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Poslanec a hejtman přinesli
dobrou zprávu

První informaci o stavbě nového pavilonu Domova V Zahradách ve Zdicích přinesly Zdické noviny již před několika měsíci.
Tento záměr jsme všichni přivítali. Vždyť zájem především starších občanů o pobyt v našem zařízení dlouhodobě velmi převyšuje
jeho současnou kapacitu. Přípravy na stavbu po celou dobu pokračují a budovat by se mělo již příští rok.
Velmi děkuji poslanci Parlamentu České republiky za ČSSD
a místostarostovi Zdic Richardu Dolejšovi za to, že inicioval jednání
o tomto záměru a přispěl k jeho prosazení v Zastupitelstvu Středočeského kraje. Při své nedávné návštěvě našeho domova zasadil společně
s hejtmanem Středočeského kraje MUDr. Davidem Rathem symbolický stromek. Při této příležitosti řekl, že věří, že nová budova domova
vyroste dříve, než nově zasazená mladá lípa. Podotkl, že stavba patří
mezi priority Středočeského kraje. Všichni věříme, že se tak skutečně
stane a přivítáme mezi sebou nové obyvatele.
V současné době je upravován původní projekt na dům s pečovatelskou službou tak, aby nová budova byla přizpůsobena současnému
domovu, přiblížila se mu a díky propojení se stala jeho nedílnou součástí. Kapacita zdického domova tak vzroste o 45 míst z nynějších
zhruba 70. Aby mohl být zmíněný záměr realizován, rozhodlo zastupitelstvo města o bezúplatném převodu příslušných pozemků i současné budovy na kraj tak, aby měl celý areál jednoho vlastníka odpovědného za provoz i za investice do oprav a budoucích rekonstrukcí.
Majetkově jsou vypořádány i další dva pozemky, na kterých bude Středočeský kraj také stavět, a které odkoupil od soukromých majitelů.
Hejtman David Rath a poslanec Richard Dolejš ujistili klienty
domova, že kdyby do budoucna vyhrála krajské volby ODS a chtěla
realizovat své původní záměry a privatizovat sociální služby, tak v případě Zdic nelze majetek svévolně prodat. Kraj by v takovém případě
nejprve musel nabídnout majetek bezúplatně městu, což je dostatečná
pojistka proti jeho případnému zcizení.
Náklady na vybudování další kapacity našeho domova ve Zdicích
by měly činit předběžně 35 milionů korun. Tyto prostředky se díky
poslanci Richardu Dolejšovi podařilo prosadit do návrhu investic
kraje. Velmi si vážíme takového přístupu a velmi děkujeme za zájem
o osudy především starších občanů.
Ivana Rabochová, ředitelka Domova V Zahradách Zdice

Dětské hřiště v areálu Domova V Zahradách bylo vybaveno dalšími
herními prvky - rodičům i dětem se na hřišti velice líbí. Častými návštěvníky hřiště jsou děti z MŠ.
Foto: Sm.

Novou lípu v Domově V Zahradách zasadil hejtman Středočeského
kraje David Rath spolu s poslancem Parlamentu ČR a místostarostou
Zdic Richardem Dolejšem.

Zeptali jsme se ředitelky ZŠ

Nová ředitelka zdické základní školy Mgr. Eva Fiřtová.

Foto: Sm.

Od nového školního roku došlo ke změně ve vedení zdické ZŠ.
Novou ředitelkou školy byla jmenována Mgr. Eva Fiřtová. Redakce Zdických novin ji požádala o odpovědi na několik otázek.
■ Paní ředitelko, představte se, prosím, stručně našim čtenářům.
Vystudovala jsem aprobaci český jazyk – výtvarná výchova. Později
jsem ještě absolvovala bakalářské studium školský management. Postupně jsem učila na ZŠ v Litni, na 2. ZŠ v Berouně a na Jugmannově
ZŠ v Berouně, kde jsem působila 10 let ve funkci zástupkyně ředitele.
Poté jsem pracovala jako provozní manažer hotelu na Ostrově v Berouně a současně na částečný úvazek učila keramiku na Jungmannově ZŠ. Po 4 letech jsem se vrátila naplno k pedagogické činnosti. Od
roku 2007 učím ve Zdicích, kde také bydlím.           Dokončení na str. 2
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Zdické noviny informují
Začala závěrečná etapa rekonstrukce hasičské zbrojnice
V září začala třetí a zároveň závěrečná etapa rekonstrukce hasičské
zbrojnice, která v sobě zahrnuje rekonstrukci 1. patra, zateplení budovy, novou omítku, opravu střechy a vybudování příslušných komunikací. Finanční prostředky na tuto akci ve výši 5 600 000 Kč získalo
město z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje. Spoluúčast
města by měla být 300 000 Kč. Práce provádí firma Spektra, s.r.o., Beroun. Předpokládaným termínem dokončení je konec letošního roku.
Pokládka nového chodníku v Černíně
Jde o další investiční akci města, které je tedy investorem. Dodavatelem je firma Strabag, a.s., staveniště bude této firmě předáno 29. září.
Rekonstrukce plynového potrubí v Žižkově ulici
V části Žižkovy ulice (od ul. 5. května až k budově knihovny)
probíhá rekonstrukce plynového potrubí. Nejedná se o akci města.
Investorem akce je RWE distribuční služby (Plynárny). Dodavatelem
je firma REVIS Praha.
Svoz nebezpečného odpadu
Městský úřad Zdice ve spolupráci s firmou AVE CZ Hořovice,
s.r.o., uskuteční v sobotu 31. října svoz nebezpečného odpadu pro
občany a elektrozařízení na zpětný odběr.
Odevzdat lze: znečištěné obaly od barev, olejů apod., zářivky, výbojky, AKU – baterie, suché galvanické články – monočlánky, pneumatiky, televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad, vyřazené
léky, oleje, olejové filtry, lednice, mrazáky.
Sběrná místa: Zdice – areál bývalých kasáren 11.00 – 12.30 hod.,
Černín 13.55 – 14.25 hod., Knížkovice 14.40 – 15.05 hod.
Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale
pouze kompletní výrobky. Svoz nebezpečných odpadů je pro občany
bezplatný. Právnické osoby platí dle ceníku.
Znovu upozornění k ukládání velkoobjemového odpadu
Vzhledem ke stále se množícím nevhodným případům ukládání
velkoobjemového odpadu opětovně připomínáme, že odkládání velkoobjemového odpadu (nábytek, rotopedy, lyže, bytová jádra, suť,
autoskla apod.) ke kontejnerům je považováno za přestupek spojený
se zaplacením pokuty.

Zeptali jsme se ředitelky ZŠ

Dokončení ze str. 1
■ K jakým dalším změnám došlo ve vedení školy?
Do důchodu odešla v závěru minulého školního roku nejen ředitelka školy Mgr. Miluška Holceplová, ale take její zástupkyně Mgr.
Jarmila Prokšová. Obě však ve škole nadále učí. Novým zástupcem
ředitelky na 2. stupni se stal Mgr. David Bečvář, na 1. stupni působí
v této funkci stále Mgr. Dana Němcová.
■ Jak hodnotíte složení pedagogického sboru?
Na škole působí 25 učitelů (11 na 1. stupni, 14 na 2. stupni). Dětem se věnují také 2 pedagogičtí asistenti. Pro každého ředitele – tím
spíše pro začínajícího ředitele – je výhodou, může-li se opřít o dobrý pedagogický sbor. Troufám si tvrdit, že takový ve Zdicích máme.
V současné době není příliš běžné, aby všichni učitelé základní školy
měli vysokoškolské vzdělání nebo vysokou školu studovali, není příliš běžné mít ve sboru čtyři mladé muže, kvalitní učitele angličtiny,
informatiky, a v tomto výčtu by se dalo pokračovat.
■ Kolik žáků dochází do zdejší školy?
V letošním roce navštěvuje školu 393 žáků, což je o 4 méně než
vloni. Vzhledem k počtu narozených dětí ale vím, že dětí bude přibývat, a tak se budoucnosti nemusíme obávat. Školní družinu jsme rozšířili o 1 oddělení, ve 4 odděleních máme 110 dětí. Nabízíme rodičům
odpolední i ranní provoz.
■ Podle jakých vzdělávacích programů se učí na zdické základní
škole ?
Jak jistě všichni víte ze sdělovacích prostředků, školy již třetím
rokem učí podle svých vzdělávacích programů, které si samy musely
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Občané s trvalým pobytem ve Zdicích, Černíně a Knížkovicích
mají možnost tyto odpady uložit každou sobotu od 8.00 do 11.00 hodin na shromažďovacím místě v areálu bývalých kasáren.
Členská schůze Svazu neslyšících
Svaz neslyšících a nedoslýchavých má 13. října od 14.30 hod.
velkou členskou schůzi v hotelu „Grand“ – nám. Poštové v Berouně.
Budou předvedeny novinky pro sluchově postižené (digitalizace televizního vysílání atd.)
Zubní pohotovost v měsíci říjnu
3. 10.   Dr. Jarmila Neužilová, Komárov, Buzulucká 480,
311 572 135; 4. 10. Dr. Václava Laštovičková, Komárov, Buzulucká 480, 311 572 765; 10. - 11.10. Dr. František Hentsch,
Zdice, Palackého nám. 21, 311 685 672; 17. - 18.10. Dr. Irena Pillmannová, Beroun, Talichova 825, 311 600 220; 24. - 25.10. Dr.
Naděžda Pišvejcová, Karlštejn, zdravotní stř., 311 681 533; 28. 10.
Dr. Monika Růžičková, Zdice, Palackého nám. 895, 311 685 674;
31. 10. - 1. 11. Dr. Marcela Srpová, Hořovice, Fügnerova 389,
311 512 119
Zubní pohotovost Kladno (bývalá kasárna v ulici Sportovců) tel. 312 240 440. Ve všední dny 8.00 – 16.00 hod., v sobotu
8.00 – 14.00 hod., v neděli a o svátcích 14.00 – 20.00 hod.     Sm

Firma Spektra provádí zateplení budovy hasičské zbrojnice. Foto: Sm.
vytvořit. Je za tím skryto velké množství práce všech členů pedagogického sboru, kteří na pravidelných schůzkách a několikadenních
školeních během školního roku na programu dále pracují a dotvářejí
jej. Náš vzdělávací program má název Společně za vzděláním. Rodiče a veřejnost jej mohou nalézt na webových stránkách školy. Letos
se podle něho vyučuje v prvním, druhém a třetím ročníku 1. stupně
a v šestém, sedmém a osmém ročníku 2. stupně. V ostatních ročnících
vyučujeme podle vzdělávacího programu Základní škola.
■ Kromě povinných předmětů si žáci mohou rozšířit výuku ve
volitelných a nepovinných předmětech. Jaký výběr nabízíte?
Díky dobrému složení sboru můžeme nabízet pestrou škálu volitelných a nepovinných předmětů na prvním i na druhém stupni. Kromě
tradiční výuky sportovních her, jazyků, informatiky, výtvarné výchovy a ručních prací, letos nově vznikl volitelný předmět atletika a naše
největší novinka – hudební skupina. Díky sponzorům se nám podařilo
získat dobré vybavení, a tak se můžeme těšit na její první vystoupení.
I letos se snažíme navázat na tradici dětského sboru, sbormistryně
Mgr. Bohumila Vokáčová se již s dětmi představila na několika akcích a doufám, že se jim bude dařit.
■ Jaké zajímavé akce plánujete pro letošní školní rok?
V našich plánech nechybí tradiční akce školy jako ples, lyžařský
zájezd, školy v přírodě, exkurze, akademie, sportovní akce, ale připravujeme i několik novinek – vánoční bazar, divadelní den a spolu
s dětmi se pokusíme vytvořit nové logo školy.
■ S jakým přáním vstupujete do nového školního roku?
Mám tři zdánlivě jednoduchá přání – spokojené děti, spokojené
učitele a v neposlední řadě spokojené rodiče. Doufám, že se podaří je
z velké části splnit.
Děkuji za odpovědi a přeji splnění vašich přání. Jana Smíšková
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Z jednání RM 31. 8. 2009
RM vzala na vědomí:
● vysvětlivky k výsledku hospodaření města za 1. pololetí
● informaci ohledně postupů reklamovaných prací na koupališti
● zprávu akciové spol. PROBO BUS Králův Dvůr o zabezpečení dopravní
obslužnosti v autobusové dopravě v roce 2009 a doporučení prodloužení
stávající smlouvy dle dohodnutých podmínek alespoň do 31. 12. 2015
● informace a doporučení členů rady a tajemnice MěÚ – o ukončení opravy
střechy na MŠ, o přípravných pracích na snížení komína kotelny na sídlišti,
příprava komunikací a chodníků na zimní období (zajištění posypu, pohotovosti pracovníků MPZ), o výstavě „Staré fotografie vyprávějí“, budování kanalizace Zdice – Chodouň.
RM souhlasila:
● se záměrem firmy Onyx Energy, s.r.o., vystavět fotovoltaickou elektrárnu
na pronajatých parcelách v prostoru komerční zóny u obce Černín
● s provedením opravy střechy (havárie, zatékání) do výše 40.000 Kč z rozpočtu Společenského klubu Zdice
● s přijetím Směrnice pro provedení odtahu a uložení vozidla v případě nedovoleného parkování s účinností od 1. 9. 2009
● s uzavřením nájemní smlouvy se společností SYSTÉM VÝSTAVBY, o.s.,
družstvo Komárov na pronájem části zábradlí v ulici Čs. armády na umístění reklamní tabule
● s uzavřením smlouvy kupní mezi městem Zdice a ÚZSVM na pozemky
pro akci cyklostezka Zdice „Po stopách českých králů“ (56 m2). RM zároveň prohlašuje, že pozemky využije v souladu se zákonem o obcích výhradně pro veřejný zájem. RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní
smlouvy na uvedené pozemky
● s uzavřením smlouvy budoucí směnné mezi městem Zdice, Arcibiskupstvím pražským a Pozemkovým fondem o směně pozemků pro akci
cyklostezka Zdice. Doporučuje ZM uzavření budoucí směnné smlouvy
● se zveřejněním záměru pronájmu části p.č. 1907/1 v k.ú. Zdice - bývalých
kasáren pro firmu SKANSKA CS, a.s., v rámci akce „Optimalizace železniční trati“.
RM udělila:
● předchozí souhlas s přijímáním peněžitých darů v souladu s § 39b zákona
č. 250/2000 Sb., všem zřízeným příspěvkovým organizacím města s následným předáním přehledu peněžitých darů zřizovateli, tj. městu Zdice.

Nástupiště na zdickém nádraží dostávají úplně novou podobu.

Foto: Sm.

Doporučila ZM Zdice dne 21. 9. 2009 schválit dodatky ke zřizovacím listinám všech zřízených příspěvkových organizací města.
RM nesouhlasila:
● na základě jednání s vlastníky pozemků s prodejem a nedoporučila ZM
schválit odprodej pozemku p.č. 1552 v k.ú. Zdice.
RM projednala
● žádost ředitelky ZŠ Zdice o 20.000 Kč jako příspěvek pro vybavení školní hudební skupiny a doporučuje zajistit finanční příspěvek formou sponzorských darů.
RM doporučila:
● ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Zdice č. 1/2009, o stanovení
veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích
přístrojů zakázáno
● ZM schválit odkoupení části pozemku č. 695 PK o výměře cca 60 m2
v k.ú. Zdice
● ZM schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 2203/1 o výměře 1.222 m2,
ostatní plocha v k.ú. Zdice do majetku města Zdice.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Z jednání RM 14. 9. 2009
RM vzala na vědomí:
● výsledek jednání mezi městem Zdice a p. Palivcem, Ulmem, Velebilem
a Sklenářem ohledně správy městských lesů
● informace a doporučení členů rady a tajemnice MěÚ – poskytnutí příspěvku Středočeského kraje SŽDC na vybudování železničního podchodu,
správcovství nově vybudovaných a rekonstruovaných dětských hřišť
(zatím pověřen MPZ).
RM projednala:
● otázku dokončení reklamovaných závad na koupališti s tím, že i přes stálé
urgence nebyly dokončeny práce v daném termínu, tj. 10. 9. 09. Jednání
s firmou pokračují.
RM souhlasila:
● se zveřejněním záměru pronájmu části p.č. 242/17 o výměře 336 m2 v k.ú.
Knížkovice
● se zvýšením nájemného školního bytu v ZŠ Zdice, Žižkova 589 od 1. 1. 2010
● s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části přístřešku ME 50 na
pozemku p.č. 1903/6 v k.ú. Zdice o výměře cca 200 m2 v prostorách bývalých kasáren ve Zdicích se společností EUROVIA CS, a.s., závod Řevnice na dobu určitou
● s uzavřením Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro stavební povolení přestavby ZŠ, mezi městem Zdice a Projektovým ateliérem, s.r.o.,
Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
● na základě předložených cenových nabídek RM rozhodla, aby posílení
topného systému (instalace bojleru, příslušenství, práce) v objektu bytového domu Černín čp. 1 realizovala firma KOVO JOHAN Zdice
● s návrhem realizace pomníku obětem 50. let a uzavřením smlouvy o dílo
s kameníkem Daliborem Šebestou, bytem Zdice, Farčina 339.
RM schválila:
● rozpočtový výhled na roky 2010 - 2013 dle přílohy a doporučila schválit
navržený rozpočtový výhled ZM
● rozpočtové opatření č. 4 roku 2009
● uzavření smluv kupních, smluv o zřízení věcného břemene a smluv darovacích pro pozemky v k.ú. Zdice dotčené realizací cyklostezky „Po stopách
českých králů“
● na základě došlých cenových nabídek na zpracování veřejné zakázky
„Změna č. 3 ÚP města Zdice“ komisi na otvírání obálek a hodnocení.
Termín otevírání obálek a hodnocení - 21. 9. na MěÚ Zdice.

Stavební práce na úpravě nádraží pokračují. Slovo má těžká technika.
Foto: Sm.
RM přehodnotila:
● na základě usnesení ZM č. 15/2009/III/2 ze dne 8. 6. 2009 cenu za 1 m2
pozemku p.č. 346/19 v k.ú. Černín a doporučuje jako cenu v místě obvyklou, částku 700 Kč/m2.
RM stanovila:
● termín ZM na 21. 9. 2009 a souhlasila s navrženým programem
● cenu publikace ve výši 130 Kč /1 ks –  „Křížem krážem Zdicemi a okolím“
a „Dějiny Černína a Knížkovic. Malý Zdický pitaval“.
RM doporučila:
● ZM schválit odkoupení části pozemku č. 695 PK o výměře cca 150 m2
v k.ú. Zdice (akce „Kanalizace v aglomeraci Zdice-Chodouň).
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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Inovativní změny v MŠ

V letošním školním roce 2009/2010 čekaly na děti v obou budovách MŠ změny týkající se materiálního zázemí.
V budově v Žižkově ulici došlo k vymalování obou tříd a k pokládce nových koberců. Nový koberec si užívají také děti ze třídy Berušek
v MŠ Zahradní.
Během září došlo také k viditelné změně na zahradě u MŠ Zahradní, kde vyrostly nad pískovištěm krásné dřevěné pergoly vyrobené
p. Šebestou (viz foto Sm).                              Mgr. Vendula Grossová

Klaunské radovánky

Již druhý týden v září měly děti ve školce příjemně zpestřený. Ve
středu do školky přijel klaun se svou ženou.
Po příjemném uvítání se šlo na „věc“. Klaun předvedl jízdu na vysokém jednokole, žonglování i točení kovbojským lanem. Manželka
ukázala úchvatný tanec s malými psíky-teriéry a točení až čtyřmi obručemi. Společně pro děti připravili hned několik kouzelných soutěží,
ve kterých vyhrává opravdu každý.
Holčičky si mohly zkusit točit obručí jako opravdové gymnastky. Kluky naproti tomu nechali s naprostou samozřejmostí zakouzlit
klaunovo zlatavé sako. Zanedlouho milá návštěva oznámila, že musí
jet zas dál. Protože děti posmutněly, tak jim klaun slíbil, že se tu příští
rok opět zastaví. Už se těšíme.
Tereza Šnadrová za MŠ Zahradní a Žižkovu ulici

Přibyla další dětská hřiště

Výstavbu nových a rekonstrukci stávajících dětských hřišť prováděla
firma BONITA GROUP SERVICE, s.r.o., Tišnov. Celkem mají zdické děti
nyní k dispozici tři nová hřiště a další čtyři stávající hřiště byla doplněna
o  nové herní prvky. Finanční prostředky na tuto investici ve výši 1 000 000
Kč  byly získány poslaneckou iniciativou p. Richarda Dolejše v rámci schvalování státního rozpočtu  2009. Spoluúčast města na této akci je 100 000 Kč.
Sm

Černínští hasiči se v Černíně
neztratili

O krásném srpnovém víkendu vyrazili členové SDH Černín na
výlet. Cílem jejich cesty byl Černín. Zdálo by se, že jejich cesta
nebyla daleká, ale v tomto případě zdání klame.
Starobylá obec Černín, do které se vydali, se nachází v krásném jihomoravském kraji nedaleko Znojma, v kopcovité lokalitě obklopené
lesy. Protože i tady mají sbor dobrovolných hasičů, bylo jen otázkou
času, kdy se oba Černíny potkají.
Český Černín přijal pozvání na Noční pohár v požárním sportu
„O pohár SDH Černín“. Soutěž to pro nás byla netradiční, protože
se soutěžilo v noci. Zahájení bylo v 21 hod. a vyhlášení probíhalo ve
3.30 hod. za ranního rozbřesku. Disciplína již byla tradiční, klasicky
na dvě „B“ hadice a dvě „C“, stejné jak pro ženy, tak i pro muže. Útok
se prováděl na dva pokusy a lepší čas se počítal.
Závodu se zúčastnilo celkem 25 mužstev a naše černínské ženy
se umístily na pěkném 2. místě. Vydařené setkání v nás zanechalo ty
nejlepší dojmy a vzpomínky. Věříme, že brzy budeme moci přivítat
v našem kraji návštěvu z moravského Černína.           Jitka Mayerová

Starosta města Mgr. Miroslav Holotina spolu s místostarostou města
Richardem Dolejšem při prohlídce nového dětského hřiště na sídlišti.
Foto: Sm.

Kroužek mladých hasičů

Zdičtí mladí hasiči dobře pracují. Pravidelně se scházejí na svých
schůzkách v hasičské zbrojnici každou neděli od 14 do 16 hodin
a každé pondělí od 16 do 17.30 hodin. Přivítají mezi sebou další kamarády nejen ze Zdic, ale i z okolí. Informace o kroužku podá Radek Havrda,
tel. 720 340 195, e-mail: havrda60@seznam.cz.

Škola TAEKWON-DO I.T.F. GBHS
začíná působit od září 2009 v STZ Zdice. Taekwon-do si dává za cíl
harmonický rozvoj cvičenců po fyzické, psychické a morální stránce.
Hlavní zásady každého taekwondisty formuloval jeho zakladatel takto: zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch.
K těmto principům jsou vedeni cvičenci již od útlého věku.
V České republice se taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem taekwon-do ITF, jehož jsme členy. Jako technický
dohled zde působí korejský mistr HWANG HO-YONG, VIII.dan. Během
posledních let si české sportovní taekwon-do ITF vybojovalo mnoho cenných umístění. Větší důraz než na sportovní stránku je však kladen na
výuku tradičního bojového umění sebeobrany. Naše činnost je zaměřena
především na mládež školního věku, ale máme také členy předškolního
věku i již ty dávno plnoleté. Standardem naší školy je vysoká kvalita
a velké množství tréninků.
Všichni jste zváni – první měsíc zdarma, začínáme v září, každý týden
ve středu 18.30 – 20.00, SaTZM Zdice - malý sál.
Informace na www.tkd.cz nebo tel. 603 302 739.
Martin Zámečník, hl. trenér
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Pavel Žalman Lohonka ve Zdicích

Ve středu 4. listopadu vystoupí od
19.00 hod. ve zdickém kině nestor folkové hudby, který se na českých a přilehlých
scénách pohybuje už čtyři desetiletí: bývalý člen skupiny Minnesengři, od roku
1982 vedoucí vlastního sdružení Žalman
& Spol., autor několika stovek písní, básní, pohádek a filmových scénářů.
Jeho hudební tvorba je rozeseta na bezmála
padesáti titulech (albech skupin Minnesengři, Žalman & Spol. a různých samplerech),
kromě skupiny Nezmaři jeho písně hrají
(a nahrávají) např. skupiny Stopa, Madalen,
Jaroslav Lenk, Vlasta Redl, Slávek Janoušek
a Věra Martinová.

Výstava
krajkových obrazů
Zdeňka Doležala
Na poslední dekádu měsíce října je
připravována výstava paličkovaných
krajek bývalého mistra baletu Národního divadla Zdeňka Doležala.
Jeho tvorba nás zavede do baletního světa pohádek a do krajkových obrazů plných
poezie. Návštěvníci výstavy se potěší jemnou krajkovou krásou výjevů, které mistr
Doležal velice důvěrně znal ze svého oboru
a mistrovsky je zachytil. Jeho práce poznali návštěvníci mnoha výstav u nás
i v zahraničí. Všude měly veliký úspěch
a sklízely zasloužený obdiv.
Na výstavě bude možné zakoupit kalendář na rok 2010, který je sestavený z jeho
nádherných prací.
Přesný termín výstavy sledujte, prosím,
na infokanálu, na plakátech a na webových
stránkách města.                                       Sm

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování policistům OOP Zdice p. Srpovi a p. Bernátovi, kteří mě 9. září ve večerních hodinách ochotně rychle odvezli
domů do Černína se silným astmatickým
záchvatem a prvními známkami dušnosti. Doma jsem si hned mohla aplikovat
injekce, které mi po chvíli zabraly.
Škoda, že takových lidí, jako jsou oba
policisté, není víc. Ještě jednou děkuji.
Marcela Vohnoutová

Den otevřených dveří v domově
Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Čs. armády
969, Zdice vás zve ve středu 7. října od 9.00
do 16.00 hodin na DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ, který se koná v rámci „Týdne sociálních služeb“.
Rádi vás uvítáme mezi námi. U příležitosti tohoto dne proběhne v Domově V Zahradách Zdice výstavka prací našich klientů. Zároveň si můžete prohlédnout všechny
prostory domova.

Předprodej vstupenek: Společenský klub
Zdice, tel. 311 685 186, po – pá 8.00 až 15.30.

Staré i nové

disko hity

Společenský dům Zdice
V pátek 16. října od 21 do 02 hod.
DJ Jarda. Vstup 50,- Kč

Toulky zlatem podzimu po jedenadvacáté
Na sobotu 12. září připravil Klub českých turistů Lokomotiva Zdice spolu se
sportovní komisí města Zdice už 21. ročník
pochodu pro děti a rodiče, jenž měl podtitul Cesta pohádkovým lesem.
Lesy okolo Vraní Skály jsou pohádkové
samy o sobě, a ještě více, když v nich potkáte
strašného loupežníka Sarku Farku i s dvěma
pekelníky. V hlubokých hvozdech nemohla chybět čarodějnice a nakonec ustaraný
Křemílek s Vochomůrkou proto, že museli
za pomoci dětí vykrmit nenasytného Šiškožrouta. V cíli „U Kapky“ se tradičně opékaly vuřty na ohníčku. A opékalo 124 dětí
a 71 dospělých (rodičů, prarodičů a vedou-

cích). Vedoucích proto, že se akce zúčastnili
také mladí požárníci ze Zdic a turistický oddíl mládeže „Chrobáci“ z Černošic. Dětem
i dospělým se na šestikilometrové trase, na
startu i v cíli věnovalo 25 pořadatelů. Patří
upřímné poděkování jim i všem ostatním,
kteří nám s přípravou a zajištěním akce významně pomohli. Jsou to: město Zdice, Sbor
dobrovolných hasičů ve Zdicích, Pekařství
Johan, Smíšené zboží – Miluše Podskalská
a pan Karel Merhaut z Knížkovic. Účastníci
pochodu prožili radostné sobotní dopoledne.
Svoje radosti prožívají i pořadatelé, třeba
z toho, když dávný malý účastník, dnes už
urostlý, přivede svoje potomky.
Za odbor KČT Zdice Mirek Zálom.

Společenská rubrika
NARODILI SE
15. 8.
22. 8.
30. 8.
  4. 9.

životní jubilea

Eliška Krauzová, Zdice
Tobias Slávek Vainer, Knížkovice
James Andrew Proudlove, Zdice
Anna Paterová, Zdice

OPUSTILI NÁS
29. 8. Marie Kohoutová, Zdice
30. 8.  Josef Pánek, Knížkovice

89 let
73 let

Životní jubilea v měsíci říjnu 2009
oslaví:
89 let  -  Marie Velcová, Zdice
89 let  -  Marie Zvonařová, Zdice
85 let  -  Hedvika Skalková, Zdice
83 let  -  Marie Vinšová, Zdice
82 let  -  Vlasta Lukášová, Zdice
82 let  -  Milan Nekolný, Zdice
81 let  -  Ladislav Krkoška, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti. Matrika a SPOZ MěÚ Zdice
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MĚSTSKÉ KINO ZDICE
ŘÍJEN 2009
3. 10. NÁVRH
USA. Komedie: Mocné knižní vydavatelce
Margaret hrozí deportace do rodné Kanady.
Proto se musí naplánovat nečekaná svatba.
Přístupný.

10. 10. PIRÁTI NA VLNÁCH
VB, SRN. Komedie: Šedesátá léta a zlatá éra
rockové muziky. Rozhlasový trh v Británii to
ale ignoruje a tak vyplouvá za hranice loď,
šířící nebezpečnou hudbu 24 hodin denně.
Přístupný od 12 let.

17. 10. VZHŮRU DO OBLAK
USA. Animovaný: Příběh o starém prodejci
balonků, který odletí i s domkem do divočiny.
Zjistí ale, že se k němu připojil také osmiletý
průzkumník Russell. Český dabing. Přístupný.

24. 10. ÚNOS VLAKU 123
USA, VB. Zločinec Ryder unese vlak newyorského metra a chce výkupné. Dispečer Garber za
pomoci svých znalostí systémů dopravy se ale
pokusí zachránit rukojmí. Přístupný od 12 let.

31. 10. HODINU NEVÍŠ
ČR. Akční: Ne tak docela fiktivní příběh člověka, který ve skutečnosti dostal označení
„heparinový vrah“. Přístupný od 12 let.
Začátky představení v 18 hodin. Hrací dny
jsou soboty.
Vstupné 59,- Kč + ke každé vstupence příplatek 1,- Kč do Fondu kinematografie.
Připravujeme: Muži v říji, G - Force, Kněžna Libuše, Veni, vidi, vici.

Nad fotografiemi se vzpomínalo

V sobotu 19. září
byla vernisáží zahájena výstava „Staré
fotografie vyprávějí“. Starosta města
Mgr. Miroslav Holotina přivítal všechny
přítomné a připomněl, že tato výstava
navazuje na výstavu
uskutečněnou v roce
2006, která se tehdy
setkala s velkým zájmem veřejnosti.
Za uskutečnění výstavy, která prostřed- Vernisáž výstavy Staré fotografie vyprávějí, zprava na snímku Josef Hůrnictvím více jak tří set ka, Mgr. Jana Smíšková, Ladislav Zvonař a starosta Mgr. Miroslav HoloFoto: Jarmila Čížková.
fotografií přibližuje, tina.
jak se měnila tvář města a jak v něm probíhal život, poděkoval Mgr. Janě Smíškové. Jeho poděkování patřilo dále autorům nových publikací Ladislavu Zvonařovi za publikaci „Dějiny Černína
a Knížkovic. Malý zdický pitaval“ a Josefu Hůrkovi za knihu „Křížem krážem Zdicemi a okolím“.Velice zdařilým hudebním vystoupením zpestřili vernisáž Michaela a Milan Frýbertovi.
Výstava trvala až do 28. září.                                                                                            - mšv -

Poncarovy Zdice 2009

V pořadí 11. Poncarovy Zdice nezůstaly v ničem dlužny
úspěšným předchozím koncertům. Tentokrát zvolili pořadatelé mladý dechový orchestr Junior
z absolventů Základní umělecké školy
v Praze – Hostivaři,
za řízení dirigenta
prof. Josefa Zettla.
Hudební těleso bylo
založeno v roce 1999, Karel Vydra (vlevo) představuje dechový orchestr Junior s dirigenFoto: Sm.
kdy účinkující byli tem Josefem Zettlem.
sáček
od
svačiny,
když
se
koupal
v řece Liještě studenty této školy. Tento orchestr
dobře konkuroval mnohem starším a zku- tavce. V té době vůbec netušil, že do konce
svého umělecky plodného života složí na 150
šenějším kapelám.
Hvězdou mezi zpěváky byl Josef Zíma, dechových skladeb, z nichž nejméně 15 se stadlouholetý úspěšný protagonista České te- ne národními evergreeny dechové hudby.
A ještě jedna zajímavost dokreslující
levize a rozhlasu i pohádkový filmový herec. Jeho pěvecký výkon i vtipné poznámky úspěšnost oslavence na hudebním nebi sklavyvolávající úsměv by mu mohli závidět deb pro dechové orchestry. V roce 1935 vyo desítky let mladší interpreti. Jinak tomu ne- hrála celostátní soutěž Ultraphonu s naprobylo ani u zpěvačky Ivany Zbořilové a Jiřího stou převahou jeho polka „Já nemám nic“.
Škváry. Celý večer už tradičně doprovázel Tohoto úspěchu se dožil na sklonku svého
života i jeho tatínek, což ho zvláště potěšilo.
slovem Mgr. Karel Vydra.
Zcela zaplněný společenský dům návštěvPrvní polovina slavnostního koncertu byla
věnována skladbám vrstevníků Josefa Pon- níky ze Zdic, z blízkého i vzdáleného okolí
cara, pánům Karlovi Vackovi, Jaromíru Vej- si stejně jako každý rok s chutí zazpíval. Nevodovi, Karlu Valdaufovi, Josefu Borovičko- utuchající potlesk donutil mladé účinkující
vi, ale také dřívějším skladatelům Františku k prodloužení koncertu o více jak 30 minut.
Závěrem je nutno podotknout, že 11. PonKmochovi a dalším. V tradičně zcela zaplněném hledišti byli přítomni potomci těch- carovy Zdice se uskutečnily díky velké fito velkých skladatelů české dechové hudby, nanční podpoře hejtmana Středočeského
kraje MUDr. Davida Ratha a města Zdice.
z nichž mnozí v jejich stopách pokračují.
Poncarovy Zdice 2009 jsou úspěšně za
Druhá část patřila skladbám oslavence, chodouňského rodáka a zdického občana. Z úst námi. Lze si jen přát, aby budoucí koncerKarla Vydry jsme se dozvěděli, že je tomu prá- ty na počest našeho významného občana
vě 80 let, kdy vznikla Chodouňská polka, jejíž byly stejně úspěšné, jako byl ten letošní.
Josef Hůrka
základní melodii si napsal 27letý skladatel na
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S orchestrem Junior za řízení Josefa Zettla (1. zprava) na koncertu Poncarových Zdic 19. 9. zpívali Josef Zíma, Ivana Zbořilová a Jiří Škvára. Foto: Sm.

Dětský sbor Skřivánek ZŠ Zdice pod vedením Mgr. Bohumily Vokáčové
zahájil svým vystoupením druhý den Poncarových Zdic.

Náměstí roztančily děti ze školní družiny pod vedením Hany Košťálkové.

Černínské ženy nám ukázaly, jak se tančí Česká beseda.

Notičky - dětský folklórní soubor z Řevnic - takto zatančil na zdickém
náměstí.

Závěr patřil výbornému Dixieland bandu Zdice. Fota: Iveta Šperlová.

Na výstavě „Staré fotografie vyprávějí“ se celých deset dnů jejího trvání krásně vzpomínalo.
Foto: Sm.

Zájezd do Sezimova Ústí se konal 27. září. Na snímku účastníci zájezdu
u hrobu prezidenta Edvarda Beneše.
Foto: Sm.
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Bohatá historie Knihova

Zdické údolí je ve směru východním uzavřeno vrchem zvaným
Knihov. Z levé strany jej obchází státní silnice, dříve císařská cesta na Prahu, zprava pak moderní dálnice a řeka Litavka.
Vrch Knihov byl jako většina okolních kopců do poloviny 19. století bez lesního porostu. Zalesněn byl postupně stromky, které obci
daroval kníže Colloredo Mansfeld z Dobříše.
Podle pověsti stával na kopci knížecí hrad Kniehov, odkud zbrojnoši střežili obchodní cestu údolím Litavky. Pravdivost tohoto tvrzení
potvrdil letecký archeologický průzkum, který na plochách hřbetu
Knihova odhalil pravidelný půdorys valů. Skutečně zde v 10. století
existovalo nevelké slovanské hradiště, které pravděpodobně navazovalo na ještě starší osídlení, jak se domnívají archeologové Vladimír
Čtverák a Daniel Stolz. Podle nich bylo na vrcholu Knihova pozdní
haštalské hradiště, rozdělené na dvě části – akropolis a podhradí. Dodnes o tom svědčí nezalesněná plocha na vrcholu kopce.
Vnímaví jedinci pociťují na tomto místě nevysvětlitelné napětí,
které je pro místa pobytu dávných civilizací příznačné. Obdobné hradiště bylo i na Otmíčské hoře u Praskoles.
Na západním úpatí Knihova, v dnešní ulici Našich mučedníků, stávaly od 17. století vápenné pece, kde zdičtí vápeníci pálili kvalitní
vápno. Odtud jej koňskými povozy rozváželi po Čechách, ale i do
Německa. Zánik vápenických živností ve Zdicích i v okolí způsobila
tovární výroba založená v Berouně, které nemohli soukromí podnikatelé cenově konkurovat.
V 18. a 19. století se na jihovýchodní straně Knihova v několika lomech těžil kámen pískovec, který se na místě upravoval do potřebných
rozměrů. Sloužil do základů starých domů ve Zdicích i v okolí. Byl prý
také použit na výstavbu Štiřínského železničního mostu přes Červený
potok u Stašova. Ten se při velké povodni v roce 1872 zřítil a údolí
pak bylo překlenuto ocelovým mostem. Kámen z těchto lomů byl také
použit při stavbě  železničního mostu přes řeku Litavku ve Zdicích.
Rovněž podle obecní kroniky se na Knihově těžil kvalitní jemnozrnný pískovec, který byl v několika manufakturních dílnách zpracováván na brusivo pro sklárny.
V roce 1923, když začínala hospodářská krize, byl kopec Knihov z obecních prostředků upraven na lesopark, který se stal vyhledávaným místem občanů k odpočinku. Uprostřed lesoparku byl
17. 9. 1932 odhalen památník zakladateli Sokola dr. Miroslavu Tyršovi
u příležitost jeho stých narozenin. Odhalení se v hojném počtu účastnili členové Sokola, Klubu českých turistů a mnoho zdických občanů.
Hlavní proslov přednesl řídící učitel Josef Holub.
Za války jsme jako kluci z vrcholu Knihova mávali nízko letícím
spojeneckým letcům, kteří ostřelovali parní lokomotivy na zdickém
nádraží. Jedno z letadel se vrátilo a na nezalesněnou plochu na vrcholu Knihova vyhodil pilot z kabiny letadla zabalených pět mléčných
čokolád. Co tento pozdrav a kvalitní sladkost pro nás za války znamenala, nelze slovy popsat. Od té doby jsme tam pravidelně sedávali, ale
čokoládový pozdrav se už neopakoval.
V roce 1946 na náhorní plošině chtěl nouzově přistát pilot vojenského pozorovacího letadla, které mělo poruchu. Po několika obletech nad Zdicemi se snesl na vrchol Knihova. Ani na chvíli jsme
nezaváhali a vyběhli na kopec. Letadlo nikde. Pilot plošinu přelétl
a havaroval na východním svahu kopce. S obavami scházíme k místu
havárie. K naší radosti seděl pilot před letadlem a kouřil. Měl veliké
štěstí, neboť pilotní kabina skončila mezi stromy nepoškozena, zatím
co křídla po nárazu do stromů byla zcela zdemolována. Pilot nabízenou pomoc s díky odmítl, neboť vysílačkou se spojil s letištěm. Po
třech hodinách jej odvezli a havarované letadlo bylo během dvou dnů
demontováno.
V letech padesátých bylo na Knihově vybudováno přírodní hlediště a plocha, na které se v letních měsících konalo nejedno ochotnické
divadelní představení a mnoho tanečních zábav.
V roce 2000 po dlouhých letech nezájmu o lesopark byly díky nevšednímu pochopení členů Mysliveckého sdružení „Hrouda“ Zdice
obnoveny hlavní cesty, odstraněny náletové křoviny a plevel, vytvořeny průzory mezi stromy s výhledem na město a obnoveny lavičky
ve srubovém provedení. Důstojného okolí se dočkal i Tyršův památ-

Pohled na Knihov mého mládí.

Foto: Archiv Josefa Hůrky.

ník, který byl zbaven nežádoucí okolní vegetace a odkryl se kolemjdoucím v celé své kráse.
Neuplynulo ani 10 let, aby všudypřítomná vegetace a parta nevychovanců, kteří si neváží práce druhých, vykonala své. Převážná část
laviček byla devastována a neošetřovaný les si žije dál svým životem.
Podle vyjádření starosty města Mgr. Miroslava Holotiny, bude-li
dostatek finančních prostředků, hodlá město do konce volebního období vybudovat v lesoparku naučnou stezku a nechat znovu obnovit
odpočinková místa.
Josef Hůrka

Zdické meteorologické okénko

V měsíci srpnu 2009 bylo 7 dní jasných, 4 dny skoro jasné,
8 dní polojasných, 6 dní oblačných a 6 dní skoro zatažených.
Z toho bylo 17 dní letních s teplotou 25 °C až 29,9 °C a 4 dny
tropické s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 6,8 °C 30. 8. (neděle), 7,2 °C 31. 8.
(pondělí), 9,7 °C 23. 8. (neděle), 9,8 °C 24. 8. (pondělí), 10,8 °C
15. 8. (sobota), 10,9 °C 19. 8. (středa), 11,1 °C 1. 8. (sobota).
Nejchladnější den: neděle 30. 8., kdy se teplota pohybovala od
6,8 °C do 22,9 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu : 32,5 °C 2. 8. (neděle), 30,7 °C 16. 8.
(neděle), 30,5 °C 20. 8. (čtvrtek), 30,3 °C 17. 8. (pondělí), 29,9 °C
28. 8. (pátek), 29,8 °C 27. 8. (čtvrtek).
Nejteplejší den: pátek 28. 8., kdy se teplota pohybovala od
14,5 °C do 29,9 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc srpen: + 20,28 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci srpnu se pohybovala od
14 °C do 18,4 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 17,06 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1008 hPa 2. 8. (neděle).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1026 hPa 19., 20., 23. 8. (středa, čtvrtek,
neděle).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 35,3 l vody 2. 8. (neděle), 11,5 l
vody 3. 8. (pondělí), 11 l vody 11. 8. (úterý), 7 l vody 10. 8. (pondělí),
5,4 l vody 13. 8. (čtvrtek), 4,9 l vody 22. 8. (sobota).
Celkem v měsíci srpnu napršelo: 77 l vody na 1 m2.
Zaznamenána byla 1 bouřka a 2 blýskavice (vzdálená bouřka).
jh

Pozvání pro seniory

Společenský klub Zdice srdečně zve seniory na setkání

S harmonikou za písničkou

Společenský dům ve čtvrtek 22. října od 16 hodin
	Přijďte si poslechnout známé melodie,
které pro vás hraje a zpívá Jiří Šoufek.
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Čaroděj z Levína

Nejznámějším „koňským zaklínačem“ byl ve Hředlích počátkem 18. století Matěj Rosol, přezdívaný „Neřád“. Měl na svědomí
mnoho kousků, které nám mohou v dnešní době připadat absurdní. Tehdy však vzbuzovalo Rosolovo čarování mezi lidmi strach.
Málokdo se proti němu odvážil otevřeně vystoupit. Nakonec však
byl přece jen obviněn.
V záznamech ze soudního procesu se například dočteme, jak se
čaroděj rozčílil, když mu kobyla souseda Červenky spásla ječmen.
Rosol před svědky sliboval povozníkovi Červenkovi pomstu. A skutečně: Když Červenka vyjel s nákladem vápna, zdechla mu kobyla,
a on sám celý opuchl, dostal divnou horečku a v noci nemohl spát.
Teprve na přímluvu hředelského fořta zbavil Rosol souseda kletby
a „propustil ho ze své moci“. Červenka se okamžitě uzdravil.
Protokol obsahuje řadu dalších žalob, celkem je jmenováno kolem
deseti osob z celého okolí, které byly přesvědčeny, že jim právě Rosol
z různých důvodů ublížil. Čaroděj se při výslechu v Žebráce nechtěl
přiznat, a proto byl dán do klády a mrskán karabáčem.
Z výslechů a svědeckých výpovědí je zřejmé, že čaroval jeho bratr
Jan i v nedalekém Levíně, a to rychtáři Janu Marešovi a sousedu Blažeji Novému. Svědkem byl i Matěj Kaura. Jednou přišli do vesnice
Levína vojáci na nocleh. Levínský rychtář Jan Mareš poručil Rosolovu bratru Janovi, aby pro opatření vojáků potřebné věci snesl, co
však Jan Rosol vykonati obmeškal. Pro tuto nedbalost udeřil rychtář
Rosola několikrát holí a nedlouho na to zdechla mu dvě hříbata ve
čtvrt hodině. Tázán byv při výslechu rychtář Mareš, má-li nějakých
důkazů, že by Rosol jeho hříbatům učaroval, odpověděl, že důkazů
nemá, toliko domnění, neboť když jednou v Rosolovic komíně hořelo, tu prý tam kovářova matka našla svazek koňského trusu. Sousedovi Novému v Levíně Jan Rosol, který tam sloužil, mořil kobylu
celých šestnáct neděl, pak ale bylo mu ji líto, takže kobylu z čar pustil
a ona se hned uzdravila.
Při výslechu se Jan Rosol většinou ke všemu přiznal. V závěru protokolu je uvedeno, jak případ levínského zaklínače skončil.
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„Konečně jsouce předvolány Jan Mareš, rychtář Levínský, Blažej
Nový a Matěj Kaura, předně zhusta řečený Jan Rosol – Novýmu spiatýma rukami k nohám padl, a jeho pro pět ran Krysta pána, kleče prosil, aby jemu odpustil, že jeho klisnu mořil a zkaziti chtěl, připovídajíce, že do nejdelší smrti žádnému škoditi nechce, když pak Nový jemu to
provinnění se slzavýma očima odpustil, v čemkoliv jemu ublížil, nebo
jeho pomlouval, což rychtář rád učinil. Na to on Jan Rosol, zase rychtáře též zde přítomného konšela Blažeje Nového a Matěje Kauru na
místě celé obce pro Boha prosil, poněvadž J.M. panu hejtmanu podle
těch jeho skutkův uznati ráčil, že nezasluhuje při obci více trpěn býti,
by oni nad ním se slitovali a do obce zase přijali, že on před Bohem
a všemi přísahou se zavazuje a úpěnlivě slibuje, že do nejdelší smrti
žádnému více ublížiti nechce a kdyby proti někomu něco nejmenšího
provinil, že netoliko statku se zbavuje, ale taky vší světské přísežné
pokutě se podrobuje. Načež právený rychtář s konšeli, na místě celé
obce jeho, Rosola zase přijali a se prohlásili, že jemu všechno rádi
a mile odpouštějí.“ Zato jeho bratr Matěj Rosol ze Hředel byl odsouzen 13. ledna 1737 apelačním soudem k pololetní obecní a panské
práci v poutech a železech.
O trestné činnosti ve Zdicích z let 1521 až 1762 se můžete dočíst
v publikaci, která vyšla v září letošního roku. Vedle dějin Černína
a Knížkovic, které jsou v ní zpracovány podle archivních materiálů, publikace obsahuje dvanáct kriminálních případů nazvaných „Malý zdický pitaval“.
Ladislav Zvonař

Knihy jsou už v prodeji
Nové publikace Ladislava Zvonaře „Dějiny Černína a Knížkovic. Malý zdický pitaval“ a Josefa Hůrky „Křížem krážem Zdicemi a okolím“ zakoupíte na Městském úřadě Zdice, v prodejně
Dárky, květiny p. Tykalové v Husově ulici a v prodejně Tabák
v Husově ulici. Publikace vydalo město Zdice.

65. výročí založení firmy NAREX ZDICE

Výroba závitového nářadí NAREX Zdice sahá až do r. 1944, kdy sem tato výroba
byla převezena z Vídně firmou Dr. Ing.
Bleckmann. Po roce 1945 zůstalo v závodě
asi osm zaměstnanců. Byly překonány různé výrobní potíže, firma se stabilizovala na
výrobu závitového nářadí, která je hlavním
výrobním programem dodnes.
Tato výroba zajišťuje kvalitu a přesnost všech šroubárenských výrobků v tuzemsku i v zahraničí. Provoz prošel řadou stavebních rekonstrukcí. Tím došlo i ke zvýšení počtu zaměstnanců a v roce 1968
i k rozšíření výroby o stavitelné výstružníky.
V průběhu let došlo k řadě změn názvu firmy provozu – Dr. Ing.
Bleckamnn, TOS, ZONA, Nářadí a současně NAREX. V roce l992 byl
objekt v rámci restituce vrácen. Po dobu 2 let pokračovala výroba na
základě nájemní smlouvy. V roce 1994 byla zahájena výstavba nové
haly v novém objektu  bývalé Vápenky ve Zdicích. K 1. lednu 1995
byla výroba přemístěna do nového provozu a starý provoz byl předán
majiteli. Přemístěním provozu do nových prostor a celkovým zakapotováním  závitových brusek, včetně  odsávání olejového aerosolu,
byly splněny dlouholeté požadavky v oblasti hygieny a pracovního
prostředí.
Firma NAREX má následující výrobní program - nástroje na tváření
závitů za studena, závitové válce pro všechny typy válcovaček, ploché vál-

Pohled do nové výrobní haly firmy NAREX.
covací čelisti, válečky do válcovacích hlav, ruční stavitelné výstružníky.
Nástroje vyrábíme pro válcování všech druhů závitů dle požadavků zákazníka. Současně válcujeme podle přání zákazníka i speciální
požadavky a rozměry.                                       Václav Petrbok, jednatel
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Mistr ČR obhájil

V minulém čísle Zdických novin jste se dočetli, že Jiří Abrhám se stal
pro rok 2009 mistrem ČR
ve sportovním odstřelování. Většinou v každé
sportovní disciplíně se po
mistrovských závodech
pořádají odvetné závody,
kterých se zúčastní opět
nejlepší sportovci. Zde neoficiálně mistři dokazují, zda jejich vítězství nebylo shoda náhod.
Takový závod se konal i ve sportovní disciplíně odstřelovačů dne
12. září v Poříčanech, kde oddíl PSK Union Praha – pořádal soutěž
„Poříčanský odstřelovač“ - soutěž ve sportovní střelbě velkorážní puškou. Příjemné je, že J. Abrhám nezklamal a těžký závod opět vyhrál.
Tím potvrdil, že jeho vítězství v Olomouci nebylo náhodné. V uvedeném závodě jsme měli ještě jednoho závodníka ze Zdic, a tím byl
Jaroslav Babka, který z 30 závodníků skončil na pěkném 15. místě.
Na průběh závodu jsme se zeptali přímo mistra republiky Jiřího
Abrháma:
■ V čem je těžký tento závod?
Závod je stejně náročný jako MČR. Ovšem z hlediska psychiky
je náročnější tento závod v Poříčanech.
■ Můžete být konkrétní?
Když se dostanete mezi tuto střeleckou elitu, tak vás ta špička dobrých odstřelovačů nechce dlouho nechat sedět na trůnu. Z toho důvodu se konají takové závody jako v Poříčanech ihned po závodech
MČR. Jinak mají šanci mě sesadit z trůnu až za rok. Tento závod
se koná na policejní střelnici, výjimečný je tím, že se ho zúčastňují
i profesionální policejní odstřelovači.
■ Kde jste vzal takový talent na tento druh sportu, kde je potřeba ohromné soustředění a vše záleží na každém detailu?
Něco jsem podědil po rodičích a talent tam taky někde je. Ostatní
věci jsem se naučil svojí vytrvalostí. Když se totiž do něčeho pustím,
tak to vždy chci dotáhnout do nejlepšího konce.
■ Vaše cíle do budoucna?
V současné době pracují na zkvalitnění zbraně a zejména střeliva,
které nakupuji v Americe. Příští rok chci obhájit MČR a zúčastnit se
některých prestižních mezinárodních závodů.      Bc. Antonín Sklenář

UNIQA Tecnifibre Cup
Stejně jako v zimní sezóně 2008/2009
se jedná o sérii turnajů, která vyvrcholí turnajem Masters. Dne 29. srpna se konal na
I. ČLTK Praha 3. letní tenisový turnaj kategorie přípravky. Na Tour 3 se sjelo na tři desítky hráčů a hráček, kteří bojovali nejdříve ve
skupinách, poté hráli vyřazovacím způsobem
od semifinále (chlapci) a čtvrtfinále (dívky).
Mezi účastníky turnaje si vedl úspěšně zdický Jakub Čapek, který se probojoval až do
finále. Finále: Forejtek - Čapek 6 : 3.
Na pátém letním turnaji kategorie přípravky se sjelo 13. září na 40 soutěžících. Jakub
Čapek opět dosáhl na finále, kde prohrál
s Jedličkou 4 : 6.
Na Masters, což je vyvrcholení série turnajů, postoupilo 16 chlapců, kteří se utkali
20. září na I. ČLTK Praha-Štvanice. Zvítězil
Dominik Jedlička, Jakub Čapek se umístil na
krásném 3. místě. Gratulujeme!!!            ZČ

Okresní přebor mladších žáků: Zdice – Hořovice 1: 5.
Foto: Jiří Hruška.

Zdická kopaná – sezona
2009/2010

V současné době oddíl FK Olympie Zdice sdružuje mladé fotbalisty celkem v 7 družstvech. Jejich výsledky odpovídají tréninkovým morálkám. V této době je složité se tréninků zúčastňovat
se stoprocentní účastí, zejména u mužských kategorií. Přesto lze
konstatovat, že vstup jednotlivých družstev do sezony 2009/2010
je odpovídající kvalitě mužstev.
V současném době mužstvo dospělých - „A“ tým - město reprezentuje v „I. B třídě krajské soutěže“. FK Olympie Zdice „B“ hraje pouze
o třídu níže, a to nejvyšší soutěž na okrese Beroun „okresní přebor“.
Pokud se jedná o kategorii dorost, ten bojuje o body v „I. A třídě krajské soutěže“.
Starší žáci hrají okresní přebor společně s kategorií mladší žáci.
Velmi dobrých výsledků dosahuje naše starší přípravka v okresní
soutěži, ve které je v letošním roce celkem 26 týmů. Soutěž se hraje
turnajově každý týden v jiné obci nebo městě. Zdice hrají společně
na podzim ve skupině: Praskolesy, Hostomice, Lochovice, Libomyšl, Žebrák. V letošním roce nehrající trenér p. Zajíc dokázal přihlásit
soutěž ještě v mladší fotbalové přípravce.
Přijďte povzbudit malé zdické fotbalisty na turnaj, který se koná
v sobotu 17. října od 9.00 hod.                             Bc. Antonín Sklenář

Jakub Čapek (vpravo) měl z velice dobrého
umístění na turnaji UNIQA Tecnifibre Cup
velikou radost.

Volejbal se chce vrátit

Zdický ženský volejbal má tradici. V loňské sezoně hrála volejbalovou soutěž za TJ
Lokomotivu Zdice tři družstva žen dospělých a jedno družstvo kadetek. Bohužel
„A“ týmu se nepodařilo udržet krajský
přebor I. třídy a zdická děvčata sestoupila.
Z tohoto důvodu došlo ke změně družstev
a v sezoně 2009/2010 byla přihlášena pouze
dvě družstva žen -  „A“ a“B“. Oba týmy nastupují v krajském přeboru II. třídy. Družstvo
žen „C“ a kadetky byly zrušeny. Zejména
družstva mládeže je škoda, je smutné, že se
dosud nenašel nikdo, kdo by se tohoto nevděčného úkolu opět chopil.
Zdická děvčata udělají vše pro to, aby
zdický volejbal vrátila zpět do krajského přeboru I. třídy. Držíme palce a přijďte fandit.
Výsledky a rozpis soutěží najdete na www.
stc.cvf.cz.                         Bc. Antonín Sklenář
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Písmena - Army show Zdice 2009

2x foto: Hana Veverková.

Druhou sobotu v září proběhla po roční
přestávce ve Zdicích tradiční podzimní přehlídka vojenských historických vozidel pod
názvem Písmena 2009.
Bohatý program byl zahájen hodinu po poledni vztyčováním vlajek, které probíhalo jednotlivě
vždy za doprovodu příslušné hymny provedené
živě na trubku panem Richardem Křikavou.
Série doprovodných akcí byla poté zahájena inscenovaným jízdním útokem vojenské
kavalerie z americké občanské války, který
předvedli dobově oblečení jezdci na koních,
vedení členem pořádajícího klubu vojenských
historických vozidel panem Vítkem Lorencem.
Diváci mohli tradičně na Písmenech zhlédnout ukázky kempů různých armád, přičemž
nejrozsáhlejším byla ukázka kempu americké armády, operující za II. světové války na
území okupované Evropy. Dobové vybavení,
výzbroj a výstroj a zejména potom původní
originální vojenská lehká i těžká vozidla, která vesměs pamatují evropské válečné operace
z let 1944 – 1945, to vše bylo zpestřením ukázky americké armády z 2. světové války. Statickou expozici potom vystřídalo i předvedení
uvedené techniky v akci ve zbudované aréně,
kde mezi předváděnými americkými exponáty
nejvíce vynikl obrněný polopásový transportér „HalfTrack M16“ pana Roberta Křikavy.
Československou jednotku ve Velké Británii
ztvárnili členové klubu pana Tomáše Hájka z Prahy, kteří v rámci kempu této jednotky předvedli i původní vozidla Bedford, Jeep nebo například motocykl Matches. Britské barvy dále
zastupovala i ukázka poválečné produkce, zastoupené zejména exponáty vozidel Land-Rover.
Vojenský útvar Jince, který se akce účastnil jako reprezentant a zástupce AČR, předvedl divákům do výzbroje AČR nově zařazené vozidlo Tatra 810, které je novinkou,
a na Písmenech bylo předvedeno jako na jedné z prvních prezentací na civilní akci mimo
ukázky AČR. Diváci mohli sami posoudit,
jak hravě nová Tatrovka zdolávala těžký terén
a že je důstojným nástupcem vozidel Praga V3S
ve vozovém parku našich ozbrojených složek.
Z dalších ukázek vojenského útvaru Jince
potom můžeme vzpomenout samohybnou dalekonosnou houfnici DANA a obrněnou Tatru
s raketometem GRAD.

Písmena 2009 - Pro děti byly připraveny různé soutěže. Kdopak asi v přetahování zvítězil?

Hasičský záchranný sbor Beroun předvedl
ukázku vyproštění osob z havarovaného osobního
vozidla pomocí hydraulických nůžek a SDH Králův Dvůr dále provedl zásah na hořící stoh slámy.
Zlatým hřebem programu byla ukázka mistrovské jízdy s pásovým bojovým vozidlem
pěchoty (BVP) řízeným panem Vítkem Lorencem, který předvedl akční ukázku zakončenou
sešrotováním autovraku.
Mezi atrakce, které ocenily zejména děti, patřila možnost se svézt vojenskou technikou, na
koních vojenské kavalerie nebo si zastřílet na
airsoftové střelnici, kterou na akci provozoval
místní airsoftový klub. Vzhledem k příznivému
počasí byla účast diváků velmi hojná, zejména
potom účast rodin s dětmi.
Na závěr nám dovolte poděkovat sponzorům akce, městu Zdice, které zapůjčilo pozemek
pro pořádání akce a poskytlo prostor pro reklamu,
poděkování patří také panu generálmajorovi v.v.
Ing. Ladislavu Kozlerovi za pomoc a podporu.

Akce byla z diváckého hlediska atraktivní i poučná, proto vyvineme veškeré úsilí, abychom
ji příští rok mohli zopakovat. Jako zpestření
příští akce chceme zorganizovat ukázku bitvy
z II. světové války, ukázku terénní jízdy některého z novějších středních nebo těžkých tanků,
případně i nějaký „dárek z oblohy“.
Zveme vás na nejbližší plánovanou akci
klubu K.V.H.V. L.R. 2001 Zdice, kterou je
každoroční říjnové ukončení sezóny Army
muzea ve Zdicích. Proběhne v sobotu 24. října
a diváci se mohou těšit na obvyklý program –
výstava v Army muzeu, jízdy diváků po okolí
vojenskou technikou, svezení dětí na koních
apod. Po celou dobu bude zajištěno občerstvení a akce bude pokračovat obvyklým zábavným večerem v Café-baru Pelikán. Bližší
informace naleznete na oficiálním webu klubu
na adrese www.kvhv-zdice.info.
Ing. Libor Tengler, K.V.H.V. L. R. 2001 Zdice

Ocenění sportovců a trenérů

Na snímku představujeme nejlepší zdické sportovce a trenéry, které na návrh sportovních oddílů
ocenil starosta města Mgr. Miroslav Holotina. Za výborné atletické výsledky na Mistrovství ČR
a na Mezinárodních závodech Europen kids athletics games poděkoval Anně Hrudkové (vlevo),
Lucii Sklenářové a Jarmile Gregovské, která na setkání byla omluvena z důvodu účasti na dalších
závodech. Poděkování za dlouholetou trenérskou práci ve volejbale patřilo Mgr. Pavlu Stolzovi
(2. zleva), oddílem tenisu byl navržen na ocenění za trenérskou práci Ing. Michal Pánek. Za dlouholetou práci cvičitele v ASPV si zaslouží poděkování Václav Štípek, odborník na gymnastické
cvičení chlapců ve věku 6 - l5 let (na setkání omluven).Vladimír Havrda (na dalším snímku) většinu
svého volného času věnoval kopané ve Zdicích - nejdříve jako hráč od žákovského věku až po kategorii dospělých. Nyní se již 15 let věnuje práci se zdickou fotbalovou mládeží.     Text+foto: Sm.
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JUDr. Václav Bubník

AUTOŠKOLA
U Kovárny Zdice

Oznamujeme všem zájemcum,
˚
ze
ˇ dne 2. listopadu 2009
(pondelí)
ˇ se zahajuje poslední
letošní ridicsky
ˇ ˇ ’ kurz skupiny
“B“ (osobní automobil).
Zahájení kurzu předchází informativní
schůzka v autoškole dne 30. října (pátek)
v 18 hodin. Vyplněné přihlášky
(vč. zdravotní prohlídky) je nutné vzít
s sebou. Účast zájemců je nutná!

str. 12

Kurzovné lze hradit i formou
splátek. V ceně kurzu je pravidelné občerstvení. Učebnice
jsou zdarma k zapůjčení.
Přihlášky a písemné informace lze získat v prodejně
papírnictví, hračky U Kovárny,
Velizská 597, Zdice, kde je
též i autoškola, nebo v prodejně OBUV v Husově ul.
čp. 52 ve Zdicích, nebo na
tel. mobil 733 187 001.
Zájemci o dlouhodobé parkování osobního automobilu
nabízíme v areálu školy kryté
garážové stání.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Cvičíme ve Zdicích
PILATES podle J. H. Pilatese a R. Fletchra
zdravotní cvičení, které propracovává zádové, břišní
a hýžďové svalstvo jako základ správného držení těla

NORDIC WALKING
zdravotní chůze s hůlkami (hůlky jsou k zapůjčení)

Bližší informace a přihlášky na tel. 603 53 34 53
nebo v prodejně DIA – RACIO ve Zdicích.
Těším se na společné cvičení!                       Mirka Kolebabová

Z deníku policie
Přehled trestné činnosti od 16. 8. do 15. 9.
● Dne 18. 8. v dopoledních hodinách byl v ul. Komenského kontrolován řidič osobního motorového vozidla. Dechová zkouška na alkohol prokázala více než 1 promile alkoholu v dechu. Krevní zkouška,
které se řidič na vlastní žádost podrobil, tuto hodnotu potvrdila. Řidiči
byl zadržen řidičský průkaz a během několika dní spis předán soudci
Okresního soudu v Berouně.
● Dramatickou noc z 21. na 22. 8. prožili policisté, hasiči, zdravotníci a obyvatelé Zdic v okolí Palackého nám. Muž, patrně pod vlivem
duševní choroby, nejprve přinutil odejít z bytu svého nezletilého syna,
a poté začal celý byt demolovat a věci vyhazovat oknem na silnici.
Přivolaným policistům vyhrožovat zastřelením. Nakonec se policistům společně s hasiči podařilo vniknout do bytu, po krátké potyčce
muže zadržet a předat zdravotníkům, kteří ho za policejní asistence
převezli do psychiatrické léčebny.
● Dne 1. 9. v ranních hodinách využil dosud neznámý pachatel nepozornosti majitele pneuservisu ve Zdicích a z kanceláře mu odcizil tašku
s osobními doklady, platební kartou a finanční hotovostí 20.000,- Kč.
● V době od 2. 9. do 4. 9. se dosud neznámý pachatel v ul. Havlíčkova vloupal do sklepní kóje opatřené visacím zámkem. Ze sklepa poté
odcizil horské jízdní kolo Superior v hodnotě 11.500,- Kč.
● V době od 9. 9. do 10. 9. 2009 se dosud neznámý pachatel vloupal do stavebních buněk v ul. Nerudova. Odtud odcizil řezačku na
asfalt, vrtačku zn. HILTI, svářečku zn. ROVER ROT, barvy červené,
okružní pilu zn. BOSCH a 30 m kabelu, čímž způsobil škodu více než
70.000,- Kč.                         npor. Bc. Pavel Kincl, vedoucí OOP Zdice

Místní výstava drobného zvířectva
a okresní výstava drůbeže

Sobota 3. října od 8.00 do 17.00 a neděle 4. října od 9.00 do 14.00
v areálu zdického koupaliště.

Kateřina Svobodová a Marcela Malecká

tel.: 723 829 715, 728 490 650
Denně ve Sportovním
a tělovýchovném zařízení města Zdice,
Komenského 304.

Nabízíme: ► klasickou rekondiční a sportovní
		 masáž značkovými oleji SALOOS
► detoxikační masáž medem
► NOVĚ - lymfatické masáže

Možnost zakoupení dárkových poukazů.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

BAREVNÁ INZERCE VE ZDICKÝCH NOVINÁCH

15,- Kč/1cm 2

Objednávky na tel. 311 685 186, e-mail: spolklub.zd@iol.cz

Součástí výstavy bude burza zvířat a tombola. Zajištěno je
občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu.     ZO ČSCH ZDICE

AUTOŠKOLA
František Malecký, tel. 606 951 477

Sportovní a tělovýchovné zařízení města
Zdice

Každou středu od 17.30 do 19.00 hod.
Nabízíme: sk. AM, A1, A18, A21, B, C, D, F,

profesní školení řidičů, školení řidičů
referentských vozidel, kondiční jízdy.
Přihlášky si můžete vyzvednout v recepci sportovní
haly denně, nepřetržitě.
Po podání přihlášky obdržíte slevový kupón na
masáže ve zdejším areálu.
Těšíme se na Váš zájem.
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