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Spoleãensk˘ klub Zdice a kulturní komise
vás srdeãnû zvou na 8. roãník kulturní akce

"PONCAROVY ZDICE".
Spoleãensk˘ dÛm Zdice - sobota 16. záﬁí 2006.
Zaãátek v 18 hodin. Vstupné 40,-Kã.
Úãinkuje strakonická pivovarská
dechovka NEKTARKA
se sv˘mi sólisty a pod vedením Ladislava Roma.
Jako host vystoupí
sólista HD Karlín Josef Oplt.
Poﬁadem provází Karel Vydra.
Pﬁedprodej místenkov˘ch vstupenek:
Spoleãensk˘ dÛm Zdice:
po - pá 7 - 15.30 hodin
tel.: 311 685 186, 603 382 191.
spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz

Mûsto vydává novou
publikaci a kalendáﬁ
V průběhu roku jsme informovali občany, že se
připravuje vydání další publikace o Zdicích.
Zanedlouho se budou moci přesvědčit o pravdivosti naší informace. Koncem září vyjde kniha
"Zdice na starých pohlednicích", která vypovídá
o minulosti našeho města a o jeho vývoji.
Prostřednictvím 150 fotografií poskytne kniha
čtenářům možnost srovnání, jak se naše město vyvíjelo a měnilo. Nejstarší pohlednice uveřejněné
v knize jsou staré 108 a 107 let. Stejně jako v roce
2004 při vydání knihy "Zdice - kapitoly z historie
a současnosti města" je vydavatelem knihy město
Zdice. Pohlednice své obce najdou v publikaci
i obyvatelé Knížkovic a Černína.
Kdy vznikl nápad vydat tuto publikaci? Vraťme
se na podzim roku 2005. Tehdy v říjnu uspořádala
kulturní komise města spolu se Společenským klubem Zdice výstavu "Proměny Zdic ve fotografii",
na které bylo prezentováno 60 starých pohlednic
našeho města ze sbírky paní Voráčkové. Výstava
byla návštěvníky velice dobře přijata. A právě tehdy vznikl ve vedení města nápad vydat knihu
"Zdice na starých pohlednicích". Nejvíce pohlednic pro ni zapůjčila paní Ilona Voráčková, hodně
jich dále poskytli paní Dana Fischerová, pan
Ladislav Zvonař a pan MUDr. František Klika. Bez
jejich pochopení by kniha nemohla vzniknout.
Patří jim veliké poděkování, stejně jako dalším,
kteří zapůjčili po několika exemplářích. Jména
všech budou uvedena v závěru knihy. Další po-

Nově opravená kaplička v Černíně září do daleka. Snímek bude součástí chystaného kalendáře Zdice 2007.
Foto: Mgr. Jitka Kobrsková.
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Krátce k FEDOSU
Na základě neplnění smluvních podmínek firmou
Fedos, která se spolupodílí na dopravní obslužnosti
pro naše město a na základě nesčetných připomínek
našich občanů k úrovni a kvalitě služeb této firmy
bylo rozhodnuto o ukončení smlouvy s touto firmou, která má tříměsíční výpovědní lhůtu.
Vedení města ve spolupráci s Krajským úřadem
Středočeského kraje oslovilo další firmy zabývající se dopravní obslužností s výzvou nahradit firmu
Fedos s termínem podání nabídek do 31. srpna
s tím, že nový dopravce by se objevil v našem městě v souvislosti se změnou jízdních řádů v prosinci
letošního roku.
Protože se v připravovaném jízdním řádu firmy
Fedos platným od 1. září objevuje další omezení
spojů (pro srovnání v únoru linka P do Prahy Butovic měla 24 spojů, nyní by měla mít 18,
z únorových 10 spojů linky Z na Zličín zbudou
pouze 2 spoje, do Cerhovic snížení z 11 spojů na
6 spojů), které postihne např. děti dojíždějící do
školy z Knížkovic, jedná město se zástupci
Krajského úřadu Středočeského kraje, jak toto pře-

chodné období překlenout, aby nedošlo k narušení
základní dopravní obslužnosti našich občanů.
Zastavování rychlíků ve Zdicích
Starosta města reagoval na připravované rušení
zastavování rychlíkových spojů ve Zdicích dalším
dopisem ministru dopravy, ve kterém argumentoval nepříznivými dopady pro naše město a zároveň
nepochopením tohoto rozhodnutí v souvislosti
s dalším rozvojem ČD a jejich nabídkou na dopravním trhu. Město obdrželo od pana ministra odpověď prostřednictvím vrchního ředitele p. ing.
Zeleného, ve které se píše, že k rušení spojů nedojde, ale pouze ke kompromisnímu řešení, které
v návrhu znamená omezení zastavujících rychlíků
z původních 29 na 12 spojů. Vedení města zareagovalo na tento dopis s žádostí o přehodnocení této
situace tak, aby nedošlo k připravovanému razantnímu omezení zastavování rychlíků ve Zdicích.
V celé záležitosti je patrný i nesoulad při řešení této situace Ministerstvem dopravy a Krajským úřadem Středočeského kraje, který by měl případné
následky omezení hradit ze svého rozpočtu.
Dokončení na str. 2.

hlednice byly získány ze Státního okresního archivu v Berouně a Muzea Českého krasu v Berouně.
Textem opatřila publikaci Mgr. Jana Smíšková.
Všichni jmenovaní se podíleli na vzniku knihy bez
nároku na finanční odměnu. Veliké poděkování
patří sponzorům, kteří finančně přispěli na její vydání. Také jejich jména si přečtete v knize.
Další kulturní událostí, kterou město připravuje,
je vydání kalendáře Zdic na rok 2007. Za tímto účelem se uskutečnila v červnu 2006 výstava fotografií se
záběry Zdic, Knížkovic a Černína, na níž bylo prezentováno 146 snímků zdických fotoamatérů. Bylo

opravdu co prohlížet. Svými hlasy pomohli návštěvníci
při výběru fotografií pro chystaný kalendář. Zajímavé je,
že nejvíce se líbily snímky se zimní tematikou.
Nástěnný kalendář o velikosti stran A3 vyjde, stejně jako kniha "Zdice na starých pohlednicích", v měsíci září. Bude obsahovat dvanáct listů s jednotlivými fotografiemi a úvodní stranu s více snímky.
Kniha i kalendář budou představeny v rámci zářijové výstavy, kde si ji bude možno již zakoupit.
K dostání budou také ve Společenském domě
Zdice, na Městském úřadě Zdice a v obchodě paní
Tykalové v Husově ulici.
Redakce ZN.

str. 2

ZN ã. 171

Zdické noviny informují

V průběhu prázdnin byla vybudována krásná půdní vestavba v budově ZŠ
v Žižkově ulici. Veřejnost si jí může prohlédnout při zahájení školního roku
v pondělí 4. září v dopoledních hodinách.
Dokončení ze str. 1.
Změna č. 1 ÚPD
Město Zdice obdrželo dne 17. 8. 2006 od Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru ŽP, souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí pro
změnu č. 1 územně plánovací dokumentace města. Toto stanovisko bylo předáno
témuž úřadu - odboru územního a stavebního řízení se žádostí o konečné posouzení. Výsledek posouzení sdělí nadřízený orgán územního plánování městu - pořizovateli - do 30 dnů. Poté již bude možné změnu č. 1 územně plánovací dokumentace předložit zastupitelstvu města ke schválení vč. vyhlášení závazné části
obecně závaznou vyhláškou. Tento zdlouhavý, ale nezbytný proces pro schválení
ÚPD se tak chýlí ke svému závěru (od doby podpisu smlouvy se zpracovatelem
uběhlo již téměř 15 měsíců projednávání s několika desítkami dotčených orgánů
státní správy apod.- kdo se v tomto oboru pohybuje ví, že tato doba celého procesu je standardní a projednávání nelze pro nutnou návaznost ustanovení stavebního
zákona jinak urychlit). Několik desítek žadatelů o změnu se tak konečně dočká.
Začíná rekonstrukce koupaliště
Na místním koupališti probíhá plánovaná 1. etapa rekonstrukce, která se týká horní části a zahrnuje v sobě rekonstrukci vany velkého bazénu, oplocení,
chodníků, vybudování nového technologického zařízení k napouštění a čištění bazénové vody, rozšíření hřiště na plážový volejbal s možností využití písčité plochy i na petaing. Z atrakcí bude finančně nejnáročnější tobogán. Celá
rekonstrukce, kterou provádí firma GHC invest, s.r.o., by měla skončit 15. října a měla by stát 15 miliónů korun získaných ze státní dotace.
Rekonstrukce Společenského domu
Na rekonstrukci Společenského domu Zdice, která by měla být hotova ještě
v letošním roce, probíhá výběrové řízení, do kterého se přihlásily firmy LUWEX
a Spektra. Rekonstrukce by měla začít po 16. září, kdy je ve Společenském domě plánovaná poslední kulturní akce v letošním roce - Poncarovy Zdice. Ostatní
plánované kulturní pořady se budou konat v místním kině.
Další úpravy školních budov
O prázdninách proběhla další finančně náročná nutná úprava školních budov, na níž bylo vyčleněno celkem 7 000 000,- Kč, které město obdrželo
v rámci dotace za státního rozpočtu. Po předcházející rekonstrukci střechy
a omítky budovy pro 1. stupeň se pokračovalo prostřednictvím firmy LUWEX
vybudováním půdní vestavby, která tak rozšíří zázemí školy potřebné pro výuku. Vedle nové půdní vestavby byla na této budově opatřena okna novým nátěrem, kterou provedla firma Jan Nagy z Lochovic. Budova 2. stupně se dočkala nových oken, jejichž výměna by měla mimo jiné posloužit k úspoře nákladů na teplo a omezení hluku od silnice. Dalším důležitým opatřením byla
nutná výměna okapů v zadní budově, které byly už v havarijním stavu.
Budování zázemí pro SDH
V tomto měsíci zahájí firma Spektra 1. etapu budování zázemí pro JSDH
v areálu bývalých kasáren, v rámci které se počítá do konce roku s výstavbou
nové haly pro uložení hasičské techniky. 2. etapa počítá s rekonstrukcí bývalého štábu s využitím prostor k organizační činnosti hasičů a místností urče-

V létě provedla místní firma Pavel Mayer - Tesařství opravu kapličky
v Černíně. Na snímku Pavel Mayer a Jan Tysl při konečné úpravě dveří. Spolu
s nimi Petr Kolařík, referent investic města Zdice.
2x foto: Sm.

ných k muzejní činnosti Klubu vojenských historických vozidel.
Opravená kaplička v Černíně
Černín se může opět po letech pochlubit krásnou kapličkou, kterou nechalo město opravit firmou Pavel MAYER - tesařství. Na opravu byla vyčleněna
z rozpočtu částka 150 000 Kč, do které se firma i za obtížných terénních a přístupových podmínek stavby vešla. Po dohodě se členy osadního výboru
v Černíně se počítá v blízkém okolí s úpravou zeleně a vybudováním posezení pro maminky s malými dětmi. Podobné místo pro odpočinek se objeví i na
návsi v Knížkovicích.
Přestavba čp. 1 v Černíně bude pokračovat
V měsíci září by se měly po odmlce rozjet dokončovací práce na přestavbě
domu čp. 1 v Černíně na 6 bytových jednotek poté, kdy byly částečně odstraněny důvody, které stavbu blokovaly. Pokud se neobjeví další nepředpokládané skutečnosti, mělo by dojít k dokončení stavby během 2 měsíců, jak ujišťoval vedení města ing. Křišťan, jednatel firmy ŘEMESLA AZ, Strakonice.
Chodník ke Kostalu
V srpnu proběhlo výběrové řízení na výstavbu nového chodníku ke Kostalu, který by měl zaručit větší bezpečnost pro zaměstnance Kostalu. V komisi, která rozhodovala o přidělení zakázky, byl i zástupce firmy KOSTAL, která na realizaci investičního díla vyčlenila 3 000 000 korun. Celková částka vítězné firmy STRABAG, která z 5 uchazečů nabídla nejnižší cenu, počítá s více jak 6,5 mil. korun.
Město v současné době nemá volné prostředky na dofinancování této investiční akce, a proto bude záležet na jednání firmy Kostal, jak bude tuto záležitost řešit.
Výstavba tlakové kanalizace Na Vyhlídce
V září by se měli konečně dočkat občané ulice Na Vyhlídce zahájení prací
ohledně výstavby tlakové kanalizace, na kterou byla vyčleněna z městského
rozpočtu částka 1 700 000 korun. Práce by měla provádět firma ESTA, která
pracovala v Erbenově ulici.
Rekonstrukce Erbenovy ulice se chýlí k závěru
Práce v Erbenově ulici se chýlí postupně ke svému závěru. Po položení nového vodovodního, kanalizačního a plynového řadu a uložení elektrické sítě
NN do země, přijde na řadu nový asfaltový povrch s chodníky v zámkové
dlažbě. Tuto závěrečnou etapu rekonstrukce celé ulice by měla provádět firma
STRABAG, která uspěla ve výběrovém řízení na rekonstrukci místních komunikací. Práce provede krátce poté, jakmile proběhnou hutnící zkoušky, které jsou nezbytným předpokladem, aby se komunikace nezačala propadávat.
Skateboardové hřiště
Pro příznivce skateboardu je tu informace, která říká, že město čeká na rozhodnutí stavebního úřadu o umístění stavby, která by měla stát vedle nájezdu
na dálniční most. Město zároveň požádalo ministerstvo financí o dotaci, bez
níž se nemůže dílo realizovat. Prozatím se podařilo získat z dotačních titulů
kraje 100 000,- Kč, za které se zakoupí překážky,
které by byly provizorně umístěny v lokalitě silniNabídka politick˘m stranám a hnutím
ce vedoucí k bývalému DEPU.
Dne 20. a 21. října se uskuteční komunální volby. Zdické noviny nabízejí politickým stranám
Rybník Pouch
a hnutím možnost bezplatné prezentace s tím, že pro jednotlivé subjekty je počítáno s poloviProjektová dokumentace nutná k odbahnění rybníka
nou stránky ZN.
Pouch je hotova. Náklady na pořízení projektu činí 75
Další plochu je možné použít jako placenou inzerci. Materiály je nutné odevzdat buď osobně
000 Kč a autorem je firma Ing. Josef Vítek - PIK Praha.
do 20. září do Společenského klubu v Husově ulici nebo poslat prostřednictvím e-mailu na adresu
S vlastní realizací se počítá na jaře příštího roku.
spolklub.zd@iol.cz
Mgr. Miroslav Hololotina, starosta města
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Ano dal‰ímu rozvoji Zdic
aneb co máme za sebou a co nás ãeká
Necelé dva měsíce nás
dělí od komunálních voleb
a je tedy nejvyšší čas na bilancování a osobní skládání účtů. Je ale důvod ke
spokojenosti? Osobně jsem
přesvědčen, že ano a že se
současné vedení města nemá za co stydět. Obraz
Zdic se za poslední čtyři
roky podstatně změnil
a v jeho přeměně k lepšímu pokračujeme. Je to
i díky tomu, že se starostou Zdic Miroslavem
Holotinou a členy zastupitelstva města táhneme
za jeden provaz. V komunální politice totiž není
nejdůležitější, kdo je z jaké strany, zda já jsem
sociální demokrat a ostatní kolegové ze Strany
zelených, nezávislé či jiné kandidátky.
Podstatná je především schopnost dohodnout se
a společně pracovat ve prospěch města.
Jsem rád, že jsem se díky vládě ČSSD podílel na
získání státních dotací pro Zdice, bez kterých bychom nemohli některé investice realizovat. Jde například o vybudování šesti bytových jednotek
v Černíně, které jsou již před dokončením (3,9 milionu korun). V současné době se rozjíždí rekonstrukce koupaliště (15 milionů korun) a stavební
práce čekají i novou hasičskou zbrojnici v objektu
bývalých kasáren (4,5 milionu korun). Další miliony korun se podařilo sehnat na rekonstrukci základní školy (7 000 000 korun), kde zároveň
došlo k výměně oken a opravě střechy i omítky
(3 000 000 korun). Dále jde o první etapu investiční akce "Rekonstrukce společenského domu a vý-

stavba nové knihovny" (13,5 milionu korun).
Téměř milion korun stálo rozšíření kamerového
monitorovacího systému. Celkem se tedy v uplynulých čtyřech letech podařilo pro Zdice získat
49 490 000 korun ze státního rozpočtu a další
1 125 000 korun z kraje. Jde například o překážky
na skate park za 100 tisíc korun či 250 tisíc korun
na shromaždiště odpadů a více než milion na projekty koupaliště, knihovnu, hasičskou zbrojnici
a dům s pečovatelskou službou. V rámci nápravy
povodňových škod se nám podařilo získat 1,6 milionu korun na opravu chodníku v Komenského
ulici. Tyto peníze byly rozhodně využity do poslední koruny účelně. Zároveň ale existuje i řada
dalších investic, které město financuje z vlastních
prostředků nebo z úvěrů. Sem patří rozsáhlá oprava místních komunikací a chodníků.
Město však čeká další rozvoj a změny. Podařilo
se nám připravit studie na bytovou výstavbu v lokalitě Písmena včetně žádostí o dotace. Chystáme
nezbytnou revitalizaci (obnovu) stávajícího sídliště
včetně komunikací. Pro zaměstnanost a rozvoj
města považuji za přínosné působení firem Kostal
a Dago, které jsou páteří průmyslových zón, v jejichž rozšiřování budeme pokračovat. Jednáme
s novými investory a s Czechinvestem a věřím, že
úspěšná budou nakonec i jednání s vlastníky pozemků. Připravená je také studie na rekonstrukci
a přístavbu základní a mateřské školy. V té se počítá se sloučením obou stupňů ZŠ do jedné budovy
v Žižkově ulici obdobně jako u mateřských škol
v ulici Zahradní. Zvýší se tak i kapacita těchto
školských zařízení. Jedním z cílů tohoto záměru je
předejít zoufalé situaci, ve které se nyní ocitají

mnozí lidé na Praze - západ či Praze - východ. Tam
se podařilo realizovat bytovou výstavbu a nyní se
zjistilo, že děti nemají kam chodit do mateřinky či
základní školy. Naší starostí je i péče o životní prostředí a využití volného času. V této souvislosti připravujeme například vybudování lesoparku Knihov.
Kladně hodnotím, že se díky aktivitě města podařilo udržet na patřičné úrovni zdický sport a především tělovýchovnou jednotu. Oproti minulému
volebnímu období se nebývalým způsobem zvýšily dotace města do sportu. Jsem rád, že se mi podařilo prosadit dotace pro tělovýchovnou jednotu
i z krajského rozpočtu, například 500 000 korun na
hřiště s umělým povrchem a 200 000 korun na okna ve sportovní hale, kterou je nutné z ekonomických důvodů zateplit.
Výčet akcí a plánů potvrzuje, že Zdice jsou dobrým městem, k jehož dalšímu rozkvětu přispějí
chystané investice. Pro některé obyvatele mohou
být zmíněné záležitosti samozřejmostí a příliš je
nevnímají. Je ale třeba slyšet hlasy lidí, kteří žijí
někde jinde nebo dokonce zastávají funkce starostů. Ti hodnotí Zdice jako město, kterému se daří
hodně investovat do svého majetku a vytvářet tak
dobré podmínky pro život jeho obyvatel. Jsem přesvědčen, že tento fakt bude hlavním argumentem
lidí při rozhodování v komunálních volbách.
Osobně jsem rád, že se mi společně s mými kolegy daří naplňovat poslání zastupitele, které spočívá
v dobré práci pro město a jeho občany. Zdice pro
mě byly vždy na prvním místě. Mrzí mě pouze
fakt, že se na této práci také nepodíleli zastupitelé
zvolení za ODS, kteří hned po volbách před čtyřmi
lety odstoupili ze svých mandátů.
Konečné hodnocení však musí udělat občané v nadcházejících komunálních volbách. Záleží jen na nich, zda
svým hlasem vysloví jasné ano dalšímu rozvoji Zdic.
Richard Dolejš (ČSSD), místostarosta Zdic

Léto na koupali‰ti

V pokladně na koupališti pracovala přes pět týdnů denně od 9 do 19 hodin paní Jindřiška Francová. Večer na ni čekal ještě úklid sociálního zařízení, aby bylo vše připraveno na další den. Plavčíkem se na celý červenec stal Mgr. Pavel Němec. V tropických dnech letošního léta byly tyto služby opravdu náročné.
Foto: Sm.
Letošní počasí, hlavně to v závěru června a v červenci, jsme si mohli
dostatečně užít k plavání a opalování. Koupaliště byla místem, kam
všichni pospíchali.
Zdické koupaliště zahájilo provoz 23. června a bylo otevřeno až do prvního srpnového týdne. Na jeho provozu se letošní sezónu podíleli především
Jindřiška Francová (pokladní), Mgr. Pavel Němec, Petr Dvořák (plavčíci)
a na několik dní také plavčíci Vodní a záchranné služby - I. Mergl; dále pak

zaměstnanci Městského podniku Zdice, zaměstnanci Městského úřadu Zdice
a zaměstnanci Technických služeb Beroun, spol. s r.o.
Všem za jejich příkladnou a obětavou spolupráci patří dík. Z plánovaných
150 tisíc Kč bylo za 6 týdnů provozu utrženo 136 tisíc Kč.
Letos čeká koupaliště nákladná rekonstrukce, proto byla sezóna na něm ukončena dříve. Zajímavé je, že v důsledku zhoršení počasí v měsíci srpnu by stejně
nebylo navštěvováno, a tak není třeba naříkat nad zkrácením jeho provozu.
- sm -
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Na snímku z vernisáže výstavy jsou
zprava: Miroslava
Kolebabová,
Markéta Kobrsková,
Hana Veverková a
Mgr. Jitka Kobrsková. Hudební zážitek
všem připravily dvě
studentky z Prahy
Václava Pavlová (vlevo) a Jana Šouflová.

Jak to v‰echno zaãalo
aneb fotoamatéﬁi vystavují
Na začátku byla fotka, byla hezká, a protože byla digitální, tak skončila nevytištěná v počítači nebo na disketě. A k ní postupně přibývaly další
a další, které nikdo neviděl, já možná tak jednou a ostatní na tom byli podobně. A tak vznikla myšlenka zorganizovat výstavu fotografií.
Ti kdo fotí, o sobě dobře vědí, a tak nebyl zas až takový problém svolat
schůzku v příjemné venkovní restauraci. Sešli jsme se: Mgr. Jitka Kobrsková,
Markéta Kobrsková, Zuzana Mojžíšová, Hanka Veverková, Ivan Kolebaba a já
= náš tým.
O velmi dobré práci našeho týmu svědčí i blesková příprava na výstavu,
protože první schůzka se uskutečnila na začátku léta.
Výstava „Svět kolem nás“ byla zahájena vernisáží s hudbou a pohoštěním
a obojí bylo skvělé (podle reakcí hostů a prázdných talířů). Hudební zážitek
nám všem připravily dvě studentky z Prahy Václava Pavlová a Jana Šouflová,
které přijaly mé pozvání a zahrály nám na harfy.
Tuto akci jsme spojili s podporou na výstavbu kavárny JINÁ KÁVA
v Berouně pro lidi s psychickým onemocněním, a tak se spojilo užitečné s příjemným.
Na chráněné pracoviště přispěli: ing. Jan Schwippel, Csc. - poslanec ODS,
Město Zdice, MUDr. František Klika - dětský lékař, JUDr. Jindřich Pelouch -

Foto: Jana Kobrsková.

právník, MUDr. Monika Růžičková - zubní lékařka, ing. Jindřich Grünwald podnikatel, Eva Šmídová - Domácí potřeby, Zdice.
Ráda bych také poděkovala všem na městském úřadě, kteří nám umožnili
tuto výstavu otevřít, měli a ještě budou s námi mít práci, zvláště pak paní
Součková, která nám o víkendech zajišťuje přístup do budovy.
Výstava se koná ve výstavní síni Městského úřadu Zdice od 19. 8. do
8. 9. 2006. Otevřeno - Po, St 8.00 - 17.00; Út, Čt. 8.00 - 15.00; Pá 8.00 - 14.00;
So, Ne 14.00 - 17.00. Těšíme se na vaši návštěvu!
Miroslava Kolebabová

Klub vojensk˘ch historick˘ch vozidel Zdice
poﬁádá v sobotu 9. záﬁí 2006 ve Zdicích (BE) na kopci
Písmena pﬁehlídku vojenské historické techniky
• Ukázka kempÛ rÛzn˘ch armád z II. svûtové války (rusk˘, americk˘, nûmeck˘,
vojensk˘ tábor âeskoslovenské armády)
• Ukázka tûÏké i lehké techniky: OT-64, BVP-1, Dodge, GMG 353 A1, Jeep,
Land-Rover 88, UAZ, Praga RN, V3S, Half Track M3A1, polopásov˘ Hakel,
protiletadlová a pûchotní dûla a ﬁada dal‰ích, ukázka jízdy terénem
• Prezentace dûlostﬁel. palebného systému DANA vz. 77
• OkruÏní jízda s diváky po okolí Zdic
• Inscenace bitvy z druhé svûtové války, ukázka zbraní a v˘stroje

• Hry pro dûti, obãerstvení, doprovodn˘ program
• Ve veãerních hodinách ohÀostroj
• Od 19.00 produkce hudební skupiny "Tetínské kytary"
Vstupné: Dospûlí 50 Kã,
dûti od 6 let 30Kã,
dûti do 6 let zdarma

Zaãátek v sobotu
9. záﬁí 2006
od 13 hodin
ve Zdicích na Písmenech

Ochrana ovzdu‰í
Přijdou chladné večery, co budeme pálit v kamnech? Na povinnosti právnických a fyzických
osob pamatuje zákon č. 472/2005Sb., o ochraně ovzduší, který říká:
• Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných
znečišťujících látek stanovených podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.
• Jako palivo nelze podle zákona o odpadech použít odpad.
• Spalování látek, které nejsou výrobcem určeny jako paliva, je zakázáno.
• V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen
dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva
nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.
Důvodem zákazu spalování ostatních materiálů je uvolňování nebezpečných látek s nepříznivým účinkem na život lidí a zvířat a na životní prostředí.
Věříme, že patříte k těm, kteří pamatují na ochranu životního prostředí. Děkujeme, že pamatujete na
své povinnosti.
Ing. Dana Petáková, referentka majetku, životního prostředí a dopravy, MěÚ Zdice

Neděle 3. 9. - pěší zóna - 15 hod.

LOUČÍME SE
S P R Á Z D I NA M I
Dětská diskotéka
Soutěže, skákací hrad, překvapení

Benefiãní koncert
·tûpána Raka
Azylový dům a Klub Betlém v Lochovicích
pořádají u příležitosti svého otevření benefiční
koncert světověznámého kytaristy Štěpána
Raka. Místem konání bude hořovický zámek
dne 29. 9. od 19 hod.
Azylový dům a Klub Betlém je jedním z projektů berounské farní charity. Toto zařízení určené pro
matky s dětmi v tísni bude sloužit především klientkám, které se ocitly v tíživé životní situaci .
Provoz klubu Betlém, jenž je první částí projektu, je od začátku prázdnin zajišťován každé pondělí a středu. V prostorách fary v Lochovicích byly
rekonstruovány tři místnosti, kde se nyní děti setkávají v příjemném prostředí velké klubovny a dětského koutku.
Během prázdnin již proběhlo několik akcí, které
vždy připravily pracovnice klubu společně s dobrovolníky a rodiči dětí.
Benefiční koncert má pomoci získat finanční
prostředky pro Klub Betlém, který je zaměřen především na děti a jejich volný čas. Velké díky proto
patří právě panu Rakovi, který se vzdal nároku na
honorář. Koncert bude probíhat v sále zámku
v Hořovicích, zapůjčeném pro tuto příležitost zcela zdarma. Vstupenky budou v předprodejích v berounském a hořovickém informačním centru od
prvního září.
Výtěžek koncertu bude celý použit na vybavení
klubu, kam se můžete i vy vždy v pondělí a středu
přijet podívat a strávit zde s dětmi příjemné dopoledne. Začátek akcí je vždy v 9 hod.
Kontakt: Lochovice 42 , 724 219 892
Berounské informační centrum: 311 654 321
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Nová publikace
o zdickém kostele
Když jsem v roce 1999 vydal k 250. výročí
stavby barokního kostela ve Zdicích brožuru
"Minulostí Zdic - kostel Narození Panny
Marie", byl jsem si vědom, že tato práce má své
mezery a nedostatky. Chtěl jsem ale připomenout toto výročí našeho kostela.
Časem se mi podařilo nalézt řadu nových archivních dokumentů a studii církevní provenience
související se Zdicemi a osobnostmi, které patří do
kontextu dějin každé farnosti a každé sakrální stavby, a těmi jsou zdičtí duchovní. Jejich seznam je
obohacen o několik jmen a v některých případech
i o nalezené údaje z jejich životopisu. Některé
okolnosti a události nám dávají nové poznatky
z církevní historie Zdic. Jde především o 17. století, kdy Zdice sice spravovali duchovní z Berouna
a Žebráka, ale kde v popsané historii tamních kostelů se dalo nalézt dost údajů souvisejících se
Zdicemi. Archiválie zdické fary jsou zachovány
až od počátku 19. století, zřejmě řada starších dokumentů byla skartována (mimo matrik a knih dekretů a patentů), a tak jedině děkanský archiv
v Žebráku uchovává pár zdických dokumentů
z 18. století. Svoji historii má i zdická farní škola.
Čtenář v publikaci samozřejmě nalezne i životopis
P. Josefa Vorla.
Ve Zdicích se narodilo v minulosti i několik
kněží. Někteří překračují rámec všednosti a bylo
možno podle archivních pramenů a literatury zpracovat jejich podrobné životopisy (PhDr. J. David
S. J., P. V. Kraus, Msgre J. Kuška, Prof. L. Pokorný). U jiných kněží rodáků jsou v rámci jejich
působení jen základní životopisné údaje (narození,
vysvěcení, místo působení a úmrtí). Je zde též
stručná historie přifařených obcí.
Mnohé ještě zůstává ukryto v depozitářích archivů. Ne všechno by bylo pro čtenáře zajímavé.
Věřím však, že nová doplněná publikace z dějin
farnosti a kostela ve Zdicích si najde své zájemce,
kteří v ní naleznou řadu kopií zajímavých archivních dokumentů a fotografií.
Ladislav Zvonař

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
NARODILI SE
27. 6. Zuzana Pláštilová, Zdice
29. 6. Jan Huml, Zdice
17. 7. Aneta Karasová, Zdice

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci září 2006 oslaví:
80 let:
Bedřich Frýbert, Černín
Bedřich Plot, Zdice
Karel Závora, Zdice
81 let:
Václav Čáp, Zdice
82 let:
Miluše Fialová, Zdice
83 let:
Květuše Bendová, Zdice
Václav Foltýn, Černín
Jiřina Palivcová, Zdice
84 let:
Růžena Davidová, Zdice
Libuše Matyášová, Zdice
Marie Trejbalová, Zdice
86 let:
Věra Krůtová, Zdice
Miroslava Žáková, Zdice
87 let:
Marie Klimtová, Zdice
88 let:
Jarmila Silbernáglová, Zdice
91 let:
Antonín Šafránek, Zdice
93 let:
Pavla Sklenářová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti. Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

OPUSTILI NÁS
20. 6.
5. 7.
13. 7.
16. 7.
19. 7.
29. 7.
1. 8.
11. 8.
13. 8.
14. 8.
16. 8.

Jarmila Freyburgová, Zdice
Věra Palatová, Zdice
ing. Václav Štulc, Zdice
František Stibal, Zdice
Jarmila Jiráňová, Zdice
Rudolf Lorenz, Zdice
Ludmila Mužíková, Zdice
Josef Skalka, Zdice
Marie Spoustová, Zdice
Růžena Křemenová, Zdice
Josef Matějček, Zdice

86 let
89 let
63 let
80 let
91 let
71 let
81 let
69 let
87 let
74 let
57 let

VZPOMÍNKA
Dne 12. srpna jsme vzpomněli nedožitých 75. narozenin naší maminky, babičky
a prababičky paní, JIŘINY
FALTOVÉ ze Zdic.
Vzpomíná rodina.

❁❁❁❁❁
Dne 22. srpna by se dožila
90 let naše drahá maminka
a babička paní, ZDEŇKA
JÁCHYMOVÁ ze Zdic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Zdeňka a Hana s rodinami.

PODùKOVÁNÍ
Rád bych touto cestou poděkoval zaměstnancům Domova důchodců ve Zdicích za vzornou péči o paní LUDMILU MUŽÍKOVOU z Bavoryně.
Děkuje syn Rudolf Mužík.

ZÁKLADNÍ KURZY SPOLEâENSKÉHO TANCE A SPOLEâENSKÉ
V¯CHOVY JSOU Z DÒVODU MALÉHO ZÁJMU ZRU·ENY !!!

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM ZÁ¤Í 2006
Sobota 2. 9. KOUZELNÁ CHŮVA NANNY
McPHEE
Komedie v českém znění pro celou rodinu.
Přístupno.
Sobota 9. 9. SATAN PŘICHÁZÍ
Je proroctví z knihy Zjevení předzvěstí děsivé
budoucnosti?
Přístupno od 15 let.
Sobota 16. 9. TRÁVA
Parodický muzikál: v hlavní roli: marihuanové
opojení, sexuální nespoutanost a šílenství.
Přístupno od 12 let.
Sobota 23. 9. PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
Charismatický kapitán v podání Johnyho Deppa
se vrací.
Přístupno.
Sobota 30. 9. DIVOČINA
Za zvířátky nemusíte jen do zoo, přijďte na ně do kina! Animovaný rodinný film USA v českém znění.
POZOR! Od září 2006 je změna začátku
promítání. Začátek vždy v 18 hodin.

Platbu za kurz si vyzvedněte ve Společenském domě ve Zdicích.
INFORMACE: Společenský klub Zdice
Po - Pá 7 - 15,30 hod. tel.: 311 685 186, 603 382 191.
spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz
Žáci mohou využít možnosti výuky společenského tance a společenské výchovy v Kulturním klubu v Žebráce.

Zveme na zájezd
Kulturní komise a Společenský klub Zdice pořádají v pátek 22. září 2006 zájezd do Vysoké
a Lešetic u Příbrami.
Kam se podíváme? První část zájezdu je věnována pobytu Antonína Dvořáka na Vysoké. Setkáme
se zde s vnukem skladatele, Antonínem Dvořákem III., který i když svého dědečka nezažil, dovede o něm
poutavě vyprávět a napsal o něm velmi pěknou, opravdu čtivou knížku. Díky panu Dvořákovi se podíváme
přímo do vily Rusalka (není běžně přístupná), která se stala od roku 1884 na dvacet let druhým domovem
jednoho z největších géniů české hudby. Uvidíme i krátký dokumentární film o Antonínu Dvořákovi.
Druhým místem našeho zájezdu budou Lešetice. Navštívíme Památník Vojna, který je věnován obětem 50. let. Vznikl v autentickém prostředí tábora nucených prací. O jeho vybudování rozhodla vláda
v roce 1999. Při jeho slavnostním otevření připomněl tehdejší ministr kultury Pavel Dostál správnost jeho vybudování, protože je nutné neztrácet historickou paměť a o hrozných padesátých letech informovat,
zvláště mladou generaci, co nejvíce. V Lešeticích máme dojednané setkání s panem Františkem
Zahrádkou, který prostředí tábora zažil na vlastní kůži.
Přihlášky ve Společenském domě. Cena 80,- Kč. Odjezd ve 12 hodin z náměstí.
- sm -
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Letní nedûlní koncerty

Také letos bylo možné zavítat na pěší zónu na letní nedělní koncerty, které pořádal Společenský klub Zdice. 30. července potěšila milovníky dechovky kapela Cheznovanka.
Foto: Sm.

Zveme na v˘stavu
Kulturní komise a Společenský klub Zdice
srdečně zvou veřejnost na výstavu "Fotografie vyprávějí", která se uskuteční od
27. září do 8. října 2006 ve výstavní síni zdické radnice.
Prostřednictvím fotografií, které zapůjčili
ochotní spoluobčané, se budete moci vrátit o několik desítek let zpátky a připomenout si historii našeho města. Fotografie byly získány také
z Muzea Českého krasu v Berouně a ze Státního
okresního archivu v Berouně. Při návštěvě výstavy si oživíte ve vzpomínkách místa, která nenávratně zmizela, nebo změnila svou tvář.
V uspěchaném životě si často tyto proměny neuvědomujeme a teprve staré fotografie nám je
zase připomenou.
Výstava bude zahájena vernisáží ve středu
27. září 2006 v 17 hodin.Všichni jste na ni
srdečně zváni. V další dny bude výstava otevřena vždy dopoledne od 10 do 12 hodin, odpoledne od 14 do 17 hodin.
Na vernisáži i v dalších dnech si budete moci
zakoupit publikaci "Zdice na starých pohlednicích", kterou vydává město Zdice. V prodeji budou také upomínkové předměty.
- sm -

V˘stava ovoce
a zeleniny
Zahrádkářský svaz Zdice pořádá 23. - 24.
září 2006 v prostorách Městského úřadu Výstavu ovoce a zeleniny. Sobota: 9 - 17
hod. Neděle: 9 - 15
hod. Srdečně zvou
Zahrádkáři Zdice.

Zájezd do Litomûﬁic
ZO zahrádkářů Zdice pořádá zájezd na
TRŽNICI ZAHRADY ČECH LITOMĚŘICE,
který se uskuteční v úterý 19. září 2006.
Odjezd v 6.30 h. z autobusového nádraží.
Přihlášky přijímá přítelkyně Kopecká v "Tabáku".
Cena: 140 Kč.

V neděli 20. srpna se představila návštěvníkům koncertu country kapela Vodáci.
Foto: Mgr. Jitka Kobrsková.

Toulky zlatem podzimu
Klub českých turistů - Lokomotiva Zdice a sportovní komise města Zdice zvou děti a rodiče
na 17. ročník turistického pochodu pod názvem TOULKY ZLATEM PODZIMU, který se koná
v sobotu 16. září 2006.
Podtitul: "Cesta lesem a hry v přírodě jsou pohádkou."
Podmínka: S dětmi se musí aktivně zúčastnit nejméně jeden rodič či prarodič.
Trasa: Šestikilometrový okruh v lesích okolo Vraní skály a údolí v Potocích. V průběhu trasy potkají děti pohádkové bytosti a zúčastní se soutěží.
Start: Knížkovice u koupaliště od 9 do 10 hodin. Příjezd po silnici do obce Knížkovice, dále po
modré turistické značce. Je nutné dbát dopravní značky Zákaz vjezdu a zaparkovat v Knížkovicích,
nejdále pod panelovou cestou.
Doprava: Je zajištěna autobusem TJ v 9 hodin z náměstí (ČSAD). Cena jízdného 5,- Kč za osobu.
Startovné: 15,- Kč, na občerstvení a služby na trase a v cíli.
Odměna: Diplom pro děti, vuřt na opékání pro každého a radost ze společně prožitého dne.
Vážení rodiče a milé děti, pořadatelé se těší na setkání s vámi v přírodě a u ohníčku.

Zdické meteorologické okénko
V měsíci červnu 2006 bylo 6 dní jasných,
3 dny skoro jasné, 7 dní polojasných, 4 dny oblačné, 6 dní skoro zatažených a 3 dny zatažené.
Celkem bylo 7 dní letních s teplotou od 25° C do
29,9° C, a 11 dní tropických s teplotou nad 30° C.
Nejnižší teplota vzduchu: 2,6° C 6. 6. (úterý),
3,4° C 8. 6. (čtvrtek), 4,6° C 2. 6. (pátek), 5,4° C
11. 6. (neděle), 6,6° C 7. 6. (středa).
Nejchladnější den: čtvrtek 1. 6., kdy se teplota pohybovala od 7° C do 12,4° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 33,4° C 21. 6. (středa),
33,2° C 16. 6. (pátek), 33° C 19., 25. 6. (pondělí,
neděle), 32,2° C 20., 26., 27. 6 (úterý, pondělí, úterý), 31,6° C 15. 6. (čtvrtek), 31,4° C 14. 6. (středa),
31° C 13. 6. (úterý), 30,4° C 24. 6. (sobota), 29,4°
C 12. 6. (pondělí), 29° C 18. 6. (neděle).
Nejteplejší den: středa 21. 6., kdy se teplota pohybovala od 17,2° C do 33,4° C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc červen:
20,65° C
Pro zahrádkáře: Teplota země v hloubce 10 cm se
v měsíci červnu pohybovala od 11° C do 25,2° C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc 18,66° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1011 hPa 21., 22., 25., 26.
6. (středa, čtvrtek, neděle, pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1030 hPa 11. 6. (neděle).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 15,50 l vody 30.
6. (pátek), 13,50 l 17. 6. (sobota), 10,60 l 27. 6.
(úterý), 6,70 l 22. 6. (čtvrtek), 5,40 l 29. 6. (čtvrtek), 3,30 l 28. 6. (středa).
Celkem v měsíci červnu napršelo: 57,35 l vody
na 1 m2.
Zaznamenány byly 4 bouřky.

V měsíci červenci bylo 11 dní jasných, 4 dny
skoro jasné, 9 dní polojasných, 3 dny oblačné, 3
dny skoro zatažené a 1 den zatažený. Celkem
bylo 20 dní tropických s teplotou nad 30° C a 11
dní letních s teplotou od 25° C do 29,9° C.
Nejnižší teplota vzduchu: 9° C 17. 7. (pondělí),
10° C 2. 7. (neděle), 10,1° C. 16. 7. (neděle), 10,2°
C 18. 7. (úterý), 10,6° C 15. 7. (sobota).
Nejchladnější den: neděle 2. 7., kdy se teplota pohybovala od 10° C do 26,2° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 36,8° C 20. 7. (čtvrtek), 36,6° C 27. 7. (čtvrtek), 35,4° C 21. 7. (pátek), 35,2° C 19. 7. (středa), 35° C 22. 7. (sobota),
34,2° C 11. 7. (úterý), 33,8° C 13., 23., 26. 7. (čtvrtek, neděle, středa).
Nejteplejší den: čtvrtek 20. 7., kdy se teplota pohybovala od 13,6° C do 36,8° C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc červenec:
25,48° C.
Pro zahrádkáře: Teplota země v hloubce 10 cm se
pohybovala od 20,4° C do 25,6° C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc 23,59° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1007 hPa 29. 7. (sobota).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1029 hPa 16. 7. (neděle).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 6,90 l vody 8. 7.
(sobota), 4,0 l vody 29. 7. (sobota), 3,80 l vody
14. 7. (pátek), 3,65 l vody 31. 7. (pondělí).
Celkem v měsíci červenci napršelo: 22,40 l vody na m2.
Zaznamenány byly 3 bouřky.
Poznámka: Podle Hydrometeorologického ústavu
v Praze byl měsíc červenec 2006 nejteplejší měsíc
za posledních 60 let.
Josef Hůrka
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Letní dûtsk˘ tábor Letiny

V letošním roce pořádal Společenský klub Zdice
již po sedmé letní dětský tábor. V roce 2000 byla tato tradice převzata od organizace AVZO Zdice,
kterou vedla paní Hana Košťálková. Od té doby tábory pořádá Společenský klub Zdice. Vystřídali
jsme táborové základny v Komárově, Častoboři
a Letinech, kde se uskutečnil i letošní tábor.
Osmdesát dětí od 1. do 9. třídy ze Zdic a blízkého okolí soutěžilo od 1. do 15. července v různých
disciplínách a táborových hrách. Největší zážitky
dětí byly při plnění celotáborové hry "Harry Potter
v Bradavicích", ve které se potkaly se všemi postavami z filmů o Harrym.
Děti - žáci bradavické školy se v průběhu tábora učili kouzelnické formule, které jim pomáhaly
v kouzlení a zahánění zlého kouzelníka
Voldemorta a jeho pomocníků. Tyto čáry jim také
pomáhaly při pobytu na táboře, například k zahnání rozcvičky nebo k vyčarování oběda.
Táborníci byli rozděleni do 5 školních kolejí
(Havraspár, Nebelvír, Mrzimor, Mlhohluk a Zmijozel), ve kterých bojovali o nejlepší umístění své
Na snímcích
děti
letního
dětského tábora tentokrát
v roli žáků školy v Bradavicích. Na horním
snímku
všichni žáci
školy, na dolním snímku žáci při plnění
jednoho z důležitých úkolů.
Foto: Archiv
Spol. klubu
Zdice.

koleje. Jednotlivé body pro koleje nebyly rozdělovány jen za soutěže a dovednosti, ale také za úklid
chatek a tábora a chování v bradavické škole.
V průběhu tábora se děti snažily o vystopování
a zničení kouzelníka Voldemorta, který jim škodil
při plnění her a neustále na ně začarovával různé
kletby. Na závěr celotáborové hry ale vše dobře dopadlo a kouzelník i se svými pomocníky byl zničen.
Proto mohlo v Bradavicích dojít k oslavám a postupu
všech žáků školy na kouzelníky. Jen doufejme, že žáci bradavické školy nikdy nepřejdou na cestu zla a budou podporovat jen dobro a dobré skutky.
Na závěr mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem táborovým pracovníkům za jejich práci při
přípravě a realizaci tábora. Jsou to: Václav Štípek,
Michal Voráček, Jan Poláček, Václav Košťálek, Jana
Fuxová, Aneta Šimonová, Alena Froňková, Jana
Francová, Markéta Hájková a Iveta Kotcherová. Dále
děkuji kuchařskému personálu, který se na táboře
vystřídal. Byly to: Jarmila Klímová, Markéta
Růžičková, Zdeňka Zítková a Václav Ťoupal.
Přemysl Landa, hlavní vedoucí LDT Letiny

Z DENÍKU POLICIE âR
11.5.: NP ukradl jízdní kolo zn. Mongoose, které majitel nechal na ČD asi dvě minuty bez dozoru ve 14 hodin.
11.5.: NP se vloupal do os. auta zn. Hyundai Getz,
kde vypáčil zámek a z vozidla ukradl autorádio zn.
Sony CDX v.č. SO 3538293. Neviděl někdo pachatele?
17.5.: Požár rodin. domu v Černíně v šetření.
20.5.: NP se vloupal do skladu firmy, kde ukradl počítačku peněz, která byla nalezena poblíž
místa činu a drobné mince. Je v šetření.
21.5.: Při silniční kontrole zjištěn řidič se zákazem řízení. Je stíhán pro tr. čin maření výkonu
úředního rozhodnutí.
25.5.: NP se vloupal do auta v Družstevní ul. od
10 do 11.20 hod. Rozbil okno a ukradl tašku, ve
které byly brýle a dokumentace k plynovým přípojkám. Neviděl někdo pachatele?
5.6.: Z poškození sloupu veřejného osvětlení na
Zdíkově nám. jsou podezřelí dva muži, kteří šli
z pěší zóny směrem na Knížkovice. Je v šetření.
24.6.: Neplacení výživného na své děti je v šetření.
25.6.: Fyzické napadení ze dne 24. 6. a pokus
o krádež MT v době od 19 do 21 hod. V šetření.
30.6.: NP se vloupal do sklepní koje č. 755, kde
ukradl jízdní kolo zn. FOBOS SF 20 bílo červené barvy. Neviděl někdo pachatele?
1.7.: NP se vloupal do sklepní koje č. 753, kde
ukradl horské kolo zn. KELNER vínové metalízy. Je v šetření.
7.7.: Firma neprovedla opravy a nevrátila peníze na opravu domu. Je v šetření.
Všechny tyto případy jsou šetřeny jako trestné činy.
15.5.: Při silniční kontrole zjištěn řidič, který
před jízdou požil alkohol. Jde o cizího občana.
Byl předán spr. orgánu.
23.5.: NP rozbil okna u dílny na ČD Zdice.
23.5.: Místní mladíci byli oznámeni spr. orgánu
pro rušení nočního klidu a vysypání popelnic.
26.5.: NP ukradl měděná lana na ČD.
27.5.: Slovní a fyzické napadení předáno spr. orgánu.
27.5.: Při silniční kontrole zjištěn místní občan,
který řídil vozidlo po požití alkoholu.
28.5.: Při silniční kontrole zjištěn místní občan,
který řídil vozidlo po požití alkoholu.
Oba případy oznámeny spr. orgánu.
30.5.: Krádež MT je v šetření.
5.6.: Krádež obou RZ 2S22383 z vozidla
Favorit zaparkovaného před budovou ČD.
12.6.: Pomalování restaurace a slovní napadení
obsluhy. Předáno spr. orgánu.
20.6.: Oznámeno volné pobíhání psa. Předáno
spr. orgánu.
27.6.: Poškození plechových dvířek plynoměru
je v šetření.
Všechny tyto případy jsou šetřeny jako přestupky.
mjr. Bláha, vedoucí oddělení
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Nalezl jsem rukopis T. G. Masaryka

Abych osvětlil celý případ, jak k objevení rukopisu došlo, popisuji následně celý příběh.
Hned po uchopení moci v naší republice "dělnickou třídou" po 25. únoru 1948 bylo nutné skoncovat s buržoazní kulturou jako nositelkou buržoazních tradic, které nejsou pro rodící se společnost
žádoucí (tak charakterizoval směr dalšího vývoje
po roce 1948 tehdejší ministr V. Kopecký na XIII.
sjezdu KSČ). Opravdu se tak stalo. Nejprve byla
atakována církev, nastalo zatýkání duchovních
všech stupňů, zavírání klášterů, probíhalo propouštění profesorů a studentů vysokých škol, byla zavedena úplná cenzura tisku. Nastalo propouštění
důstojnického sboru ze služeb v čs. armádě, hlavně těch, kteří bojovali na západní frontě, čistka se
ale dotkla i vojáků z východní fronty. Nejhorší
však byla kulturní čistka, kultura jako celek byla
odsouzena k umlčení. Cílem všech těchto opatření
bylo přinutit obyvatele k zapomenutí doby tzv.
první republiky, odpoutat je od všech tradic s tím
spojených a hlavně zapomenout na Ty, kteří stáli
u zrodu československé samostatnosti.
Případ, který chci v tomto článku popsat, se týká převzetí zámku v Lánech, který byl nesmazatelně spojován s životem a dílem T. G. Masaryka.
Nemohu přesně popsat, jak vše probíhalo, ale bylo to zcela jistě tak, že na zámku nesmělo zůstat
nic, co by připomínalo dobu pobytu T. G.
Masaryka. Ve své pracovně měl TGM velice pěknou knihovnu s filozofickou a politickou literaturou autorů tehdejší vzdělané Evropy. Jak bylo naloženo s tímto knižním fondem, jsem se poprvé
dozvěděl až v roce 1985. Tehdy na doporučení pana učitele Ivana Kouly jsem zakoupil od paní
Maličké z Hořovic, vdovy po panu JUDr. Josefu
Maličkém, z pozůstalosti asi 30 svazků knih historického povídkového obsahu. Vybírat jsem mohl
už jen ze zbytku, protože podstatnou část knihovny, a to knihy z archeologie a historie Hořovicka,
i knihy odborné, již před tím odvezla knihovna
Univerzity Karlovy.
Ne vždycky se člověk plně věnuje čtení knihy,
o které ví, že její obsah je (byl) určen k dalšímu
vzdělávání. Tak i v mém případě jsem sáhl po jedné knize, až když jsem shromažďoval v roce 2003
podklady pro připravovanou publikaci o Zdicích.
Z několika svazků doby tzv. obrození po válce tři-

cetileté jsem otevřel dvousvazkové dílo "Čechy po
Bílé Hoře". Dílo bylo napsané Arnoštem Denisem
v roce 1886, přeloženo Dr. Jindřichem Vančurou
a vydáno nákladem C. K. České univerzity a České
akademie věd císaře Fr. Josefa v knihkupectví
Bursík a Kohout v Praze.
V prologu k těmto vydáním napsal Arnošt
Denis:
Vůdcům výpravy obrazoborců roku 1886
Jakubu Gebauerovi - pokračovateli v díle
Dobrovského a Šafaříka
Jaroslavu Gollovi - mistru u vyškolení nové generace historiků Českých
Tomáši G. Masarykovi - předbojníku nových proudů ve vědě a politice.
Prolog vydavatele:
Ozdobám našeho vysokého učení Karlova v upomínku na společný boj, jemuž se dostalo světlého
a skvělého posouzení a ocenění v dílech
Denisových „Čechy po Bílé Hoře“ budiž připsáno
České jeho vzdělání.
Jaký osud byl této knize předurčen? Celá knihovna a pozůstalost T. G.Masaryka byla až do padesátých let zajištěna a uskladněna na zámku
v Lánech. Někdy kolem roku 1952 bylo rozhodnuto knihovnu skartovat. Ke skartaci byla určena papírna v Lochovicích. Pan JUDr. Maličký měl s některým pracovníkem domluveno již dávno před
tím, že při jakékoli skartaci historických dokumentů má o tyto zájem. Pracovník v papírnách, který
měl přehled o tom, co je ke skartaci dodáváno, ho
proto upozornil na možnost odvézt si tyto knihy.
Kolik knih si JUDr. Maličký odvezl a tím zachránil, to už asi nikdy nikdo nezjistí. V mém vlastnictví je šest svazků, které představují jen historické
události. O tom, že se jedná o původní knihy z pracovny T. G. Masaryka, není pochyb. To jsem si potvrdil, když jsem je začal pročítat, došel na 20.
stranu a nalezl zde založený velice starý zažloutlý
dvojarch formátu A4, který byl oboustranně popsán neuvěřitelně téměř nečitelným písmem (později jsem jeho obsah velice pracně přepsal). Když
jsem si po čase vzpomněl na původ knih, bylo mi
jasné, že jde nepochybně o autentické poznámky
na nějakou přednášku TGM, který tehdy přednášel na filozofické fakultě UK. Obrátil jsem se na
ředitele Muzea TGM v Lánech Mgr. Františka
Povolného a celou věc jsem s ním konzultoval,
abych si ověřil některé okolnosti kolem tohoto
vzácného nálezu. Pan ředitel přislíbil, že se věci

sám ujme a nalezené věci si přijede prohlédnout.
Vznik dokumentu odhaduji k roku 1905-06, kdy
do vypuknutí 1. světové války zbývalo skoro deset
let. V nalezeném dokumentu T. G. Masaryka je
možné si přečíst odkazy na Mistra Jana Husa, Jana
Amose Komenského, Františka Palackého a další.
Autor dokumentu se odvolává na politiky tehdejší
doby a doby daleko před rokem 1848. Popsané čtyři listy tedy lze charakterizovat jako přípravu nějaké politické přednášky v některém tehdejším politickém spolku, nebo se mohlo jednat o přípravu
přednášky na fakultě UK. Některé myšlenky uvedené v poznámkách jsou vypsány přímo z obou
knih A. Denise "Čechy po Bílé Hoře".
Po celých dvacet let jsem měl obě knihy ve své
knihovně, aniž bych věděl, co obsahují, protože
doba od roku 1620 ve svém vlastním podání je již
téměř pro současné studium nepoužitelná a doba
až po rok 1848 je již dostatečně ve svém historickém podání známa. Vrátíme-li se však k době, která po roce 1848 až prakticky do roku 1918 zaměstnávala velkou část státotvorných osobností utvářením přechodu od monarchistického zřízení až do
vzniku samostatnosti Českého státu, pak teprve pochopíme, že dokumenty této doby jsou skutečným
psaným podkladem, který je nutný zachovat i příštím generacím,
Pro ilustraci uvádím některé z myšlenek, které
čtyřstránkový dokument obsahuje:
Žáci Komenského dovedou, bude-li toho potřeba, státi se opět bojovníky Žižkovými. V tomto zápase nejtěžším budou s nimi všichni, kdo se nechtějí sklonit před hrubou silou a kdo domáhají se
pro národy práva rozhodovati se o sobě samých…..
Jakého smýšlení o nás, o naší zemi se ví ve
Francii samé, kde naši zemi považují za nějakou
německou provincii, Prahu za německé město a jazyk náš považují za cikánštinu....
V dalších poznámkách pak vyzdvihuje TGM
osobnost A. Denise - Francouze, který dokonale
ovládá český jazyk a seznamuje celou západní
Evropu s existencí Království českého, ale pod
nadvládou a utiskováním habsburskou monarchií.
Dále TGM v poznámkách píše: "Profesor
Arnošt Denis sám již několikrát navštívil Čechy
a já mu byl vždy doprovodem, také na Jubilejní výstavě v roce 1891".
Při předávání uvedeného nálezu do rukou ředitele Muzea TGM jsem byl vyzván, abych tlumočil
občanům Zdic jeho pozvání na zajímavou prohlídku muzea. Přislíbena je pro občany Zdic i možná
prohlídka zámku.
Bohumil Mudra

KnûÏna Libu‰e se nem˘lila
Dle legend a bájí předpověděla již kněžna
Libuše slávu nerostného bohatství na Březových
Horách. Že se ve své předpovědi nemýlila, svědčí později nalezená bohatá ložiska stříbra a olova. V podzemí kolem Příbrami bylo uloženo ještě jedno nevyčíslitelné bohatství, a tím byla uranová ruda s radioaktivním prvkem skrývajícím
obrovskou energii uvolněnou vědci 20. století.
Příbramský uranový revír představoval největší
akumulaci uranových rud žilného typu nejen v bývalém Československu, ale patřil i k největším ložiskům tohoto typu na světě.
Intenzivní vyhledávání ložisek uranové rudy nastalo zde v roce 1947 a během několika let bylo na
ploše 50 km2 ověřeno 60 lokalit s jejím výskytem.
Hloubení šachet č. 1 a 2 (Vojna) bylo započato
v roce 1948, čímž byla oficiálně zahájena těžba
uranových rud na Příbramsku. Během deseti let
bylo vyhloubeno na 20 šachet a žilné struktury

otevřeny do hloubky 500 metrů. Přímo legendární
se stala mohutná bytízská žíla Bt 4 s vysokou kovnatostí uranu na 1 m2 žilné plochy. Provedené důlní práce obrovského rozsahu neměly v historii našeho hornictví obdoby. V době studené války mezi
oběma světovými atomovými velmocemi se jednalo o surovinu nesmírného strategického významu.
V červenci 1971 bylo na jámě č.17 S (Dubenec)
dosaženo největší hloubky nejen v tehdejším
Československu, ale i ve střední Evropě, a to 1681
m. O pět let později, 1. ledna 1976, na šachtě 16
(Háje) bylo dosaženo kolmé hloubky 1 838,4 m.
Jednalo se tak o nejhlubší důl v Evropě vůbec.
Těžba uranových rud na Příbramsku byla ukončena v září roku 1991. Za 44 let existence Uranových
dolů Příbram bylo vyhloubeno neuvěřitelných 23 km
šachet, vyraženo 2 188 km horizontálních důlních
děl, vytěženo 44 milionů m3 rubaniny a odtěženo 19,6
mil. m2 žilní plochy.
Dokončení na str. 9.

str. 9

ZN ã. 171

KnûÏna Libu‰e se nem˘lila
Dokončení ze str. 8.
Po těžbě uranových rud zůstalo na povrchu 54 milionů tun hlušiny. Celková
těžba dosáhla 48 432 tun uranového kovu, což představovalo 49 % z celkové
produkce uranu vytěženého v Československu po roce 1945. Při této těžbě bylo druhotně získáno 6 195 t olova, 2 417 t zinku a 17,8 t stříbra.
Novou kapitolu ve využití alespoň jednoho vytěženého uranového dolu
otevřel n.p. Tranzitní plynovod Praha. V roce 1991 zahájil na dole č.16 (Háje)
výstavbu zcela ojedinělého podzemního zásobníku zemního plynu pro krytí
zimních špičkových potřeb plynu v Praze i pro případ poruchy tranzitní soustavy plynu mezi Moravou a Čechami. Zásobník je vytvořen, pro představu
čtenáře, roštem chodeb o průměru 4 m v celkové délce 45 km. Prostory jsou
vyrubány v hloubce 1 000 m. Skladovací kapacita zásobníku je cca 55 milionů m3 zemního plynu a provozní tlak může dosáhnout až 9,5 MPa. V případě
potřeby může dodat do plynovodu denně až 6 mil. m3 zemního plynu.
Hornickým způsobem vytvořený kavernový zásobník Háje je unikátním,
v Evropě ojedinělým technickým dílem, na jehož úspěšné realizaci se podílelo mnoho českých plynárenských odborníků. Výstavba umožnila na několik
let zaměstnat havíře z dříve uzavřených uranových dolů. Tímto zdařilým dílem přispěli čeští odborníci k dalšímu rozvoji celosvětového plynárenství.
Podzemní zásobník byl uveden do provozu v roce 1998.
Při jedné mé inspekční návštěvě v době jeho výstavby, sfáral spolu s námi
do dolu i spisovatel a autor oblíbených rozhlasových a televizních pořadů pan
František Nepil. Živě se zajímal nejen o budované dílo, ale i o minulost uranových dolů na Příbramsku. Získané informace zpracoval do rozhlasové reportáže, kterou uzavřel slovy. "Tato země mohla mít za uranové bohatství bez
problému dálnice od východu na západ a od jihu na sever. Na železnici mohly jezdit vlaky neskutečnou rychlostí a každá česká žena mohla chodit v předklonu pod tíhou zlatých šperků, kterými by byla ověšena její šíje."
K tomuto zdánlivě ironickému přirovnání je třeba dodat následující vážné
skutečnosti. Vytěžené přírodní bohatství s ohledem na mezinárodně politickou

Na pomníku, který vybudovalo na příbramském hřbitově Město Příbram
a Konfederace politických vězňů Československa, je napsáno: Na paměť zde
pochovaným politickým obětem komunistické diktatury. Zahynuly v příbramských táborech Vojna a Bytíz 1948 - 1968.
situaci v druhé polovině 20. století skončilo daleko za hranicemi našeho státu.
Jeho částečný návrat zpět ve formě palivových článků pro atomové elektrárny, jakož i náplň lékařských a výzkumných přístrojů pracujících s čistým kovem byl
naopak draze zaplacen. Smutnou pravdou související s těžbou uranové rudy,
zvláště v letech padesátých, byla skutečnost, že se na ní převážně podíleli odsouzení spoluobčané, kteří veřejně, nebo skrytě nesouhlasili s poúnorovým politickým vývojem v naší zemi. Žel, tak daleko už kněžna Libuše nedohlédla!
Josef Hůrka
Číselné údaje týkající se těžby uranové rudy byly převzaty z knihy Václava Cílka
a kolektivu "Střední Brdy".

Z prázdninov˘ch zájezdÛ

Kulturní komise a Společenský klub Zdice připravily na 22. 7. zájezd do středověkého městečka v Ostré u Lysé nad Labem. Účastníci zájezdu se seznámili
s ukázkami různých řemesel, mezi kterými bylo např. košikářství. Součástí tohoto zájezdu byla i prohlídka bylinných zahrad a návštěva soukromého muzea kamen.
18. srpna se uskutečnil zájezd do nově otevřeného zámku v Mníšku pod Brdy. Návštěvy všech uvedených míst můžeme vřele doporučit.
Foto: Sm.

Zprávy FK Olympie Zdice
Přípravka Olympie Zdice bude hrát v nadcházející sezóně okresní přebor, který hrála také minulou sezónu. Zde obsadila celkově šesté
místo ze čtyřiadvaceti týmů.
Po roce byli přihlášeni do okresního přeboru
mladší žáci. Část kádru mladších žáků hrála minulou
sezónu za starší žáky a ostatní žáci přišli z přípravky.
První zápas sehrají mladší žáci 1. září v Komárově.
Dalšími soupeři mladších žáků budou Osek, Zadní
Třebáň, Chlumec a Český lev Beroun "B".
Starší obsadili v uplynulé sezóně celkově třetí
místo v okresním přeboru, který budou hrát i v sezóně 2006/2007. Starší žáci začínají svou sezónu

3. září v Broumech. Dále se utkají také s Osovem,
Komárovem, Žebrákem a se Rpety.
Dorost FK Olympie Zdice obsadil v minulé sezóně v krajské I. A třídě devátou příčku, což mu zaručuje hrát krajskou I. A třídu i v sezóně letošní.
Zdický dorost své zápasy již rozehrál. První utkání
vyhrál 3:1 v Prčicích. Dalšími soupeři dorostu
v září budou Petrovice, Český lev Beroun, Dolní
Břežany, Jílové, Týnec nad Sázavou a Bystřice
u Benešova.
"B" mužstvo odehrálo v přípravě dva zápasy.
V Libomyšli prohrálo 0:3 a ve Rpetech 1:3. Z mužstva odešel na hostování do Tlustice Josef

Trkovský. První mistrovský zápas "B" mužstvo sehrálo na Svaté, kde prohrálo 1:3. Dalšími soupeři
Olympie ve III. třídě jsou Lužce, Tetín, Zadní
Třebáň "B", Osov a Hudlice.
"A" mužstvo sehrálo v přípravě celkem pět zápasů. Oproti jarní části soutěže zůstalo pohromadě,
v mužstvu skončil pouze Petr Šindelář, kterému
skončilo hostování. Do Bzové odešel Václav
Novák, který v létě přešel z dorostu do dospělých.
První mistrovské utkání "A" mužstvo vyhrálo,
když hrálo v Komárově 1: 0. Mužstvo se v září utká s Tochovicemi, Zvolí, Vonoklasy, Rožmitálem
a Mníškem pod Brdy.
Karel Dušánek
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NOVù OTEV¤ENO

CAMEO

KOSMETICKÉ
SLUÎBY A PÉâE O PLEË
M. Velechovská,
tel. 777 292 421

MANIKÚRA
A MODELÁÎ NEHTÒ
M. Vyšínová, tel. 777 916 958
Provozovna:
Pod Šachtou 935, Zdice
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Hubnutí:
www.zdravehubnout.cz

MùSTO ZDICE
Husova 2, 267 51 Zdice
tel. 311 685 105 fax 311 513 230
PRONAJME SKLADOVACÍ PROSTORY V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN
ZDICE, ČS. ARMÁDY 284, PSČ 267 51
PRONÁJEM PROSTOR MOŽNÝ OD 1. 1. 2007

PŘEDNOSTNĚ VŠECHNY PROSTORY JEDNOMU NÁJEMCI
PO DOHODĚ PROHLÍDKA PROSTOR, BLIŽŠÍ INFORMACE A KONTAKT:
ING. PETÁKOVÁ, MěÚ ZDICE, TEL.: 311 510 845

objekt
pozemek
výměra
nabídková cena / m2
předmět nájmu typ objektu
ME 7
1902/1
370 m2
600,- Kč
sklad
zděný
2
ME 47
1918/3 a 4
2062 m
700,- Kč
sklad
hala
200,- Kč
sklad
přístřešek
ME 58
1918/5
366 m2
ME 51
1918/2
325 m2
200,- Kč
sklad
přístřešek
500,- Kč
kancelář
zděný
ME 16
1903/5
36 m2
+ volné prostory o rozloze 1000 m2 - 100,- Kč / m2
3. 8. 2006 Mgr. Miroslav Holotina starosta města

Zájezd do Polska
MS ČČK pořádá

Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e

30. září zájezd do Polska.
Odjezd v 5.00 hod.
z autobusového nádraží.
Cena 290,- Kč.
Přihlášky: pí Tarantová a Mgr. Koželuhová.

KaÏdé PONDùLÍ - 10 druhÛ vynikajících
pomazánek • Domácí Ïebírka • Domácí
uzen˘ bok • Karamelovo-jogurtové dorty
ÚTER¯ - Domácí ‰pekáãky a vala‰ská klobása
ST¤EDA - Vala‰ská anglická slanina
âTVRTEK - 9 druhÛ trvanliv˘ch klobás
PÁTEK - Francouzská ‰unka od KOSTI
- super cena • Kuﬁecí ﬁízky 109,90

Ing. arch. Andrea Zaciosová

Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e
NIKDE NENÍ LEVNùJI
MIMO¤ÁDNÉ AKCE, MIMO¤ÁDNÉ CENY!!!
Nejlevnûj‰í rohlíky - 1,60 - super cena
Mouka - 7,50 • Máslo - 21,90 • Olejovky - 9,90
Omega - 8,90 • EIDAM cihla - 99,90
Flóra - 20,90 • 10 druhÛ s˘rÛ za 19,90
Pivo Staropramen - 8,90 • Pivo Budvar - 8,80
Pivo Mû‰Èan - 4,90 • Víno 0,75 l - 29,90
·ampus - 39,90 • Olej - 19,90 • Cukr - 23,90
Káva - 4,90 • Káva 250 g Paloma - 24,90
Uzeniny za SUPER CENY: ·unka - 89,90
Poliãan - 129,90 • Turista Pﬁíbram - 99,90
Junior - 49,90 • LabuÏnické párky - 49,90
Debrecínské párky - 99,90 • Gothaj - 49,90
Papriková klobása - v˘borná - 49,90
·pekáãky provázek od soukromníka - 69,90
·pekáãky obyã. - 49,90 • Kabanos - 49,90
Písecké párky - 49,90 • Debrecínka - 149,90
DrÛbeÏí ‰unka - 119,90 • Kladenka - 149,90
·unková tlaãenka - 139,90 • Keãup - 9,90
4 druhy tûstovin - 7,90 • 40 druhÛ znaãk. vín
2 litry limo 6,90 • 1,5 l voda - 4,90
80 druhÛ ãaje, 30 druhÛ velk˘ch su‰enek,
Su‰enky - 60 druhÛ - od 2,90 • Perníãky - 3,90
Kávûnky - 4,90 • Tatranky - 3,90 • Horalky - 3,50
Konzervy pro psy a koãky - 9,90
Konzerva pro psy 1,3 kg za 27,90
2 kg suché pro koãky - 49,90
8 kg suché pro psy - 129,90
Mimoﬁádné ceny drogistického zboÏí:
1 l jar - 15,90 • WC ãistiã - 19,90
3 kg prací prá‰ek - 59,90 • AviváÏ - 19,90

nabízí služby v oblasti
architektonických návrhů interiérů
a exteriérů,tvorby volné grafiky
(reklama, loga, logotypy, novoročenky,
pozvánky, svatební oznámení).
Bližší info na:
www.argad.cz
zaciosova@argad.cz
Tel. +420 777 231 056
Knížkovice 43, Zdice.

NABÍZÍME INZERCI
VE ZDICK¯CH NOVINÁCH
Informace:
Spoleãensk˘ klub Zdice
Tel. 311 685 186
E-mail: spolklub.zd@iol.cz

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

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 !
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