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Pietní akt u příležitosti 28. října

Cena 5 Kč

Začal školní rok 2008/2009

U příležitosti 90. výročí vzniku Československa se uskuteční
před budovou 1. stupně ZŠ v Žižkově ulici v pondělí 27. října od
16 hodin vzpomínkový akt položení věnců k pomníkům obětí
světových válek. Vedení města zve veřejnost k účasti na tomto
pietním aktu. Svou účastí uctíme památku zdických občanů, kteří pro naši republiku obětovali to nejcennější – své životy.

Zeptali jsme se starosty města
Redakce Zdických novin oslovila s několika otázkami starostu
města Mgr. Miroslava Holotinu.
■ Můžete říci něco bližšího k plánované cyklostezce, která by
měla spojovat Karlštejn s Točníkem?
V roce 2007 se z iniciativy města Beroun začalo uvažovat o trase
cyklistické stezky, která dostala název „Po stopách českých králů“.
Cyklostezka by měla spojovat hrady Karlštejn a Točník. Město Zdice, přes které by měla  vést, obdrželo na vypracování projektu dotaci
z KÚ ve výši 310 tis. Kč a 80 tis. Kč doplnilo z vlastních zdrojů. Za
účelem získání dotace k samotné realizaci cyklostezky se připravuje
vytvoření Dobrovolného svazku obcí (DSO), ve kterém by mělo být
14 obcí, přes které by cyklostezka vedla.
Trasa cyklostezky by navazovala na trasu od Popovic pod Knihovem, kde začíná katastrální území Zdice, dále by pokračovala podél
Červeného potoka, sportovní haly, Stroupinského potoka směrem na
Hředle. Předběžné náklady na vybudování asfaltového povrchu cyklostezky se pohybují okolo 10 mil. korun s tím, že dotace by činila 92 %.
Bez dotačních peněz se cyklostezka realizovat nebude.
O tom, zda dojde k uskutečnění tohoto záměru, budeme informovat
v některém z dalších čísel Zdických novin.          Dokončení na str. 2

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva Středočeského kraje
Starosta města Zdice, podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se uskuteční v pátek 17. října 2008 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 18. října
2008 od 8.00 do 14.00 hodin.
Pro Zdice, Černín a Knížkovice je stanoveno 5 volebních okrsků.
Volební okrsek č. 1 - budova staré školy – Zdice, Komenského 72
č. 2 - budova nové školy – Zdice, Žižkova 589
č. 3 - Společenský klub - Zdice, Husova 369
č. 4 - budova hasičské zbrojnice – Zdice, část Černín l
č. 5 - budova hasičské zbrojnice – Zdice,část Knížkovice l0
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
popř. cestovním dokladem). Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

S velkou nedočkavostí se do školy těšili prvňáčkové. Ve dvou třídách
jich do lavic zasedlo 48.
Foto: Hana Poláčková.

Zdické noviny informují
Upozornění pro zapomnětlivé
Městský úřad upozorňuje všechny občany s trvalým pobytem ve
Zdicích, kteří dosud nezaplatili za svoz komunálního odpadu, že
splatnost druhé poloviny platby byla do 31. 8. 2008. Platbu druhé
splátky je třeba učinit co nejdříve.
Rekonstrukce plynovodu v ulicích Havlíčkova a Velízská
V září byla zahájena rekonstrukce plynovodu v ulicích Havlíčkova
a Velízská. Předpokládaný termín dokončení je 31. 10. 2008. Investorem je STP Net, s.r.o, dodavatelem firma Revis, s.r.o. V ulici Velízská musela být změněna koncepce opravy, protože po započetí stavebních prací byl zjištěn rozpor mezi skutečně položeným potrubím
a zaměřením potrubí při původní výstavbě. Rekonstrukce tohoto plynovodu je prováděna hlavně  z důvodu budoucí rekonstrukce kanalizace a následně i komunikace sídliště v rámci jeho revitalizace. Dalším důvodem prováděné rekonstrukce je stáří daného plynovodu.
Matrika MěÚ upozorňuje na výměnu občanských průkazů
K 31. 12. 2008 končí platnost občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů, vydaných do 31. 12. 2003 (číslo občanského průkazu
je v pravém horním rohu dokladu).
Výměna průkazů se netýká občanů narozených před l. lednem
1936.
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich
uvedenou (doba platnosti je vedle fotografie a číslo občanského průkazu je pod fotografií).
Výměna občanských průkazů se týká i občanů narozených v roce
1988, kterým byl vydán první občanský průkaz na dobu pěti let                     
a v letošním roce jim platnost končí.
Příchod k vlakovému nádraží
Firma METROPROJEKT PRAHA, a. s., vypracovala pro město
v rámci optimalizace trati Beroun - Zbiroh projektovou dokumentaci,
podle které by měl být vyřešen optimálnější příchod občanů k vlakovému nádraží z centra města. V současné době se hledají možnosti financování akce tak, aby v roce 2010 byl projekt připraven k realizaci.
Dokončení na str. 2
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Zeptali jsme se starosty města
Dokončení ze str. 1
■ Jaké jsou poslední nové informace o koupališti?
Poslední informace hovoří o tom, že i po částečném napuštění koupaliště stále dochází k úniku vody, byť ve zmenšeném množství. Firma GHC navázala kontakt s potencionálním novým subdodavatelem,
který by měl odstranit závady, jež uplatňuje město v rámci reklamačního řízení.
Na zářijovém zasedání zastupitelstva města bylo rozhodnuto                  
o uskutečnění nezávislého auditu a vyhotovení znaleckého posudku
k rekonstrukci koupaliště, které by byly podkladem k případnému
soudnímu sporu.
■ Jak je využíván objekt bývalých kasáren?
Jak víte, v objektu tehdejších kasáren se podařilo částečně rekonstruovat budovu bývalého štábu na zázemí pro činnost Jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Zdice a postavit novou halu pro uložení
hasičské techniky. Ve vedlejší hale má uloženu vojenskou techniku
Klub vojenských historických vozidel Zdice, jemuž je hala pronajímána zdarma, neboť zároveň slouží jako muzeum vojenské techniky.
V objektu se také nachází budovy, které slouží k činnosti
Městského podniku Zdice, který je organizační složkou města.
Ostatní prostory jsou postupně pronajímány podle ceníku na základě nájemních smluv, které schválila RM. V současné době se může
mluvit asi o 80 % využití nájemní kapacity.
Za závažný problém mohu označit působení firmy CTJ, která neplní své smluvní závazky. Situace se nezlepšila ani po několikerých
jednáních. RM se proto rozhodla dát firmě CTJ výpověď z nájemních
prostor. Zároveň město vešlo do spolupráce s některými realitními
kancelářemi, které by mu pomohly najít jiného spolehlivějšího partnera, neboť příjmy z nájmu mají významný dopad na vývoj rozpočtu
města.
        Redakce ZN děkuje za informace.

Zdické noviny informují
Dokončení ze str. 1
Orientace ve městě
V měsíci říjnu počítá město s instalací informačních panelů na autobusovém nádraží a v prostoru před vlakovým nádražím. Informační
panely budou sloužit občanům i návštěvníkům Zdic k lepší orientaci
ve městě.
Svoz nebezpečného odpadu
Městský úřad Zdice ve spolupráci s firmou AVE CZ Hořovice,
s.r.o., uskuteční v sobotu 1. listopadu  2008 svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení na zpětný odběr.
Sběrná místa: Černín  11:25 – 11:45 h, Knížkovice 11:50 – 12:10 h,
Zdice – areál bývalých kasáren 12:15 – 13:45 h.
Odevzdat lze: aku baterie, ojeté pneumatiky, suché galvanické
články, plechovky od barev nebo se zbytky barev a laků, nádoby od
motorových olejů, fridexu, oleje motorové, převodové apod., zahradní chemie, ředidla.
Zpětný odběr: vyřazené elektrozařízení – televizory, lednice, mrazáky, monitory, ostatní elektrospotřebiče, zářivky, výbojky.
Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky. Pokud bude elektrozařízení nekompletní, bude
považováno za odpad a bude městu Zdice fakturováno v plné výši.
Svoz nebezpečných odpadů je pro občany bezplatný. Odvoz a likvidaci hradí město Zdice. Právnické osoby platí dle ceníku roku 2008.
Město Zdice děkuje občanům za spolupráci a kladný vztah k životnímu
prostředí.    
Sm

str. 2

Vzpomínkový večer s besedou nad
publikací

Společenský
klub ve Zdicích pořádá pod patronací starosty města
Zdice v úterý 21.
října od 18 hod.
Vzpomínkový večer s besedou nad
publikací „PříčiKarel Bacílek
Jiří Kodet
na smrti udušení
z oběšení N 991“, kterou vydalo město v letošním roce.
Čtenáři se v publikaci seznámí s tragickými životními osudy
dvou mladých mužů – Karla Bacílka a Jiřího Kodeta, kteří se narodili ve Zdicích. Společné však mají nejen rodiště, ale hlavně to,
že nad nimi byly ve vykonstruovaných politických procesech  padesátých let vyneseny kruté rozsudky smrti. První z uvedených
byl popraven jako 29letý 24. 5. 1949, druhý ve svých 21 letech  
21. 10. 1950.
Besedy se zúčastní přímí účastníci soudních procesů a další zasvěcení hosté: Ing. Jiří Sokolovský – švagr Karla Bacílka ml., Josef
Slanina – souzen s Karlem Bacílkem ml., JUDr. Libuše Musilová –
souzena v procesu s Karlem Bacílkem st., PhDr. Zora Dvořáková –
známá spisovatelka a členka výboru   Klubu Milady Horákové,
František Zahrádka – představitel Konfederace politických vězňů. Vzpomínkový večer spojený s besedou pomůže osvětlit temné
stránky naší nedávné historie. Prezentovány budou dokumenty
ze soudních procesů s Karlem Bacílkem a Jiřím Kodetem. Bude
možno si zakoupit nejenom uvedenou publikaci, ale i další, které
vydalo město. V závěru večera bude možno pokračovat v neformální besedě.
ČSSD Zdice, poslanec Richard Dolejš a kandidát na středočeského hejtmana MUDr. David Rath vás zvou na:

POSVÍCENÍ SE SOCIÁLNÍ DEMOKRACIÍ

Dobrá nálada, vepřové pochoutky, pravé posvícenské koláče,
pro děti zmrzlina, živá hudba. Součástí posvícení bude autogramiáda nové knihy MUDr. Davida Ratha - SÍLA ARGUMENTŮ
To všechno na vás čeká zdarma v sobotu 11. října od 10 hodin
v hotelu Emilly ve Zdicích.

V budově MŠ v Zahradní ulici byla od nového školního roku otevřena nová
třída s 28 dětmi. Rada města souhlasila, aby na její vybavení byly použity
finanční prostředky z rezervního fondu MŠ a přidělila MŠ k tomuto účelu také
výtěžek z provozování výherních hracích automatů v roce 2007.
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Z jednání RM 1. 9. 2008
RM vzala na vědomí:
● informace starosty města ohledně pokračování reklamačních prací
a dalšího harmonogramu prací na koupališti
● zápis Dopravního inspektorátu Okresního ředitelství Policie ČR
Beroun z ústního jednání spojeného s místním šetřením dne 27. 8. ve
věci řešení dopravní situace v obytné zóně Samohelka a ukládá MěÚ
zjistit názor občanů na možné varianty řešení formou ankety
● informace o projednávání změn územního plánu obce Chodouň.
RM souhlasila:
● s podáním výpovědi firmě CTJ k 30. 9. 2008 (finanční kázeň CTJ
se nezlepšila) a pověřila právničku města vypracováním žaloby na
dlužnou částku
● s úpravou rozpočtu města v souvislosti s navýšením nákladů spojených s vymáháním nedoplatku firmy CTJ
● s uzavřením zprostředkovatelských smluv s realitními kancelářemi REKO, ARCHA, HARMONIE A MAJER na zprostředkovatelské
služby k zajištění pronájmu kasáren
● s uzavřením dodatku k pracovnímu poměru ředitelky ZŠ Zdice
● se zveřejněním záměru zřízení věcného břemene na pozemku města
Zdice p.č. 2260 v k.ú. Zdice pro Helenu Bumbovou, Beroun
● se zveřejněním záměru směny pozemku p.č. 636/3 o výměře                   
53 m2 v k.ú. Zdice, který je v majetku města Zdice, za část pozemku
p.č. 635/2 o výměře 53 m2 v k.ú. Zdice, který je v majetku soukromé
osoby (Roman Samuelson, Švédsko)
● s ukončením nájemní smlouvy s Petrem Němcem, Zdice, na užívání nebytových prostor – garážového stání v budově bývalé kotelny
v ulici Velízská k datu 31. 8. 2008
● s ukončením nájemní smlouvy s firmou Interplast Česko, Rajhrad,
na užívání nebytových prostor v areálu bývalých kasáren.
RM odložila:
● žádost KVHV o rozšíření muzea vojenských historických vozidel
formou pronájmu další haly v objektu bývalých kasáren.
RM uložila:
● Městskému podniku Zdice průběžné čištění kanálových košů v ulicích města se záznamem data a místa čištění.
RM stanovila:
● program a termín konání ZM na 22. 9. 2008 v 18.00 hod. ve Společenském domě Zdice.

Z jednání RM 15. 9. 2008
RM vzala na vědomí:
● informace starosty města ohledně dokončení prací na koupališti
● zápis ze 3. zasedání kontrolního výboru města ze dne 10. 9. 2008            
a postoupila ho na jednání ZM dne 22. 9.
● rozsudek Okresního soudu Beroun proti žalovanému dlužníkovi   
V. J. a souhlasila s provedením výkonu rozhodnutí
● oznámení Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o zamítnutí projektu „Stavba skateparku ve Zdicích“ a dalším   postupu
pro získání dotace k této investiční akci
● rezignaci Bc. Jitky Součkové na funkci tajemnice komise pro rozvoj města, podnikání a průmyslových zón a určila do funkce tajemníka komise p. Zdeňka Vojtoviče, zaměstnance MěÚ Zdice
● informaci ing. Bílkové z firmy NEUBERT MARKETING ohledně
odborného vyhotovování strategického plánu rozvoje města
informace tajemnice MěÚ:
a) o doručení projektové dokumentace od Metroprojektu Praha na
„Přístup do podchodu v žst. Zdice“ (vč. požadované úpravy),
b) o poskytování pečovatelské služby ve Zdicích.
RM uložila:
● pověřeným pracovníkům MěÚ využít sdělovacích a informačních

str. 3
RM doporučila:
● ZM rozhodnout o založení svazku obcí s názvem Cyklistická stezka „Po stopách českých králů“, jehož členem bude i město Zdice
● ZM schválit Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí (DSO)
Cyklistická stezka „Po stopách českých králů“
● ZM schválit Stanovy DSO Cyklistická stezka „Po stopách českých
králů“
● navrhnout za město Zdice pro účast na valné hromadě DSO svého zástupce – Mgr. Miroslava Holotinu, starostu města, a v době jeho nepřítomnosti JUDr. Josefa Mola, místostarostu města.
RM dále projednala:
● informaci starosty města ohledně předání centrální kotelny na sídlišti (Velízská ulice) a kotelny MŠ (Zahradní ulice) do správy města
ode dne 1. 9. 2008
● ústní stížnost občanů z nově rekonstruované Vorlovy ulice na nadměrný provoz firmy Strabag dne 22. 8. 2008 a dále bezohledný průjezd i ostatních řidičů vůči tamějším občanům, zejména nedodržování
vyznačené rychlosti
● platby nájemného a služeb v čp. 1 Černín k 31. 7. 2008 a připomínky nájemníků domu: Nesouhlasila s přehodnocením výše nájmů                 
a uložila MěÚ přijmout opatření ohledně neplatičů nájemného.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Provoz centrální kotelny na zdickém sídlišti byl ukončen. V současné
době mají bytové domy svoje nové kotelny. Kotle uváděl do provozu
p. Michal Rosák, elektroinstalaci a zabezpečovací zařízení kotelen
prováděl p. Pavel Mareš. Na snímku p. Zdeněk Lojek - správce kotelny čp. 761 a 781.
médií města ohledně možného pronájmu reklamních ploch (ZN, Infokanál, www, atd.).
RM souhlasila:
● s ukončením nájemní smlouvy s Janem Dufkem, Zdice, na část
pozemku (zahrádky-sídliště za čp. 638) p.č. 230 v k.ú. Zdice k datu             
31. 5. 2009
● s uzavřením nájemní smlouvy s panem Alešem Hospodářským,
Zdice, na pronájem části přístřešku ME 52 v areálu bývalých kasáren
o výměře cca 12 m2 na dobu neurčitou
● s uzavřením nájemní smlouvy s Pavlem Hnaťukem, Zdice, na pronájem části budovy ME 8 v areálu bývalých kasáren o výměře cca             
8 m2 na dobu neurčitou
● s uzavřením nájemní smlouvy s firmou REVOLT s.r.o., Oldřichovice, Třinec, na pronájem budovy ME 4 v areálu bývalých kasáren na
dobu neurčitou
● se zveřejněním záměru prodeje pozemku č. 227/12PK o výměře                 
19 706 m2 v k.ú. Zdice, který je v majetku města Zdice
● s ukončením nájemní smlouvy s Davidem Nešvarou, Králův Dvůr,
na pronájem volné plochy v areálu bývalých kasáren dohodou k datu
30. 9. 2008                                                             Dokončení na str. 4
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Z jednání RM 15. 9. 2008
Dokončení ze str. 3
● s uzavřením nájemní smlouvy s firmou REVOLT, s.r.o., Oldřichovice na pronájem části zábradlí v ulici Čs. armády na umístění reklamní tabule za cenu 1500 Kč/rok na dobu neurčitou
● s podáním žádosti k vyhlášení dotačního řízení MPSV pro rok 2009           
pro poskytovatele soc. služeb na financování výdajů pečovatelské služby
● s doplněním Zřizovací listiny SaTZM o doplňkovou činnost
● s navýšením rozpočtu SaTZM o 25 000 Kč formou rozpočtového
opatření na výstavbu plechové garáže na pozemku města
● RM projednala žádosti MŠ ze dne 12. 9. a souhlasila s navýšením
rozpočtu MŠ z jejího rezervního fondu (pořízení nové pračky, sušičky, materiálu, zajištění údržby a vytápění budovy)
● RM projednala žádost ZŠ a souhlasila s proplacením  2 ks vstupních rohoží z rozpočtu města pro potřeby víceúčelového hřiště. Další
požadavky budou zařazeny při sestavování rozpočtu 2009
● se žádostí ZŠ o finanční prostředky na školního psychologa. Do
konce roku 2008 bude hrazen z rozpočtu města – kapitola „preventivní programy“ (max. do výše 5 000 Kč)                                                               
● s placenou inzercí všech politických stran ve Zdických novinách
v době voleb (platí mimo volby komunální, tam zůstává stejné, tj. ½ strany zdarma, ostatní placené).
RM nesouhlasila:
● se žádostí CTJ o změnu nájemce ploch v areálu bývalých kasáren.
RM přistoupí na jednání s novou firmou o nájemním vztahu až po
úhradě dlužné částky CTJ. JUDr. Josef Mol, místostarosta města
Poznámka:
Zveřejněny jsou upravené verze usnesení RM 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
MěÚ Zdice, Husova 2.
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společenský klub
vás zve
Neděle 5. října - 14.30 hodin
PEKING – OLYMPIÁDA 2008
Společenský klub Zdice spolu s  účastníkem olympiády v Pekingu
Pavlem Stolzem uvádějí besedu s následujícím programem:
• promítání zajímavých snímků z dění olympiády
• poutavý výklad o zajímavostech olympiády a o Pekingu vůbec.
Hostem pořadu bude přímý účastník bojů, mistr republiky
v badmintonu, Petr Koukal z Hořovic.
Velký sál společenského domu ve Zdicích. Možnost občerstvení
v místním baru.
Středa 22. října - 15.00 hodin
Podbrdským krajem s paletou a perem
Společenský klub Zdice a Domov V Zahradách pořádá v prostorách domu důchodců vernisáž výstavy obrazů Václava Šestáka pod
názvem „Podbrdským krajem s paletou a perem“.
Na vernisáži zazní malá komorní hudba a básně RNDr. Martina
Langa inspirované obrazy Václava Šestáka. Spolupořádá Podbrdské
vydavatelství.
Úterý 4. listopadu – 16.00 hodin
Kávičku, prosím?
Společenský klub Zdice pořádá pro naše seniory odpolední posezení s kulturním programem. Odpoledne plné reprodukované hudby,
vystoupení dětí ZŠ a promítání DVD z kulturních akcí. Občerstvení
zajištěno.

Výběrové řízení na vedoucího spol. klubu
Město Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucího společenského klubu Zdice
Lhůta pro podání písemné přihlášky: do pátku 14. listopadu 2008 do 11.00 hodin
Přihláška se zasílá nebo předává na adresu: Město Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice
Místo a způsob podání přihlášky (nelze elektronicky):
● doručením písemné přihlášky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v zalepené obálce
s označením „VŘ vedoucí SpK“ a odesílatele nebo
● osobním předáním písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „VŘ vedoucí SpK“ a odesílatele
na podatelnu Městského úřadu Zdice, I. patro, dveře č. 5
Předpoklady:
● fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním
úkonům, bezúhonnost
Kvalifikační předpoklady:
● minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe vyšší odborné vzdělání či vysokoškolské
vzdělání v bakalářském studijním programu
● minimálně 3 roky praxe, výhodou zkušenosti z vedení organizace
● přehled o základním fungování příspěvkové organizace města, přehled o zákonu č. 250/2000 Sb. – části
věnované příspěvkovým organizacím, Statutu SpK (k nahlédnutí v sekretariátu starosty města nebo současného vedoucího Společenského klubu)
● uživatelská znalost PC, řidičský průkaz skupiny B
Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
● jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo
trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce
● životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (na počkání vydá kontaktní místo Czech POINTU)
● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
● stručný návrh koncepce fungování organizace
● uvedení telefonického a e-mailového kontaktu
Bližší informace za zřizovatele podá osobně starosta Mgr. Holotina, tel. 311 685 257, e-mail: starosta@
mesto-zdice.cz; informace podá také současný vedoucí Společenského klubu Bc. Sklenář, tel. 602 861 601,
uvedeny jsou také na www.mesto-zdice.cz.

MĚSTSKÉ KINO ZDICE
říjen 2008
4. 10. ROLLING STONES
Hudební dokument. Film z koncertu kapely
na podzim 2006 v New Yorku. V roli hostů
vystoupí také Christina Aquilera, Jack White
a blusman Buddy Guy.
Vstupné 60,- Kč
Přístupno.
11. 10. KUNG FU PANDA
Animovaná komedie. Hrdinou je pandí chlapík Po. Ten se z prodavače polévek stane legendárním Dračím bojovníkem. I tomu největšímu zoufalci se může splnit jeho sen.
Vstupné 60,- Kč
Přístupno.
18. 10. BATHORY
Historický. Vzkříšení čachtické legendy.
Kým ve skutečnosti byla? Krvavou hraběnkou nebo obětí intrik, pomluv a bezpráví?
Vstupné 60,- Kč
Přístupno od 12 let.
25. 10. MAMMA MIA!
Muzikál. Potrhlá matka, tři potenciální otcové a nastávající nevěsta, která se pokouší
nalézt toho skutečného pomocí písní skupiny
ABBA.
Vstupné 60,- Kč		
Přístupno.
Začátek představení vždy v 18 hod.
Připravujeme: Zapomenutý ostrov, Mumie, Hrob dračího císaře, Vall-i, Nestyda.
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Ze života ZŠ Zdice
Nový školní rok se v ZŠ ve Zdicích rozběhl hned od začátku
čilým pracovním tempem.
Kromě běžných činností spojených s výukou a výchovou se už žáci
6. ročníku, kteří přešli do budovy v ulici Komenského mezi starší spolužáky, stačili seznámit se svými třídními učiteli a zajisté si užili her,
zábav, krásného počasí a prostředí ve škole v přírodě v Rakovicích             
u Čimelic.
Dne16. září se v Berouně konala okresní odpadová olympiáda, které
jsme se také zúčastnili. Blíže se o ní dočtete v článku Mgr. Bárty,
který na ni doprovázel naše školní družstvo.
Na dny 18. a 19. září celý pedagogický sbor i správní zaměstnanci
připravili pro žáky branné dny. Náplň obsahovala témata týkající
se radioaktivity, živelných pohrom, zdravovědy, evakuace, chemických a biologických zbraní, improvizaci při řešení krizových situací.
Velkým zpestřením byla ukázka práce hasičského sboru z Berouna.
„Zachráněná“ pí učitelka Geroldová a pí školnice Hřívová se těší dobrému zdraví. I žáci si vyzkoušeli pocity na výsuvném žebříku a vyslechli si, co obnáší práce záchranáře, či jak funguje hasičská výstroj,
technika a vybavení.
V tělocvičně 1. stupně žáci viděli, jak se správně ošetřují různá
zranění a pod dohledem členů Českého červeného kříže si i v praxi
vyzkoušeli, že to není jednoduché.
Strážníci Městské policie p. Luža a p. Hrách zaujali žáky svým
vystoupením, seznámili je s náplní jejich práce a vzájemným soužitím
občanů Zdic.
Žáky 8. a 9. tříd profesionálním způsobem vtáhl do problematiky
prevence návykových látek npr. Kincl a mluvčí policie pí Pučelíková.
Všem těmto lidem a organizacím patří velký dík, že si udělali čas
pro dobrou věc. A já jsem se opět přesvědčila, že v naší zdické škole
pracuje skvělý tým, který za pochodu a při náročné práci rozbíhajícího se školního roku dovedl za krátký čas připravit náročný projekt,
angažovat se v něm osobně a ještě se při tom bavit. A žáky máme také
skvělé a poučené.                Mgr. Miluška Holceplová, ředitelka školy

Kam se obrátit o pomoc

Drogy jsou velikým problémem v naší společnosti. Velice důležité je, aby rodiče věnovali tomuto problému zvýšenou pozornost.
Jak lze poznat, že má vaše dítě problém s drogami?
Změní se celá jeho osobnost, přijdou výmluvy, sliby, záškoláctví,
náhlá změna kamarádů, zhorší se prospěch, přijdou útěky z domova,
ztrácejí se peníze a věci z domácnosti, krádeže, provokativní oblékání
a celková úprava. Vaše dítě projevuje velké výkyvy v chování – stavy
euforie se střídají s apatií, nervozitou. Rodiče, hlídejte a pozorujte své
děti, kam chodí a s kým se stýkají a proč.
Kam se obrátit o pomoc, když nastane problém s drogami?
Jsou tu linky důvěry a bezpečí, testy, které si lze objednat, když
nemáte jistotu. Můžete se obrátit i na pracoviště v nemocnicích, odvykací stanice, když už je opravdu namále. Neříkejte si, že to nějak
dopadne, nebuďte lhostejní, oni ti, kteří se dostali do vleku, čekají na
pomoc.
Kontakty:
Linka bezpečí – tel.: 800 155 555
Linka důvěry (poradí) – tel.: 549 241 010,608902410, skype „S“,
help@modralinka.cz
Rodičovská linka – tel.: 840 111 234
Linka vzkaz domů – tel.: 800 111 113
Testy na drogy z moče a pevných látek – tel.: 220 980 920, 235 325 544
Testy na drogy ze slin – tel.: 235 325 544
Tampóny na kokain – tel.: 235 325 544
Záchranná služba – tel.: 115
Lékaři – dětské a dorostové detoxikační centrum nonstop – tel.:
257197124
Objednání pacientů – tel.: 257 197 159, 257 197 124

Zpestřením branného dne byla pro žáky 1. stupně ukázka práce hasičského sboru z Berouna.
Foto: Olga Zítková.

Žáci soutěžili v Odpadové olympiádě

V úterý 16. září se na Husově náměstí v Berouně konala netradiční soutěž. Za nepříznivého počasí se zde utkaly školy z Berouna
a blízkého okolí v Odpadové olympiádě. Mezi nimi také ZŠ Zdice.
Akce byla pořádána pod záštitou města Beroun v rámci informační kampaně Středočeského kraje a autorizované obalové společnosti
Eko-kom k vyššímu zapojení obyvatel kraje do třídění odpadů.
ZŠ Zdice na této soutěži reprezentovali žáci 1. a 2. stupně. Z 1. stupně to byli Michal Myška a Klára Vohnoutová. Z 2. stupně pak Denisa
Uhrová, Lucie Rosáková, Ondřej Balatý, Lukáš Pobříslo, Jakub Závorka a Tomáš Ježek.
Soutěžilo se celkem ve čtyřech odpadových disciplínách. Člunkový běh s tříděním odpadů, luštění recyklo-křížovky, sešlapávání PET
lahví a znalostní soutěž o třídění odpadů a odpadovém hospodářství.
Nejlépe si žáci ZŠ Zdice vedli ve znalostní soutěži, kde v napínavém
závěrečném rozstřelu vybojovali první místo. V konečném pořadí
škol se ZŠ Zdice umístila na vynikajícím třetím místě!
Celkově se akce povedla. Doufáme, že se Odpadová olympiáda
bude konat také příští rok.                                         Mgr. Josef Bárta

Družstvo ZŠ Zdice zvítězilo ve znalostní soutěži o třídění odpadů. Zleva Ondřej Balatý, Denisa Uhrová, Lucie Rosáková, ceny za firmu FI
Konsult, s.r.o., předává Ing. Milan Tomík.
Foto: Josef Bárta.
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Jubilejní desáté Poncarovy Zdice
Uplynulo již neuvěřitelných deset let od vzniku krásné tradice
našeho města pořádat vždy v měsíci září slavnostní koncert na
počest hudebního skladatele a kapelníka Josefa Poncara, chodouňského rodáka a zdického občana.
Při vší úctě a obdivu ke všem dechovým hudbám, které v minulých
letech na Poncarových Zdicích hrály, jubilejní koncert s Moravankou za řízení Jana Slabáka překonal veškerá očekávání. „Královna
dechové hudby“, jak ji s oprávněnou hrdostí nazývají nejen Češi a Moraváci, ale i hudbymilovní lidé v celé Evropě, nezůstala nic dlužna
své pověsti ani u nás ve Zdicích. Krásně to vyjádřil tradiční průvodce slavnostního koncertu Mgr. Karel Vydra: „Dechový soubor vám
přišel zahrát písničky, které proslavila Moravanka, a které proslavily
Moravanku.“
Že se jedná o mimořádný dechový soubor, hovoří skutečnost, že
jeho členové jsou většinou absolventi konzervatoře a brněnské Janáčkovy akademie muzických umění. Soubor účinkuje na podiích našich
měst, v rozhlase a v televizi od roku 1972. Překrásným moravským
melodiím a písním naslouchali ctitelé dechové hudby nejen v evropských zemích, ale i daleko za mořem ve Spojených státech amerických a Kanadě. Moravanka má za dobu existence, jak řekl její kapelník pan Slabák, několik tisíc koncertů a několik milionů prodaných
CD nosičů.

Posluchači ve zcela zaplněném sálu odměňovali účinkující po celý
koncert zaslouženým potleskem.
Foto: Sm.

Zdičtí hasiči zvou na zábavy

SDH Zdice pořádá v sobotu 18. října  od  20 hod.  Posvícenskou
zábavu, na které k tanci  a poslechu zahraje  kapela „Galaxie“ z  Hořovic. Vstupné 60,- Kč.
Na  pátek 14. listopadu připravují zdičtí hasiči Hasičskou zábavu,
kde zahraje k tanci a poslechu  oblíbená jihočeská kapela „Babouci“.
Začátek zábavy ve 20.00 hod.

Zájezd do Polska
MS ČČK zajistila pro zájemce možnost zájezdu do
Polska s firmou pana Spala ze Svaté. Zájezdy jsou
pořádány: ve čtvrtek 23. října a v pátek 14. listopadu.
Odjezd vždy ve 4.50 h ze zdického náměstí.
Cena 250,- Kč.
Přihlášky: Věra a Jaroslav Spalovi - Svatá, tel.              
311 685 713, 723 723 100.

Na 10. ročníku Poncarových Zdic se v plném lesku předvedla Moravanka Jana Slabáka i její host Josef Oplt. Na snímku zleva: moderátor
večera Karel Vydra, sólistky Moravanky Ivana Slabáková, Daniela
Magálová, Jan Slabák a Josef Oplt.
Foto: Sm.
Krásu moravských písní v úvodním vystoupení i na závěr koncertu zazpívaly s typickým slováckým temperamentem Jana Slabáková
(manželka kapelníka) a Daniela Magálová. Pak následovaly valčíky       
a polky klasiků dechové hudby Josefa Poncara, Jaromíra Vejvody, Josefa Borovičky a Karla Vacka. Spolu s oběma jmenovanými zpěvačkami už tradičně ve Zdicích zazpíval Josef Oplt, sólista Hudebního
divadla v Praze - Karlíně. V jejich podání zazněla Zdická, Chodouňská i Počapelská polka a mnoho dalších skladeb Josefa Poncara a jeho
hudebních současníků. Každou skladbu doprovázel mohutný potlesk
zcela vyprodaného kulturního domu.
Jubilejního koncertu se účastnilo vedle zdických občanů i mnoho
posluchačů z Prahy a širokého okolí. Přítomni byli i potomci jmenovaných skladatelů dechové hudby spolu s jejich rodinnými příslušníky, z nichž mnozí pokračují v hudební tvorbě svých slavných
otců. Nelze opomenout ani zajímavou, několikrát opakovanou kreaci
s praporem České republiky, provedenou švýcarským občanem, který
spolu s manželkou doprovází Moravanku na veřejných vystoupeních
jako její obdivovatel.
Na závěr všichni přítomní odměnili výkony všech účinkujících
nepřetržitým potleskem, který donutil dechový soubor Moravanky
vrátit se na podium a přidat další dvacetiminutovou směs překrásných
moravských písní
Po tříhodinovém programu vyjadřovali odcházející účastníci maximální spokojenost s výběrem dechového souboru Moravanka, s obsazením účinkujících i s celkovou hudební náplní desátých jubilejních
Poncarových Zdic. Nutno ještě podotknout, že tento mimořádně zdařilý koncert se uskutečnil za finanční podpory Středočeského kraje                 
a města Zdice.                                                                   Josef Hůrka

Zájezd do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Společenský klub Zdice a kulturní komise RM pořádají zájezd
spojený s prohlídkou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Zájezd se uskuteční  v pátek 10. října, odjezd ve 12 hodin z náměstí. Cena: 90,-Kč.
Přihlášky: Společenský dům Zdice po – pá 7.00 – 15.30 h. Tel.:          
311 685 186.
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Vernisáž výstavy Obrazy Ivy Hüttnerové

Vernisáž výstavy Obrazy Ivy Hüttnerové, která se konala 22. září, byla bohatě navštívena. Všichni se potěšili přítomností a příjemným vystupováním známé malířky a herečky. S milým úsměvem podepisovala zakoupené reprodukce, kalendáře, pohlednice a knížku pro děti. Výstava potrvá až
do 2. října. Nově je možné zakoupit vykládací karty s obrázky I. Hüttnerové. Více o výstavě přineseme v příštím čísle ZN.
Foto: Sm.

Týden knihoven 6. - 12. 10. 2008
Sekce veřejných
knihoven vyhlašuje
již 12. ročník této
tradiční akce. Letos
se koná od 6. do
12. října s mottem
„Knihovny – rodinné
stříbro“. Toto motto dává dostatečný
prostor k tomu, abychom si připomněli
všeobecně známou
věc, že bez knihoven
to ani v digitálním
věku nebude možné, Služby zdické knihovny zatím využívá 145 dospělých a 85 dětských
a proto se musíme čtenářů. Dalším zájemcům ochotně poradí ve výběru literatury knio naše rodinné stří- hovnice paní Marcela Filipová, kterou objektiv fotoaparátu zachytil
s pilnou návštěvnicí knihovny.
Foto: Sm
bro náležitě starat.
Jaké akce se uskuteční v „Týdnu knihoven“ v naší městské knihovně?
● Výstavkou knih, která bude instalována v dětském oddělení, čtenářům připomeneme, že
letos uplynulo 70 let od úmrtí našeho významného spisovatele Karla Čapka. Výstavka se
uskuteční v rámci kampaně „ČČČ – Česko čte Čapka“.
● Noví návštěvníci, kteří se přihlásí za čtenáře, mohou využít bezplatnou registraci, tzn.
neplatí poplatek.
● Všichni čtenáři, kteří si půjčují na průkaz rodinného příslušníka, dostanou průkaz zdarma.
● Vyhlašujeme amnestii pro čtenáře, kteří nevrátili knihy včas (tj. nemusí platit pokutu).
Knihovna je otevřena:
pro dospělé: pondělí 13 h – 17 h, čtvrtek 13 h – 17 h, pátek 8 h – 12 h, pro děti: středa 12 h – 16 h.
Marcela Filipová

Okresní výstava drobného hospodářského zvířectva
Zdická základní organizace chovatelů pořádá ve dnech 4. - 5. října okresní výstavu
králíků, drůbeže a holubů spojenou s okresní soutěží drůbeže.
Výstava se bude konat již tradičně na zdejším koupališti. Vystaveno bude na 800 ks
zvířat. V sobotu 4. října bude otevřeno od 8 hod do 18 hod., v neděli od 8 hod do 15 hod.
Občerstvení, bohatá tombola a příjemné posezení je již tradičně samozřejmostí. Součástí
výstavy bude i burza drůbeže, holubů, králíků a exotického ptactva, které se mohou zúčastnit i nečlenové organizace, prodávat se mohou i netetovaná a nekroužkovaná zvířata.
Srdečně zvou pořadatelé.
Bližší informace: Jaromír Červený – tel. 737 797 441.

Okresní výstava
ovoce a zeleniny
ZO zahrádkářů Zdice ve spolupráci
s městem Zdice vás srdečně zvou na
Okresní výstavu ovoce a zeleniny
ve Společenském domě ve Zdicích.
Otevřeno: pátek 10. října od 9 do 17
hod., sobota 11. října od 9 do 15 hod.
Vstupné je dobrovolné.
Čeká vás odborná poradna, výroba
loutek profesionálním výtvarníkem,
ozdoby ze slámy, paličkování, ubrousková technika, suchá vazba, kaktusy.

životní jubilea
Životní jubilea v měsíci říjnu 2008 oslaví:
88 let  -  Marie Zvonařová, Zdice
88 let  -  Marie Velcová, Zdice
84 let  -  Hedvika Skalková, Zdice
82 let  -  Růžena Černá, Zdice
82 let  -  Marie Vinšová, Zdice
81 let  -  Milan Nekolný, Zdice
81 let  -  Božena Majerová, Zdice
81 let  -  Vlasta Lukášová, Zdice
80 let  -  Ladislav Krkoška, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

NARODILI SE
5. 9. Patrik Landa, Zdice

OPUSTILI NÁS
8. 9. Josefa Nová, Zdice   
13. 9. Antonie Šmídová, Zdice   

87 let
97 let
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Úspěšní malí tenisté

Mladí tenisté Loko Zdice si pod vedením trenéra Mgr. Jiřího Rosola
vedou velice dobře. Letos mají za sebou úspěšnou účast na několika turnajích. Jedním z nich byl 13. září turnaj BABYTENIS 2008 –
memoriál Zdeňka Kocmana, kde postoupili až do finále. Medaile za
2. místo byly dalším krásným úspěchem. Blahopřejeme!!! Zleva na
snímku: Jakub Čapek, Lucie Kupková, Matěj Nový, Tomáš Machač,
trenér Jiří Rosol.
Foto: Jaroslav Čapek.
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Pod Vraní skalou padl rekord

V sobotu 13. září uspořádal odbor KČT TJ Lokomotiva Zdice
spolu se sportovní komisí mládeže RM již 20. jubilejní ročník turistického pochodu pro děti v doprovodu rodičů „Toulky zlatem
podzimu“.
Této veřejné dětské akce se zúčastnilo celkem 245 turistů. Z toho
bylo 140 dětí, doprovázelo je 84 dospělých a akci zajišťovalo a organizovalo 21 pořadatelů. Konala se jako obvykle na „Kapce“ nad
Knížkovicemi. Šestikilometrová trasa vedla okolím Vraní skály, údolím V Potocích a vracela se zpět na Kapku.
Děti procházely pět kontrolních stanovišť, potkávaly pohádkové
bytosti a zaházely si i na šiškožrouta. Během cesty byly odměněny
sladkostmi. V cíli obdržely diplom a všichni účastníci špekáček na
opékání. Odměnou pro pořadatele byla rekordní účast na tomto jubilejním ročníku. V závěru organizátoři z KČT děkují městu Zdice
za finanční podporu, pekařství Johan a potravinám pí Podskalské za
sponzorský dar. Dále děkujeme všem pochodníkům za účast, a to
hlavně mladým zdickým požárníkům a hořovickým turistům s vedoucí paní Jarolímovou za početné výpravy. Velký dík patří také všem
obětavým pořadatelům z odboru KČT Lokomotiva Zdice, kteří již
řadu let tuto akci pro děti v našem městě zajišťují.
Na shledanou 12. září 2009 na příštím ročníku.
Bedřich Vrba, předseda KČT

Memoriál Jiřího Košťálka
a Petra Hněvskovského

V sobotu 4. října pořádá SDH Zdice 4. ročník Memoriálu Jiřího Košťálka a Petra Hněvskovského.
V požárním sportu budou mezi sebou  o prvenství bojovat hasičské
hlídky nejen z okrsku Zdice, ale i ze spřátelených SDH. Letos je tento
závod hasičské všestrannosti situován do okolí Knížkovic.
Start a cíl  najdete  nad Knížkovicemi na „Kapce“.Začátek závodu
je v 9.00 hodin.               Srdečně zve SDH Zdice - pořadatel závodu.

Zdické meteorologické okénko

Ze získaných medailí za 2. místo měli malí tenisté i kapitánka Zuzana
Čapková velikou radost.

Volejbalový turnaj

V sobotu 16. srpna pořádala sportovní komise RM volejbalový turnaj smíšených trojic „Zdická smeč 2008“. Původně se mělo hrát na
hřišti s umělým povrchem, ale kvůli špatnému počasí se vše odehrálo
ve sportovní hale SaTZM Zdice. Zúčastnilo se pět týmů s netradičními názvy. Konečné pořadí týmů: 1. Policie Zdice, 2. Hejhulové,                        
3. WC Cholera, 4. Team 6, 5. Ustašováci. Na snímku Josefa Bárty
jsou účastníci turnaje.                                                      Mgr. J. Bárta

V měsíci srpnu 2008 bylo 5 dní jasných, 2 dny skoro jasné,
9 dní polojasných, 8 dní oblačných, 3 dny byly skoro zatažené a 4 dny
zatažené. Z toho bylo 19 dní s letní teplotou od 25 °C do 29,9 °C
a 3 dny byly tropické s teplotou nad 30 °C. Zaznamenáno bylo
6 bouřek.
Nejnižší teplota vzduchu: 7,5 °C 25. 8. (pondělí), 7,8 °C 31. 8.
(neděle), 8,7 °C 10. 8. (neděle), 8,9 °C 18. 8. (pondělí), 10,4 °C 27. 8.
(středa), 11 °C 14., 17. 8. (čtvrtek, neděle), 11,1 °C 6., 21. 8. (středa,
čtvrtek)
Nejchladnější den: sobota 16. 8., kdy se teplota pohybovala od            
12 °C do 14 °C
Nejvyšší teplota vzduchu: 34 °C 1. 8. (pátek), 33,5 °C 7. 8. (čtvrtek), 31,5 °C 19. 8. (úterý), 29,9 °C 11. 8. (pondělí), 29,2 °C 6. 8.
(středa), 28,8 °C 12. 8. (úterý), 28 °C 13., 27. 8. (středa, středa)
Nejteplejší den: čtvrtek 7. 8., kdy se teplota pohybovala od                  
12,6 °C do 33,5 °C
Průměrná teplota vzduchu za měsíc srpen: + 19,97 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci srpnu se pohybovala od
15,6 °C do 23,3 °C. Průměr zemní teploty za celý měsíc 19,36 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 1001 hPa 12. 8. (úterý)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1024 hPa 27. 8. (středa)
Největší dešťové srážky na 1 m2 : 14,7 l 12. 8. (úterý), 13,2 l 23. 8.
(sobota), 12,2 l 16. 8. (sobota), 8,4 l 15. 8. (pátek), 6,5 l 1. 8. (pátek),
6,1 l 20. 8. (středa)
Celkem v měsíci srpnu napršelo: 70,8 l na 1 m2.                                     J.H.
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Hudlický zastánce dělnických práv
Obec Hudlice vstoupila do povědomí národa slavným rodákem Josefem Jungmannem, českým buditelem a představitelem
literárního obrození. Tím druhým významným rodákem byl Petr Cingr, politik,
dělnický novinář a redaktor.
Spatřil světlo světa 12. května 1850 v rodině zemědělského nádeníka, v domě čp.
110. V mládí prožil velkou bídu, neboť žil
jen se svou matkou. Již jako dvanáctiletý se
po smrti matky staral o svou mladší sestru.
Ve 14 letech odchází z domova a v Terezíně
se nechává najmout jako nádeník na opravu
pevnosti. Odtud odchází do severočeských
hnědouhelných dolů. Teprve na vojně se naučil pořádně číst a psát.
Novou kapitolu svého života začíná kolem roku 1890, kdy působí mezi ostravskými horníky a hutníky. Stává se redaktorem a
vydavatelem Odborových listů, zastávajících
práva a zájmy dělníků. Založil hornicko - hutnický spolek Prokop, jenž měl v roce 1894 na               
10 tisíc členů.
Rakouskými úřady byl neustále pronásledován i krátkodobě žalářován. Do Hudlic
se vracel dobrovolně, ale i pod policejním
dohledem. Udržoval styky s králodvorskými hutníky a slevači, kteří se začali zajímat                 
o dělnické hnutí. Na sjezdech sociálně de-

mokratické strany nezapomněl vždy vyhledat delegáty z Berounska a Křivoklátska.
V roce 1891 byl za projev nad rakví kamaráda
spolu se svou ženou a čtyřmi dětmi z Ostravska vyhoštěn. Vrátil se na čas do Hudlic.
Okamžitě zde zakládá vzdělávací spolek pro
dělnictvo, který má 74 členů a jehož stanovy
byly po četných připomínkách 9. srpna 1891
schváleny.
Za zajímavou zmínku stojí jeho způsob
agitace. Chodil po hospodách s kamarádem,
který mu dělal názorového oponenta. Hlasitě
si vyměňovali argumenty, čímž upoutali na
sebe pozornost okolo sedících. Ti se do debaty zapojili, nebo alespoň poslouchali. Tím
dosáhl svého záměru, aby co nejvíce lidí seznámil s problémy pracujících i s řešením,
které nabízela sociálně demokratická strana.
Nemusel tak žádat o povolení konání veřejné
schůze. Tak působil nejen na Ostravsku, ale             
i v obcích na Berounsku.

Mladí hasiči oznamují

V roce 1897 byl zvolen poslancem Vídeňské Říšské rady. V této funkci setrval až
do roku 1918, kdy byl jmenován do Prozatímního Národního shromáždění, nejdříve
jako poslanec, později jako senátor. Skonal
neočekávaně při návštěvě Vídně 5. listopadu
1920. Jeho tělo bylo převezeno do Ostravy.                     
O pohřbu se „s tátou Cingrem“, jak jej důvěrně nazývali lidé na Ostravsku, přišli rozloučit
desetitisíce horníků a hutníků. V továrnách            
a dolech se v ten den nepracovalo. Na jeho
počest se rozezněly při ukládání rakve do
hrobu sirény všech dolů a hutí.
K uctění památky tohoto předního zastánce práv pracujících byl největší důl na Ostravsku v roce 1946 přejmenován na Důl Petra Cingra. Jeho jméno nese až do současné
doby, i když od roku 1993 se zde již netěží.                        
Z architektonického a technického hlediska
byl prohlášen za národní kulturní památku             
a je přístupný veřejnosti.            Josef Hůrka

Kroužek mladých hasičů pro děti ze Zdic a Chodouně se schází v hasičské zbrojnici
každou neděli od 14 do 16 hodin nebo každé pondělí od 16 do 17.30 hodin.
Více informací: Radek Chramosta tel. 723 753 440, Radek Havrda tel. 720 340 195,
Jakub Kopecký tel. 739 960 492, Lenka Soukupová 773 600 431, Lucie Kroupová               
tel. 721 167 056.
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Historie zdického mlýna

První písemná zpráva o mlýně ve Zdicích je z roku 1414, kdy je uveden v dokumentech jeho majitel Toman – mlynář. Další majitel jménem Kliment je znám až kolem roku 1620. Zápisy o zdickém mlýně jsou
v purkrechtní (pozemkové) knize panství točnického.
Další zápis je z roku 1629, kdy koupil mlýn Šebestián Pexa od Kateřiny,
vdovy po Matěji Kloučským, za 340 kop míšeňských. V roce 1665 byl mlýn
prodán za 516 zlatých Adamu Šulcovi, mlynáři z panství brandýského. Ten
zemřel v roce 1671 a na mlýně hospodařila vdova Anna, která se o rok později provdala za mlynářského Jana Sekeru. V té době byl mlýn o dvou kolech                
a jedné stoupě. V roce 1685 vlastnil mlýn Václav Šulc (syn Adama) a v roce
1693 na mlýně hospodařil Jan Chodouňský, který pocházel z mlynářské rodiny vlastnící mlýn v Chodouni od roku 1600 do roku 1860. Dalším majitelem
se stal roku 1699 Matěj Šouša, mlýn koupil za 1050 zlatých. O dvacet pět
let později zakupuje mlýn za 857 zlatých Pavel Kouba, který ho postoupil
v roce 1762 svému synovi Františkovi. V roce 1735 byl založen ve Zdicích
mlynářský cech s poměrně širokou územní kompetencí. První zápis ve zdickém mlynářském manuálu pochází z 28. dubna 1737 (cech zanikl v roce 1885
založením živnostenského společenstva).
Zdický mlýn je označován jako dědičný mlýn gruntovní a někteří jeho majitelé, jak je uvedeno v zápisech, nebyli povinni robotou. Mlynář František
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Kouba zemřel v roce 1767 a vdova Veronika se provdala za mlynáře Jana
Brože, který zde hospodařil až do plnoletosti jejího syna Karla Kouby v roce
1801. Od roku 1770, kdy bylo provedeno první číslování domů, měl mlýn č.p.
18. Dalšími majiteli mlýna byli Matěj Vild (1807), Jan Vild (1817), Karel Vild
(1849), Josef Dort (1852), Alois Karásek (1863). Mlýn byl např. v roce 1817
odhadnut na 25 000 zlatých. Asi od roku 1870 měl mlýn v nájmu Jan Křemen,
který pocházel z mlynářské rodiny z Klokot u Tábora. Podle vodní knihy se
mlýn tehdy skládal ze tří složení (mlýn poháněla tři vodní kola o výšce 2,46 m
a šířce 1,20 m). Mlýnská strouha byla dlouhá 405 m.
Mlýnská budova byla přestavěna za majitele Aloise Karáska v roce 1865.
Další majitel Josef Petřík, podle něhož se mlýn nazýval Petříkův, opravil
v roce 1876 jez. V roce 1878 byl postaven ve mlýně nový obytný dům, o rok
později došlo k přestavbě objektů s mlýnským zařízením.
V roce 1900 je uváděn jako majitel mlýna Josef Kunc, továrník ve Zdicích.
Během několika let provedl přestavbu mlýna na tovární objekt, kde vyráběl
hospodářské stroje. Přestěhoval se sem v roce 1907 z původní malé továrny,
která byla na místě dnešního společenského domu (sokolovny).
Svérázný život mlynářů  a dalších pracovníků zdického mlýna byl vždy nerozlučně spjat s řekou Litavkou, která přitéká na zdické území od Chodouně.
Pramení na svazích hory Hradiště ve vranovickém polesí brdského vojenského
pásma. Jako jedna z mála českých řek má svůj vlastní pramen, studánku s čistou pitnou vodou. U Zdic se do ní vlévá Červený potok.        Ladislav Zvonař

Nemocnice na kraji železáren
V době velkého třesku v oblasti českého zdravotnictví, kdy státem vybudované nemocnice přechází do rukou soukromých vlastníků, si kladu
otázku, jak tomu bylo v dávné minulosti. Nemusel jsem chodit daleko.
Stačilo se podívat do Čermákovy Kroniky Králodvorských železáren,
které koncem 19. století vybudovaly nemocnici, v té době jedinou mezi
Prahou a Plzní. Ale začněme pěkně od začátku.
V souvislosti s rozvojem hutního a těžařského průmyslu v druhé polovině
19. stol. postavila Česká montánní společnost, která koupila železárny v Karlově Huti od Fürstenbergů, nejprve moderní hotel v lokalitě na Výšinách. Ten
se stal místem radovánek vedoucích pracovníků podniku, ale i cílem žíznivých
dělníků, kteří z horkých provozů po celodenní práci svlažili svá hrdla dobrým
pivním mokem.
Stále narůstající počet zaměstnanců České montánní společnosti nejen
v Králově Dvoře, ale i ve Staré Huti v Hýskově, horníků v železorudných dolech v Nučicích a ve vápencových lomech pod Tetínem dosáhl 3 510 osob.
Tato skutečnost si nutně vyžadovala různá sociálně zdravotní opatření.
Za válcovnou v Králově Dvoře byly postaveny stavitelem Jelínkem a jeho
firmou z Berouna na tehdejší dobu moderní lázně pro dělníky. Souběžně s výstavbou hotelu se započala stavět i závodní nemocnice.
Při práci dělníků v provozech, kde se zápolilo se žhavým železem, pracovalo s kychtovým plynem, nebyla o popáleniny, otravy a úrazy nouze. Časté úrazy se stávaly horníkům v dolech a lamačům ve vápencových lomech.
Z těchto důvodů se stala realizace nemocnice pro Českou montánní společnost
nezbytností.
Budovu nemocnice projektoval pražský architekt Alfons Wertmüller, c.k.
dvorní stavitel. Její realizací byla pověřena opět firma stavitele Jelínka. Objekt
byl dokončen v únoru roku 1897. Nemocnice měla ordinaci, čekárnu, operační
sál, pokoje pro nemocné, lékárnu a rehabilitační lázně. Nechyběl ani byt pro
ošetřovatele, sklep, prádelna a márnice. V roce 1908 byla nemocnice podstatně rozšířena, vznikla i malá kaple pro duševní útěchu nemocných.
Prvním lékařem nemocnice se stal MUDr. Karel Fischer. Pacienty byl nesmírně oblíben pro nevšední ochotu, odbornost a nezištnost. Vedle zaměstnanců železáren léčil i občany z okolních obcí. Vedení společnosti proti tomu
nemělo námitek, naopak mu pro cesty za pacienty zapůjčovalo kočár, koně                
i kočího.
Sekundární lékař MUDr. Leopold Wohlmann, dobře česky hovořící Němec,
jako první otevřel soukromou zubní lékařskou ordinaci. O pacienty se staraly
čtyři sestry řádu sv. Karla Boromejského.

Na snímku část bývalé nemocnice v Králově Dvoře.

Foto: Sm

Lékařské vyšetření i pobyt v nemocnici byl hrazen z nemocenského pojištění Bratrské pokladny České montánní společnosti nebo Penzijním ústavem
Pražsko železářské společnosti. Nemocnici vyhledávali i občané, kteří v železárnách nepracovali. Ti platili ošetřovací poplatek, který snižoval celkové
náklady závodní nemocnice. Ale i ti se mohli pojistit u jedné z uvedených  
pojišťoven, i když v závodě nepracovali. Měli stejná práva a výhody jako zaměstnanci.
Ještě před dokončením výstavby nemocnice byla dne 30. 4. 1893 v areálu
závodu vysvěcena dětská opatrovna pro děti dělníků, obdoba dnešní mateřské
školy. Pobyt v opatrovně byl zdarma, a to včetně poskytované stravy. Náklady
spojené s provozem opatrovny hradila opět společnost vlastnící železárny.
Zamyslím-li se nad uvedenými skutečnostmi, nemohu se zbavit dojmu, že
některá dnes přijímaná opatření ve zdravotnictví nás po více jak sto letech
vrací někam do dob raného kapitalismu.
V důsledku hospodářské krize, a také s ohledem na nově vybudovanou nemocnici v Berouně v roce 1929, byla závodní nemocnice v Králově Dvoře
novým majitelem Pražsko železářskou společností 1. 10. 1933 zrušena.
Od této doby až do současných dnů zde zůstalo podnikové zdravotní středisko, obsazené lékaři i sestrami v počtu, který odpovídal stavu zaměstnanců
železáren v té které době. Zabezpečovali všestrannou zdravotní péči i první
pomoc v naléhavých úrazových případech. Nevyužité prostory nemocnice
byly pak přestavěny na byty pro zaměstnance.
Josef Hůrka
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Občanská poradna poradí, jak z dluhové pasti
„Nemůžeme si uchovat žádné potraviny, nemám v čem prát a děti nemohou na počítači napsat domácí úkol – vše nám vzal exekutor,“ naříká
žena středního věku v občanské poradně. Rodina však mohla problémům
předejít – mohla se dozvědět dle čeho si půjčku vybrat, jaká jsou rizika
zadlužení, jak jednat ve chvíli, kdy už bylo jasné, že v daném měsíci nebude možné splátku splatit, a jaká jsou práva a povinnosti exekutorů.
Občanská poradna v Berouně rozvíjí své služby sociálně odborného poradenství a je připravena radit i v dluhové problematice. A to vše zdarma.
„Nejsme finanční poradci a nesledujeme nejvýhodnější úroky, za které si
můžete půjčit. Dokážeme ale spočítat, zda budete mít na splácení, jak správně
sestavit osobní/rodinný rozpočet a sdělíme veškerá rizika spojená se životem
na dluh,“ vysvětluje poradce z Občanské poradny v Berouně. Cílem dluhového poradenství není odrazování lidí od dluhů, ale zamezení stavu, kdy si
člověk musí půjčit proto, aby mohl splatit dosavadní dluhy. „Pokud se ovšem
jednotlivec nebo rodina ocitnou v dluhové pasti, umíme navrhnout řešení
takovéto situace pod podmínkou, že dlužník má opravdový zájem se dluhů
zbavit,“ dodává odborný poradce. Výhodou občanského poradenství je jeho
komplexnost – poradci a poradkyně neporadí pouze v případech zadlužení, ale
poskytnou radu v zásadě z jakékoliv oblasti.
Na projektu „Proti dluhové pasti“ se podílí Asociace občanských poraden
(AOP) s ČSOB, a.s., a Poštovní spořitelnou, a.s., a 14 občanskými poradnami
sdruženými v AOP. Seznam občanských poraden zapojených do projektu najdete na www.obcanskeporadny.cz/dluhy.

JUDr. Václav Bubník

Kurzovné lze uhradit i formou

AUTOŠKOLA

splátek. V ceně kurzu je pra-

°
oznamujeme všem zájemcum,
že dne 3. listopadu 2008
(pondelí)
ˇ se zahajuje poslední
letošní ridicský
kurz skuˇ ˇ
piny “B“ (osobní automobil).

Přihlášky do AŠ a písem-

U Kovárny Zdice

Zahájení kurzu předchází informativní schůzka
v autoškole dne 31. října 2008 (pátek)
v 18.00 hodin. Zájemci předloží vyplněné
přihlášky vč. zdravotní prohlídky.
Účast zájemců je nezbytná!

videlné občerstvení. Učebnice
jsou zdarma k zapůjčení.
né informace lze získat
v prodejně Papírnictví, hračky                       
U Kovárny, Velízská 597,
Zdice, kde je též i autoškola,
nebo na tel. 733 187 001.

Těšíme se na
vaši návštěvu.

Pro zájemce o dlouhodobé parkování osobních aut v areálu autoškoly k dispozici krytá garážová stání vč. el. osvětlení. Další inf. na tel. 733 187 001.

Občanská poradna v Berouně byla založena v roce 2003 a již od počátku
své činnosti pomohla mnoha klientům a klientkám. Vedle zmíněného dluhového projektu poradna poskytuje veškeré občanské poradenství.
Občanská poradna sídlí v Berouně a pravidelně provozuje svou činnost v objektu Panský mlýn, a nově je občanům k dispozici v Hořovicích. Návštěvu v občanské poradně doporučujeme domluvit na tel. čísle:
311 625 206, v úterý, středu nebo ve čtvrtek od 8.30 do 12.00 hodin.
Kontaktní osobou pro projekt dluhového poradenství je paní Kateřina
Vosičková.

Z deníku policie
Přehled trestné činnosti od 16. 8. do 15. 9.
 Neznámý pachatel v době od 15. 8. od 21.00 hodin do 16. 8. do 11.15 hodin
odcizil osobní motorové vozidlo Fiat Croma, modré barvy, které bylo zaparkované na parkovišti před halou TJ Zdice v Komenského ulici. Za několik dní
bylo vozidlo nalezeno rozebrané v kovošrotu na Rudné u Prahy.
 Neznámý pachatel v noci od 19. na 20. 8. rozbil kamenem v Husově ulici
ve Zdicích tři výlohy u prodejny potravin. O několik dní později se situace
opakovala a poté, kdy si provozovatelé prodejny zabednili výlohy dřevěnou
deskou, nastříkali 2 mladíci, kteří byli zachyceni kamerovým systémem, na
desku hanlivý nápis.
 Během měsíce srpna 2008 zjistili rodiče mladíka ze Zdic, že jim syn z domu
odcizil nářadí a spotřební elektroniku za několik tisíc korun, kterou poté rozprodal v bazarech a zastavárnách v Berouně a Praze. Vzhledem k tomu, že
rodiče nedali souhlas s trestním stíháním svého syna, policie věc odloží.
 Dne 29. 8. při běžné silniční kontrole zastavila hlídka Policie ČR v Komenského ul. vozidlo, jehož řidič, ačkoli vezl přítelkyni a 2 malé děti, nevlastní
řidičské oprávnění. Případ byl kvalifikován jako trestný čin a během několika
dní předán soudci Okresního soudu v Berouně. „Neřidiči“ hrozí až jeden rok
vězení nebo peněžitý trest.
 Dne 31. 8. v pozdních nočních hodinách bylo hlídkou Policie ČR v Husově
ul. zastaveno vozidlo, jehož řidič se na výzvu podrobil orientační dechové
zkoušce na alkohol s pozitivním výsledkem 1,57 promile. Řidič s naměřenou
hodnotou nesouhlasil a podrobil se odběru krve. Zkouška hladiny alkoholu
v krvi však ukázala hodnotu 2,11 promile. Řidiči hrozí až jeden rok vězení,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
 Neznámý pachatel v noci z 1. na 2. 9. 2008 odcizil v ul. Na Farčině nezjištěným způsobem osobní motorové vozidlo Renault Megane Scenic modré
barvy, čímž majiteli způsobil škodu ve výši 251 000,- Kč.
npor. Bc. Pavel Kincl, vedoucí OOP Zdice
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Zveme vás do nově otevřené
provozovny pedikůry

Anna Šinová

Petra Bezruče 874, 267 51 Zdice
Tel. objednávky na 608 118 802

Smíšené zboží
Miluše Podskalská

Nabízíme výborné uzenářské výrobky od řezníka z Praskoles p. Klána každý čtvrtek v 10 hod. vynikající domácí jitrnice, jelita, sulc, prejt, špekáčky, vinná klobása, dom. klobásky, tlačenka,
výborná syr. sekaná a mleté holandské řízky - vše
v domácí kvalitě!
Dále nabízíme: 100 druhů čajů, 60 druhů jogurtů, 50 druhů sušenek, 50 druhů vín, 80 druhů sýrů
Každou středu vynikající dorty.
TO TU JEŠTĚ NEBYLO – JEDINĚ U NÁS –
ROHLÍKY 1 ks/ 1,90,• kuřecí řízky – 109,90, máslo – 22,90, brdská
klobása – 139,90, niva – 149,90, sádlo – 8,90, Eidam cihla – 99,90, tav. sýry – 19,90, čokoláda na
vaření – 10,90, těstoviny – 9,90, špagety – 9,90,
voda 1,5 l – 5,90, limo 2 l – 7,90.
Super ceny uzenin: kabanos – 49,90, vídeň. párky – 99,90, šunka – 89,90, gothay – 49,90, vysočina – 109,90, paštika – 69,90, junior – 39,90.
Nabízíme speciality: ořechový salám, salám
s parmezánem, čorizo, cikán. kotlet, dětskou šunku, lovecký XXL, domácí moravský bok, čabajk.
kabanos, lesní párečky, apetito párečky, 4 druhy
paštik, škvarky.
Konzervy pro psy a kočky – 11,90.

Relax centrum
kosmetika, klasic. masáže, lávové kameny
celulitida, lymfodrenáž, biostimulační laser
vodní relaxační program, termoterapie
ˇ nehtový design
manikúra, paraf., lázen,
dietologická poradna, Swarovski orig.
neinvazivní liposukce, mezoterapie
° Beethoven),
BEROUN, Česká 53 (dum
www.kosmetika-beroun.cz
Informace – termíny – objednávky
pí Černá - tel.: 608 860 283

ˇ
Noveˇ otevreno
zavádecí
ˇ CENY!!!
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