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Zdické noviny
Duben 2006
www.mesto-zdice.cz

Cena 5 Kč
číslo 167
Mûst. pol. 603 487 000, 605 340 156

XI. ples Mûsta Zdice

V sobotu 11. března se konal v sále Společenského domu ve Zdicích již
11. ples Města Zdice. Na úvod přivítal všechny přítomné starosta města
Miroslav Holotina a slavnostně zahájil ples. V pestrém programu vystoupilo Taneční centrum R.A.K. Beroun pod vedením Jana Lišky, dále taneční
skupina Carmen Hořovice pod vedením Šárky Vacovské, a také skupina
historického šermu z Rakovníka se svou Ohnivou show.
Na plese nechyběla bohatá tombola a losování hlavních cen. Po celý večer
hrála k tanci i poslechu plzeňská hudební skupina Harmony Band. Nálada
v sále byla dobrá a 170 spokojených návštěvníků letošního plesu se v poklidu
rozešlo před 3. hodinou ranní do svých domovů.
Ples Města Zdice byl posledním plesem v letošní sezoně, která se vydařila
co do počtu plesů i návštěvníků. Ve Společenském domě bylo celkem 11 plesů (z toho 5 maturitních), které navštívilo celkem 2.600 lidí.
Na závěr bych rád poděkoval všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly
11. plesu Města Zdice, a všem pořadatelům z jednotlivých organizací pořádajících plesy, za zdárný průběh plesové sezony 2006.
Přemysl Landa

Ministr
financí âR
ve Zdicích
V pondělí 27. února
navštívil ministr financí ČR Mgr. Bohuslav
Sobotka Zdice. Setkal
se s představiteli města a vedením ZŠ. Při
prohlížení modelu přístavby ZŠ v Žižkově ulici jsou společně s ním
na snímku starosta
města Mgr. Miroslav
Holotina (první zprava)
a mí- stostarosta města
a člen krajského zastupitelstva Středočeského
kraje Richard Dolejš
(uprostřed).
Foto: Sm

V˘roãí Zdick˘ch novin
Zdická radnice oslavila ve středu 15. března "U Zímů" 15. výročí
Zdických novin. Pozvala sem ty, kteří byli u zrodu ZN a ty, kteří v jejich práci pokračují - Miloslav Kuška, Jarmila Čížková, Richard Dolejš, Přemysl
Landa, Josef Hůrka, Naďa Kolenská, Pavel Černý a Marta VaculíkováŠestáková. Pro nemoc se nemohli zúčastnit František Vorel a Jana Smíšková.
Význam Zdických novin ocenil starosta města Miroslav Holotina pro jejich
schopnost informovat občany o rozhodování na radnici a v zastupitelstvu, ale
také o činnosti zájmových organizací, ale i o historických událostech týkajících se města. Stávají se tak jakousi kronikou města. V současné době patří
k dobře hodnoceným obecním novinám regionu.
V březnu 1991 vyšlo první číslo ZN, ve kterém se uvádí, že se obecní rada
hned v prvních dnech svého působení rozhodla provádět otevřenou politiku.
Chce zdické občany informovat o všech podstatných věcech, chce ale také
znát názory spoluobčanů a tak při úvahách, jak tento úmysl realizovat, vznikla myšlenka vydávat své vlastní zdické noviny. Na komorní oslavě se vzpomínalo, připomínaly se některé "veselé historky z natáčení" a hovořilo se
i o tom, jak noviny vylepšit a jak přilákat další psavé spolupracovníky.
Členové redakční rady ZN si váží uznání vedení města a byli by rádi, kdyby
zdičtí občané přispěli k dobré úrovni novin svými příspěvky či připomínkami.
- čep -

READY KIRKEN
V sobotu 29. dubna se
uskuteční ve Zdicích
koncert hudební skupiny READY KIRKEN,
začátek v 21 hodin,
vstupné 150,- Kč.
Předprodej na akci:
Spol. dům Zdice po - pá
7 - 15.30 hod., Tel.: 311
685 186, 603 382 191,
spolklub.zd@iol.cz,
www.mesto-zdice.cz .
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Zdické noviny informují
Vyroste nové dětské hřiště
Do poloviny května by mělo v areálu Domova
důchodců V Zahradách ve Zdicích vyrůst nové dětské hřiště pro děti od 3 do 10 let. Vybavení hřiště
dodá a umístí firma Nepo, Kyjov, která vyšla z výběrového řízení jako vítězná. Konečná cena vybavení bude po slevách činit 113 704,50 Kč.
Instalace nových svodidel
V únoru byla, po předchozí nabídce, objednána
svodidla u firmy Adsum, která budou umístěna na
břehu rybníka Pouch ve Zdicích. V průběhu dubna
bude dodáno a namontováno cca 70 m svodidel.
Předběžná cena je asi 40 000,- Kč. Tato akce přispěje k bezpečnosti občanů, protože úsek, který
bude takto chráněn, je často využíván jak pěšími,
tak i automobily.
Rekonstrukce Erbenovy ulice
V letošním roce bude provedena ve Zdicích rekonstrukce Erbenovy ulice. Přibližný dohodnutý
harmonogram prací by měl probíhat od dubna následovně:
1. Sejmutí panelů a asfaltového svršku - termín realizace: 3 - 4 týdny, investor Město Zdice.
2. Rekonstrukce kanalizačního řadu vč. vodovodního řadu vč. přípojek - termín realizace: 6 týdnů +

2 týdny na dokončení
přepojení vodovodu. Investorem rekonstrukce
vodovodního řadu bude
firma Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., investorem rekonstrukce
kanalizačního řadu bude Město Zdice.
3. Rekonstrukce plynovodu vč. přípojek: termín realizace 6 týdnů,
investorem bude Středočeská plynárenská, a.s. Na snímku model objektu ZŠ v Žižkově ulici včetně přístavby budovy 2. stupFoto: Sm.
4. Rekonstrukce rozvo- ně ZŠ. Návrh: Ing. arch. Tomáš Šantavý.
du NN a VN: 4 týdny,
investorem bude Středočeská energetická, a.s.
Díky vládám âSSD poslal stát
5. Rekonstrukce komunikace vč. chodníků: termín
regionu témûﬁ miliardu korun!
realizace: 6 - 8 týdnů, investorem bude Město Zdice
Ministr financí Bohuslav Sobotka při své náOprava střechy objektu skladové haly
vštěvě regionu zavítal do zdické základní školy,
V areálu bývalých kasáren ve Zdicích byla již
kterou čekají velké změny. Společně s dalšími
zahájena oprava střechy objektu skladové haly.
představiteli města jsme mu předali informace
Jako dodavatel byla vybrána firma Izolace Sing,
o chystaném rozvoji města, který počítá s budos.r.o., Karlštejn 225. Termín dokončení opravy je
váním dalších průmyslových zón a stavbou nokonec dubna 2006.
vých bytů. K tomu ale musíme vytvořit odpovídající podmínky pro život mladých rodin, které
ve městě žijí nebo se do Zdic budou stěhovat mimo jiné za prací. Nejprve se proto soustředíme
na zvýšení kapacity mateřské školy, a potom na
příspěvky na fasády v centru města
30
přístavbu základní školy, kam by se přestěhoval
investice
54 401
druhý stupeň ze současné staré nevyhovující budoostatní
439
rezerva
2 683
vy. Přestěhováním všech žáků do jednoho školního
Rozdíl příjmů a výdajů
-10 703 380,07
pavilonu by se zefektivnilo využívání zařízení.
Současně se počítá s navýšením kapacity školy.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován ze
Záměr přistavět budovu pro druhý stupeň ZŠ
zůstatku roku 2005, jehož výše je 12 887 380,07
pochází již z doby první republiky. Jeho realizaci
Kč. Z této částky bude dále uhrazena další splátka
však překazila druhá světová válka. My na tento
jistiny úvěru Č. spořitelny ve výši 856 000,- Kč,
záměr navazujeme a chceme ho přivést do konce.
další splátka půjčky SFŽP ve výši 228 000,- Kč
Současnou studii přitom citlivě zpracoval vnuk půa půjčka SFRB ve výši 1 100 000,- Kč.
vodního autora. Ministr Bohuslav Sobotka řekl, že
Příjmy
plánovaná přístavba školy má šanci na pomoc ze
Dotace ze SR na školství a státní správu jsou
stanoveny rozpisem státního rozpočtu. Investiční
státního rozpočtu, avšak je třeba hledat i další fidotace ze státního rozpočtu byly schváleny na vynanční zdroje. Jedním z nich mohou být dotace
budování koupaliště a na rekonstrukci základní
v fondů EU a také pochopitelně spoluúčast města.
školy. Pokračuje čerpání dotací na knihovnu a haOdhad nákladů se pohybuje okolo 120 mil. Kč.
sičskou zbrojnici. Daňové příjmy jsou odhadovány
Celý záměr je v tuto chvíli v prvopočátku svého
na základě přijatých daní v roce 2005. Správní pozrodu, a jeho realizaci lze dosáhnou pouze po etaplatky, nájemné, pokuty a úroky jsou stanoveny na
pách přibližně v horizontu minimálně pěti let.
základě odhadu. Prodej skládky je odvozen od
Pokud bychom se rekonstrukcí a přístavbou školy
uzavřených smluv o prodeji. Novým příjmem jsou
nezabývali již nyní, tak za několik let by nastala sidividendy za akcie VaK.
tuace, že kapacita školských zařízení nebude stačit.
Výdaje
A tomu chceme předejít. Proto již nyní tento proVýdaje školských zařízení a Společenského klubu jsou navrženy ve výši 2% navýšení a dle požablém řešíme. A nejde pouze o slova. Letos již naše
davků ředitelek a vedoucího Společenského klubu.
škola získala od vlády ČSSD dotaci sedm milionů
Rozpočet Sboru dobrovolných hasičů byl navržen
korun na půdní vestavbu a opravu oken.
po dohodě s velitelem hasičů. Příspěvky zájmovým
Richard Dolejš, místostarosta Zdic
organizacím v podobě grantů budou ve stejné výši
jako vloni.
Investice
Koupaliště (15 500 000,- Kč), knihovna (12 800 (200 000,- Kč), Knihov (120 000,- Kč),střecha MŠ
000,- Kč), rekonstrukce ZŠ (7 000 000,-Kč), Zahradní (90 000,- Kč), hřiště Černín (90 000,Hasičská zbrojnice (dotace 3 800 000,-, vlastní Kč), úprava odvodnění komunikace (80 000,- Kč),
zdroje 2 000 000,-Kč), Bytové jednotky Černín bytová výstavba Zdice - sever - projekt (50 000,1 200 000,- Kč), Chodník ke Kostalu (3 000 000,- Kč), odbahnění rybníka Pouch - projekt (75 000,Kč), Kasárna - střecha (1 850 000,- Kč) kanalizace Kč), studie II. stupně ZŠ + MŠ (146 000,- Kč), veul. Na Vyhlídce (1 700 000,- Kč), Kanalizace ul. řejné osvětlení Vorlova ul. (20 000,- Kč), chodník
Erbenova (1 900 000,-Kč) rekultivace skládky Černín - projekt (80 000,- Kč), kanalizace u hřbi(1 000 000,- Kč), plyn Palackého nám. (650 000,- tova (50 000,- Kč).
Kč), kaplička v Černíně (150 000,- Kč), Hřiště pro
Podrobně rozepsaný rozpočet na rok 2006 je
skateboard - projekt (100 000,- Kč), protipovodňová k nahlédnutí na webových stránkách města Zdice, na
ochrana - projekt (500 000,-Kč), průmyslové zóny vývěsní desce MěÚ a celoročně na nástěnkách
- projekt (250 000,- Kč), hřiště u Domova důch. v budově radnice. Zpracovala ing. Petra Miláčková.

Rozpoãet mûsta na rok 2006
Celkem příjmy (v tis. Kč)
daňové příjmy
správní poplatky
místní poplatky
neinv. dotace ze SR - školství
neinv. dotace ze SR - st. spr.
soc. dávky
neinv. dotace od obcí
dotace min. financí (koupaliště)
dotace min. kultury (knihovna)
dotace min. financí (rekonstr. ZŠ)
dotace min. vnitra (has. zbrojnice)
nájemné
koupaliště
příspěvek na el. en. kasárna
lesy
prodej skládky
dividendy
úroky
ost. nedaňové příjmy
Celkem výdaje, investice, projekty, rezerva
školství
kultura
koupaliště
veřejné osvětlení
veřejná zeleň
komunální odpad - občané, MPZ
ostatní náklady na odpad
sociální zabezpečení
hasiči (SDH)
městská policie
zastupitelé
vnitřní správa
hřbitov
komunikace
kasárna
úroky
propagace a reklamní materiály města
příspěvek TJ Loko Zdice
domov důchodců
návratná výpomoc TJ Loko
SPOZ, kronika
hřiště
územní plán
granty
lesy

77 323
27 600
325
2 061
735
735
12
450
15 500
12 800
7 000
3 800
5 030
150
100
50
565
133
154
123
88 026
4 753
1 776
175
800
345
2 500
390
486
265
831
1 223
9 989
388
1 867
3 216
250
100
250
150
200
70
87
220
100
42
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V˘stava dokumentÛ doplnila publikaci

Na výstavě si bylo možné prohlédnout i upomínkové předměty Zdic.
Na dny 12. - 22. března připravil pan Pavel
Dušánek do výstavní síně zdické radnice obsáhlou
výstavu dokumentů, které podrobněji seznamovaly
veřejnost s životními osudy 42 osobností uveřejněných v jeho publikaci "Zdice - Rodáci a občané".
K prohlížení byla celá řada zajímavých dokumentů,
které získal při přípravě publikace, a které pro jejich
rozsáhlost nebylo možné v publikaci uveřejnit.
Výstava byla ve všedních dnech otevřena v pracovní době MěÚ. O víkendech, kdy ji bylo možné navštívit vždy dopoledne i odpoledne, si mohli návštěvníci

popovídat i s autorem publikace, mohli si zakoupit
zmíněnou publikaci a upomínkové předměty města.
Mezi návštěvníky výstavy byla i paní Milada
Šáchová, která přijela do Zdic až ze Senohrab
u Benešova. Je snachou štábního kapitána Karla
Šáchy, jehož životní příběh publikace zachycuje.
Pro publikaci i výstavu poskytla mnoho zajímavých rodinných dokumentů. Osobnost škpt. Šáchy
je spojena se zdickými květnovými dny roku 1945.
Na snímku Filipa Janouška je paní Milada Šáchová
v rozhovoru s panem Pavlem Dušánkem.
- Sm -

Pﬁehled poskytnut˘ch finanãních
pﬁíspûvkÛ (grantÛ) na r. 2006

LETNÍ DùTSK¯ TÁBOR
- LETINY u Blovic

Poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Organizace
Částka v Kč
ZO ČSCH Zdice
2 000,Klub českých turistů
5 000,Dětský tenis
2 000,Klub voj. hist. vozidel
5 000,SDH Zdice (mladí hasiči)
6 000,Tenisový oddíl
2 000,Č.svaz včelařů
1 000,Klub plast. modelářů
3 000,ZKO (kynologové)
2 000,SDH Černín
2 000,Sdružení chovatelů koček
4 000,Český zahrádkářský svaz
1 000,Ivan Raboch
1 500,Oddíl odbíjené - st. žák.
4 000,Oddíl odbíjené - ml. žák.
4 000,Šachový oddíl
5 000,FK Olympie Zdice
5 000,Florbal. oddíl
6 000,Pěvecký sbor
4 000,Domov důchodců
5 000,Český červený kříž
1 000,Nemocnice Hořovice
10 000,Klub ZVONEK
2 000,Sportovní komise
15 000,Rezerva
2 500,Celkem
100 000,Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Provozovatel: Společenský klub Zdice, Husova
369 , 267 51 Zdice, Tel.: 311 685 186, 603 382
191, spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz.
Hlavní vedoucí: Přemysl Landa
Zdravotník: Václav Štípek
Vedoucí: Michal Voráček, Václav Košťálek,
Jan Poláček, Aneta Šimonová, Jana Fuxová,
Iveta Kotcherová, Alena Froňková, Jana
Francová a Markéta Hájková
Místo: Rekreační zařízení Letiny (10 km Blovice)
- ubytování: chatky po 4 dětech, vybavení:
splachovací WC, sprchy, umývárka, fotbalové
a volejbalové hřiště, hlavní jídelna, klubovna,
táborová prodejna, zaměření tábora: sportovní a poznávací činnost, koupání v nedalekém
koupališti (1 km)
Celkový počet dětí: 80
Termín: sobota 1. 7. - sobota 15. 7. 2006 (14 dní)
Celotáborová hra: HARRY POTTER V BRADAVICÍCH.
Cena: 3.100,- Kč.
Odjezd: sobota 1. 7. 2006 14 hodin ZDICE náměstí (BUS)
Příjezd: sobota 15 .7. 2006 15 hodin ZDICE náměstí (BUS)
Závazné přihlášky: SPOLEČENSKÝ DŮM
ZDICE, Husova 369 , 267 51 Zdice, Po - Pá 7
- 15.30 hodin, Tel.: 311 685 186, 603 382 191.

Obrazy
a keramické objekty
zaplní v˘stavní síÀ
Kulturní komise a Společenský
klub Zdice srdečně zvou veřejnost
do výstavní síně MěÚ Zdice, kde se ve dnech
10. - 19. dubna koná výstava Mgr. Květy
Makovské: Obrazy a keramické objekty.
Výstava bude slavnostně zahájena vernisáží
v pondělí 10. dubna 2006 v 16 hodin. V dalších
dnech ji bude možné navštívit (i o Velikonocích)
vždy od 14 do 17 hodin.

Svoz odpadu
Město Zdice připravilo pro občany města Zdice
a jeho částí Černín a Knížkovice

V PÁTEK 7. DUBNA 2006
OD 10 DO 18 HODIN
a
V SOBOTU 8. DUBNA 2006
OD 8 DO 14 HODIN
sběr komunálního velkoobjemového odpadu od
občanů (nikoliv tedy odpadu pocházejícího z provozování jakékoliv živnosti, podnikání či firmy)
v areálu bývalých kasáren ve Zdicích, Čs. armády
284 (tel. 311 685 570).
Odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů a občané budou respektovat pokyny obsluhy, která bude odpady přejímat. Ukládán může být
např. tento odpad - textil, dřevo (nepotřebný nábytek), kovy, znečištěný papír, odpad ze zeleně, zemina, kameny, smetky, malé množství stavebního
odpadu - cihel, betonu, tašek, keramiky, větší kusy
skla či plastů; i pneumatiky (vše v množství max.
1 přívěsný vozík) tento sběr nenahrazuje popelnice
a není určen pro sběr nebezpečného odpadu (např.
oleje, barvy, baterie, různá rozpouštědla, kyseliny
apod., ledničky a televizory).
Pro nebezpečný odpad bude organizován svoz
v měsíci květnu 2006.
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Pﬁátelé myslivosti
hodnotili
Jako každým rokem, tak i letos provedlo
myslivecké sdružení "Hrouda Zdice" hodnocení své celoroční činnosti. Výroční schůzi zahájil
předseda sdružení pan Jaroslav Šmíd. Vyzval
všechny přítomné, aby povstáním a minutou ticha uctili památku členů, kteří navždy opustili
řady přátel mysliveckého sdružení.
V přednesené výroční zprávě pak zhodnotil činnost za rok 2005. Myslivecké sdružení "Hrouda
Zdice" má 23 členů ve věku od 20 do 80 let.
Předsedou je výše jmenovaný pan Šmíd, hospodářem pan Vladislav Loubr, mysliveckou stráž tvoří
pánové Josef Červený a Václav Rosenbaum a předsedou revizní komise je pan Vlastimil Raboch.
Sdružení má k dispozici honitbu o rozloze 582
hektarů, za jejíž nájem platí ročně 20 000 Kč. Na
dobrovolných pracích odpracovali členové 350 hodin. V tomto směru byla oceněna práce pana
Antonína Skaly, který odpracoval 60 hodin bez jakéhokoliv nároku na odměnu. Předseda se zmínil
i o jednotlivcích, kteří se dobrovolné práce ani jednou nezúčastnili. Dále informoval přítomné o počtu kusů zvěře, která byla za uplynulý rok ulovena.
Celkem se jednalo o 460 kohoutů bažantů, 12 kusů srnčí zvěře a 34 kusů zvěře černé.
Kladně hodnotil myslivecký ples, včetně finančního přínosu ze vstupného a tomboly, na níž se podíleli
zdičtí sponzoři. Dále upozornil na velké potíže, které
má polní a lesní zvěř v důsledku letošní dlouhé zimy,
včetně pro život zvěře nepříznivých teplotních výkyvů. Ve své zprávě upozornil na ty majitele psů, kteří
venčí své miláčky v polích bez vodítek. Volně pobíhající psi plaší a pronásledují polní zvěř, ničí hnízda a
celkově způsobují myslivosti nevyčíslitelné ztráty.
Rovněž kritizoval počínání nezodpovědných jedinců,
kteří na Knihově zničili 8 laviček, které pak byly při
úklidu lesa spáleny. Lavičky vybudovali bez jakéhokoliv nároku na odměnu členové mysliveckého sdru-

Členové mysliveckého sdružení "Hrouda Zdice".
žení k odpočinku zdických občanů. Své vystoupení
uzavřel poděkováním všem členům, kteří se na práci
mysliveckého sdružení aktivně podíleli.
Po zprávě o hospodaření za rok 2005, návrhu rozpočtu na rok 2006 a zprávě revizní komise následovala diskuse. V ní se hovořilo o opatřeních, která budou přijata v případě výskytu ptačí chřipky a o pojištění chovu bažantů proti této epidemii. Byla projednána možnost zalesnit v rámci brigádní pomoci pozemky, které náleží městu Zdice. Dalším diskutovaným problémem bylo určení hranice honitby na
Knihově a v bezprostředním okolí tohoto vrchu. Na
závěr diskuse informoval předseda členy o probíhajícím sčítání polní a lesní zvěře v současné době.
Po výroční členské schůzi setrvali všichni přítomní v družné debatě, vzpomínajíce na veselé
i vážné zážitky, které ve službě myslivosti prožili.
Je totiž neuvěřitelné, že myslivecké sdružení
"Hrouda Zdice" již v minulém roce oslavilo 55. výročí svého trvání. Toto výročí si již připomněli na
slavnostním zasedání v Knížkovicích dne 8. června minulého roku.
Josef Hůrka

MĚSTO ZDICE, Husova 2, 267 51 Zdice
na základě spolupráce s Diakonií Broumov, oblastního střediska v Praze
pořádá

H U M A N I TÁ R N Í S B Í R K U Š AT S T VA a j .
Občané našeho města mohou přinášet (přivážet)
v období od pondělí 3. dubna 2006 do soboty 15. dubna 2006 v době od 8.00 do 19.00 hodin,
do areálu bývalých kasáren ve Zdicích, ul. Čs. armády 284, tel.: 311 685 570,
oblečení všeho druhu, boty, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, péřové a vatové přikrývky,
polštáře a deky, použité nádobí, zbytky látek, vlnu a hračky, vše čisté a zabalené v krabici či igelitovém
pytli. Výše uvedený materiál bude přebírán zaměstnanci Městského podniku Zdice a bude uskladněn.
Touto cestou bude poskytnuta materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí.
Po ukončení sbírky budou veškeré donesené věci odvezeny občanským
sdružením Diakonie Broumov, pobočka Praha, do jejich prostor.
Všem, kteří přispějí svými dary, předem děkujeme!

Zdické meteorologické okénko
V měsíci únoru 2006 byly 3 dny jasné, 3 dny
skoro jasné, 7 dní polojasných, 2 dny oblačné,
3 dny skoro zatažené a 10 dní zatažených.
Celkem bylo 17 dní mrazivých s teplotou od -0,1
do -10° C a 3 dny arktické s teplotou pod -10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: -14° C 5. 2. (neděle), - 11° C 1. a 6. 2. (středa, pondělí), -10° C 2.
a 27. 2. (čtvrtek, pondělí), -9° C 3. a 14. 2. (pátek,
úterý), - 6° C 28. 2. (úterý), -5° C 25. 2. (sobota), 4° C 26. 2. (neděle).
Nejchladnější den: neděle 5. 2., kdy se teplota
pohybovala od -4° C do -14° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 9° C 19. 2. (neděle),
6° C 17. 2. (pátek), 5° C 18., 20., 21. 2. (sobota,

pondělí, úterý), 4° C 9., 15., 16., 24. 2. (čtvrtek,
středa, čtvrtek, pátek), 3° C 8., 10., 28. 2. (středa,
pátek, úterý).
Nejteplejší den: neděle 19. 2., kdy se teplota
pohybovala od 2° C do 9° C.
Průměrná teplota za měsíc únor: -0,26° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 993 hPa 16. a 17. 2.
(čtvrtek, pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1032 hPa 5. 2. (neděle).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2 :
7,51 l vody 7. 2. (úterý), 5,50 l 16. 2. (čtvrtek), 2,99
l vody 10. 2. (pátek), 2,35 l vody 11. 2. (sobota).
Celkem v měsíci únoru napršelo a nasněžilo:
Josef Hůrka
26,86 1 vody na 1 m2.

Foto: Archiv MS „Hrouda Zdice“.

Z DENÍKU
POLICIE âR
13.2.: Slovní a fyzické napadení v Černíně.
Předáno SKPV pro tr. čin ublížení na zdraví a výtržnictví.
20.2.: NP se vloupal v noci do auta pod kotelnou
ve Zdicích. Rozbil okno a ukradl autorádio.
Neviděl někdo pachatele?
25.2.: NP se vloupal do plechových kontejnerů na
ČD Zdice od 24. 2. - 16 hod. do 25. 2. 7.30 hod.
Ukradl čtyři 20 l kanystry s naftou a nářadí - velkou golosadu, AKU šroubovák a drobné nářadí. Je
v šetření.
27.2.: NP se pokusil vloupat do benzínového čerpadla, kde se pomocí betonového masívu pokusil
rozbít skleněnou výplň, což se mu nepodařilo.
Způsobil pouze hmotnou škodu. Neviděl někdo pachatele kolem 18. hod.?
8.3.: NP se vloupal do domu čp. 423 v ulici
Komenského, kde v době od 7.10 do 12.10 hod.
vytlačil okno, vnikl do domu, který prohledal
a z koupelny ukradl dvoje náušnice ze žlutého kovu s bílým kamínkem, řetízek s bílým kamínkem,
pánské hodinky zn. Atlantik s koženým páskem, finanční hotovost a 4 ks stravenek Ticket Restaurant.
Neviděl někdo pachatele? Je v šetření.
Všechny tyto případy jsou šetřeny jako trestné
činy.
13.2.: NP rozbil dlažební kostkou okna prodejny
Smíšeného zboží v ul. Veliská. Neviděl ho někdo?
17.2.: Sousedské neshody ohledně kočky - předáno správnímu orgánu.
20.2.: Při silniční kontrole ve Zdicích kontrolován
řidič z Berouna, který před jízdou požil alkohol.
Byl oznámen spr. orgánu a další jízda zakázána.
21.2.: Slovní napadení mezi místními občany před
domem na ulici, předáno spr. orgánu.
22.2.: Slovní vyhrožování a krádež finanční částky
občanem z Chodouně je v šetření a bude předáno
spr. orgánu.
24.2.: Slovní a fyzické napadení nezletilci ve
Zdicích předáno spr. orgánu na odložení.
3.3.: Občan z Chodouně nezaplatil útratu v baru ve
Zdicích. Je v šetření.
4.3. Při silniční kontrole ve Zdicích zjištěn občan
z Knížkovic, který před jízdou požil alkohol. Byl
oznámen spr. orgánu a další jízda mu byla zakázána.
9.3.: Při silniční kontrole ve Zdicích kontrolován
řidič z Knížkovic, který před jízdou požil alkohol.
Bude oznámen správnímu orgánu.
Všechny tyto případy jsou šetřeny jako přestupky.
Mjr. Bláha, ved. oddělení

str. 5

ZN ã. 167

Pûkná klubovna KPM Zdice

V opravdu pěkném prostředí se scházejí členové Klubu plastikových modelů Zdice. Klubovnu si sami upravili z balkonu tělocvičny ZŠ v Žižkově ulici.
Porovnejte sami, jak všechno bezvadně udělali a účelně vymysleli. Na snímcích pana Cinka je vidět objekt před a po rekonstrukci.

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA

V˘stava plastikov˘ch
modelÛ

VZPOMÍNKA

NARODILI SE

Dne 15. dubna uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustil pan
JOSEF JUROK.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka a dcery s rodinami.

❁❁❁❁❁
Dne 3. dubna uplyne rok,
kdy dobrovolně odešel ze života pan MILAN POPELKA
ze Zdic.
Vzpomeňte v dobrém.

OPUSTILI NÁS
KPM Zdice ve spolupráci s MěÚ Zdice pořádá v sobotu 1. dubna ve Společenském domě ve
Zdicích soutěžní výstavu plastikových modelů
nazvanou "Zdická padesátka".
Přejímka modelů: 8.00 - 10.00 hodin. Pro veřejnost je výstava otevřena od 10.00 do 15.00 hodin,
kdy bude vyhlášení výsledků a ukončení výstavy.

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM DUBEN 2006
So 1. 4. Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou, vstupné 60,- Kč. Nová česká komedie. Hrají
Jaroslav Dušek a Igor Chmela. Začátek v 17.30 hod.
So 8. 4. Panic je nanic, vstupné 60,- Kč.
Honza, Vašek a Jirka si chtějí užít prázdniny se
vším všudy! Hrají Šárka Vaňková, David Vobořil
a další. Začátek v 17.30 hod.
So 15. 4. Karlík a továrna na čokoládu,
vstupné 60,- Kč. Fantastická říše výstředního
majitele čokoládovny dokáže dělat divy!
Začátek v 17.30 hod.
So 22. 4. Experti, vstupné 60,- Kč. Sek jsem
sexem - teenagerovská komedie. Hraje Michal
Foret. Začátek v 17.30 hod.
So 29. 4. Fimfárum 2, vstupné 60,- Kč. Nové
pohádky pro "chytré děti a chytré dospělé".
Začátek v 17.30 hod.

22. 2.
23. 2.
25. 2.
9. 3.
9. 3.
9. 3.
11. 3.
14. 3.
18. 3.

Věra Brožová, Zdice
Růžena Heroutová, Zdice
Jarmila Sklenářová, Zdice
Jiřina Marešová, Černín
Jarmila Pokorná, Zdice
Antonín Veselý, Zdice
Milada Frýbertová, Zdice
Eliška Smetanová, Zdice
Vladislav Kaiser, Zdice

85 let
86 let
85 let
81 let
85 let
94 let
93 let
85 let
71 let

18. 2. Tomáš Sekyrka, Zdice
21. 2. Dominik Hebeda, Zdice
22. 2. Kateřina Štochlová, Zdice

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci dubnu 2006 oslaví:
97 let - Marie Spoustová, Zdice
93 let - Zdeňka Smutná, Zdice
90 let - Marie Humlová, Zdice
89 let - Libuše Nováková, Zdice
87 let - Anna Maříková, Černín
86 let - Františka Tomanová, Zdice
86 let - Jiří Procházka, Zdice
86 let - Izidor Káčerík, Zdice
85 let - Miloslav Puchmeltr, Zdice
84 let - Květoslava Ježková, Zdice
83 let - Anna Richterová, Zdice
82 let - Marie Valešová, Zdice
82 let - Jiřina Štochlová, Zdice
82 let - Jarmila Šprincová, Zdice
82 let - Jaroslava Ciprová, Zdice
80 let - Ludmila Tauchenová, Zdice
80 let - Věra Palásková, Zdice
80 let - Jaroslava Justychová, Zdice
80 let - Vladimír David, Zdice
80 let - Věra Červená, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Spoleãensk˘ klub Zdice vás zve:
Sobota 1. 4. Zdická padesátka - výstava Klubu
plastikových modelářů Zdice, SD Zdice, pro veřejnost otevřeno od 10 do 15 hod.
Pátek 7. 4. Zájezd do skanzenu v Přerově nad
Labem - Velikonoční výstava "Jaro na vsi", cena
110,-Kč, odjezd ze Zdic v 11.30 hod.
Neděle 9. 4. Zájezd do Divadla bez zábradlí
v Praze na komedii "Kdes to byla v noci", hrají:
Zuzana Bydžovská, Bohumil Klepl, Filip Čapka,
Lenka Termerová, Martha Issová, Lenka
Vlasáková a další, odjezd ze Zdic v 17 hodin, cena
vč. autobusu 370,- Kč.
Neděle 9. 4. Dětská diskotéka, soutěže o ceny,
začátek v 15 hodin, vstupné 20,- Kč.
Neděle 23. 4. Dětská diskotéka, soutěže o ceny, začátek v 15 hodin, vstupné 20,- Kč.

Středa 26. 4. Tradiční jarní koncert, účinkuje:
Dětský pěvecký sbor Skřivánek, Zdický vokální
smíšený sbor a další hosté, začátek v 18 hodin,
vstupné 40,- Kč.
Sobota 29. 4. Koncert hudební skupiny READY
KIRKEN, začátek v 21 hodin, vstupné 150,- Kč.
Pozor! Přijímáme přihlášky na zájezd do
Divadla Ta Fantastika v Praze na muzikál EXCALIBUR - 26. 5. 2006 (pátek), hrají: Kamil
Střihavka, Lucie Bílá, Michael Kocáb, Daniel
Hůlka, Lucie Vondráčková, Vilém Čok a další, odjezd ze Zdic v 16 hodin, cena bude upřesněna.
Předprodej na akce: Společenský dům Zdice
po - pá 7 - 15.30 hod., Tel.: 311 685 186, 603 382
191, spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz .
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Vzpomínali na práci ve Zdick˘ch novinách
Na setkání k 15. výročí, kdy vyšlo první číslo
Zdických novin (ZN), se také vzpomínalo. Dali jsme
slovo těm z hlavních aktérů, kteří se schůzky zúčastnili. Za paní Janou Smíškovou jsme zašli domů,
protože upadla na náledí a velice bolestivě si potloukla nemocnou páteř. S Františkem Vorlem jsme
si schůzku sice domluvili, ale nakonec z ní sešlo, protože se obával, aby si při rozhovoru nemusel připomenout pro něj nepříjemný odchod z redakce ZN.
Nedocenění a nepochopení své téměř desetileté práce, coby vedoucího redaktora ZN, ještě dnes vnímá
jako křivdu. Ponechali jsme ho tedy v klidu, avšak
téměř všichni, kteří zde mají slovo, si na něho vzpomněli a ocenili jeho mimořádný přínos pro existenci ZN a obohacení společenského dění ve Zdicích.
Díky jeho píli ZN přežily a získaly si stálé čtenáře.
Jana Smíšková - dnes v invalidním důchodu, od r. 1994 je
členkou městského zastupitelstva a předsedkyní kulturní komise. S panem Vorlem začala
spolupracovat hned od prvního
čísla ZN, tehdy ještě učila na
ZŠ matematiku. "V březnu
1991 jsem do prvního čísla dávala článek k výročí T. G. Masaryka. Hlavním redaktorem byl dr. Vorel, u zrodu ZN stál pan učitel
Koula. Přestávku jsem měla, když dával dohromady
noviny pan Kuška, a od roku 1994 jsem opět začala
spolupracovat s panem Vorlem a Hůrkou. Když pan
Vorel v roce 1999 odešel, domluvili jsme se s panem
Hůrkou, že zůstaneme v redakční radě ZN, protože by
byla škoda, kdyby zanikly. Za nějakou dobu budou ZN
svědectvím doby a dokladem historie i pro kronikáře.
Postupně začaly v ZN vycházet i fotografie, měnila se
jejich tvář v důsledku vývoje techniky. Dříve jsme
články psali ručně, či na stroji. Díky novinám jsem se
naučila pracovat s počítačem. Práci pro ZN beru jako
službu lidem, podobně jako práci předsedkyně kulturní komise. V posledních letech jsou ZN i na internetu,
takže si je lidé přečtou i mimo Zdice. Ozval se mi známý i z Moravy, že je nemáme na internetu včas.
Dokonce se nám přihlásil asi před dvěma lety zdický
rodák žijící ve Švédsku, který si ZN předplatil."
Paní Smíšková kladně hodnotí, že současné vedení
města, v čele s panem starostou, novinám fandí,

spolupracuje s redakční radou, neboť si je vědomo
jejich přínosu pro dokumentaci o životě ve městě.
Paní Smíškové práce na novinách přinesla seznámení s novými a zajímavými lidmi, a sváteční zážitky při rozhovorech s nimi. Tyto lidi by jinak nepoznala. V poslední době to byl např. vnuk
Antonína Dvořáka, Štěpán Rak, PhDr. Blažíčková,
velice pěkné bylo setkání s pracovníky archivu
v Berouně a se spoustou dalších mimořádných lidí.
Miloslav Kuška - dnes provozuje Uměleckou agenturu REX,
která vyváží lidi za kulturou do
Prahy. ZN dával dohromady od
podzimu 93 do podzimu 94.
Převzal je od pana dr. Vorla. Při
vzpomínce se zasnil: "Byla to
krásná doba - pionýrská. Velmi
rád vzpomínám na zasedání redakčních rad s pány Koulou, Holotinou, Gertnerem…
Snažil jsem se dělat noviny velice pestré spíš do oblasti
magazínu, což se dařilo. Byly čtivé, vydávali jsme 2000
až 3000 kusů. Z rubrik vedla "Šušká se…" Za tuto rubriku mi lidé, jichž se dotýkala, hrozili i fyzickou likvidací, a dokonce mi i kamenem rozbili okno... Měli jsme
úzkou spolupráci s radnicí, hlavně s tajemníkem panem
Dušánkem, pak s dr. Bubníkem." Pan Kuška přestal noviny dělat kvůli nedostatku času, protože odešel z funkce vedoucího Společenského klubu v Hořovicích a stavěl se na vlastní nohy jako majitel UA REX.
Jarmila Čížková - působila
v ZN za vedení obou pánů Vorla i Kušky. Protože pracovala
v Berouně, zajišťovala spolupráci s tiskárnou. "Samostatně jsem
noviny nevedla, brzo se toho
opět ujal pan Vorel. Měla jsem
toho taky hodně, působila jsem
v kulturní komisi atd. Pro noviny
jsem přepisovala články a v tiskárně Baroko & Fox
taky dělala korektury. ZN jsme sami rozváželi. Když
nebyly včas na stáncích, tak mne lidé chytali na ulici, co se děje. Byla to hezká doba a ráda na ní vzpomínám, práce pro ZN mne bavila. Dnes se mi nejvíce líbí, co píše Jana Smíšková. Nyní jsem v důchodu a dělám ve Sboru pro občanské záležitosti, chodíme přát k různým výročím, vítáme občánky atd."

Zápis dûtí do 1. tﬁíd
Ve čtvrtek 9. února se konal v ZŠ zápis dětí do 1.
tříd. K zápisu se dostavilo s rodiči 55 dětí. Nejvíce
dětí bylo ze Zdic - 36, další děti byly z následujících obcí: Chodouň - 6, Stašov - 5, Černín - 3,

Josef Hůrka - začal se ZN spolupracovat na popud dr. Vorla
od roku 1994. Tím si v důchodu
splnil celoživotní sen být novinářem. A je jím až dodneška.
Věnuje se převážně historii, ale
dal dohromady i několik zdařilých cestopisů, fejetonů, příhod
ze života. "Při kritice dění jsem
se ne vždy setkal s pochopením, pak se ta kritika
obrátila proti mně, jednou mi dokonce kritizovaní
vyhrožovali žalobou, kdybych nebyl nastupoval
druhý den do nemocnice, byl bych se bránil důrazněji. A tak se raději držím historie. Moje babička
byla chodící filozof, historik, doktor, prostě velice
nadaná žena, i když měla 5 obecných. Vyprávěla
mi příběhy, které jsem si pak ověřoval v archivu
v Berouně. Získal jsem tam velice dobrého přítele
pana Topinku, je to mladý muž, jehož maminka
pochájí ze Zdic. Inspirací mi je rozhlas, televize,
pak se příběh snažím ve spolupráci s archivem doplnit, rozvinout..." Pan Hůrka si na základě podnětů
od občanů myslí, že je v ZN málo kritiky. Avšak je
nutné, aby se kritizovaný mohl k problému vyjádřit
ve stejném čísle, v němž zazní kritika. Odpověď
s odstupem měsíce ztrácí pro čtenáře souvislost.
Přemysl Landa - nastoupil jako vedoucí Společenského klubu ve Zdicích v září 1999, právě
v době, kdy dr. Vorel skončil
práci na ZN a nechtěl v ní už dál
pokračovat. "Vyvstala před námi otázka, co s novinami dál.
Dělali jsme je kolektivně s paní
Smíškovou a panem Hůrkou,
o spolupráci jsme se obrátili na Podbrdské vydavatelství a tato spolupráce trvá dodnes. Moje funkce
je manažer ZN. Mám na starosti shromažďování
materiálů, inzerce a rozvoz cca na 12 prodejních
míst v počtu cca 800 kusů." Pan Landa tento počet
novin považuje v dnešní době za optimální, všechny se prodají, a pokud si každý výtisk ZN přečtou
v průměru tři lidé, pak je to pěkný výsledek. Pokud
se na někoho ZN nedostanou, zavolejte to panu
Landovi do Společenského domu...
Zpracovala Marta ŠeVac.

Zájezd do skanzenu

Levín - 2, Hředle - 1, Hořovice - 1, Chlustina - 1.
Převládali chlapci, kterých bylo u zápisu 32. Po
konzultaci s učitelkami požádá 13 rodičů o odklad
školní docházky svých dětí.
Zápis do 1. třídy byl důležitým dnem v životě budoucích
prvňáčků.
Určitě na něj
bude vzpomínat
i Simonka Podskalská, kterou
při zápisu přivítala paní učitelka Marie Paulová.
Foto: Sm

Kulturní komise a Společenský klub pořádají v pátek 7. dubna zájezd do Polabského
národopisného muzea (skanzenu) v Přerově
nad Labem. V celém areálu právě bude probíhat velikonoční výstava "Jaro na vsi".
Cena zájezdu 110,- Kč. Odjezd v 11.30 hodin
z náměstí. Přihlášky: Spol. dům Po - Pá 7 - 15.30 h

Divadlo
v M· Zahradní
Mateřské centrum Sluníčko při Mateřské
škole Zdice v Zahradní ulici zve děti a jejich
maminky na dvě divadelní představení.
Ve čtvrtek 6. dubna v 10.30 hod. přijede se svou
hereckou školičkou pan Tesař z Kladna. Vstupné
20,- Kč. Ve čtvrtek 20. dubna v 8.45 hod. zahraje
Divadelní soubor Úsměv z Chotěboře pohádku O
zlé koze. Vstupné 40,- Kč.
Zdeňka Pacourková, ředitelka MŠ Zahradní
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Vítûzství a prohry ruského generála Vlasova
Dějiny II. světové
války znají mnoho generálů, ať stáli na
straně Spojenců, či
v řadách hitlerovské
fašistické
armády.
Snad nejrozporuplnější osobností se stal
generál Rudé armády Andrej Andrejevič
Vlasov, který se zapsal
i do českých dějin aktivní účastí svých vojsk
v povstání pražského
lidu proti fašistickým
okupantům v květnu
Průjezd Vlasovovy armády Berounem 5. 5. 1945.
roku 1945.
Pocházel z chudé, početné rolnické rodiny. se stalo v předvečer II. světové války. Od té doby
Narodil se roku 1900 ve vesnici Lomakino v gu- Vlasov nenáviděl Stalina i režim, který toto bezbernii Nižný Novgorod. Vystudoval kněžský semi- práví umožňoval.
Vojenská kariéra Vlasova naopak zaznamenala
nář, kde byly studie zadarmo. V roce 1933 se oženil se ženou, která pocházela z dobře situované ro- vzestup. Po napadení SSSR postupovala hitlerovdiny. Po vstupu do Rudé armády předstíral, že ská armáda velice rychle do nitra země. Koncem
s ní nežije, aby mu její původ nebránil ve vojenské roku 1941 už obléhala Moskvu a zdálo se, že její
kariéře, pro kterou měl od samého počátku mimo- osud je zpečetěn. Vyčerpání německých vojsk
řádné předpoklady. Jeho další život zásadně ovliv- z rychlého postupu využil Vlasov k riskantnímu
nil vykonstruovaný proces s generálem Tucha- a nikým neschválenému protiúderu, který hnal
čevským, kterého znal a nesmírně si vážil za zá- fašisty od Moskvy. Za tento čin byl Vlasov
sluhy o modernizaci armády. Spolu s ním bylo od- Stalinem vyznamenán a povýšen do hodnosti
souzeno na 30 000 důstojníků k nuceným pracím generál poručíka. Z rozkazu Stalina je převelen
na Sibiři a mnozí byli odsouzeni k trestu smrti. To k 2. úderné armádě, která měla prolomit blokádu

Putování minulostí âernína

Leningradu. Vzhledem k zmatku a nepořádku,
který zde vládl nebylo v lidských silách během
několika týdnů vybudovat bojeschopnou armádu.
Navíc chyběly potraviny a munice. Po vydání
rozkazu k útoku se 2. úderná armáda dostala
v prostoru Leningrad - Novgorod do německého
obklíčení a po několika dnech byla Němci
zcela rozprášená. Vojenští experti ale prokázali,
že generál Vlasov nemá žádnou vinu na tom,
že armáda upadla do zajetí. V polovině června
1942 ve vesnici Tuchovecki, na základě udání
ubytovatele, byl spolu se svou kuchařkou generál Vlasov zajat. Celkem padlo do zajetí na
30 000 sovětských vojáků a přibližně stejný počet
jich přišel o život.
Na základě rozhovoru německých generálů
s Vlasovem, dospěli k názoru, že chová k Stalinovi
a bolševikům nenávist. Zcela opačný vztah měl
k ruskému národu a prostým lidem. V té době
již v Německu existovaly početné skupiny
Ukrajinců a Rusů, které se netajily spoluprací
s Němci proti Stalinovi. Ty vytvořily Ruskou
osvobozeneckou armádu (ROA). Vlasov jako nejvyšší vojenský velitel se záhy dostal do jejího vedení. Pojal myšlenku, že většinu sovětských vojáků dostane z koncentračních táborů do svých řad,
jakož i část občanů z okupovaného území SSSR.
Přes odmítavý postoj některých zajatců dokázal
získat pro ROA na 800 000 příslušníků. V té době
se Vlasov dozvídá, že jeho žena byla popravena.
O osudu syna žádná zmínka.
Josef Hůrka
Dokončení příště.

5. ãást

V minulém čísle Zdických novin jsme v článku "Putování minulostí
Černína" dospěli do 1. poloviny 19. století. Dnes přinášíme další údaje
z černínské historie.
Revoluční rok 1848 přinesl zrušení roboty. I když zákon o zrušení poddanství a robotních břemen znamenal dějinný zvrat v životě venkovského obyvatelstva, musela se většina sedláků z roboty vykoupit. Jen pro malé chalupníky a domkáře se robota rušila bez náhrady. Následující rok 1849 přinesl zrušení starého vrchnostenského systému, uzákonění obecního zřízení, samostatnost obcí a volitelnost jejich zástupců.
Prvním starostou v Černíně se stal v roce 1850 bývalý rychtář Antonín
Arnošt. Při zřizování okresů v roce 1850 připadl Černín spolu s částí obce
Svatá, tzv. černínská Svatá I. díl, k okresu hořovickému, později berounskému.
Část obce Svatá - II. díl patřil do okresu rakovnického. Po Antonínu Arnoštovi,
který byl starostou až do roku 1861, kdy měl Černín 39 domů a 355 obyvatel,
následují další starostové: Petr Červený, Josef Mudra, Antonín Pošmourný,
František Prošek, František Perman, Jan Novotný, Antonín Skalka, Václav
Nový. Prvním prvorepublikovým starostou se v roce 1919 stal Josef Mencl.
V polovině 19. století byly v Černíně dva hostince - u Prošků čp. 12
a Permanův čp. 16, kde se přezdívalo U Dřevů. Tato přezdívka přiváděla neznalé lidi snadno v omyl. Stalo se, že na jedné taneční zábavě ve Zdicích
U Pánků (dnes radnice), které se zúčastnil i tehdejší nejstarší syn Permanů Petr, kupec v Karlíně, oslovovala ho jedna dívka pane Dřevo. Ke konci 19. století tyto hostince zanikly a černínští se scházeli v hostinci U Marešů v čp. 1, kde
se přezdívalo U Hučilů. Později vznikl další hostinec Josefa Šmída v čp. 31.
Výraznou postavou 1.poloviny 19. století byl černínský forman Josef Červený
z čp. 8, který rozvážel zboží obchodníkům, zvláště hřebíky. Formanstvím značně
zbohatl. V Černíně je v 1. polovině 19. století doložena výroba vápna, a to ve dvou
pecích. Není však známo, kde kruhové vápenné pece stály. Je možné, že výroba
vápna byla v Černíně už v 18. století. Někteří obyvatelé z Černína našli zaměstnání i v dolech na železnou rudu v Hroudě ve Zdicích. V samotném Černíně se
v 2. polovině 19. století prováděl průzkum rudných ložisek. První zpráva o černínském ložisku, jehož ruda je mineralogicky odlišná od rudy zdické, je z roku
1863. Byla nejprve těžena lomem. Později v letech 1909 - 1912 prováděl nový
vlastník, Pražská železářská společnost, další průzkum na povrchu. V roce 1912
se přešlo k báňskému průzkumu a byla ražena štola Eugen. V roce 1916 byla provedena ražba další štoly zvané Bedřich, a to v místech, kde bývala stará, dávno
zaniklá štola Barbora. O rok později byla práce na tomto průzkumu zastavena.

Budova školy byla vystavěna v roce 1873 a 7. října téhož roku byla slavnostně
vysvěcena.
Velký význam pro obec mělo založení školy v roce 1867. Vyučování začalo 21. listopadu. Pro učebnu byla pronajata místnost u Václava Permana v čp.
16, byt učitele byl v čp. 17 u Josefa Mudry. Prvním učitelem byl Josef Perlík.
Budova školy byla postavena v roce 1873 a měla čp. 44. Byla v ní jedna třída
a tři místnosti pro byt učitele, kterým byl v roce 1873 Bartoloměj Bébr. V roce 1883 byla při škole zřízena štěpnice a zelinářská zahrádka. Ženským ručním pracím začala od 2. 1. 1872 vyučovat Františka Skalková ze Hředel.
O školu se starala místní školní rada. Tato budova sloužila svému účelu tři
čtvrtě století. Škola v Černíně zanikla pravděpodobně v roce 1948. Od školního roku 1949/50 docházely děti již určitě do zdické školy.
V roce 1901 vznikl v Černíně Sbor dobrovolných hasičů. Prvními funkcionáři byli: starosta SDH Antonín Skala, velitel Jan Prošek, zástupce velitele
František Mašek a jednatel Josef Mudroch. Sbor měl 16 činných členů. V roce 1902 byla zakoupena stříkačka. Členové se podíleli i na kulturní činnosti
obce, zvláště po spojení s ochotnicko-čtenářskou besedou v Černíně. Za první světové války 1914 - 18 narukovalo mnoho černínských hasičů. Celkem narukovalo z Černínu po dobu války 45 mužů, 13 se jich už z bojišť nevrátilo.
Hasičský sbor nechal na kopci nad návsí v blízkosti kapličky postavit v roce1924 padlým občanům Černína pomník.
Ladislav Zvonař
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Boj proti drogám
Společenský klub Zdice společně se Základní
školou ve Zdicích ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou Policie ČR uspořádali ve
dnech 21. a 22. března besedu o drogách. Se žáky 2. stupně ZŠ Zdice přijeli besedovat členové
skupiny metodiky a prevence Národní protidrogové centrály Policie ČR.
Policisté žáky seznámili s dostupnými drogami
a upozornili je na možná nebezpečí a dopady po jejich aplikování. Vyprávění obohatili několika příběhy ze své dlouholeté praxe, které žáky zajímaly
nejvíce. Beseda byla vedena v kamarádském a vzájemně se respektujícím duchu a veškeré dotazy žáků byly zodpovězeny.
Můžeme jen doufat, že žáci 2. stupně ZŠ Zdice si
dobře zapamatovali uvedené příklady z policejní praxe
a nenechají se zlákat možností braní návykových látek.
Na závěr bych rád poděkoval Policii ČR za spolupráci při realizaci této besedy a doufám, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat. Přemysl Landa,
vedoucí Společenského klubu Zdice

·achové turnaje
V sobotu 4. 3. proběhly 2 šachové turnaje pro
mládež. V Praze na Smíchově již 8. ročník prestižního šachového turnaje čtyřčlenných družstev Turnaj kosmonautů a v Roztokách u Prahy
Přebor města Roztoky.
Turnaj kosmonautů v konkurenci 24 družstev
s přehledem vyhrálo družstvo složené z hráčů Lokomotivy Zdice (Vítek Rosenbaum, David Turický)
a Sokolu Buštěhrad (Jan Šáfr, Michal Schmalz). Za nimi s pětibodovou ztrátou skončilo družstvo ŠK Smíchov a třetí se umístili hráči z Unionu Plzeň. Jako každý rok mezi mladé šachisty a šachistky zavítal poslanec EU pan Vladimír Remek, který s nimi po skončení turnaje uspořádal besedu a pro vítěze zajistil vyhlídkový let.
Přeboru města Roztoky se zúčastnilo celkem 44 dětí z Kladna, Roztok u Prahy, Úholiček, Berouna, Zdic,
Rakovníku, Slaného, Kladna, Řevnic a Buštěhradu.
Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol, 2x25 minut
na partii. Děti byly rozděleny do 2 turnajů: turnaj
mladších (29 účastníků) a starších (15 účastníků).
V turnaji mladších žáků zvítězil Lukáš Gerold
z Lokomotivy Zdice, druhá byla Michaela Hatašová z oddílu Caissa Úholičky, třetí skončil Radek

Foto: Radek Hampl.

MládeÏ, trestní odpovûdnost a drogy
Drogy jsou stále aktuálním problémem dnešní společnosti, a není výjimkou, že s drogou mají zkušenosti již děti na základních školách. Je
třeba si uvědomit, že i na první pohled nevinný
experiment s drogou může naplnit skutkovou
podstatu trestného činu nebo přestupku.
Drogová kriminalita je postihována podle speciálních skutkových podstat trestných činů uvedených ve zvláštní části trestního zákona. Od
roku 1999 je zákonem postižené i přechovávání
omamných a psychotropních látek pro vlastní
potřebu. Pro posouzení toho, zda se pachatel
dopouští trestného činu či přestupku, je rozhodující množství drogy, které u sebe člověk právě
má. Jak vyplývá z názvů skutkových podstat
trestných činů, trestná je i výroba omamných
a psychotropních látek. Poslední dobou se policisté často setkávají s případy, kdy si mladí lidé
doma nebo v blízkosti bydliště vypěstují konopí.
Mnohdy si však ani neuvědomí, že i v tomto případě jde o zakázanou výrobu drog.
Jak už bylo zmíněno, protiprávní činnost spojenou s drogami lze postihnout podle speciálních
"drogových" skutkových podstat trestných činů.
Jde o nedovolenou výrobu a držení omamných
a psychotropních látek a jedů podle §§ 187, 187a,

Mladí zdičtí šachisté.
Oberman z Lokomotivy Beroun.
Umístění hráčů Lokomotivy Zdice: 9. Jan
Rosenbaum, 16. Tomáš Cisko.
Turnaj starších vyhrál Jakub Haman z ŠK Kladno,
druhý se umístil Jan Švach, třetí Ondřej Franc oba
z ŠK Řevnice. Hráči Lokomotivy Zdice si nevedli dobře. Michal Kučera skončil 14. a Vlaďka Bastlová 15.
Z berounských kroužků (DDM Beroun,

Lokomotiva Beroun a ZUŠ Lidinské) přijelo do
Roztok 12 dětí. V mladších byl nejlepší Radek
Oberman (3), dále Šimon Trögler (10), Patrik Pabst
(11), Štěpán Kebrle (13), Martin Sebera (14), Patrik
Šnobl (19), Dominik Pabst (22), Jiří Vrecion (24),
David Sebera (25), Dominika Vrecionová (28). Ve
starších Michal Valašik (10), Jana Komašková (12).
Eva Rosenbaumová

188 a šíření toxikomanie podle § 188a. S touto problematikou však souvisí i řada dalších trestných
činů (např. ohrožování návykové látky). Méně
závažná jednání mohou být kvalifikována jako
přestupek na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. f)
a písm. j).
V souvislosti se zneužíváním drog mládeží, je
důležité si uvědomit, že i osobě mladší osmnácti
let hrozí za takové jednání sankce. Pokud jde
o trestní odpovědnost mládeže za protiprávní činy
uvedené v trestním zákoně (a nejen ty spojené
s drogami), je upravena zákonem č. 218/2003 Sb.,
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů. Podle tohoto zákona se trestný čin, nebo čin
jinak trestný, kterého se dopustí dítě mladší patnácti let nebo mladistvý, nazývá proviněním a soud
pro mládež za něj může uložit opatření. Dítě do
patnácti let není trestně odpovědné a nemůže být
postihnuto ani za přestupek. Přesto to neznamená,
že se mu nemůže nic stát. Dopustí-li se dítě mladší patnácti let činu jinak trestného, může mu soud
pro mládež uložit opatření v podobě dohledu probačního úředníka, zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného
programu ve středisku výchovné péče nebo
ochrannou výchovu. Dítěti staršímu dvanácti let
a mladšímu patnácti let, které se dopustilo činu,
za nějž lze uložit výjimečný trest, soud ochrannou
výchovu uložit musí. Uvedený zákon dále upravuje trestní odpovědnost mladistvých, tedy osob ve
věku od 15 do 18 let. Mladistvý je za protiprávní
činy trestně odpovědný, a soud pro mládež mu může uložit některé z ochranných, výchovných či
trestních opatření stanovených zákonem.
Odhalování a vyšetřování deliktů spojených
s omamnými a psychotropními látkami je s ohledem na uzavřenost drogové komunity pro Policii
ČR nesnadný a časově náročný úkol. Dopadení pachatele často předchází několikaměsíční intenzivní
tvrdá práce policistů založená na sbírání informací
a usvědčujících důkazů. Policie ČR se však nezaměřuje jen na represivní opatření vůči pachatelům,
a v oblasti drogové problematiky realizuje i preventivní akce, například besedy se žáky základních
a středních škol. V nejbližší době proběhne beseda
s protidrogovou problematikou mezi policisty a žáky Základní školy ve Zdicích 21. a 22. března.
por. Bc. Veronika Benediktová, OŘP Beroun
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Pozdrav do âíny
Pozdrav může zaslat každý, a to bez poplatku
za poštovné, či za drahý telefon. Stačí pouze
odevzdat PET lahve od minerálek a limonád do
označených kontejnerů. Nevěříte? Je tomu skutečně tak. Tato asijská velmoc kupuje ve velkém
použité PET lahve jako surovinu pro výrobu
textilního vlákna, netkaného textilu, zimních
bund, spacích pytlů a řady dalších výrobků.
Čínský a asijský trh s více jak miliardou obyvatel je k nenasycení.
Když už hovoříme o PET lahvích, podívejme se
na jejich zrod. U nás se vyrábí z derivátů etylglykolu a kyseliny teraftalové. Základní surovinu nemáme a tak se dováží z okolních států, hlavně ze

Slovenské republiky. Recyklovat použité PET lahve k výrobě lahví nových je chemicky velice složité a energeticky nesmírně náročné. Proto se PET
lahve rozemelou v nožovém mlýně a získaná drť se
za pomoci speciálně připravené vodní lázně zbaví
papírových etiket, lepidla, mechanických i biologických nečistot. Drť se pak opláchne vodou, odstředí a vysuší horkým vzduchem. Takto upravená
odpadní surovina se v žocích exportuje do Číny.
To, co umí v daném oboru Číňané, umíme také.
Od roku 1997 zpracovávají použité PET lahve
i u nás v a.s. Silon v Plané nad Lužnicí. V Lázních
Bohdaneč a ve Stodu u Plzně zase vyrábí a.s.
Transform z plastového odpadu stavební díly, izolační materiál a lavičky. Jen našim podnikatelům se
nedostává patřičná finanční podpora ze státních

ekologických fondů na nerentabilní výrobu. Vesměs
každé podnikání v oblasti ekologie něco stojí.
V souvislosti se stále narůstající cenou ušlechtilých paliv si také musíme uvědomit, že spalování
umělohmotného odpadu v kamnech, jak se to
v mnohých domácnostech běžně děje, je trestuhodné. Vzniklé spaliny odcházející z komína otravují
sousedům ovzduší a v krajním případě jim mohou
způsobit i vážná onemocnění. Ani ukládání umělé
hmoty na skládkách není dobrým řešením, neboť
k jeho přirozenému rozkladu a likvidaci dochází za
více jak sto let. Proto raději pošleme prostřednictvím místního kontejneru tento netypický pozdrav
odborníkům za Velkou čínskou zeď. Tam už si s PET
lahvemi s podporou státu poradí.
Josef Hůrka

Tenisov˘ oddíl Zdice

Po delší době se opět hlásíme s novými informacemi o dění v našem oddílu. Zanedlouho již začne další sezóna, které se už nemůžeme dočkat.
Pravda, celou dlouhou zimu závodní i rekreační hráči trénují v halách, ale
co naplat, venku je venku. A tak si už jistě každý tenista přeje, aby zima co
nejrychleji odešla, začalo se brigádničit na dvorcích a konečně... také hrát.
A protože, jak jsem již napsal, sezóna klepe na dveře, nastal také čas na rekapitulaci minulé sezóny. Rok 2005 byl ve znamení realizace nového projektu tenisové školy týkajícího se nejmenších dětí učících se tenis. Zavedli jsme
formu výuky zvanou minitenis. Jedná se o moderní formu výuky na malém
dvorci, jejímiž základními prvky je využití speciálních pomůcek (minisíť 80
cm vysoká, měkké molitanové a "soft" míče, dřevěné, umělohmotné nebo hliníkové minipálky). Děti ve věku 4 - 7 let tak mohou dříve zažít atmosféru
tenisu ve zjednodušené podobě a snáze přecházejí, po zhruba roce přípravy,
k výuce tenisu opravdového, velkého.
I díky této formě se základna přípravky rozšířila, což v dnešní době, která
přináší mnoho dalších mimosportovních možností, velmi vítáme. Oddíl reprezentovala družstva ve všech kategoriích v krajských soutěžích. Družstvo
přípravky 7 - 9 let vyhrálo přebor Prahy a Vašek Slezák obsadil 2. místo na
Na Dětském
maškarním
karnevalu,
který pořádal 12. 3.
Společenský
klub Zdice,
se sešly nádherné masky.

Foto:
Jiří Dudek.

Pražských přeborech jednotlivců. Na přeborech Středočeského kraje v minitenise obsadil Ondřej Slezák 2. místo a Patrik Vavruška 4. místo a oba se zúčastnili 1. mistrovství ČR družstev v minitenise, kde skončili na krásném 8. místě.
V loňském roce jsme organizovali také tři soustředění pro závodní hráče.
Letní, 5 denní se konalo na přelomu července a srpna v Úborsku u Klatov. Na
konci září po náročné sezóně jsme vyměnili rakety za kola a vydali se na víkend opět do Západočeského kraje. Tentokrát ale blizoučko, do rekreační oblasti u obce Volduchy na Rokycansku. Přišla zima, začali jsme trénovat v halách a opět jsme se na sklonku roku jeli soustředit do západních Čech tentokrát na šumavský Špičák.
Celkově jsme rádi, že tenisu ve Zdicích neubývá, ale naopak, přibývá. Tato skutečnost je pravdou i proto, že se ve Zdicích objevila nová pomoc v osobě Michaely
Slezákové, která se stará o naše nejmenší svěřence a stála u zrodu minitenisu. Za
to jí patří velký dík. Společně jsme zpracovali tréninkové programy pro nadcházející sezónu. Součástí je i nábor dalších adeptů (ročníky narození 1996 - 2001).
Veškeré informace vám poskytnou přímo organizátoři Ing. Michaela
Slezáková, tel.: 603 528 121 a Mgr. Jiří Rosol, tel.: 603 149 398, e-mail: jirka.rosol@post.cz

Zprávy z TJ
Rád bych pravidelně a podrobně informoval o činnosti TJ. Prvním
důvodem je to, že téměř každý šestý občan Zdic je členem TJ a tělovýchova a sport se řadí mezi činitele nezastupitelné v lidském životě.
Druhým důvodem je značná neinformovanost o dění v TJ a tím vznikající nepravdivé a smyšlené informace, které se občas objevují mezi
zdickou veřejností. Dnes bych se zaměřil na obecné informace a v dalších číslech na podrobný rozbor činnosti TJ.
TJ je dobrovolným sdružením, byla založena v roce 1876 pod názvem
Sokol Zdice, v roce 1956 byla přejmenována na Lokomotivu Zdice. V současné době sdružuje následující oddíly a odbory: ASPV, atletika, florbal,
kopaná, odbíjená, stolní tenis, tenis, turistika. Výkonným orgánem TJ je
hlavní výbor TJ, který má počet členů podle velikosti členské základny
a schází se jednou měsíčně (dle potřeby i častěji). V současné době má TJ
více než 600 členů a HV TJ má 13 členů.
Dokončení na str. 10.

str. 10
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Zprávy z TJ Dokončení ze str. 9.
Zdrojem příjmů pro TJ jsou: příspěvky členů, příjmy z tělovýchovné činnosti (pronájem sportovišť),
příjmy z ubytovny, dotace od Města Zdice, státní
příspěvky (ČSTV), příjem z reklamy, sponzoři
Výdaje TJ: energie (plyn, elektřina, vodné
a stočné), úvěr u ČS, mzdy, ostatní služby (revize,
odpad, pojištění...)
Bohužel v posledních letech (především díky
zvýšení cen energií, snížení příjmů z ubytovny a nevhodné ekonomické strategii) výdaje značně převyšují příjmy.Tento stav má za následek, že žádný
z oddílů a odborů TJ nedostává příspěvky na činnost.
Na podzim loňského roku bylo též nutné požádat
Město Zdice o mimořádnou půjčku ve výši 200 000
Kč na zabezpečení chodu TJ (energie). Díky úsporným opatřením a změnám pravidel TJ (pronájem haly, zvýšení členských příspěvků, větší komerční využití sportovišť...) se podařilo schodek snížit cca na
polovinu. Zbylé finance jsou využity na energie v letošním roce a na snížení energetické náročnosti
sport. haly. Bližší informace o ekonomickém stavu
TJ budou uveřejněny v příštím vydání ZN.
V současné době řeší HV TJ žádost oddílu kopané
na odstoupení od členství v TJ a osamostatnění se.
Dalším úkolem je snížení energetické náročnosti sport.
haly (zateplení, výměna oken...) a tím snížení výdajů
za energie, které tvoří nejvyšší položku v rozpočtu TJ.
V této souvislosti byla podána žádost o grant na krajský úřad Středočeského kraje. O výsledcích jednání
budeme informovat v některém z dalších vydání ZN.
Pavel Němec

Mgr. Michal Babor
Nabízím ke spoluužívání prostor
ve zdr. středisku ve Zdicích
pro kosmetiku, pedikúru apod.

ul. âs. armády 9
Nabízí: suchá a konzervovaná
krmiva pro psy a koãky, mraÏené
maso, tûstoviny, steliva aj.

Tel. 602 215 561

Otevﬁeno PO - PÁ 8 - 12 a 13 - 16, SO 8 - 10.30

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 dne 1. května zahajujeme řidičský kurz skupiny "B"
(osobní automobil). Zahájení kurzu předchází informativní schůzka v autoškole dne
27. 4. v 17.00 hodin. Jedná se o poslední možnost, jak neplatit za účast zkušebního
komisaře při zkoušce (Úspora 700,- Kč). Kurzovné je možno uhradit i formou splátek.
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. Pracovnice prodejny Spotřebního zboží rovněž zajišťují pro zájemce prodeje
pobytových zájezdů v tuzemsku i v zahraničí. T ě š í m e s e n a V a š i n á v š t ě v u .

Husovo nám. 38, Beroun
(budova âSOB), tel. 311 611 072
realit y.majer@rkmajer.com
mobil: 606 781 468

H o t e l E m i l l y Vás zve na
T˘den jídel ze skopového masa
od 17. 4. do 23. 4.
Vepﬁové hody dne 28. 4.

Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e

CHOVATELSKÉ POT¤EBY

MASÉRSKÉ SLUŽBY

Jsme realitní kanceláﬁ s nejvût‰í nabídkou nemovitostí na Berounsku.
N a t r h u s n e m o v i t o s t m i p Û s o b í m e j i Ï o d r. 1 9 9 2 .
Pr o n a ‰ e k l i e n t y h l e d á m e n e m o v i t o s t i v B e r o u n û a ‰ i r o k é m o k o l í .
Kompletní sluÏby vã. zaji‰tûní úvûru pro kupující jsou samozﬁejmostí.

Hledáte nebo prodáváte nemovitost?
K o n t a k t u j t e n á s , v y ﬁ e ‰ í m e Va ‰ i s i t u a c i s b y d l e n í m !

Zdice - naproti cukrárnû

NIKDE NENÍ LEVNùJI
TO TU JE·Tù NEBYLO

Rohlíky Beroun 1,30 • Máslo 19,90
Mouka 6,90 • Káva 3,90 • Eidam cihla 99,90
Turista, Vysoãina - Pﬁíbram 99,90
Vynikající ‰unka 79,90 • Poliãan 139,90
Herkules 139,90 • VídeÀ. párky 89,90
Debrecínka 139,90 • Kladenka 139,90
LabuÏnické párky 41,90 • Tûstoviny 7,90
Mléko polotuãné 11,90!!! • Horalky 3,90
Tavené s˘ry 5 druhÛ 19,90 • Kabanos 39,90
Párky Písek 39,90 • Gothaj 49,90 • Stela 9,90
Pivo Mû‰Èan 4,90 • Pivo Staropramen 8,50
1 l víno bílé, ãervené krabice 19,90
Omega 9,90 • ·pagety 7,90 • Jogobela 7,90
Mandle 21,90 • Oﬁí‰ky 19,90 • Tatranky 3,90
Olejovka 9,90 • Vepﬁová konzerva 19,90
Keãup 9,90 • 2 l limo 5,90 • 1,5 l voda 4,90
120 druhÛ ãajÛ • 40 druhÛ vín znaãkov˘ch
Velk˘ v˘bûr jogurtÛ • Nabízíme vynikající
vala‰ské klobásy + domácí moravsk˘ uzen˘
bok, ‰unková tlaãenka, peãená pa‰tika
Levné krmivo pro psy a koãky

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

ZDICKÉ NOVINY - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakce: Přemysl Landa, Mgr. Jana Smíšková, Josef Hůrka, Ing. Pavel Černý, Ing. Jaroslav Vožeh.
Ediční rada: Kulturní komise RM Zdice. Sídlo redakce: Společenský dům Zdice, Husova 369, 311 685 186. Příspěvky lze také doručit do redakce Podbrdských
novin, Vrbnovská 22 (zámek), Hořovice, tel., fax 311 512 043. Redakční zpracování, grafickou úpravu, sazbu a tisk zajišťuje: Marta Šestáková - Vaculíková Podbrdské vydavatelství. Registrace: Ministerstvo kultury České republiky - evidenční číslo: MK ČR E 10527. Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc. Za
obsahovou správnost mimoredakčních příspěvků ručí autoři. Další číslo Zdických novin vyjde začátkem května 2006.

