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Z Mûstské knihovny Zdice

Středeční odpoledne má knihovnice paní Marcela Filipová vyhrazeno pro dětské čtenáře.

Podrobné informace najdete na str. 6.

Dnes pﬁiná‰íme:

nové jízdní
ﬁády autobusÛ
platné od 4. 2. 2007

V roce 2006 přibylo do Městské knihovny Zdice
647 nových knih, takže celkový knihovní fond činil 16 292 knih (odborně řečeno knihovních jednotek). Za nové knihy bylo vydáno 123 816,- Kč.
Kromě knih je možné si v knihovně vypůjčit či
prohlédnout 17 druhů časopisů. Pro děti jsou odbírány časopisy ABC a Čtyřlístek, pro dospělé
Domov, Dorka, Dům a zahrada, Receptář,
Zahrádkář, Bydlení, Rybářství, Living, Instinkt,
Květy, Tina, Vlasta, Praktická žena, 100 + 1 zahraničních zajímavostí, Žena a život.
V knihovně bylo v roce 2006 registrováno celkem 288 čtenářů (z toho je 118 do 15 let), kteří ji

Foto: Sm

navštívili celkem 2 723 krát. Vypůjčili si 16 421
knih a časopisů (dospělí 12 603 - 3 978 z naučné literatury a 8 625 z krásné literatury, děti 3 818 1 473 z naučné literatury a 2 345 z krásné literatury).
Knihovnicí je paní Marcela Filipová, která
i v letošním roce nabídne čtenářům plno zajímavých knih a časopisů. Městská knihovna je pro dospělé čtenáře otevřena v následující dny: pondělí
13 - 17 h, čtvrtek 13 - 17 h, pátek 8 - 12 h. Dětem
je vyhrazena středa od 12 do 16 h.
Roční výpůjční poplatek je pro dospělé 100,- Kč,
pro děti 50,- Kč. Další rodinný příslušník platí
30,- Kč.
- sm -

Slovo starosty mûsta
Školáci a kouření
Často zaznívá ze strany občanů názor, že vedení města a Policie nezakročí
proti stále se zvyšujícímu počtu mladistvých kuřáků, kteří se shromažďují
hlavně v době před vyučováním na náměstí a za poštou, kde zanechávají nepořádek. Možnosti zásahu Policie jsou v tomto případě omezené, neboť zákaz
kouření pro mladistvé zákon neřeší. Proto instrukce ze strany starosty pro činnost MĚSTSKÉ POLICIE jsou následné: zjišťovat prodejce tabákových výrobků mladistvým a řešit je ve správním řízení, zjišťovat totožnost mladistvých kuřáků a oznamovat jejich počínání rodičům, vyzvat přítomné kuřáky
k úklidu znečištěného místa. Zatím byli ve správním řízení řešeni 2 místní
prodejci. Jak účinnými budou přijatá opatření, ukáže čas, ale vedení města se
nechce k těmto škodlivým jevům stavět lhostejně a podporovat zhoubně se šířící názor, že je to "normální". Podobně se přistoupí i ke zvýšeným kontrolám
ohledně prodávání alkoholických nápojů mládeži do 18 let, k čemuž nás vede
řada případů na školách, kdy žáci přicházejí na vyučování pod vlivem alkoholu, což také nelze považovat za "normální".
Odkanalizování Zdic
Na počátku letošního roku dospěly prostřednictvím Vaku Beroun k samému závěru práce na projektové dokumentaci, která v sobě zahrnuje úplné odkanalizování Zdic tak, aby bylo naplněno vládní usnesení z roku 2003. Termín
vypracování PD se posunul jednak z důvodu zapracování dalších připomínek
ze strany města a dále tím, že projektová dokumentace bude společně s PD odkanalizování Chodouně tvořit jeden celek, který bude mít větší šanci na získání finančních prostředků z EU. Za tímto účelem se počítá s vytvořením

"svazku obcí" Zdice - Chodouň, který bude mít na starosti realizaci a financování celé akce odkanalizování. V letošním roce by měly být provedeny administrativní úkony spojené jednak s podáním žádosti na získání finančních
prostředků z EU na základě výzvy příslušného ministerstva a KÚ
Středočeského kraje (na termín vyhlášení výzvy město čeká), a dále úkony
spojené s výběrovým řízením na firmu určenou k realizaci celé investiční akce. Začátek samotné realizace se odhaduje podle odborníků na jaro 2008.
Plány do budoucna
Před novým zastupitelstvem stojí řada úkolů, z nichž u některých se počítá
s jejich realizací už v tomto volebním období, s jinými později v závislosti na
finančních možnostech města. V tomto roce je to bezesporu dokončení 1. etapy rekonstrukce koupaliště tak, aby bylo připraveno na letošní sezónu. Dále
by měla být dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice v areálu bývalých kasáren s odpovídajícím zázemím pro činnost JSDH.
V dubnu letošního roku se počítá s otevřením nově rekonstruovaného společenského domu a se zahájením přístavby, kde bude umístěna nová knihovna. Letos budou také prováděny další opravy komunikací firmou Strabag.
Mezi další záměry patří zrealizovat připravované projekty týkající se protipovodňových opatření na Červeném potoce, nového příchodu k vlakovému
nádraží, odkanalizování Zdic, vybudování informačního centra na Palackého
náměstí, výstavby bytových domů na Písmenech, skateparku, DPS. Město se
bude dále zabývat centralizací školských zařízení, obnovou Knihova, řešením
parkovacích míst, rozšířením průmyslové zóny, opravou radnice a odkanalizováním přilehlých obcí Černína a Knížkovic.
Dokončení na str. 2.
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Slovo starosty mûsta
Dokončení ze str. 1.
Výzva majitelům psů
Podobně jako v loňském roce, tak i letos bylo přijato vedením města rozhodnutí o přidělování příslušného počtu sáčků na psí exkrementy všem majitelům psů, kteří přijdou na MěÚ zaplatit patřičný poplatek ze psa daný příslušnou vyhláškou. Tzn., že bylo opět rozhodnuto o tom, aby vybrané finanční prostředky se dostaly zpět k majitelům v jiné podobě a nebyly tedy použity
na jiné účely. Toto loňské rozhodnutí bylo učiněno s vírou, že neukázněnost
většiny majitelů psů, a tím i čistota města, se v tomto ohledu zlepší. Bohužel
ani doprovodná plakátová akce míněna v ironickém duchu bezohledné majitele psů neoslovila. Způsobů, jak zabránit tomuto rozšířenému nešvaru mnoha lidí, dokumentující lidskou úroveň v této záležitosti, není mnoho.
Uvědomělý způsob je vždy úspěšnější a trvalejší než represivní. Represivní
způsob založený na představě, že by MěPo či Policie ČR měla hlídat každý

roh a složitým způsobem dokazovat, že "pachatelem" byl právě tento pes
a ne jiný, je absurdní.
Nabízí se tu jisté možnosti, jak se vypořádat s tímto nelichotivým stavem
v našem městě. První z nich je možno zařadit do těch, které vedou právě
k uvědomělosti lidí a to tak, že neukáznění majitelé budou vyzýváni ostatními občany k úklidu exkrementů, pokud "ti ostatní" vůbec najdou odvahu
ozvat se, a tím deklarovat svůj postoj ke znečišťování svého okolí. Tento způsob "společenské výchovy" se jeví lidsky důstojný a přirozený, ale asi v dnešní společnosti idealistický.
Druhou možností je zvýšení poplatku za psy s tím, že vybrané finance
budou použity na nákup patřičné čistící techniky, kontejnerů a na plat zaměstnance úklidu.
Pokud našim občanům opravdu záleží na čistotě jejich města, určitě přijdou
i na další možnosti řešení tohoto problému a sdělí je zastupitelům města.

Z jednání Rady mûsta 8. 1. 2007
Rada města (RM) vzala na vědomí:
• ukončení nájemních smluv o pronájmu bývalé hasičské
zbrojnice v Knížkovicích čp. 10
• informaci starosty města ohledně záměru italského investora
v průmyslové zóně Zdice - západ
• informace ohledně odkanalizování města směr Chodouň
• informaci starosty města ohledně navýšení ceny na
I. etapu rekonstrukce koupaliště
• informace ohledně výstavby bytových domů v lokalitě Zdice - sever.
RM souhlasila:
• s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem zděné budovy ME 9
na části pozemku. p.č. 1908/5 a p.č. 1904/2 v k.ú. Zdice o výměře 120 m2
firmě INTERPLAST ČESKO spol. s r.o. Brno
Dokončenou halu pro zásahová vozidla JSDH si prohlížejí místostarostové
• s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem přístřešku pro parkování
pan Richard Dolejš a JUDr. Josef Mol (zleva).
Foto: Sm
autobusů na části pozemku p.č. 1908/4 a 1907/2 v k.ú. Zdice firmě
stavbou bytových domů v lokalitě Zdice - sever.
PROBO TRANS spol. s r.o.
RM doporučila
• s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem 30 m2 volné plochy pro umístění
• v součinnosti s odkanalizováním města směr Chodouň řešit také odkanalistavební buňky na části pozemku p.č. 1907/1 v k.ú. Zdice firmě Martin
zování Černína a Knížkovic
Veselý - POKRÝVAČSTVÍ, Zdice
• starostovi města i nadále spolupracovat na projektu ohledně informačního
• s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem 1 garážového stání
střediska a revitalizace Knihova.
v prostoru bývalé kotelny v ulici Velizská panu Pavlu Šimonovi
RM určila:
• s předáním hygienických sáčků na psí exkrementy majitelům psů
• Termíny zasedání ZM - vždy v pondělí od 17 hodin, 5. března, 4. června,
z vyčleněné položky rozpočtu města na rok 2007
3. září, 3. prosince a dále dle potřeby.
JUDr. Josef Mol, místostarosta
• s vytvořením "Fotokroniky města" s tím,
že archiv bude prozatím v kanceláři starosty
V˘zva pro v˘bûrové ﬁízení na nájemce a provozovatele
města a dále souhlasila s navýšením rozpočtu
baru ve Spoleãenském domû, Husova 369, Zdice
města v kapitole Kronika.
RM schválila
Cílem tohoto výběrového řízení je zabezpečení kvalitní obsluhy při společenských
• poskytnutí příspěvku ve výši 100.000,-Kč z rozakcích pořádaných Společenským klubem, Kulturní komisí města Zdice,
počtu města na rok 2007 na kulturní, sportovní
případně jiným organizátorem po dohodě s vedoucím Společenského klubu.
a další akce zájmových organizací.
Nájem
Provozovatelem může být jak právnická,
RM pověřila
• paušální Kč 20 000,-/rok
tak fyzická osoba. Kvalifikace pro výkon
• pracovní skupinu rozdělením finančních pro- v tom: spotřeba vody, energie
funkce provozovatele se dokládá:
středků na kulturní, sportovní a další akce zájmoa odvoz komunálního odpadu
• živnostenským oprávněním - OKEČ:
vých organizací v roce 2007
- splatnost: 50 % do 7. ledna a 50 % do 7. července
553000 - Restaurace,
• pracovní skupinu zpracováním výhledu ohledně
(vždy předem za pololetí)
• referencemi a doporučeními.
možností parkování ve středu města a v oblasti sídliště
• za akci:
V případě právnické osoby výpis z přísluš- malá akce Kč 500,- (do 100 návštěvníků),
• starostu města jednat s firmou Kostal, ACHP, VPS
ného rejstříku.
- velká akce Kč 3 000,- (do 400 návštěvníků),
a Betonárkou o možnosti vytvoření "FONDU" na oCílem výběru provozovatele je nabídka
- extra akce Kč 5 000,- (nad 400 návštěvníků).
kvalitní obsluhy baru v BUDOVĚ, a to
pravu a údržbu komunikace od Kostalu směr Černín
MĚSTO provádí tento výběr za účelem nalezení pronásledujícími způsoby:
• starostu města jednáním s Vak Beroun a dále řešit
vozovatele, který nabídne co největší kvalitu i kvantitu.
•
vyučený
nebo
proškolený
personál
právní vztahy ohledně zřízení "svazku obcí" nutného
Nabídka
v oboru,
na projekt k získání dotací z evropských fondů.
• Úplná identifikace uchazeče
• dostatečný počet personálu
RM uložila
• Doložení kvalifikace uchazeče
dle druhu akce,
• starostovi města zajistit písemné vyjádření od
• Potvrzení o bezdlužnosti
• reprezentativní vystupování
• Výpis z rejstříku trestů, ne starší tří měsíců.
Sdružení vlastníků domů čp. 753 a 755 ohledně
a oblečení personálu,
Nabídky se předkládají v jednom vyhotovení v zaletermínu odpojení od centrální kotelny na sídlišti
• široká nabídka sortimentu,
pené obálce opatřené zpětnou adresou a označením
• možnost nabídky jídel
• městskému úřadu zkontrolovat smluvní podmínNEOTEVÍRAT - NABÍDKA - BAR - SpD na podatel(dle možnosti zázemí baru),
ky ohledně reklamní plochy u dálnice s tím, aby se
ně MěÚ Zdice (osobně či poštou) nejpozději do 23. 2.
• spolupráce při pořádání kulturních pořadů,
plocha využila k propagaci zdického koupaliště
2007 do 13.00 hodin.
• samostatně se zapojit do realizace
v letních měsících.
Více informací na www.mesto-zdice.cz.
kulturních pořadů.
• městskému úřadu řešit úkoly související s vý-
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Zdické noviny informují
Na nové informace se redakce Zdických novin ptala pracovníků MěÚ.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Byla dokončena stavba haly (garáže) pro zásahová vozidla zdických hasičů, ve které jsou čtyři stání pro zásahová vozidla a je vybavena skladem pohonných hmot. Venkovní plášť haly je v červenobílých barvách. V lednu byly
zahájeny stavební práce na rekonstrukci budovy bývalého štábu v objektu bývalých kasáren. Hala i budova budou vytápěny plynovými kotli. Budou zřízeny nové sociální místnosti aj. Po rekonstrukci bude budova z části využívána
jako základna pro SDH Zdice.
Do nových bytů v Černíně se stěhují nájemníci
Dům čp. 1 v Černíně je dokončen a zkolaudován. Slavnostní otevření se uskutečnilo v úterý 19. prosince. V lednu proběhlo jednání s budoucími nájemníky jednotlivých bytů a byly s nimi uzavírány nájemní smlouvy. Od února by se měli jednotliví obyvatelé do objektu nastěhovat.
Rekonstrukce společenského domu
Při rekonstrukci společenského domu bylo zjištěno po rozkrytí stropu stávajícího přísálí a stávajícího baru, že trámová konstrukce je značně poškozena a je nutná její výměna. Stav konstrukce byl posouzen odborníkem z oboru
statiky staveb. Těmito vyvolanými vícepracemi dojde ale k prodloužení termínu dokončení stavby. V současné době probíhají stavební práce na stávajícím přísálí i na nové přístavbě společenského domu. Střecha nad novou částí
je již dokončena a nad vyměňovanou částí je ve výstavbě.
Provozování interaktivních videoloterních terminálů
Ministerstvo financí v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, koncem roku 2006 povolilo společnosti Sazka, a.s.,
v jedné z provozoven v našem městě provozování interaktivních videoloterních terminálů ("IVT"). Provádění kontrol je zcela v kompetenci finančního
úřadu či přímo samotného ministerstva.
Obecně závazná vyhláška města Zdice o omezování provozování výherních
hracích přístrojů (VHP) v určitých lokalitách města se na provoz interaktivních
videoloterních terminálů nevztahuje. Provoz VHP povoluje městský úřad.
Přeložka kabele nízkého napětí
V lednu byla prováděna přeložka kabele nízkého napětí v ulicích Husova
a Žižkova. Nejedná se o investici Města Zdice, ale investorem je ČEZ

Rekonstrukce společenského domu pokračuje - na snímku výměna střechy nad
stávajícím přísálím.
Foto: Sm

Pohled do kuchyně nových bytů v Černíně čp. 1.

Foto: Sm

Distribuce, a.s. Nově položený kabel nahradí stávající vzdušné vedení. Při této akci budou po trase osazeny nové elektroměrové pilíře v obvodovém zdivu
jednotlivých objektů. Stavbu provádí firma ELROM, v. o. s. Všeradice.
Předsedové výborů a komisí RM
Zastupitelstvo města zvolilo na zasedání 18. prosince předsedy kontrolního
a finančního výboru a předsedy komisí RM. Předsedy byli zvoleni: finanční
výbor - Ivana Rabochová, kontrolní výbor - Jana Lhotáková, komise stavební
- ing. Václav Pánek, komise sportu - Roman Janoušek, komise kulturní - Mgr.
Jana Smíšková, komise životního prostředí - ing. Karel Havlíček, komise zdravotní a sociální - Naděžda Rosenbaumová, SPOZ - Jarmila Čížková, komise
pro rozvoj města, podnikání a průmyslové zóny - ing. Jaroslav Vožeh.
Z činnosti Městské policie v roce 2006
Zdice mají dva městské strážníky - Slavoje Lužu a Josefa Hrácha. Jejich
činnost řídí starosta města Mgr. Miroslav Holotina. V loňském roce městská
policie řešila celkem 363 přestupků. V dopravě bylo řešeno 291 přestupků
(blokově - 102, domluvou - 172, postoupeno správnímu orgánu - 17), kromě
toho bylo řešeno 72 přestupků ostatních (blokově - 21, domluvou - 48, postoupeno správnímu orgánu - 3). Policie zadržela 1 pachatele trestné činnosti,
nalezla 2 vozidla v pátrání a odchytila 11 zvířat.
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek, který v letošním roce činí 480,- Kč za osobu a rok, je nutné zaplatit na MěÚ ve Zdicích buď jednorázově do konce února nebo v pololetních
splátkách do 28. 2. a do 31. 8.
Poplatky za psy
Majitelé psů mají povinnost zaplatit patřičný poplatek za své miláčky do
konce února. Také letos obdrží při zaplacení poplatku příslušný počet sáčků na
psí exkrementy.
Změna jízdních řádů již od 4. února
V lednu byla uzavřena smlouva s firmou PROBO TRANS Beroun na zajištění dopravní obslužnosti. Při jednání byly řešeny změny jízdních řádů.
Původní termín jejich změny, který byl avizovaný na 4. března, byl posunut na
4. února. O případných dalších změnách s platností od června letošního roku
bude vedení města jednat.
- sm -

Z jednání Rady mûsta 22. 1. 2007
RM vzala na vědomí:
• přehled nájemních smluv v roce 2006
• zprávu ohledně rekonstrukce Společenského domu a knihovny.
RM souhlasila:
• vyzvat firmy pro výběrové řízení na akci
"Projektová dokumentace pro stavební povolení
a realizaci stavby 2 bytových domů pro příjmově
vymezené občany v lokalitě Písmena"
• vyzvat firmy pro výběrové řízení na akci
"Kompletní odbahnění rybníka včetně dopravy"
• s realizací světelných přechodů na Palackého náměstí u Klubu důchodců a v Husově ulici u cukrárny
• s odstraněním topolů u kotelny na sídlišti
• se směnou pozemku p.č. 344 (pod hřbitovem)
v k.ú. Zdice za jiný stavební pozemek na území města

• s předložením úsporné varianty výstavby knihovny, tj. realizovat pouze přízemní budovu
• s výpovědí současnému provozovateli baru v Spk
a zahájením výběrového řízení na provozovatele baru.
• s podáním žaloby ohledně nedoplatku za nájemné v kasárnách ve výši 104 tis. Kč.
RM uložila:
• starostovi města jednat s Policií ČR ohledně
umístění radaru na zdických komunikacích
• městskému úřadu
- projednat podmínky využití reklamní plochy pro
účely města (koupaliště) v měsících červen - srpen 2007
- najít optimální využití reklamních prostor kolem
dálnice
- prověřit stavební povolení všech reklam podél
dálnice.

RM pověřila:
• JUDr. Mola projednat odstranění topolů u kotelny s HZS Beroun
• starostu města jednat i nadále ve věcech vymáhání nedoplatků.
Poznámka:
ZN zveřejňují upravené verze usnesení rady
města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.
101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v platném
znění. Úplná verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském
úřadě Zdice, Husova 2
JUDr. Josef Mol, místostarosta
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Tak jsme pﬁece
jen vyjeli
Už třetí zimu pořádá naše ZŠ Zdice zimní
školu v přírodě pro 1. stupeň pod vedením paní
učitelky Olgy Zítkové.
Letos děti bohužel nemohly zdokonalit své lyžařské umění, ale náš program byl přesto pestrý
a zábavný. Chata Lumka leží v obci Zásada
v Jizerských horách a okolní příroda, města
Liberec a Jablonec n. Nisou nabízejí mnoho míst
k sportovnímu vyžití a zajímavým výletům. Aby
dětem nebylo líto, že nemohou lyžovat, chodili
jsme na vycházky do okolí a jezdili jsme bruslit
a plavat. Sportovním výkonem byl výstup na rozhlednu Černá Studnice a skalnaté útvary Berany.
Dobrodružnou se dětem zdála cesta lanovkou na
Ještěd ponořený do mlhy. Uvnitř se děti mohly seznámit s historií této unikátní stavby. Zoologická
a botanická zahrada v Liberci nás přivítala příjemným sluníčkem a dovádějící lachtani a šimpanzi
v nás zanechali hezkou vzpomínku, stejně jako návštěva kozí farmy v Pěnčíně. Největší úspěch měla
ovšem návštěva libereckého Babylonu, kde děti
kromě aquaparku navštívily i lunapark a velmi
podnětné muzeum poznání.
K příjemnému pobytu jistě přispělo odpovědné
a spolehlivé chování dětí na všech atrakcích, ochotný
přístup vedoucího penzionu p. Urbana, velmi chutné
jídlo pana kuchaře a přesné příjezdy autobusů.
Mgr. Jitka Palanová

Vychází dal‰í publikace o historii na‰eho mûsta

ZDICK¯ INCIDENT 1939
Publikace, jejímž autorem je pan Pavel
Dušánek, bude věnována události, která se
stala ve Zdicích v listopadu 1939. Kniha
podrobně seznámí čtenáře s tímto případem
v kontextu tehdejšího, pro naši republiku velice těžkého období.
V souvislostí s vydáním knihy bude připravena
pro veřejnost velká prezentační akce. Kromě toho
pozve Pavel Dušánek do výstavní síně zdické radnice veřejnost na výstavu výběru dokumentů k tomuto tématu, a to jak listinných, tak fotografických. Má opravdu z čeho vybírat, protože v průběhu přípravy knihy se mu jich podařilo shromáždit zhruba 400 kusů.
Podrobnosti o připravovaných akcích přinesou
Zdické noviny, infokanál KT Zdice, webové
stránky města a regionální tisk. Informace budou
zveřejněny také prostřednictvím plakátů.
Pro čtenáře Zdických novin přinášíme dvě
ukázky z nové publikace:
● "Dne 17. 11. 1939 měl být na konci Zdic spáchán atentát na kurýra wehrmachtu Josefa
Altmayera. V rámci vyšetřování byli po tři dny internováni všichni muži od 16 do 60 let (asi 800
osob). V regionu bylo vyhlášeno stanné právo.
Zadrženým bylo vyhrožováno, pokud se pachatel

domnělého atentátu nepřihlásí, bude 10 mužů zastřeleno (v jiné verzi, každý desátý). Akce skončila, až když za možného pachatele byl označen
Josef Pilát ze sousedních Hředel... Pilát byl odsouzen na čtyři roky žaláře - vrátil se až na konci
války."
● "Po půlnoci na místo atentátu přijelo několik
osobních a vojenských aut v čele s velitelem pořádkové policie generálem Jürgenem von Kamptz.
Doprovázeli jej převážně důstojníci SS a úředníci
gestapa z Plzně a Prahy.
Z historických dokladů vyplývá, že vyšetřování
byl přítomen samotný velitel bezpečnostní policie
a SD (Sicherheitsdienst) dr. Walter Stahlecker 8)
a zástupce velitele Řídící úřadovny Gestapa v Praze, SS-Sturmbannführer (major) vládní rada
Joachim Ernst Illmer 9) (občas později SNB chybně uváděn také jako Illmann). Všichni obhlédli místo činu a vyměnili si názory na další postup.
Nařídili třem přítomným četníkům, aby nasedli do
jednoho z přistavených aut. Byli to vrch. stržm.
Široký, prap. Petrášek a šstržm. Bytel. Bylo jim sděleno, že se musí dojet pro starostu obce. Pro starostu Klatovského však nejeli a byli odvezeni jako rukojmí do sousedního Levína. Zde již bylo v pohotovosti soustředěno mnoho příslušníků jednotek SS."

Zveme na pohádku
MŠ Zahradní, Zdice zve děti a jejich rodiče
na pohádku "Bez práce nejsou koláče".
Divadelní představení se uskuteční v úterý
27. února od 8. 45 hod., vstupné 40,- Kč.

Historie berounské
rozhledny
Berounská rozhledna na Městské hoře vznikla v podstatě náhodou. V roce 1934 získala berounská stavební firma „Jelínek a synové“ od
města zakázku na výstavbu vodojemu na zmíněné hoře. Firma přišla s iniciativou, že stavbu
rozšíří o další zajímavý objekt - betonovou vyhlídkovou věž. Vypočítala, že by realizace tohoto objektu přišla na 50 tisíc korun.
Radním se tato myšlenka zalíbila, avšak z městské pokladny bylo možno uvolnit pro tento účel
pouze 35 tisíc korun. V důsledku této skutečnosti
byla stavební firma nucena projekt poněkud pozměnit, trochu se uskromnila ve svých vyhlídkách
na zisk a stavbu provedla.
Rozhledna byla poprvé otevřena pro veřejnost o velikonočních svátcích roku 1936. O rozhlednu se staralo město a vybíralo se na ní vstupné. O provoz a čistotu rozhledny, včetně výběru vstupného se staral válečný invalida za 10% odměnu z vybraného vstupného.
Za II. světové války umístili němečtí vojáci na rozhlednu protiletecký kulomet. V důsledku toho byla
rozhledna v roce 1944 bombardována americkými letadly. Věž byla lehce poškozena, a proto v poválečném období nebyl na ní povolen přístup. Teprve s rozvojem televize a mobilních telefonů se rozhledně dostalo opravy. Dnes vedle překrásného výhledu na
Beroun a jeho okolí slouží objekt především těmto
moderním sdělovacím prostředkům.
Z podkladů města Berouna,
napsal Zdeněk David, žák 6. A ZŠ.

Upozornûní pro majitele psÛ
Vzhledem k tomu, že se stále objevují případy volného pobíhání psů (mnohdy i bez doprovodu
držitele psa) na veřejném prostranství v území města, opětovně seznamujeme majitele psích miláčků s lokalitami, kde je volné pobíhání psů dovoleno vyhláškou města.
Jinak se psi mohou pohybovat na veřejném prostranství jen v doprovodu držitele nebo jiné odpovědné
osoby s vedením psů na vodítku. Mimo vymezené lokality (viz plánek) je volné pobíhání psů porušením
vyhlášky a majitel se vystavuje možnosti zahájení přestupkového řízení.
MěÚ Zdice
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Zápis dûtí do 1. tﬁídy

Na prostředním snímku budoucí prvňáček s paní učitelkou Machovou. Na památku si děti odnášely od zápisu
drobné dárky.
3 x foto: Mgr. J. Kobrsková.

Kulturní dÛm CHODOU≈
únor 2007
Sobota 17. 2. - VI . Obecní ples - hraje HARMONY BAND, předtančení, módní přehlídka,
bohatá tombola.
Pátek 23. 2. - ples sportovců - hraje Plzeňský
expres, bohatá tombola.
březen 2007
Sobota 10. 3. od 17 hod. - koncert Hrádecké
kapely se svými sólisty a hostem Milanem
Černohousem u příležitosti 105. výročí narození
Josefa Poncara - chodouňského rodáka.
Neděle 11. 3. od 14 hod. - Dětská maškarní
diskotéka s Přemkem Landou.
František Rambouský, starosta

SPOLEâENSK¯ KLUB
ZDICE VÁS ZVE
13. února - Zájezd do Divadla Na Vinohradech
na bláznivou situační komedii Kena Ludwiga
Shakespeare v Hollywoodu.
Hrají: Viktor Preiss, Martin Zahálka, Václav Vydra, Tomáš Matonoha, Oldřich Vlach, Michal Novotný, Andrea Elsnerová, Barbora Munzarová a další.
Odjezd ze Zdic v 17 hodin. Cena vč. autobusu
od 150,- Kč do 380,- Kč - dle místa.
22. února - Kurz "Malování na porcelán"
Vyučují lektorky DDM Příbram - pracoviště
Beroun - Lucie Kadeřábková a Monika Rosolová.
Cena kurzu, ve které je zahrnuta porcelánová sada a barvy, je 200,- Kč.
Kurz proběhne v budově Městského kina ve
Zdicích 22.února od 16.00 hodin.
26. února - Na kafíčko s Ondřejem Vetchým
Zábavné povídání a posezení s hercem Ondřejem Vetchým doplněné pěknými písničkami Marka
Jonáše a Aničky Klikové. Dle názvu - káva při besedě zdarma. Vstupné 99,- Kč.
Akce se bude konat v budově Městského kina ve
Zdicích. Začátek je v 19.00 hodin.
Prodej vstupenek a přihlášky na akce:
Společenský dům Zdice po-pá 7 - 15.30 hod.
tel.: 311 685 186, 602 628 867
spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz

Ve čtvrtek 25. ledna 2007 se uskutečnil v ZŠ
Zdice zápis dětí do 1. tříd. Dostavilo se k němu
64 dětí se svými rodiči, 1 dítě bylo omluveno
a dostaví se v náhradním termínu.
Z celkového počtu přišlo k zápisu 39 chlapců a 25
dívek, 4 děti z tohoto počtu budou mít odklad povinné školní docházky, dalším 4 bylo doporučeno od-

borné vyšetření z důvodu školní nezralosti.
Podle místa trvalého bydliště byl největší počet dětí ze Zdic - 46, dále se dostavily k zápisu děti z těchto
míst: Stašov - 6, Bavoryně - 5, Knížkovice - 1, Černín - 2,
Chodouň - 2, Nový Jáchymov - 1, Praha - 1.
Mgr. Dana Němcová, zást. ředitelky ZŠ

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci únoru 2007 oslaví:
80 let - Marie Procházková, Zdice
80 let - Květoslava Zykánová, Zdice
81 let - Pavlína Habalová, Zdice
81 let - Marie Nádraská, Zdice
81 let - Eliška Sojková, Knížkovice
81 let - Blahomil Šírek, Zdice
81 let - Oldřich Vojík, Zdice
82 let - Věra Petrová, Zdice
83 let - Karel Čížek, Zdice
84 let - Danuše Čepelová, Zdice
84 let - Jiřina Humlová, Zdice
85 let - Blažena Johanová, Zdice
86 let - Josefa Nová, Zdice
87 let - Věra Blábolová, Zdice
89 let - Jindřiška Nachtigalová, Zdice
92 let - Emma Kasalová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

VZPOMÍNKA

Dne 22. ledna a 14. února nás před čtyřmi lety
navždy opustili tatínek a maminka ULBERTOVI.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomínejte s námi. Děkuji všem. Dcera Blanka s rodinou.

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM ÚNOR 2007
So 3. 2. CASINO ROYAL
Začátky špionážní kariéry agenta 007. Hraje:
Daniel Craig. Přístupno od 12 let.
So 10. 2. LOVECKÁ SEZÓNA
Animované dobrodružství o jelenovi a jeho
kamarádovi, kteří opustí pohodlný domov v parku, ale věci se začnou vymykat kontrole.
So 17. 2. BORAT
Drsná komedie: zaostalý, nemytý kazašský reportér Borat putuje po USA. Přístupno od 15 let.
So 24. 2. SPLÁCHNUTEJ
Animovaná komedie: Rozmazlený myšák z lepší společnosti a kanálová krysa a nemají se rádi ...
Vstupné 60,- Kč.
Začátek v 18 hod.

Dne 20. února vzpomeneme
nedožitých 95 let zdického
faráře p. LIBOSLAVA
KOMOROUSE. Dne 1. listopadu uplynulo 15 let od
jeho úmrtí.

OPUSTILI NÁS
20. 1. Helena Varvařovská, Zdice
22. 1. Jindřich Klenot, Zdice

82 let
60 let
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Poãasí v roce 2006
V roce 2006 bylo 55 jasných dní, 37 dní skoro jasných, 81 dní polojasných, 45 dní oblačných, 55 dní skoro zatažených a 92 dní zatažených.
Celkem bylo 42 dní letních s teplotou od 25° C do 29,9° C a 33 dní tropických s teplotou nad 30° C. Naopak v zimních měsících bylo 75 dní
mrazivých s teplotou od -0,1° C do -10° C a 14 dní arktických s teplotou
pod -10° C. Zaznamenáno bylo 14 bouřek.
Nejnižší naměřená teplota: -16° C 24. 1. (úterý), -15° C 23. 1. (pondělí), -14° C
27., 28., 29. 1., a 5. 2. (pátek, sobota, neděle, neděle), -13° C 30. 1. (pondělí), -11° C
10., 11., 25., 31. 1. a 1., 6. 2. (úterý, středa, středa, úterý a středa, pondělí)
Nejchladnější den: pondělí 23. 1., kdy se teplota pohybovala od -8° C do -15° C.
Nejvyšší naměřená teplota: 36,8° C 20. 7. (čtvrtek), 36,6° C 17. 7. (pondělí), 35,4° C 21. 7. (pátek), 35,2° C 19. 7. (středa), 35° C 22.7. (sobota), 34,2° C
11. 7. (úterý).

Nejteplejší den: čtvrtek 20. 7., kdy se teplota pohybovala od 13,6° C
do 36,8° C.
Průměrná roční teplota: 11,13° C.
Nejnižší atmosferický tlak: 991 hPa 3. 3. (pátek).
Nejvyšší atmosferický tlak: 1047 hPa 23. 1. (pondělí).
Největší denní dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 29,40 l vody 28. 5. (neděle), 19,41 l vody 29. 8. (úterý), 16,90 l vody 27. 5. (sobota), 15,50 l vody 30. 6.
(pátek), 13,50 l vody 27. 4. a 17. 6. (čtvrtek, sobota), 12,8 l 7. 8. (pondělí).
Nejvíce sněhu napadlo: 12. 3. (neděle) 14 cm.
Nejdeštivější měsíc v roce: květen - napršelo 87 l vody na 1 m2.
Nejsušší měsíc v roce: září - napršelo 3,45 l vody na 1 m2.
Celkem v roce 2006 napršelo a nasněžilo 457,39 l vody na 1 m2. Josef Hůrka

Zdické meteorologické okénko
V měsíci lednu 2007 byly 2 dny skoro jasné, 6 dní polojasných, 6 dní
oblačných, 8 dní skoro zatažených a 9 dní zatažených. Celkem bylo 11 dní
mrazivých s teplotou od -0,1° C do -10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: -6,6° C 26. 1. (pátek), -5,4° C 16. a 27. 1. (úterý, sobota), -4,0° C 25. 1. (čtvrtek), -3,4° C 23. 1. (úterý), -3,2° C 24. 1. (středa).
Nejchladnější den: pátek 26. 1., kdy se teplota pohybovala od -1,3° C do -6,6° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 15,3° C 10.1. (středa), 14,5° C 20.1. (sobota),
13,8° C 18. 1. (čtvrtek), 13,6° C 14. 1. (neděle), 12,4° C 9. 1. (úterý), 12,3° C
13. 1. (sobota).
Nejteplejší den: sobota 20. 1., kdy se teplota pohybovala od 6,8° C do 14,5° C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc leden: + 4,98 ° C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci lednu se pohybovala od 0,2° C do
7,3° C. Průměr zemní teploty za celý měsíc 3,95° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 989 hPa 19. 1. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1031 hPa 15. 1. (pondělí).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 16,5 l vody 24.1. (středa), 10,8 1 vody
19. 1. (pátek ), 4,8 l vody 25. 1. (čtvrtek), 4,1 l vody 21. 1. (neděle).
Celkem v měsíci lednu napršelo a nasněžilo: 53 l vody na 1 m2. Sněhová
pokrývka dosáhla 20 cm.
Poznámka: Ve dnech 11., 12., 13., 20., 21. 1., dosahoval vítr rychlosti 70 až
90 km / hod. Lámal větve stromů, uvolňoval tašky ze střech, poničil plechovou střechu v objektu bývalých kasáren a plot u soukromého domu v Černíně.

Podle Hydrometeorologického ústavu v Praze byla první polovina ledna
nejteplejší za 225 let.
Josef Hůrka

Sněhová nadílka - 24. 1. 2007.

Vzpomínka na por. Josefa Vrbu mimo v˘roãí
Dne 4. ledna 2007 uplynulo 94 let od narození škpt.
pěch. (in memoriam) Josefa
Vrby, jednoho z aktivních
účastníků bojů v Květnovém povstání roku 1945
v Praze. To by nebyla tak
zvláštní informace, kdyby
právě poručík pěchoty Josef Vrba se vlastně nestal jedinou obětí zdické pomoci Praze.
Pomoc byla organizována tehdejším vojenským velitelstvím ve Zdicích, v jehož čele stál škpt. jezd. Karel
Šácha. Po poledni 7. května 1945 byly vypraveny dvě
roty na pomoc bojující Praze. Jedné velel npor. jezd.
Jan Froněk a druhé právě Vrba. U Chrášťan před
Prahou vjela kolona do dělostřelecké palby Němců.
Vrbova skupina šťastně dorazila do Košíř, následně do
Štefánikových kasáren na Smíchově. Byla dána k dispozici plk. Adamcovi. Zapojila se do ochrany mostu
Legií u Národního divadla, pak byla přesunuta do
Mikulandské ulice a následně obsadila barikádu
v Plzeňské ulici. Po skončení bojů v Praze se skupina
vrátila 9. května do Zdic. Po uvítacím projevu Šáchy
byli všichni uvolněni k odpočinku ke svým rodinám.
Následující den měl por. Josef Vrba podat hlášení
o bojové činnosti v Praze. Na velitelství v nové škole
však Vrba velmi emotivně rozmlouval s přáteli.
Neunesl asi psychickou tíhu prožitých bojů a improvizaci účasti zdické skupiny v Pražském povstání. Když

se všichni soustředili v prostorách, kde se právě vydával oběd, budovou zazněl výstřel. Poručík Josef Vrba
se střelil do pravého spánku vlastní pistolí. První vběhl do místnosti Šáchův pobočník des. asp. Kubásek,
bleskově přivolal MUDr. Jeníčka - Vrbovi již nebylo
pomoci. Vedle Vrby ležel ručně psaný lístek s textem:
Nesplnil jsem úkol československého důstojníka!
Velitelství rozhodlo uspořádat por. Vrbovi pohřeb
s vojenskými poctami. Tak se v neděli 13. 5. 1945 vydal smuteční průvod z rodné Bavoryně na zdický hřbitov. Rakev byla vezena na dělové lafetě, u hrobu řečníci ocenili Vrbovu statečnost a odvahu v bojích. Aby
se nezapomnělo, byl náhrobní kámen opatřen nápisem: Budiž čest obránci pražských barikád! Ještě
v květnu byl odeslán návrh na Vrbovo povýšení.
Poručík Josef Vrba byl povýšen do hodnosti štábního
kapitána - in memoriam.
Josef Vrba se narodil v sousední Bavoryni, po základní škole navštěvoval čtyři třídy na reálném gymnáziu
v Berouně, potom ve studiu pokračoval na berounské obchodní akademii. V roce 1932 byl odveden na vojnu a po
roce nastoupil na vojenskou akademii v Hranicích.
Ukončil ji v roce 1935 v hodnosti poručíka pěchoty. Pak
služebně působil u hraničářského praporu 9. v Rimavské
Sobotě, a to až do rozpuštění čs. armády. Ve služební charakteristice je uvedeno, že Josef Vrba byl spolehlivý, svědomitý, přesný, ukázněný a společenského vystupování,
velmi dbalý zevnějšku, rozhodné a veselé povahy.
To, aby se skutečně nezapomnělo! Pavel Dušánek

Foto: Sm

Pojìte s námi oslavit
Masopust ve Zdicích !!!
Rádi se smějete? Rádi si zatančíte při dobré
hudbě? Máte fantazii a šikovné ručičky?
Podpořte nás svou účastí na "novém"
Masopustním reji v neděli 4. března.
Přijďte oděni do jakékoliv masky ať už vlastní
výroby či zapůjčené.
Pro ty, kteří si nechtějí vyrábět vlastní masky,
uvádíme kontakty na půjčovny:
KD Chodouň - paní Dolenská, tel. 606 665 071
Půjčovna kostýmů Žebrák, tel. 311 533 342
Vyhlašujeme soutěž o nejlepší masku
Masopustního reje:
Kategorie: 1.) děti z MŠ, 2.) děti ze ZŠ I. stupeň, 3.) děti ze ZŠ II. stupeň, 4.) dospělí.
Nejlepší masky v každé kategorii budou odměněny hodnotnou cenou.
Průvod masek vyjde ve 13.00 hod. od ZŠ v Žižkově
ulici ve Zdicích za doprovodu hudby na náměstí
u kostela, kde bude probíhat další program.
Pořadatel akce: Společenský klub Zdice
- Přemysl Landa.
Informace: tel. 311 685 186, 602 628 867,
spolklub.zd@iol.cz , www.mesto-zdice.cz
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Zdick˘ po‰tmistr Gobes von Treuenfeld
Vedle barokní stavby kostela zaujme návštěvníka Zdic i klasicistní budova současné radnice,
která dříve sloužila jako pošta a hostinec.
V průčelí budovy je mramorový balkon s bohatou kovanou mříží a s iniciálou GT. Značí to
zdického poštmistra Jana Karla Gobese von
Treuenfeld (1709 - 1792), který tuto budovu dal
postavit. Gobes pocházel z Domažlicka z Klenčí,
kde jeho otec Jan Matyáš byl hospodářským ředitelem. Matka se jmenovala Barbora Terezie,
rozená Čejková. Oba zemřeli ve Zdicích.
Po opuštění zdické pošty Václavem Tadeášem
Krausem při francouzském a bavorském vpádu,
kdy tento měl údajně spolupracovat s tímto nepřítelem v roce 1741, byla pošta výnosem císaře
Františka I. roku 1742 prodána i se zemědělskou
usedlostí za tisíc zlatých Janu Karlu Gobesovi, a to
s poukazem na jeho věrné služby v uvedeném vojenském vpádu. Gobes přišel do Zdic se svými rodiči a sestrou Annou, která se zde roku 1758 poprvé provdala za Václava Sládka, měšťana z Berouna
a podruhé za Matěje Sichrovského, magistrátního
radu v Berouně. Žila ještě v roce 1808, kdy odkázala piaristickému gymnáziu v Berouně 6800 zlatých.
Poštmistr Gobes měl s manželkou Antonií (1720
- 1773) syna Jana Bedřicha, narozeného ve Zdicích
1746 a dceru Johanu, provdanou roku1773 za Jana
Vildtnera, měšťana berounského a pozdějšího
purkmistra. Gobes byl bohatý a zdá se, že vedle
poštovnictví se věnoval i finančním transakcím. Ve
zdickém kostele dal po jeho barokní přestavbě
v roce 1749 postavit oltář sv. Martina a u něho dal
zřídit pro svoji rodinu zvláštní lavici i s dvířky (lavice již dnes v kostele není).
17. února 1779 byl Gobes ve Vídni povýšen císařovnou Marií Terezií do šlechtického stavu
a udělen mu predikát von Treuenfeld a erb. I když
se mi podařilo ve Státním národním archivu
v Praze objevit v tzv. Salbuchu nobilitační zápis
Jana Karla Gobese, místo na vyobrazení erbu v té-

to knize však bylo prázdné. V souboru
erbovních listin Archivu hl. města
Prahy se ale erbovní list dochoval.
Máme tak možnost seznámit se s erbem
zdického poštmistra z 18. století.
V modrém štítě je stříbrný lev držící
v pravém pařátu zlatou číslici tři. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přilba
s modrostříbrnými a modrozlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze
štítu. Miniatura je ve zlatém rámečku.
Znak spočívá na podlaze ze šedých a růžových dlaždic položených na šedém
podkladě. Za podlahou je hliněný břeh
jezera, jehož vzdálenější břehy jsou porostlé travou, křovinami a pěti listnatými stromy. V pozadí se modrají hory.
Obloha nad horami je světle růžová,
vzhůru přechází do modra s růžovými
oblaky. Celý výjev je rámován purpurovou drapérií s rostlinným motivem
tmavšího odstínu a se zlatými třásněmi,
šňůrami s třapci a vyšíváním. Nahoře
přesahují okraj rámečku tři kartuše.
Prostřední nese oválný štít s císařským
znakem: ve zlatě černý orel, který má
na prsou zlatý oválný štítek. Postranní
kartuše jsou menší a níže posazené.
Nesou okrouhlé štíty a jsou korunovány
pohanskými korunami. V jedné kartuši
je znak Uher, v druhé je znak Čech - na
červeném podkladu stříbrný dvojocasý
lev se zlatou korunkou a červeným
jazykem.
Jan Karel Gobes z Treuenfeldu byl nobilitován
ve svých 70 letech. Jeho syn Jan Bedřich, který
též užíval tohoto predikátu, se oženil v roce
1782 s Maxmiliánou, vdovou po poštmistru
Pachmayerovi z Klenčí. Po smrti Jana Karla
Gobese v roce 1792 se dům kvůli zadlužení

jeho syna Jana Bedřicha, t.č. kadeta při pěším
pluku hraběte Brechainwille, dostal do dražby
a v roce 1793 byl prodán za 6350 zlatých. Tím
končí pobyt rodiny Gobesů ve Zdicích a další její
osud není znám.
Ladislav Zvonař

Minulost vápencové hory

Dnešní pohled na torzo kaple na Koukolově hoře.
Foto: Pavel Borecki.
Z dochovaných obrazů a pohledů na Koukolovu horu (470 m n.m.) z konce 19. století je
zrejmé, že její vrchol byl skalnatý a zcela holý.
Obdobně tomu bylo v té době i u okolních kopců. Jen na jejím vrcholu od roku 1832 stála kaple, zasvěcená svatému Blažejovi. V té době
podle písemných pramenů skončila na vrchu

kopce těžba vápence, který po staletí sloužil jako surovina k pálení vápna v domácích pecích.
Vrch byl pojmenován podle vladyky Viléma
Koukola, který žil v 15. století a vlastnil panství
v Popovicích. K tomu patřil i vrch tyčící se nad
Popovicemi. Jak píše berounský děkan J. A. Seydl
ve své knize "Kronika královského města
Berouna", bylo v těch dobách zvykem majitelů pozemků, na kterých se nacházely lomy, pronajímat
je uživatelům za roční "činži". Vzhledem k tomu,
že to byla v té době praxe obecně platná, lze předpokládat, že za těžbu vápence na Koukolově hoře
museli vápeníci platit Koukolovi a posléze i jeho
potomkům roční nájem. Ten mohl být později záměrně zvyšován, aby se výroba vápna přesunula ze
vzdálenějších míst do Popovic, Králova Dvora
a Suchomast. Zdičtí vápeníci si tak byli nuceni najít jiný lom pro těžbu vápence, neboť se pálení vápna ve Zdicích v individuálních pecích zachovalo až
do druhé poloviny 19. století.
Těžba vápence se pomalu přesouvala směrem
východním na Kotýz, Kosov a do Císařského lomu, kde byl vápenec kvalitnější a pro vápeníky lacinější. Těžba vápence dosáhla svého vrcholu co
do množství a kvality v druhé polovině 20. století
otevřením velkolomu Čertovy schody.
Koukolova hora je opředena různými pověstmi

o existenci loupežníků, kteří přepadali pocestné
a obchodníky na cestě z Plzně do Prahy. Další pověst se váže ke vzniku kaple na jejím vrcholu, podle které loupeživý rytíř Kotajs z Kotýzu zavraždil
nevinnou dívku. Ta se mu prý za trest zjevovala jako bílá paní. Aby ji usmířil, postavil na Koukolově
hoře kapličku. Ve skutečnosti kapličku nechal vybudovat rektor University Karlovy Antonín Karel
Mudroch, vlastník tmaňského panství. Ve výklenku kaple byla na bílé stěně namalována velká postava žehnajícího svatého biskupa Blažeje.
Dnes jsou lomy na Koukolově hoře zarostlé lesní
vegetací, která postupně zakryla rány způsobené lidskou rukou přírodě. Zarůstá i dříve holé temeno kopce. Za mého mládí výhled s vrchu skýtal překrásný
pohled na město Beroun a jeho okolí. Na severní straně se objevila hradba křivoklátských lesů a směrem
západním jste dohlédli až daleko za Hořovice. Jako
mlhavá vzpomínka na těžbu vápence v lomech na
Koukolově hoře zůstalo na jejím vrchu jen torzo původní kaple postavené z pálených cihel a z vápencového kamene těženého v její bezprostřední blízkosti.
Stalo se již dlouholetou tradicí, že každým rokem na vrcholu Koukolovy hory zahajují a končí
turistickou sezonu vyznavači tohoto ušlechtilého
sportu z Berouna i širokého okolí.
Josef Hůrka
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Účastníci nultého ročníku vánočního turnaje v nohejbalu, který pořádala sportovní komise města 25. prosince 2006 na hřišti u ZŠ v Žižkově ulici. Informace přinesly minulé ZN.
Foto: JUDr. Josef Mol.

Z DENÍKU POLICIE âR

Smí‰ené zboÏí Zdice
Milu‰e PODSKALSKÁ

3. 1. 2007: Slovní a fyzické napadení v Žižkově
ulici, kde dva místní mladíci napadli staršího muže
a způsobili mu lehké zranění. Jsou stíháni pro trestný čin výtržnictví a ublížení na zdraví.
11. 1.: Bylo zjištěno, že místní občan neplatí výživné na své dítě - je v šetření.
13. 1.: NP ukradl motorové vozidlo zn. Trabant,
zaparkované v Havlíčkově ul. a bylo nalezeno

v ulici Na Hroudě. Z vozu ukradl NP nářadí, benzin, rezervu a další drobnosti.
Uvedené případy jsou šetřeny jako trestné činy.
6. 1.: Volné pobíhání psů - vlčáků. Psi zajištěni
v záchytné stanici pana Babora. Po majiteli se
pátrá.
9. 1.: Z Černína oznámeny schválnosti - troubení vozidlem. Předáno spr. orgánu.
Uvedené případy jsou šetřeny jako přestupky.
Npor. Bláha, vedoucí oddělení

NOVINKA:
Nabízíme v˘borné sudové toãené bílé a ãervené
víno z moravsk˘ch sklípkÛ ZAJEâÍ. OdrÛda Müller
Turgau a Modr˘ Portugal jiÏ za 39 Kã za litr.
VYNIKAJÍCÍ DOMÁCÍ KREMROLE (stﬁeda a pátek)
POUZE za 6,90 Kã. MoÏnost objednání vût‰ího mnoÏství.
20 DRUHÒ NOV¯CH VELK¯CH SU·ENEK

Smí‰ené zboÏí
Milu‰e PODSKALSKÁ
Zdice Nikde není levnûji
TO TU JE·Tù NEBYLO

Rohlíky - 1,60 • Nov˘ koﬁenov˘ chléb
Máslo - 19,90 • Jihoãeské mléko - 12,90
Îeletavská eidam cihla - 99,90
Perníky - 3,90 • Tatranky - 3,90
Horalky - 3,90 • 4 druhy tûstovin - 7,90
Pivo Staropramen - 8,50 • Pivo Mû‰Èan - 4,90
Uzeniny za Super ceny:
Paprik. klobása - 59,90 • Jemné párky - 39,90
Kabanos - 49,90 • LabuÏnické párky - 49,90
Kuﬁecí ‰unka - 119,90 • Vynikající ‰unka - 89,90
Junior - 39,90 • Malá vysoãina - 39,90
Kladenská peãenû - 149,90
Debrecínská peãenû - 149,90
Novinky v˘borné kvality:
Cikánsk˘ kotlet • Zauzená krÛtí prsa
·unkov˘ kabanos • âabajkov˘ kabanos
·unka pro dûti • Párky s nivou • Jitrnice
Aspiková podkova • Uzen˘ bok speciál
Eso párky od Makovce
Vynikající vinná klobása - út a ãt
Dále nabízíme:
Káva - 4,90 • Káva Paloma 250 g - 24,90
Vepﬁová konzerva - 19,90
nejlevnûj‰í krmivo pro psy a koãky

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
oznamuje všem zájemcům, že dne 12. března 2007 zahajujeme jarní řidičský kurz
skupiny "B" (osobní automobil). Zahájení kurzu předchází informativní schůzka v autoškole
dne 8. 3. (čtvrtek) v 17.00 hodin. Nově je od 1. 7. 2006 stanovena zákonná povinnost
žadatele předložit v AŠ mj. též i výpis z rejstříku trestů a výpis z registru řidičů.
Kurzovné je možno uhradit i formou splátek. V ceně kurzu je pravidelné občerstvení.
Přihlášky a informace lze získat v prodejně Spotřebního zboží U Kovárny,
Velizská 597, Zdice, v trafice "HANA" na Palackého náměstí Zdice nebo na tel.:
311 685 708, mobil: 723 542 021.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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