
Štěpán Zedník - podruh - 40, žena Barbora - 40,
Jakub N. - podruh - 40, žena Kristýna 35, Michal
Maušl - sedlák - 65, žena Apolena - 55, syn Matěj
- 26, jeho žena Magdalena - 20, Václav Horák chalupník - 30, žena Anna - 28, Václav Kypěna podruh - 26, žena Anna - 50.
V přehledu nejsou uváděny děti mladší deseti
let. Kolik bylo tedy obyvatel v Černíně celkem, není možné proto přesně říci.
Ladislav Zvonař

přičemž každou barvu i odstín tiskl zvlášť.
Výsledný tisk pak byl jemně zrnitý a už vzhledem
k náročnosti výroby se každá pohlednice tištěná
touto technikou stala malým uměleckým dílem.
Na přelomu 19. století se rozšířil méně náročný
a levnější světlotisk. Tiskovou plochu tvořila chromovaná želatina na skle, do které se kopíroval tónový negativ, vyvolaný ve vodě. Vodou nasátá místa barvu odpuzovala, zatímco světlem různou měrou ztuhlá místa barvu přijímala. Světlotisk připomíná fotografii, ale při větším zvětšení se jeví charakteristický červíkovitý rastr.
Klasický knihtisk, tedy tisk, při němž se vyvýšená
místa tiskařské desky otiskují na plochu, byl vylepšen na tzv. barvotisk, který dosáhl širokého uplatnění při tisku žánrových a uměleckých pohlednic.
Na přelomu století firmy Stengel & spol. a Lederer & Proper zavedly tisk tzv. reliéfních pohlednic. Najdeme i pohlednice s vlisovanými kousky
látky, sypané skleněnou drtí, zlacené a zdobené například knoflíky či pery.
Nejdokonalejší technikou byl hlubotisk. První
pohlednice se touto metodou začaly tisknout už na
počátku 20. století, ale většího rozšíření dosáhla tato metoda až ve třicátých letech. Hlubotisk je vždy
jednobarevný s velkou škálou odstínů, často hnědě,
zeleně či modře tónovaný. Při zvětšení už není patrný téměř žádný rastr.
Po první světové válce převládla ručně kolorovaná fotografie. Fotopohlednice se kolorovaly pomocí masky, přes kterou se barva nastříkávala nebo nanášela štětcem.
Zlatá éra pohlednic doznívá ve 30. letech 20. století, kdy klasické techniky vytlačila metoda bromografie - fotochemického rozmnožování negativu na
kotoučový fotografický papír. Pohlednice tištěné
tímto způsobem se ale daly tónovat jen jako celek,
a tak pohlednice jako malé umělecké dílo v podstatě vymizela. Technika bromografie se užívala až do
60. let 20. století, kdy ji nahradila technika ofsetu.
Z materiálů Rodinného muzea pohlednic v Praze pro čtenáře ZN zapsala Jana Smíšková.
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Hospodaﬁení oddílÛ TJ Lokomotiva Zdice
Město Zdice poskytlo TJ Lokomotiva Zdice půjčku 200 000,- Kč na překonání tíživé finanční situace.
V minulém čísle jsme uvedli celkové hospodaření TJ, nyní přinášíme hospodaření jednotlivých oddílů.

Odbor Asociace
sport pro v‰echny (ASPV)
Rok 2003 - Příjmy
zůstatek rok 2002
Oddílové příspěvky
Dary, ostatní
Dotace svazu
Dotace TJ
Celkem

Částka
37 338,70
10 916
6 500
15 687
26 400
96 842

Výdaje
Pronájem sportovišť
Stravné
Startovné
Ostatní+výstroj
Celkem

Částka
43 365,30
939
740
5 034,50
50 078,80

Rok 2004 - Příjmy
zůstatek rok 2003
Oddílové příspěvky
Dary, ostatní
Dotace svazu
Dotace TJ
Celkem

Částka
46 762,90
18 950
3 862
10 010
0
79 585

Výdaje
Pronájem sportovišť
Stravné
Startovné
Ostatní+výstroj
Celkem

Částka
51 180,90
985
890
14 703
67 758,90

Rok 2005 - Příjmy
zůstatek rok 2004
Oddílové příspěvky
Dary, ostatní
Dotace svazu
Dotace TJ
Celkem

Částka
5 226
20 530
15 160
10 496
0
51 412

Výdaje
Pronájem sportovišť
Stravné
Startovné
Ostatní+výstroj
Celkem

Částka
23 430
0
170
3 895
27 495

Oddíl stolního tenisu
2003
nájem heren
regisrace
startovné
míčky
cestovné
ostatní
oddílové příspěvky
celkem

výdaje
16 980
1 700
1 000
600
8 800
0

2004
nájem heren
regisrace
startovné
míčky
cestovné
ostatní
oddílové příspěvky
celkem

výdaje
15 940
800
300
580
8 800
72

2005 - září
nájem heren
regisrace
startovné
míčky
cestovné
ostatní
oddílové příspěvky
celkem

výdaje
19 055
1 950
400
1 830
4 400
135

29 080

26 492

27 770

příjem

Odbor volejbalu - mlad‰í Ïákynû
Rok 2003 - Příjmy
Částka
Oddílové příspěvky
20 800,00
Dodatečné oddílové příspěvky
900,00
Dotace od TJ Lokomotiva
0,00
Celkem
21 700,00
Výdaje
Částka
Dům Dětí a Mlédeže Příbram
-20 800,00
Rozhodčí
-700,00
Startovné
-200,00
Celkem
-21 700,00
Pozn. hrazené Domem Dětí a Mládeže Příbram:
Hala
15 000,00
Dresy
4 800,00
Míče
8 000,00
Síť
600,00
Celkem
28 400,00
Rok 2004 - Příjmy
Částka
Oddílové příspěvky
20 800,00
Soustředění
32 000,00
Dodatečné oddílové příspěvky
4 600,00
Dotace od TJ Lokomotiva
0,00
Celkem
57 400,00
Výdaje
Dům Dětí a Mládeže Příbram
Rozhodčí ml. žákyně
Cestovné ml. žákyně
Licenční poplatky
Startovné 2 družstva
Rozhodčí st. žákyně
Cestovné st. žákyně
Soustředění
Celkem

Částka
-20 800,00
-1 400,00
-800,00
-800,00
-400,00
-700,00
-500,00
-32 000,00
-57400,00

Pozn. hrazené Domem Dětí a Mládeže Příbram:
Cestovné Rakovník st. žákyně
800,00
Nákolenky
2 560,00
Siť
1 900,00
Síťky na míče, stopky
400,00
Ringo kroužky
400,00
Hala
15 000,00
Celkem
21 060,00
Rok 2005 - Příjmy
Částka
Dodatečné oddílové příspěvky
2 820,00
Dotace od TJ Lokomotiva
0,00
Celkem
2 820,00
Výdaje
Částka
Rozhodčí ml. žákyně
700,00
Cestovné
2 120,00
Celkem
2 820,00
Pozn. hrazené Domem Dětí a Mládeže Příbram:
Cestovné
2 100,00
2 100,00
Celkem

Odbor turistiky
2003
výdaje
administrativní potřeby
2 377
cestovné
25 967,10
nocležné
12 786
stravné
6 770
registrace
5 270
startovné
235
péče o členy,
časopisy, jubilea
3 324
ostatní výdaje
14 045,50
zůstatek z minulého roku
dotace TJ
dotace svazů
grant Město
oddílové příspěvky
startovné
sponzoři
ostatní příjmy
celkem
70 775
2004
výdaje
administrativní potřeby
2 714
cestovné
29 164,50
nocležné
8 600
stravné
70
registrace
4 980
startovné
630
péče o členy,
časopisy, jubilea
2 025
ostatní výdaje
6 888,60
zůstatek z minulého roku
dotace TJ
dotace svazů
grant Město
oddílové příspěvky
startovné
sponzoři
celkem
55 072
2005 - září
výdaje
administrativní potřeby 1 355,50
cestovné
12 955,50
nocležné
3 188
stravné
1 178,20
registrace
6 980
startovné
235
péče o členy,
časopisy, jubilea
768
ostatní výdaje
5 234,70
zůstatek z minulého roku
dotace TJ
dotace svazů
grant Město
oddílové příspěvky
startovné
sponzoři
ostatní příjmy
celkem
31 894,90

příjem

9 160,80
11 000,00
12 238
5 000
8 444
9 097
22 500
4 940
82 379,80
příjem

11 601,10
0
7 285
3 500
11 219
21 000
3 000
57605,1
příjem

2 533,20
0
0
5 000
12 425
9 554
3 000
3 188
35700,2

Florbal
29 080
29 080
příjem

26 492
26 492
příjem

27 770
27 770

Rok 2003
Pronájem haly za rok
Pořádání mistrovských utkání a náklady s nimi spojené
Neregistrovaná soutěž
Doprava na mistr. utkání
Příjem od TJ
Celkem

Výdaje
18 000 Kč
10 000 Kč
14 000 Kč
10 500 Kč
0 Kč
52 500 Kč

Příjmy
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
5 800 Kč
5 800 Kč

Rok 2004
Pronájem haly za rok
Přípravný turnaj na sezonu
Pořádání mistrovských utkání a náklady s nimi spojené
Dotace od města
Doprava na mistr. utkání
Celkem

Výdaje
18 000 Kč
3 000 Kč
20 000 Kč
0 Kč
12 500 Kč
53 500 Kč

Příjmy
0 Kč
0 Kč
0 Kč
5 000 Kč
0 Kč
5 000 Kč

Rok 2005 (do září)
Pronájem haly do září 2005
Přípravný turnaj na sezonu
Pořádání mistrovských utkání a náklady s nimi spojené
Doprava na mistr. utkání
Celkem

Výdaje
10 800 Kč
11 700 Kč
0 Kč
0 Kč
22 500 Kč

Příjmy
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
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Oddíl tenisu
2003
oddílové příspěvky
startovné
reklama,dary
dotace od TJ
administrativní provoz
cestovné
občerstvení
rozhodčí
registrace
nákupy HIM
péče o členy
ostatní vydání
celkem
2004
oddílové příspěvky
startovné
reklama,dary
dotace od TJ
administrativní provoz
cestovné
občerstvení
rozhodčí
registrace
nákupy HIM
péče o členy
ostatní vydání
celkem
2005 - září
oddílové příspěvky
startovné
reklama,dary
dotace od TJ
administrativní provoz
cestovné
občerstvení
rozhodčí
registrace
nákupy HIM
péče o členy
ostatní vydání
celkem

výdaje

353
300
4 900
3 300
2 000
32 527
3 057
163 705
210 142

příjem
51 500
42 300
112 595
11 000

217 395

výdaje

448
300
4 576
2 700
620
51 105
338
93 999
154 086

příjem
42 500
40 350
79 692
0

162 542

výdaje

277
636
4 713
2 100
750
24 368
0
108 200
141 044

příjem
39 955
20 625
57 520
0

118 100

Z DENÍKU
POLICIE âR
(Od 11. 10. do 3. 11. 2005)
11. 10. - NP se pokusil ukrást osobní vůz Š 120
2S30582, zaparkovaný před nákupním střediskem.
Ukradl autorádio a další drobnosti. Je v šetření.
16. 10. - NP se vloupal do chaty 04 na Studeném.
Ukradl zimní pneumatiky, vrtačku, sekačku a další věci.
18. 10. - Fyzické napadení a krádež většího obnosu peněz je v šetření.
..
19. 10. - NP se vloupal a poškodil os. auto Citroen
BX 1A46404. Rozbil přední a boční sklo a ukradl
autorádio. Je v šetření.
24. 10. - Pachatel vloupání do chaty č. 02 na
Studeném byl zjištěn.
2. 11. - V šetření je krádež kovové raznice ve firmě.
Všechny tyto případy jsou šetřeny jako trestné
činy. Podařilo se objasnit krádež kamionu z přepravní firmy.
12. 10. - Majitelka volně pobíhajícího černého psa po
městě byla oznámena pro porušení obecní vyhlášky.
12. 10. - NP ukradl dva kusy RZ 1S2 6878.
Neviděl někdo pachatele?
19. 10. - Při silniční kontrole v Knížkovicích byl
kontrolován místní mladík, který před jízdou požil
alkohol. Další jízda mu byla zakázána a byl oznámen spr. orgánu.
23. 10. - Poškození zařízení v místním baru je v šetření.
23. 10. - NP ukradl plechovou popelnici v Černíně
před domem č. 59.
24. 10. - Slovní vyhrožování ze strany místního občana bude oznámeno spr. orgánu.
mjr. Bláha, vedoucí oddělení

Napsali jste nám
Před rokem byl v centru Zdic nově otevřen hotel Emilly. Jako pravidelný strávník musím ocenit
kvalitu a množství jídla (maso 120 g nebo 150 g),
což není v centru Zdic za stejnou cenu do 59,- Kč
obvyklé. Také příjemná obsluha, jako v hotelu
Emilly, není v centru Zdic běžná. Nedostatkem je
však absence denního tisku pro hosty, což je zase
v jiné restauraci v centru Zdic obvyklé.
Karel Nový, důchodce - invalida

HOSPODA¤ENÍ FK OLYMPIE ZDICE
Výdaje:
1. adm. potř.
2. cestovné
3. nocležné
4. stravné
5. rozhodčí
6. registrace
7. startovné
8. výstroj
9. mzdy
10. péče o členy
11. ostatní
CELKEM:
Příjem:
1. zůstatek
2. dotace TJ
3. dotace svazů
4. ostatní dotace
5. členské přísp.
6. oddíl. přísp.
7. vstupné
8. sponzoři
9. ostatní
CELKEM:
ZŮSTATEK:

2003
564,70
36.558,40

2004
380,67.283,50

12.632,70
12.944,3.450,3.975,4.959,-

10.559,18.703,2.929,5.300,35.303,-

844,24.494,100.421,80

504,65.760,80
206.722,30

8.228,05
19.300,12.900,-

33.766,25

15.566,50
2.772,1.200,999,6.189,63
26.727,13

20.000,2.360,51.525,83.730,4.225,194.128,25

33.766,25

- 12.594,05

2003
zůstatek z minulého roku
registrace oddílu u ČAS
výstroj
metodické materiály
nájem haly
cestovné
dotace TJ
oddílové příspěvky
sponzoři - Kostal
celkem

výdaje
278
700
392
170
3 900
456

2004
zůstatek z minulého roku
registrace oddílu u ČAS
výstroj
metodické materiály
nájem haly
cestovné
dotace TJ
oddílové příspěvky
sponzoři - p. M. Vožeh
celkem

výdaje

2005
zůstatek z minulého roku
registrace oddílu u ČAS
výstroj
metodické materiály
nájem haly
cestovné
dotace TJ
oddílové příspěvky
sponzoři - Kostal
celkem

výdaje
556
720

5 618

příjem

2 100
2 600
8 000
12 700
příjem
6 804

720
10 945
4 965

16 630

6 270
3 000
9 270
příjem

1 950

3 226

3 650
13 500
17 150

·achy
2003
startovné
jízdné
stravné + pobyt
příspěvky svazu
příspěvek TJ
celkem

výdaje
3 650
16 900
17 600

2004
startovné
jízdné
stravné + pobyt
příspěvky svazu
příspěvek TJ
příspěvek Město
celkem

výdaje
3 650
18 000
17 000

2005 - září
startovné
jízdné
stravné + pobyt
příspěvky svazu
příspěvek TJ
Grant Kostal
oddílové příspěvky
příspěvek Město
celkem

výdaje
2 500
12 000
10 000

38 150

příjem

1 300
2 400
3 700

do 30. 9. 2005

18.522,-

3.600,31.000,41.960,17.200,134.188,05

Atletika

6.750,10.000,36.750,10.022,87

38 650

24 500

příjem

1 300
0
3 000
4 300
příjem

1 300
0
12 000
5 860
6 000
25 160

Veškeré náklady spojené s turnaji si členové oddílu
hradí soukromě (jízdné, stravné, pobytové náklady atd.)
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Zdické meteorologické okénko
V měsíci říjnu 2005 bylo 10 dní jasných, 3 dny skoro jasné, 6 dní polojasných, 3 dny oblačné,
5 dní skoro zatažených a 4 dny zatažené. Celkem byly 2 dny mrazivé s teplotou od - 0,1 až do - 10°
C. Více jak polovina dnů v měsíci byla v dopoledních hodinách mlhavá.
Nejnižší teplota vzduchu: - 2° C 19. 10. (středa), -1° C 20. 10. (čtvrtek), 1° C 15., 16. a 30. 10. (sobota, neděle, neděle), 2° C 1., 14., 17. a 31. 10. (sobota, pátek, pondělí, pondělí), 3° C 13. a 21. 10. (čtvrtek, pátek), 4° C 12., 18., 22. a 29. 10. (středa, úterý, sobota, sobota).
Nejchladnější den: středa 19. 10., kdy se teplota pohybovala od -2° C do 10° C. Stejnou průměrnou
denní teplotu měly i dny 30. a 31. 10. (neděle, pondělí).
Nejvyšší teplota vzduchu: 21° C 5. 10. (středa), 20° C 6. a 7. 10. (čtvrtek, pátek), 19° C 22. 10. (sobota), 18° C 4., 8., 11. a 23. 10. (úterý, sobota, úterý, neděle), 17° C 9., 10., 12. a 28. 10. (neděle, pondělí, středa, pátek), 16° C 25. a 27. 10. (úterý, čtvrtek).
Nejteplejší den: středa 5. 10., kdy se teplota vzduchu pohybovala od 10° C do 21° C.
Průměrná teplota za měsíc říjen: +10,64° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1008 hPa 22. a 23. 10. (sobota, neděle).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1032 hPa 15. 10. (sobota).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 9,45 l vody 2. 10. (neděle), 1,50 l 23. 10. (neděle).
Celkem v měsíci říjnu napršelo: 12,75 l vody na 1 m2.
Josef Hůrka

VIII. roãník závodu psÛ
o putovní pohár mûsta Zdice

Vítězem závodu se stal Roman Šmatlák (Březnice), druhý byl Pavel Čermák (Suchdol), třetí místo obsadila Monika Šindelářová (Březnice).
Foto: Archiv ZKO Zdice.
V sobotu 22. října se uskutečnil na zdickém cvičišti u Červeného potoka již VIII. ročník závodu psů o
putovní pohár Zdic. Za dobrého počasí, na které
všichni s obavami čekali (loni celý den pršelo), se sešlo
na startu 37 závodníků z různých organizací České
republiky. Závod měl tři kategorie: ZM, ZVV1,
ZVV2. V kategorii byly prováděny tři discipliny - stopa, poslušnost a obrana.
Kategorie ZM a ZVV1 začaly soutěž stopami,
ZVV2 začaly poslušností. Ti, kteří ukončili stopy, se
vraceli na cvičiště, kde pokračovali v poslušnosti.
Zatímco se cvičilo, "šlapači" stop pro ZVV2
kladli stopy u Bavoryně. Stáří stop byla jedna hodina. Terén se zdál lehký, ale praxe ukázala něco jiného. Se silným větrem zápolilo celkem 11 závodníků této kategorie. Moc se jim nedařilo. Nejlepší
si odnesl pouhých 84 bodů ze 100 možných, ostatní podstatně méně. Ukázalo se, že stopa byla rozhodující pro vítěze této kategorie.
Po poslušnosti a stopách začala obrana, což je na
pohled a počínání psů nejsložitější a nejzajímavější
disciplína. My, jako pořádající organizace, jsme měli
zastoupení v Miroslavu Holotinovi se psem Atrejem.
Jelikož jsou oba začátečníci, nezkušenost se projevila
na stopě. Přesto jsme byli spokojeni. Jelikož naše cvičiště neodpovídá rozměrům, nástraha čekala na každého psa a psovoda na každém kroku. Z jedné strany
hluk z dálnice, z druhé strany potoka. Psi však byli
ovladatelní a závod proběhl bez problémů za posuzování rozhodčích paní Golhové a pana Fibricha.

Organizace byla velmi dobře zajištěna - v kuchyni
paní Boušková s kolektivem, u výsledkových listin
pan Hipča sen. s kolektivem, na stopách pan Dongres,
poslušnost a obrany měl na starosti pan Hipča junior.
Před vyhlášením výsledků mezi nás přišel i starosta města Mgr. Miroslav Holotina, který promluvil k závodníkům, předal ceny od sponzorů a pozval závodníky na IX. ročník v roce 2006.
Na úspěchu našeho závodu se podílelo mnoho
sponzorů, kteří nám věnovali ceny a finanční hotovost, bez níž bychom závod nemohli pořádat. Naše
poděkování patří těmto sponzorům:
Město Zdice, Auředník ložiska s. r. o., CVT
Zdice (Ivan Házl), Domov důchodců Zdice,
Drupol Škoda Zdice, Elektronika servis - Jiří Johan
Zdice, Jatka Zbiroh, JK- obchod spol. s r. o.
(Nataša Jungmannová, Max Keller), KOSTAL CR
spol. s r. o, Kovošrot Zdice (Šárka Lorencová),
Metal - Quality (Milan Auředník), Pekařství Johan
Zdice, Peleton Dům a zahrada (Sosenka, Mgr.
Babor), Strabag, a. s. Beroun, Tesaři (Mir.
Sklenář), Veterinární klinika Zbiroh (MVDr.
Vozák), Weber Mlýn Hořovice.
Výsledky závodu:
ZM: Magda Kuklíková - Vlašim, pes Anita - 138 bodů,
ZVV1: Roman Šmatlák - Březnice, pes Ares - 278 bodů,
ZVV2: Roman Vaněk - Chrustenice, pes Jerry 249 bodů. Putovní pohár města Zdic získal Roman
Šmatlák s 278 body.
Zdeněk Babor, ředitel závodu a předseda ZKO Zdice

Prodejna DIA-RACIO Zdice
Mikulá‰ská a vánoãní nabídka
kornouty s oﬁechy a ovocem, dárkové
balíãky, ãaje, vína, svíãky, ãajové
soupravy, drahé kameny a ‰perky
PALACKÉHO NÁM. 3, tel.: 603 533 453

Jak bylinky léãí IV.
aneb zdraví a topná sezóna
Zima už je tady, venku plískanice, psa by nevyhnal, ovšem pes ke svému zdraví potřebuje pohyb
a ven chce, tak musím také. Vždyť také pravidelný
pohyb přináší dobré zdraví i psí paničce. Chodit na
vycházky v létě je radostné a příjemné, bohužel
v topné sezóně už ne. Od roku 1999 se naše ovzduší hodně zhoršilo v celé republice a vzhledem k velkému zdražení elektřiny a plynu se hodně domácností vrátilo zpátky k topení pevnými palivy. Pálí se
všechno, co se v takové domácnosti už nepotřebuje,
např. oblečení, staré boty, igelity a další nekvalitní
odpad. Věřím, že je to jen špatnou informovaností
lidí, kteří ani netuší, jaké strašlivé věci dýcháme
a jaké zdravotní komplikace to nám všem a hlavně
našim dětem způsobuje. I taková bavlna je tolik
chemicky ošetřena, že když se spálí, tak škodí.
Ušetřené korunky možná tak plynou, aniž si to
uvědomíme, do léků na alergie, astma, cévy, srdce
a na jiné nemoci, které máme, protože žijeme ve znečištěném prostředí, za které si můžeme také sami,
protože chceme ušetřit trochu peněz. Absurdní, co?
Jsem optimistka, a tak věřím, že se lidé začnou trochu
informovat o škodlivinách, které naše civilizace produkuje a jak a co dělat, aby jich bylo co nejméně.
Ale to bude chvilku trvat, a tak nic jiného nezbývá, nežli se spoléhat na bylinky a vitamíny.
Černý rybíz - kalina - rozmarýn - likviduje alergie,
ekzémy, astma, senné rýmy a jejich chronické podoby.
Černý rybíz - borovice - vinná réva - zlepšuje
zánětlivé stavy, angíny, křečové žíly, nemoci kostí
a kloubů, dny, působí antirevmaticky.
Jedle - vynikající antiastmatikum, antialergikum, vhodná při angínách, stimuluje krvetvorbu.
Kiwi - snižuje horečku, posiluje organismus,
odstraňuje psychické napětí, působí protirevmaticky, zlepšuje látkovou výměnu.
Kopřiva dvoudomá - vynikající prostředek regenerující játra, čistící organismus. Vhodná při látkové výměně ve stáří. Má omlazující účinky na lidský organismus.
Růže šípková - tlumí záněty v období růstu
u dětí. Má protiastmatický účinek, ovlivňuje příznivě dýchací potíže a rozedmu plic. Zvyšuje imunitu.
Hezký slunečný prosinec bez inverze a pod stromečkem krásné ovzduší přeje
Miroslava Kolebabová, zdravá výživa Zdice.

Krajská hospodářská komora Střední Čechy
- oblast Beroun a Městský úřad Hořovice
pořádají podnikatelské setkání
v úterý 13. 12. od 18.30 hod.
V Kulturním centru Labe v Hořovicích.
Fotografie do Zdick˘ch novin
zpracovává
PraÏská 1349
Hoﬁovice.

Kvalitní fotografie jiÏ od 0,80 Kã
pro Vás zaji‰Èuje drogerie
A. ¤echtáãková, Husova ulice, Zdice.
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MASÉRSKÉ SLUŽBY
Mgr. Michal Babor
Nabízím ke spoluužívání prostor
ve zdr. středisku ve Zdicích
pro kosmetiku, pedikúru apod.

Tel. 602 215 561

CHOVATELSKÉ POT¤EBY
ul. Čs. Armády 9

mraÏené maso, tûstoviny,
suchá krmiva, steliva aj.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. nabízí
kompletní pojištění osob,
podnikatelských
i neziskových subjektů.
hledáme nové pojišťovací
zprostředkovatele
Kontakt: 222 52 31 61

Po - Pá 8 - 12 a 13 - 16 hod., So 8 - 10.30 hod

Hotel Emilly Zdice
Srdeãnû zveme na Silvestrovské disco.
Pﬁijìte ochutnat silvestrovské speciality.
Dále nabízíme kaÏd˘ den obûd za 39,90.
Vynikající polévky, velké porce a obûdy pﬁes ulici.
Od 13.30 hod. slevy pro dÛchodce na obûdy.
Pﬁijìte na vynikající pohár HORKÁ LÁSKA.
AKCE: panák - Fernet 19,- • Jablíãko 15,2 dcl vína - 19,- • Minutka "Zdická lidovka jiÏ od 79,-

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

NIKDE NENÍ LEVNùJI
Mouka 5,90 • Hera 12,90 • Rum 79,90
Máslo 23,90 • Jihoãeské máslo 25,90
Pivo Staropramen 7,90 • Mû‰Èan pivo 4,50
Herkules, Poliãan, Papriká‰ 139,90
·unka 79,90 • Káva 3,90 • Kabanos 39,90
Gothaj 39,90 • ·unk. salám 99,90
Perníky 3,90 • Tûstoviny 7,90 • ·pagety 7,90
Cukr 20,90 • Eidam cihla 99,90
Víno ‰panûlské 0,75 39,90
Mléko pol. 11,90 • Káva Late - 10 porcí 29,90
Sardinky 9,90 • 5 druhÛ tav. s˘rÛ 19,90
Levné mandle, oﬁí‰ky, kokos
1,5 l voda 4,90 • 100 druhÛ ãajÛ
100 druhÛ su‰enek • 30 druhÛ vína
nejlevnûj‰í krmivo pro psy a koãky
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