M Ě S Í Č N Í K M Ě S TA Z D I C E

Zdické noviny
číslo 137

Červenec a srpen 2003

Cena 5 Kč

ZDICKÉ FILMOVÉ LÉTO
(nejlepší české filmy)
Pořádají Berounský deník, Společenský klub
Zdice a Kinematograf bratří Čadíků.
Na pěší zóně ve Zdicích.
Od 16. 7. do 20. 7. - Program:
Středa 16. 7. od 20 hod.
Zahájení filmového léta (kulturní program),
od 21.30 hod. Rebelové, Čtvrtek 17. 7. Jízda,
Pátek 18. 7. Samotáři, Sobota 19. 7. Pelíšky,
Neděle 20. 7. Perníková věž
Začátky promítání od 21.30 hod.
Vstupné dobrovolné! Občerstvení zajištěno.
Více informací: Berounský deník a plakáty.

ZDICKÉ NOVINY
INFORMUJÍ
Zdice mají internetové stránky
Od června byly zprovozněny internetové stránky města, které jsou postupně naplňovány. Informace o dění ve
Zdicích můžete najít na adrese: www.mesto-zdice. cz
Oprava čerpací stanice
Automobilisté zajisté zaznamenali, že "natankovat" pohonné hmoty není ve Zdicích v současné době
možné. Probíhá totiž generální oprava čerpací stanice
ČEPRO, s.r.o. Po demontáži stávajícího obslužného
zařízení, stojanů a zastřešení bude nově vybudován
obslužný objekt se sociálním zařízením a prodejnou
sortimentu obvyklého u čerpací stanice, včetně prodeje občerstvení. Dojde na opravu zásobních tanků
pohonných hmot, budou rozšířeny příjezdové komunikace, částečně nová bude i sadová úprava. Pro motoristy budou vybudovány také drobné doplňující objekty - vzduch, vysavač. Předpokládaný termín ukončení stavebních úprav je konec letošních prázdnin.
Nabídka na provozování hostinské činnosti
Město Zdice vyhlašuje výzvu zájemcům k podání nabídky na provozování hostinské činnosti v prostorách Společenského domu ve Zdicích, Husova ulice 369. Zájemci o provozování hostinské činnosti
mají možnost podat své nabídky do čtvrtka 17. 7.
do 15 hodin na adresu Město Zdice, Husova 2.
Město má opět pracovníka pro investice
Po mateřské dovolené se vrátila na toto místo na
Městský úřad paní Anna Jíchová. V nejbližších
úkolech na ni čeká zajišťování např. těchto stěžejních investičních akcí: vybudování povrchu ulice
a chodníků v Husově a Poncarově ulici.
Jednání o čištění koryta Červeného potoka
Uskutečnilo se jednání s ředitelstvím Povodí Vltavy
ohledně vyčištění koryta Červeného potoka od Farčiny
směrem ke sportovnímu areálu TJ Lokomotiva. Z důvodů nedostatku financí firmy byla tato akce zařazena
firmou až na příští kalendářní rok. Proto bude vedení
města jednat s Ministerstvem zemědělství ČR o možnosti dřívějšího termínu provedení těchto prací.
Bezpečnostní řez stromů
Firma ARBOSANA Jaromíra Láníka z Dobříše
provedla v červnu bezpečnostní řez koruny 27 kusů kanadských topolů v areálu zdického koupaliště. Stejně budou v červenci provedeny úpravy 14
korun stromů na hřišti TJ Lokomotivy.
Dokončení na str. 2.

Nastává závěrečná práce volební komise - zjistit výsledky hlasování občanů. Snímek je z volebního okrsku Zdice - stará škola
Foto: Marcela Holečková.

Jak jsme hlasovali v referendu
Hlasování o vstupu ČR do Evropské unie se uskutečnilo v pátek 13. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 14. června od 8 do 14 hodin. Ve Zdicích a přilehlých obcích Knížkovicích a Černíně se hlasovalo
celkem v 5 volebních okrscích: 1) Zdice - stará škola, 2) Zdice - nová škola, 3) Zdice - Společenský dům,
4) Černín a 5) Knížkovice. Výsledky hlasování od okrskových komisí přebírali a zpracovávali v Berouně
pracovníci Českého statistického úřadu.
okrsek
1
2
3
4
5
celkem

počet
oprávňen.
občanů
997
930
872
122
119
3040

vydané
obálky
558
520
514
65
78
1735

účast v %
55,97
55,91
58,94
53,28
65,55
57,07

odevzd.
obálky
558
520
514
65
78
1735

platné
hlasy
celkem
552
510
496
65
77
1700

počet
hlasů
ANO
426
368
376
39
53
1262

počet
hlasů
NE
126
142
120
26
24
438

Z odevzdaných platných hlasů bylo ve Zdicích pro přistoupení České republiky k Evropské unii 74,2 % ,
proti vstupu bylo 25,8 % hlasů.
Sm

Máje
v
âernínû
Staročeské máje, které uspořádal v Černíně
Sbor dobrovolných hasičů, se
konaly v sobotu
24. května. Po
odpoledním
průvodu obcí
se večer konala
májová zábava.
Foto: Dana
Auředníková.
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ZN informují
Sněm okresního mysliveckého spolku
Sněm Okresního mysliveckého spolku Beroun
se uskutečnil 28. června 2003 ve Společenském
domě ve Zdicích. Chovatelská přehlídka tohoto
mysliveckého spolku, která předcházela této akci,
byla ve stejném kulturním zařízení 25. - 27. června
s možnosti prohlídky od 10 do 17 hodin.
Pojízdný kinematograf
Milovníci filmového plátna budou mít jedinečnou
příležitost. Pojízdný kinematograf firmy bratří
Čadíků z Brna jim zprostředkuje ve dnech 16. - 20.
července promítání filmů na zdickém náměstí
u kostela. Začátek představení vždy v 21.30 hodin.
Dobrovolné vstupné bude použito na nadační účely.
Na realizaci městského rozhlasu se pracuje
Koncem června bude jednat komise pro posuzování a hodnocení nabídek ohledně realizace bezdrátového obecního rozhlasu (BOR). Uzávěrka k podání nabídek byla 11. června. Na uskutečnění této
realizace se přihlásilo 5 firem.
Domovu důchodců jsou tři roky
Dne 1. července si Domov důchodců V zahradách
připomene 3. výročí svého otevření. Obyvatelé domova jistě uvítají slavnostní oběd i podvečerní opékání vuřtů s poslechem hudby.
- sm -

Dvakrát z v˘stavní sínû
V pořadí již třetí samostatná výtvarná výstava
Dětského centra Zahrádka, které zahájilo svoji činnost v roce 2000, byla slavnostně otevřena vernisáží
26. května 2003 v obřadní síni zdické radnice.
Ve velmi pěkném kulturním programu se při vernisáži představila recitací děvčata z 5. třídy Eliška
Němcová, Petra Košťálková, Markéta Holotinová
a spolu s nimi účinkovala i pětiletá Anička
Kadlecová. Velmi zdařilé pěvecké vystoupení si pro
návštěvníky vernisáže připravila žákyně 4. třídy
Anna Kliková, kterou na klávesy doprovodila paní
učitelka Martina Rajtmajerová. Po vernisáži následovala prohlídka překrásných výtvarných prací instalovaných ve výstavní síni radnice. Děti D - centra Zahrádka pracují pod odborným vedením paní
Evy Kadlecové a paní učitelky Jitky Palanové.
V průběhu školního roku se zúčastnili mladí výtvarníci celé řady výstav a dosáhli na nich mnoha
výborných umístění. Výstava trvala do 30. května.
Další výstavní lahůdka nedala na sebe dlouho čekat.
Jejími protagonisty byli čtyři zdičtí občané. 20. - 27.
června zaplavily výstavní síň kaktusy, fotografie, vyšívané obrázky a ozdobné květináče. Nádherné kaktusy
přivezl ze své obrovské sbírky opět po několika letech
do naší výstavní síně pan Miroslav Jansa (podrobněji
o jeho zálibě si přečtete v článku "Pichlaví miláčci").
Krásných více jak patnáct desítek fotografií vystavovala paní Mgr. Jitka Kobrsková. Objektivem fotoaparátu
se zaměřuje hlavně na přírodu Berounska a jižních
Čech, nechyběly však ani snímky z okolních měst
a "Matičky Prahy". Výstavu dále doplnily svými exponáty dcery pana Jansy - starší Jaroslava a mladší Mirka.
Paní Jaroslava Kinclová se prezentovala moc pěknými,
precizně vyšívanými obrázky vytvořenými tisíci stehy,
které vyžadují přesnost a trpělivost. Čtvrtá vystavující pí
učitelka Miroslava Jansová připravila pro návštěvníky
výstavy hezké, nápadité ozdobné květináče, jenž tvoří
ubrouskovou technikou. - Slavnostní chvíle vernisáže
zpestřily svým moc pěkným hudebním vystoupením
hrou na zobcové flétny Elišky Miláčková a Němcová,
Markéta Holotinová, Jana Holečková, na housle hráli
Mgr. Marie Bůchová a Mgr. Zdeněk Frýdl, který celé
vystoupení připravil.
Návštěva obou uvedených výstav byla v našem
uspěchaném životě pěkným kulturním zážitkem,
takovým milým pohlazením na duši zpříjemňujícím naše pocity.
Jana Smíšková

Nový moderní závod KOSTAL umožní stovkám lidí najít pracovní příležitost. Na snímku záběr na pracoviště výrobní linky.
Foto: Sm

Slavnostní otevﬁení závodu
Ve čtvrtek 5. června se uskutečnilo v Černíně
slavnostní otevření nového výrobního závodu
společnosti KOSTAL CR. Významné události se
zúčastnil ministr průmyslu a obchodu ing. Milan
Urban. Společně s Helmutem Kostalem, jednatelem společnosti KOSTAL v Německu, přestřihli
slavnostně symbolickou pásku, čímž byl oficiálně
uveden do provozu tento nový výrobní závod.
Společnost KOSTAL CR, s.r.o. vznikla v roce
1993 jako dceřinná společnost německého holdingu KOSTAL. Skupina KOSTAL má sídlo v německém Lüdenscheidu a v současnosti působí ve
12 zemích světa. Mezi zákazníky KOSTALu patří
řada průmyslových podniků, včetně největších
světových automobilek, jako je např. BMW,
Daimler Chrysler, Ford, Honda nebo koncern

Volkswagen.
Výrobní náplní společnosti KOSTAL CR je výroba a montáž elektroinstalace a elektrokomponentů pro autopříslušenství a další průmyslové aplikace. První výroba KOSTALu v České republice byla zahájena v Hořovicích a v roce 1996 byla rozšířena o provozovnu Čenkov. Přípravy na vybudování nového závodu v Černíně byly zahájeny v roce
2000, vlastní stavba začala v březnu 2002. V prosinci téhož roku proběhla kolaudace a byl zahájen
zkušební provoz. V novém závodě bylo vytvořeno
již 150 nových pracovních míst. Celkem jich do
konce roku 2005, kdy výroba dosáhne plné kapacity, vznikne nejméně 886. Součástí továrny v Černíně se má stát i rozsáhlé technologické centrum.
- sm -

Slavnostního otevření firmy KOSTAL se 5. června zúčastnil ministr obchodu a průmyslu ing. Milan Urban
(uprostřed). Spolu s ním si nový závod prohlíží jednatel společnosti KOSTAL v Německu Helmut Kostal
(na snímku vlevo) za doprovodu jednatele KOSTALU v ČR PhDr. Jana Dresslera.
Foto: Sm

Ze zasedání zastupitelstva mûsta Zdice 24. 6. 2003
• Zastupitelstvo projednalo a schválilo Územní
plán města Zdice spolu s Obecně závaznou vyhláškou města o vyhlášení závazných a směrných částí ÚP
• schválilo změnu Zřizovací listiny jednotky požární ochrany města Zdice včetně názvu na
Jednotku sboru dobrovolných hasičů, dále nové
znění zřizovacích listin obou mateřských škol
• souhlasilo s rozpočtovým výhledem na roky 2004
- 2007
• pověřilo základní školu a obě mateřské školy vybíráním příspěvku na neinvestiční náklady školních zařízení, které jsou příjmem města
• zřídilo v části obce Zdice - Černín osadní výbor
ve složení: předseda L. Jánský, členové Z. Nová,

J. Pavlátka, M. Buberle, ing. J. Prokopová
• zplnomocnilo starostu města k zastupování na
valných hromadách VaK, a.s. a Úpravna vody
Želivka, a.s. Dále vzalo na vědomí, že město
Zdice bude v dozorčí radě společnosti VaK, a.s.
zastupovat paní Ivana Rabochová, místostarostka města
• podpořilo předpokládaný záměr realizace logistického areálu v těsné blízkosti dálnice D5 předložený společností Sikan, a.s.
• Diskuse byla zaměřena na investiční akce zahrnuté v rozpočtovém výhledu, provoz koupaliště,
příspěvek nemocnici v Hořovicích, odstranění
popovodňových škod.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města
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Krásn˘ dárek k MDD
dostaly letos děti naší Mateřské školy v Žižkově
ulici od firmy KOSTAL. Tato firma poskytla nemalé finanční prostředky k tomu, aby na zahradě
MŠ "vyrostla" víceúčelová dřevěná průlezková sestava se skluzavkou, houpačkami, šplhací tyčí
a šikmou rampou pro malé "horolezce".
Slavnostní otevření proběhlo v pondělí 2. června, právě na oslavu Dne dětí v MŠ. Děti ihned vyzkoušely všechny aktivity, které sestava nabízí největší úspěch však měla červená laminátová
skluzavka, na které se děti obou tříd neúnavně vozily až do oběda.
Touto cestou tedy ráda tlumočím firmě KOSTAL díky všech našich dětí za milý sponzorský
dar, který udělal radost všem dětem.
Za MŠ v Žižkově ulici Jana Borecká, ředitelka.

Svátek dûtí s bohat˘m
programem
Na přípravě Dne dětí, který se konal v neděli
1. června, se podílely TJ Lokomotiva, ZŠ
a Městský úřad. V bohatém programu se ve
sportovním areálu TJ představily mažoretky,
ukázky své práce předvedli mladí hasiči, s ukázkou výcviku psů zaujali návštěvníky kynologové
a nechybělo ani předvedení řízení leteckých modelů. Pro děti, kterých přišlo opravdu hodně,
bylo připraveno plno soutěží, ve kterých získávaly "koruny", které vyměnily ve stánku za
sladkosti. Celé akci přálo nádherné počasí.
Ceny na tuto akci věnovali: Město Zdice, TJ
Lokomotiva Zdice, p. Jiří Johan, Samoobsluha
Lorencovi, p. JUDr. Bubník, Samoobsluha pí
Podskalská, pí Řechtáčková, Samoobsluha pí
Vladyková, p. Kreisinger, Racio pí Kolebabová,
p. Jeníček, p. Oldřich Johan, p. Červenka,
p. Freyburg, Schwarzmüller Žebrák, Narex Zdice,
Chocoland Králův Dvůr, Lomy Mořina s.r.o. provozovna Tetín, Eliss p. Šimon.
Krásně bylo i o den později, kdy Dětský den pořádala pro své děti ZŠ. Ani letos nechyběl již tradiční průvod dětí v maskách městem. V čele průvodu pochodovaly mažoretky a vyhrávala kapela. Pro
děti byl na hřišti připraven zajímavý pořad o životě
dravců a sov v ČR, který předvedla i s ukázkami
skupina ZAYFERUS z Lednice. V areálu koupaliště čekala na děti diskotéka a soutěže.
- sm -

Jungmannovy Hudlice
Dovolujeme si vám dát tip na prázdninový výlet. V sobotu 12. 7. se v Hudlicích koná celodenní
oslava 230 let od narození Josefa Jungmanna. Od
10 hod. budete mít možnost zhlédnout vystoupení Křivoklátského lidového sboru, ZŠ Králův
Dvůr a Hudlice, mažoretky, skupinu R.A.K.,
koncert v kostele sv. Tomáše pěveckého spolku
Slavoš, skupinu Vidličky aj. Slavnost bude zakončena ohňostrojem. Jsou zajištěny stánky s keramikou, lidová řemesla, upomínkové předměty,
informační literatura, výstava z historie a současnosti Hudlic, oživlý domek J. Jungmanna, vycházková trasa po obci s informačními tabulkami, vlastní ražba mincí s emblémem
Jungmannova domku, chybět nebude ani občerstvení, pečené sele, zdravotní služba a další.
Přijďte navštívit vesnici Josefa Jungmanna, ať
sami poznáte, kde se narodil autor slov, která běžně denně používáme. Jak by asi zněla čeština bez
výrazů jako je příroda, touha, obdiv, apod.
Jiřina Tejnorová, OÚ Hudlice

Foto: Ivan Házl - firma CVT Zdice.

Den dětí, který pořádá ZŠ, se ani letos neobešel bez průvodů dětí v pestrých maskách. Od národní školy
prošel průvod za doprovodu kapely městem až na koupaliště, kde děti čekal bohatý program. Foto: Sm

Na‰e ‰kola v pﬁírodû
Naše škola v přírodě nebyla letos vůbec obyčejná. Vše začalo tak, že všem dětem z 5. A a 5.
B přinesla sova dopis. Albus Kozák nás pozval
na týdenní seminář do Starého Sedla na Orlíku.
Organizovala ho Škola čar a kouzel v Bradavicích. Mimo jiné bylo v dopise, že si nesmíme vzít s sebou kočky, sovy a krysy, a rodiče byli upozorněni, že nesmíme k přepravě použít
vlastní košťata. (Škoda!)
První večer nás při svíčkách rozdělil Kouzelný
klobouk do čtyř kolejí. Jmenovaly se Sovýr,
Laskavín, Kočkodráp a Radovím. Naše paní ředitelka se proměnila v prof. MC Valouňovou a paní
učitelky v prof. Adelaydu, Rozmarýnu Veselou
a Balbínu Kyprou.
Potom vše pokračovalo v duchu Harryho
Pottera, a tak jsme samozřejmě sbírali v různých
hrách body pro své koleje. Některé hry byly ryze
"Potterovské", některé "mudlovské". (Mudlové
jsou ti, co neumí čarovat. Ale to jistě víte.)
Kouzelnické potřeby jsme nakoupili na trhu
Harryho Pottera v Příčné ulici, v hodině lektvarů
jsme se učili poznávat byliny, vařit lektvary na ohni,
nakreslili jsme mapu Bradavic, vyrobili jsme si hůlku, s kterou jsme se učili kouzla a zaříkávadla. Na
paměť byl velmi náročný pochod přes Zapovězený
les a své znalosti o světě kouzel jsme si porovnali při
hře Aktivity. Velmi napínavé bylo hlídání klíčů taj-

ných komnat a hledání Hagridova dračího vejce
v nočním lese. (Brr! - Bylo celé ponořené do dračího slizu a my jsme ho museli vyndat.)
V "mudlovských" hrách jsme se procvičili v matematice, ve vlastivědě (museli jsme znát vše
o Evropě) a v orientaci při azimutovém závodě. (To
byly tedy zábavy! No, mudlové!) Nejlepší mudlovská hra byla přehazovaná a fotbal. (Kouzelnické
hry jsou ale stejně lepší !)
Týden rychle utekl a my jsme při závěrečném
předávání cen kolejím zjistili, že máme spoustu
nových kamarádů a už ani nerozlišujeme, kdo je
"áčák" a kdo "béčák".
Čerstvě vyškolení kouzelníci a kouzelnice
ze ZŠ Zdice.

Vzpomínka upálení
Mistra Jana Husa
V sobotu 5. července se od 18 hodin pořádá na
koupališti v Knížkovicích 15. ročník vzpomínkové slavnosti k výročí upálení Mistra Jana Husa.
Hraje Berounská šestka, vystoupí zdické mažoretky. Občerstvení zajištěno.
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Zpráva o ãinnosti Z· Zdice
v roce 2002/2003
V tomto školním roce naši školu navštěvovalo
celkem 497 žáků, z toho na prvním stupni 269, na
druhém 227. O žáky se v 10 třídách na 1. stupni
staralo 10 učitelek a 3 vychovatelky, na 2. stupni
je situace složitější, takže kromě 14 stálých pedagogů jsou zde i 2 externí pracovníci a 2 důchodci
na malý úvazek. Žáci jsou zařazeni celkem do 19
tříd. Škola zaměstnává 8 správních zaměstnanců
a ve školní jídelně pracuje 7 kuchařek.
Vedení školy je zastoupeno ředitelkou a 2 zástupkyněmi. Ve škole pracuje 7 mužů, z toho 2 stálí pedagogové.
V letošním roce jsme se jak ve škole, hlavně na
2. stupni, tak ve školní jídelně potýkali s velkou a
dlouhodobou nemocností, proto jsme museli často
alternativně zabezpečovat výuku a zastupování zaměstnanců.
Vzdělávání a výchova
Žáci naší školy jsou vzděláváni podle učebních
dokumentů Základní škola.
Letos jim bylo nabídnuto 14 skupin povinně volitelných předmětů a současně nepovinných předmětů, kde se mohli věnovat svým zálibám. Na prvním stupni opět probíhaly kurzy anglického jazyka
a zdravotní tělesná výchova. Ve školním roce žáci
zpracovali 2 větší projekty - o Evropské unii, 5. třída a žáci 8. tříd v dějepisu historii Ameriky. Vznikla
celá řada menších projektů. Žáci dramatické výchovy pro své spolužáky, pro ZŠ a Ústav sociální
péče v Lochovicích a pro veřejnost nastudovali pohádku Zlaté srdíčko. Oba pěvecké sbory vystupovaly při různých příležitostech.
Do oblasti výchovy a vzdělání patří také četné
exkurze, přednášky, na konci roku výlety, škola
v přírodě, lyžařský kurz. V rámci enviromentální
výchovy jsme přihlášeni do celostátního projektu
MRKEV. V jeho náplni jsme opět zorganizovali
Den Země jako informačně projektový den spojený s úklidem PET lahví a zkulturněním okolí staré
školy a ve spolupráci s komisí životního prostředí
při MěÚ děvčata 9. tříd uklízela prostory u garáží.
Ve škole se snažíme třídit odpad a pro zdické občany nabízíme odvoz starého papíru.
V letošním roce jsme spolu s rodiči v několika
případech řešili přestupky v chování, týkaly se
hlavně porušování školního řádu, nepěkného chování k dospělým a hlavně kouření, které žáci provozují se souhlasem některých rodičů i veřejnosti.
V některých případech "omluvené" zameškané hodiny od rodičů jsou neopodstatněné. Policii a zatím
ani přestupkovou komisi při MěÚ jsem nemusela
žádat o pomoc.
Z celkového počtu 497 žáků je 198 vyznamenaných a bude oceněno na slavnostním zakončení
školního roku ve Společenském domě, 2 žáci na tuto slavnost nepřijdou, protože jim bylo uděleno kázeňské opatření.
Na prvním stupni jsou ohodnoceni žáci se samými jedničkami, ve 4. třídě s 1 dvojkou a ostatní
musí mít vyznamenání - samozřejmě chování musí být v pořádku.
Na letošní pedagogické radě byl 3 žákům udělen
2. stupeň a 4 žákům 3. stupeň z chování.
Uspěchy žáků
1. stupeň (1. - 5. třída). Po loňském vítězství
soutěže vyhlášené firmou BRAMAC se tato firma
opět obrátila na naši školu. Žáci 5. A a 5. B nakreslili obrázky, ze kterých byl seskládán kalendář.
Odměnou žákům byly sady slupovacích barev
a tričko pro každého.
Dokončení na str. 5.
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SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
OPUSTILI NÁS
17. 5. Karel Cipro, Chodouň
21. 5. Eva Švarcpiková, Zdice
28. 5. Anna Průšová, Zdice
29. 5. František Vršecký, Zdice
31. 5. Alena Nová, Zdice
31. 5. JUDr. Zbyšek Vašata, Zdice
4. 6. Anna Štefanová, Zdice

NARODILI SE
84 let
55 let
66 let
75 let
66 let
80 let
79 let

VZPOMÍNKA
Dne 15. 8. uplyne 25 let
od úmrtí paní MARIE
DUŠÁNKOVÉ, učitelky základní školy.
Za vzpomínku děkují synové
s rodinami.

❁❁❁❁❁❁
Dne 6. 7. vzpomeneme již
3. výročí, co nás navždy opustila naše maminka, manželka
a babička paní VĚRA
SVOBODOVÁ.
Vzpomeňte všichni, kdo jste ji
měli rádi, s námi. Manžel a děti s rodinami.

❁❁❁❁❁❁

Dne 14. června 2003 jsme se sešli na baráčnickém zasedání a se slzami v očích jsme vzpomínali
na naši rychtářku ALENU NOVOU, která nás nedávno tak nečekaně opustila.
Nikdy na ni nezapomeneme. Sousedé a tetičky OB
Jungmann - Zdice.

âesk˘ ãerven˘ kﬁíÏ informuje
Slavnostní členská schůze MS ČČK proběhla
13. června v hostinci u Zímů. Poděkování patří
sponzorům Oldřichu Johanovi, Františku
Johanovi a Ivě Fryšové, kteří přispěli ke zdárnému
průběhu schůze. Bližší v příštích Zdických novinách.
Volná místa - zájezd na Moravu 27. - 28. 8.
Bítov - hrad, Lesná - muzeum motocyklů, Hranice
- kostel sv. Wolfganga, Znojmo - podzemí, hrad,
rotunda, Návštěva sklípku.

Stﬁední pedagogická
‰kola oslavila 50 let
Pod vedením Ladislava Šímy oslavila SPgŠ
21. 6. 2003 své kulatiny. Vše vypuklo již v 8 hod.
ráno.
Musím se přiznat, že tak vysokou účast jsem nečekala. Škola byla otevřena nejen pro bývalé studenty (paní Eva Butková, Vlasta Cisková, Alena
Klatovská, Olga Zíktová, Ivana Kolářová a další),
ale i pro veřejnost.
Konaly se zde různé výstavy, promítání vlastních filmů a v odpoledních hodinách i vystoupení
našich i pozvaných "umělců". Atmosféra zde byla
naprosto fantastická. Někteří bývalí spolužáci se
měli možnost díky této akci opět setkat, někdy
i poprvé po dlouhých letech. To se pak slzičkám
dalo jen těžko ubránit. Jiní opět usedli do lavic
mládí a vzpomínali na časy, které už bohužel nikdo
nevrátí. Aby se bývalí absolventi neztratili - v mnohém se škola hodně změnila - prováděly je po škole hostesky, mimo jiné i studentka I. ročníku Petra
Cisková, která zpívala i ve školním sboru.
Jana Čuportová, studentka 1. ročníku SPgŠ

21. 5. Michal Palásek, Zdice
25. 5. Anna Benešová, Zdice

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci červnu 2003 oslaví:
87 let - Terezie Žáková, Zdice
84 let - Libuše Havelková, Zdice
83 let - Jarmila Freyburgová, Zdice
83 let - Růžena Heroutová, Zdice
83 let - Božena Nová, Zdice
83 let - Marie Prošková, Zdice
83 let - Anna Rosáková, Zdice
83 let - Božena Votrubová, Zdice
82 let - Marie Doubková, Zdice
81 let - Marie Fryčová, Zdice
81 let - Anna Šlosarová, Zdice
80 let - Marie Kůtová, Zdice
Životní jubilea v měsíci srpnu 2003 oslaví:
92 let - Jan Jager, Zdice
89 let - Marie Hříbalová, Zdice
88 let - Milada Pánková, Knížkovice
84 let - Anna Ciprová, Zdice
84 let - Milada Zástěrová, Knížkovice
83 let - Hubert Folda, Zdice
82 let - Milada Řehtáčková, Zdice
81 let - Zdenka Vojíková, Zdice
80 let - Marie Holečková, Zdice
80 let - Božena Kosprtová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Pﬁíjemné odpoledne
Kulturní komise a Společenský klub uspořádaly
ve čtvrtek 29. května od 16 hodin "Jarní setkání důchodců". Ve Společenském domě čekalo na 55 přítomných malé pohoštění a program, který vyplnilo
zajímavé cestopisné vyprávění p. Vokáče doplněné
promítáním videozáznamu z Ekvádoru a Venezuely.
K dobré pohodě přispěl také poslech známých
písní zahraničních autorů v podání paní Mgr.
Vokáčové a hudebního doprovodu jejího manžela.
Pořadatelé děkují firmě Pekařství ing. Johana za
sponzorský dar v podobě sladkých zákusků a vedení
Domova důchodců ve Zdicích za zapůjčení velkého
televizoru, díky němuž bylo promítání videozáznamu dobře viditelné pro všechny přítomné.
- sm -

SPOLEâENSK¯ KLUB
ZÁKLADNÍ KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
- zahájení: Sobota 6. 9. od 15 hod., závěr kurzu:
Sobota 13. 12., cena kurzu: 900,- Kč, vyučují: taneční mistři - manželé Kainovi, přihlášky: Společenský
dům Zdice: Po - Čt 7 - 15.30 hod., Pá 6 - 14.30 hod.
Tel.: 311 685 186.
KONCERTNÍ LÉTO NA PĚŠÍ ZÓNĚ VE ZDICÍCH - Neděle 27. 7. - BEROUNSKÁ ŠESTKA dechová hudba
Neděle 24. 8. - SPECIÁL - swingový orchestr
- začátek vždy v 15 hod., vstupné zdarma
ZÁJEZD ZBRASLAV - sobota 6. 9. Program: zámek
- muzeum asijské kultury, setkání s Jaromírem
Vejvodou ve Vejvodově muzeu „Škoda lásky“, bližší informace na plakátech.
LÉTO NA ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE
Sobota 19. 7. - ASONANCE od 21 hod., 120,- Kč
Pátek 25. 7. - Vladimír HRON - zábavný pořad
"Abeceda hvězd" od 21 hod., 160,- Kč
Sobota 9. 8. - -123 MINUT od 21 hod., 123,- Kč
Sobota 16. 8. - ČECHOMOR od 20 hod., 200,- Kč

INFORMACE
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PrÛmyslové zóny ve Zdicích
V územním plánu jsou zakresleny následující
průmyslové zóny:
Průmyslová zóna východ s již postaveným
podnikem Kostal.
Průmyslová zóna západ - u sjezdu z dálnice
a po obou stranách silnice směrem k Hředlím,
kde jsou nyní pouze pole.
Průmyslová zóna jih - u Chodouně.
Pro rozvoj průmyslových zón ve Zdicích mluví tyto skutečnosti:
• Značná část občanů Zdic dojíždí za prací mimo
město.
• Je potřeba vyrovnat jistý nesoulad mezi počtem
obyvatel a nabídkou pracovních míst. V porovnání
s okolními většími obcemi co do počtu podniků zaostáváme.
• Poloha Zdic je pro případné investory velice zajímavá vzhledem k tomu, že Zdice leží blízko Prahy,
ne však natolik blízko, aby se to výrazně projevilo
v nákladech na pracovní síly nebo v cenách pozemků a jiných nemovitostí.
• Další výhodou je přítomnost dálnice a železnice.
Vedení města bude při rozvoji průmyslových zón
spoléhat především na vlastní síly a na profesní
schopnosti zaměstnanců Městského úřadu, což je základním předpokladem při získávání státních dotací.
Po schválení územního plánu je prvním krokem
získání investorů a porovnání jejich požadavků s možnostmi města. Při získávání investorů hodlá vedení
města v maximální míře využívat kontakty s vládními
i nevládními neziskovými institucemi, jako jsou příslušná ministerstva, Czech Invest, obchodní komory
česko-německá, česko-švýcarská, česko-rakouská
a jiné. Preferováni budou především ti investoři, kteří
budou poskytovat jistou záruku stability, kteří přinesou nové technologie, znalosti a dovednosti, kteří zaměstnají lidi s vyšší úrovní vzdělání a řemeslnou dovedností. U takových firem je pak předpoklad, že zde
zapustí kořeny, a při změně ekonomických podmínek
neodejdou za levnější pracovní silou.
Pokud se podaří takové investory získat a skloubit
jejich potřeby s možnostmi města, bude nutné vybudovat inženýrské sítě a komunikace. Financování bude zajišťováno kromě prostředků z města též pomocí
státních dotací a z prostředků investorů. Zároveň je
nutné důsledným uplatňováním zákona o zadávání

veřejných zakázek šetřit investiční náklady.
Úspěšná realizace tohoto záměru přinese městu
příjmy z daňových výnosů těchto podniků, a tím umožní i rozvoj města, sportu, kultury, školství apod.
Samostatnou kapitolou je záměr vedení města podpořit místní podnikatele, i podnikatele z blízkého okolí v případě jejich zájmu o výstavbu provozovny, výrobní dílny či haly v některé z průmyslových zón.
Vedení města nabízí místním podnikatelům kromě
morální podpory i pomoc, pokud to bude možné, při
vyřizování mnohých administrativních záležitostí, při
koordinaci jednotlivých etap přípravy, a pak i vlastní
výstavby mezi jednotlivými investory apod., a tím
alespoň částečně zmírnit nerovnoprávné postavení mezi místními a zahraničními podnikatelskými subjekty.
Tímto tedy vyzýváme zájemce o výstavbu podnikatelských objektů, aby projevili svůj zájem a vstoupili do předběžného jednání s Městským úřadem.
Snahou vedení města je umožnit místním lidem
získat dobrou práci, kde budou moci neustále profesně růst, vzdělávat se, získávat a uplatňovat nové dovednosti a řemeslnou zručnost, tvůrčí práci, která
umožní lidem se realizovat, a která bude dobře
ohodnocena. Místním podnikatelům chce vedení
města umožnit jejich rozvoj, možnost realizovat své
podnikatelské záměry a nápady tak, aby byli schopni uplatnit se na českém trhu a postupně pronikat i na
ostatní trhy, zvláště po vstupu do EU. Je docela dobře možné, že mnozí dnes malí podnikatelé a řemeslníci jsou malými právě proto, že se jim dosud nepodařilo překonat takové překážky, jakými jsou administrativní bariéry, nedostatek finančních prostředků
a nemožnost získání úvěrů, neplatičství atd. Tyto překážky musí zdolat jedině vlastní pílí, schopností řešit
problémy racionálně a nápaditě, a schopností improvizace. Město musí být těmto podnikatelům oporou.
Majitele pozemků, na kterých se průmyslové zóny rozkládají, chceme vyzvat ke zdrženlivosti při
prodeji těchto pozemků, aby je neprodávali ukvapeně za zdánlivě výhodnou cenu, aby si rozmysleli,
komu pozemek prodávají a jaké má kupující s pozemkem záměry. Buďte, prosím, zdickými patrioty,
a pomozte realizovat výše nastíněný záměr tak, aby
noví investoři byli pro Zdice přínosem a nikoliv jen
těmi, kteří chtějí v našem městě pouze vydělat.
Ing. Jaroslav Vožeh

Zpráva o ãinnosti Z· Zdice
v roce 2002/2003
Dokončení ze str. 4.
Zúčastnili jsme se celé řady soutěží, např. celorepublikové soutěže „Zimní
pohádka“, kde v literární části obsadily 1. místo Renata Frühaufová a Anna
Kliková, ve výtvarné části patřilo 1. místo Jakubu Kolářovi, druhá byla
Michala Křenková.
Velké úspěchy jsme zaznamenali v okresním kole recitační soutěže, kde ve
svých věkových kategoriích obsadili naši žáci tato výborná místa: 1. místo Nela
Rajtmajerová, 2. místo Nikola Hejdová a Luboš Koče, 3. místo Julie Freyburgová,
ve starší kategorii 1. místo Markéta Holotinová, 2. místo Eliška Němcová.
V pěvecké soutěži "Králodvorská koruna" si 1. místo vyzpívala v mladší
kategorii Klára Růžičková, 2. Nikola Hejdová, 3. Nela Rajtmajerová. Ve starších obsadila 1. místo Anna Kliková, třetí byly Soňa Pekárková a Eliška
Němcová.
Velikou radost mělo družstvo plavců, které obsadilo 1. místo a získalo putovní pohár v plaveckých závodech okresu. Členy družstva byli Klára
Růžičková, Zekai Krucký, Anna Hrudková, Jakub Kašpar, Olga Zítková,
Aneta Justychová, Štěpán Prokop a Martin Pechoč. 3. místo v atletické všestrannosti získalo družstvo ve složení Václav Slezák, Petr Mužík, Jakub
Kašpar, Zdeněk Musil, Josef Flachs, Martina Norková, Jarmila Gregovská,
Anna Hrudková, Lucie Sklenářová, Martina Adamčíková.
V turnaji přípravek v kopané obsadili naši žáci 2. místo.
2. stupeň (6. - 9. třída) - Žáci se po účasti ve školních kolech zúčastnili
okresních kol. Velice úspěšný byl Jiří Synek, který zvítězil v matematické
olympiádě a v biologické byl na pěkném druhém místě.

str. 5

Z DENÍKU
POLICIE âR
5. 5. ZDICE - Vloupání do prodejny a krádež většího množství MT, fotoaparátu, kamery a další elektroniky je v šetření.
10. 5. ZDICE - NP se vloupal do OA před restaurací a ukradl MT, plat. kartu, doklady.
11. 5. BAVORYNĚ - Vloupání do dvou nákladních vozidel a krádež dvou kanystrů nafty a oleje.
11. 5. ZDICE - NP se vloupal do os. auta před prodejnou Jednota a ukradl černou kabelku s doklady
a brýlemi. NP krade za bílého dne!
13. 5. ZDICE - NP se vloupal do automatu na
hřbitově, kde ukradl drobné mince a svíčky.
15. 5. CHODOUŇ - Při noční kontrole v
Chodouni zadržen pachatel vloupání do prodejny.
Jedná se o občana z Král. Dvora.
16. 5. ZDICE - Pracovní úraz dělníka, který spadl
ze střechy, je v šetření.
16. 5. BAVORYNĚ - Krádež fin. částky 45.000
Kč. Zákazník si vybíral zboží a další kradli.
16. 5. ZDICE - NP se vloupal do os. auta za zdravotním střediskem a ukradl černý kufřík s doklady
a finanční hotovostí.
24. 5. ZDICE - NP ukradl vůz 1S2 7153 v
Havlíčkově ulici. Neviděl ho někdo?
24. 5. ZDICE - Vloupání do chaty a krádež motor.
sekačky SANDRI GARDEN 51 SP v šetření.
26. 5. HŘEDLE - NP se vloupal do VTA, kde odvrtal pokladnu a ukradl drobné mince.
26. 5. BAVORYNĚ - Při šetření loupežného přepadení byl zadržen muž, který je v celost. pátrání a podezřelý z loup. přepadení. Byl předán vyšetřovateli.
27. 5. ZDICE - Odcizení horského kola OLPRAN
Kamilo - bílofialové barvy ze dvora domu je v šetření.
27. 5. ZDICE - NP ukradl os. auto Mercedes
E 200 RZ BEH - 57 - 01. Neviděl někdo pachatele?
28. 5. ZDICE - Při šetření muže romské národnosti, který je podezřelý z krádeže, byly nalezeny klíče od vozidla, které byly ukradeny před 10 dny.
29. 5. ZDICE - Byla oznámena krádež dvou kusů
černé borovice u nové firmy KOSTAL.
Mjr. Bláha, vedoucí oddělení

V zeměpisné olympiádě obsadil ze 6. tříd Lukáš Palata 9. místo, ze 7. tříd
Jiří Küfner 6. místo a z 8. tříd Tomáš Froněk 5. místo.
Zábava a soutěže - Děti se měly možnost zapojit do řady soutěží, např. florbalové soutěže, kopaná pro rodiče a děti., Coca cola cup, Rybníková liga, odbíjená., Pohár rozhlasu., Atletický čtyřboj, vybíjená, přehazovaná, výrobky z přírodních materiálů a plastů, stolní tenis, školní ples, diskotéka s programem
oslava Dne dětí.
Mimo ocenění za prospěch a chování jsou také vybráni nejlepší sportovci
Anna Hrudková 3. A, Josef Flachs 5. A, Jiří Holeček 8. B
Nejvíce bylin a šípků nasbírali Michaela Tumová z 5. B a Lukáš Tarant ze 3. A
Vzdělávání pedagogů
V letošním roce se pravidelně vzdělávají v anglickém jazyce, v rámci SIPVZ - počítačové dovednosti, sport- lyžařský instruktor, ve zdravotnickém kurzu, výtvarných, odborných a metodických seminářích.
Údržba školy
V půběhu školního roku byla provedena částečná výměna dveří na 2. stupni, rekonstrukce schodiště u vstupu do obou budov, dětské hřiště, malování
a přebroušení parket, obměny a doplnění nábytku.
Využívám příležitosti a děkuji všem známým i neznámým pomocníkům
a sponzorům za jejich zájem o naši školu a za materiální a finanční pomoc. Současně
upozorňuji na změnu telefonních čísel vzhledem k digitalizaci telefonní sítě..
Hezké prázdniny všem žákům a svým kolegům s díky za jejich často obětavou pomoc a vám všem pěkně prožitou dovolenou a hezké chvíle s vašimi
dětmi.
Přeje Mgr. Miluška Holceplová, ředitelka školy.
Nová telefonní čísla ZŠ stará škola:
ředitelna 311 686 576, ředitelna (i fax) 311 686 452, sborovna 311 685 162
Nová škola: ředitelna 311 685 158, byt 311 686 066.
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SOKOLOVNA
Příští rok uplyne 90 let od slavnostního otevření Sokolovny ve Zdicích. Tento věk v životě
budovy, ve srovnání s jinými objekty ve městě,
je skoro zanedbatelný. Její význam nespočívá
ani tak v počtu let její existence, ale jak přispěla k všeobecnému prospěchu obyvatel města.
Koncem června roku 1914 byla dokončena výstavba moderní Sokolovny na místě tovární budovy pana
Josefa Kunce, zdického podnikatele v oblasti zemědělských strojů. Dne 18. července byla tělocvična
slavnostně otevřena. Na počest této události se druhý
den konal slet Jungmannovy sokolské župy. Po slavnostním projevu starosty Obce sokolské Dr. Šajnera,
následoval průvod obcí na provizorní cvičiště na louce k tomu účelu zapůjčené a upravené Josefem
Kuncem, tehdejším starostou zdického Sokola.
Je však třeba připomenout napjatou dobu, ve
které se tento slavnostní akt konal. O 20 dní dříve,
28. června byl v Sarajevě zastřelen následník habsburského trůnu Ferdinand de Este se svou chotí
Žofií Chotkovou srbským studentem Gavrilo
Principem. O 8 dní později, 26. července 1914, byla vyhlášena všeobecná mobilizace a vypovězena
Rakousko - Uherskem válka Srbsku.
Sokolovna za I. světové války se stala vojenským
lazaretem, v němž nalezlo nedobrovolný pobyt postupně několik tisíc vojáků různých národností habsburské monarchie. Teprve za první Československé
republiky začala Sokolovna sloužit svému účelu. Zde
se připravovaly stovky zdických mužů, žen, dorostenců, žáků i žákyň na cvičení v rámci Jungmannovy župy sokolské, ale hlavně na slavné sokolské slety
v Praze, které nám doslova záviděl celý svět.
Obrat v životě Sokolovny nastal v roce 1938,
kdy se po několik měsíců stala dočasným domovem pro uprchlíky z českého pohraničí, násilně obsazeného fašistickým Německem. Bez majetku,
který zanechali v pohraničí, odkázáni na státní a obecní podporu si hledali nová zaměstnání a trvalé
ubytování ve vnitrozemí.
První černý den sokolské organizace nastal v roce 1939, kdy byla Obec sokolská zrušena a mládeži doporučeno protektorátní Kuratorium pro případné sportovní vyžití.
V témže roce v listopadu byli do Sokolovny nahnáni příslušníky vojsk SS a Wermachtu zdičtí muži jako
důsledek údajného přepadení německého rotmistra
Josefa Altmayera v oblasti Samohelky. S tváří otočenou
ke zdi a s rukama zdviženýma zde čekali nekonečné hodiny, zda skončí před popravčí četou. Po objasnění případu byli po několika dnech postupně propouštěni.
Od ledna do května 1940 jsou v Sokolovně ubytováni příslušníci německého Wermachtu před jejich odjezdem do Řecka. V průběhu války se pak krátkodobé
ubytování německých vojáků několikrát opakuje.
Po osvobození jsem zažil bouřlivé znovuvzkříšení
Obce sokolské ve Zdicích. Sokolovna byla plná cvičenců všech věkových kategorií, mnohdy jsme se tam
ani všichni nevešli. Nejednalo se jen o cvičení, ale
o morální a ideovou výchovu každého příslušníka
Sokola v duchu jeho zakladatelů Dr. Miroslava Tyrše
a Jindřicha Fügnera. Vyvrcholením pak byl první a na
dlouhou dobu poslední poválečný XI. Všesokolský
slet v roce 1948.
Sokolovna měla ještě jeden nezanedbatelný význam. Projektant velmi dobře pamatoval i na kulturní
využití objektu realizací jeviště i přilehlých prostor,
včetně balkonu. Od roku 1893 existoval ve Zdicích
divadelní soubor Sokola, který měl od otevření budovy svůj důstojný stánek. Na prknech jeviště vystoupily divadelní soubory Palacký, DTJ, Sboru dobrovolných hasičů i Baráčnické obce. V roce 1923 vznikl
navíc při Obci sokolské dětský divadelní soubor, který až do roku 1948 hrál pro nejmenší pohádková

Na snímku účastníci setkání, které se konalo u příležitosti 25. výročí otevření Mateřské školy Zdice,
Zahradní ulice.
Foto: Archiv MŠ.

âtvrt století ãinnosti
Mateřská škola v Zahradní ulici oslavila 25 let
úspěšné činnosti. U příležitosti kulatého jubilea se
v sobotu 7. června sešlo na pět desítek zaměstnanců školy, kteří v průběhu let působili nebo nyní působí v této školce. Všichni byli srdečně uvítáni ředitelkou školy paní Zdeňkou Pacourkovou.
Kytičkou karafiátů přivítala mezi přítomnými
paní Marii Sýkorovou, která byla první ředitelkou tohoto školského zařízení. Oslavy se zúčastnil
také starosta města Mgr. Miroslav Holotina.
V úvodním projevu paní ředitelka přiblížila pří-

tomným historii školy a zároveň poděkovala za
obětavou práci paní učitelce Libuši Sefzigové, která odchází do důchodu. Poté následovalo moc pěkné vystoupení desítky dětí, které nacvičily s paní učitelkami nejen pohádku "O Budulínkovi", ale pochlubily se i tanečním vystoupením a hrou na zobcové flétny.
Oslavy byly hlavně pojaty jako setkání zaměstnanců, kteří zde působili a rádi se opět se svými
kolegyněmi či kolegy setkali a měli si stále co povídat.
- sm -

Sokolovna ve Zdicích byla postavena v r. 1914. Dnes slouží jako Společenský dům. Původní účel připomíná nápis nad okny budovy.
Foto: Sm
představení.
nalo bezpočet tanečních zábav, plesů, maškarních bálů
Po druhé světové válce vystupovali na prknech všech společenských organizací. V určitých dobách to
divadla ochotníci ZK ROH ČSD, Vlastenecko dob- bylo docela jedině možné hromadné setkání zdických
ročinná obec baráčníků a Osvětová beseda. občanů. Nelze se nezmínit o tom, že budova třikrát
Činnost těchto divadelních spolků byla ukončena změnila své pojmenování, od svého původního názvu,
v roce 1956 a přesunuta do Chodouně, kde byly přes Dům železničářů, po současný Společenský dům.
pro činnost divadelních ochotníků příznivější podTen druhý černý den sokolské organizace náslemínky. Divadlo se na jeviště Sokolovny vrátilo až doval vzápětí po našem návratu z XI. Všesokols ochotníky AZ scény v 90. letech.
ského sletu v roce 1948, na kterém se většina náDodnes mám v živé paměti divadelní éru první roda nepřímo vyjádřila, co si myslí o tzv. únoropoloviny padesátých let s úspěšnou realizací her vých událostech téhož roku. Obec sokolská byla
Osvobozeného divadla Nebe na zemi, Těžká neprodleně zrušena podruhé a cvičencům doporuBarbora, Balada z hadrů, Osel a stín a další. čeno zapojení ve Sjednocené tělovýchově.
Představení byla několikráte ve Zdicích s úspěPo roce 1989 došlo v naší republice k opětné obchem opakována. Hry byly uvedeny i v okolních nově Sokola. V mnoha obcích a městech byly znoměstech a dokonce v Praze. Vysokého uznání se vu obnoveny sokolské jednoty, které svoji činnost
zdickým hercům dostalo od samotného spoluauto- prokázaly již na dvou úspěšných Všesokolských
ra těchto her Jana Wericha.
sletech v Praze. Ve Zdicích však k obnově Obce soV prostorách Sokolovny se za dobu její existence ko- kolské po roce 1989 nedošlo.
Josef Hůrka
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CHODOU≈SK¯ FOTBAL
SLAVÍ 60 LET

Jak si vedou modeláﬁi
ze Zdic
Od založení Klubu plastikových modelářů
Zdice už uplynul bezmála rok. Po úspěšné březnové soutěži, která se mohla uskutečnit jen díky
sponzorům z řad podnikatelů a především města
Zdice, máme největší radost z dobře se rozvíjející
práce v kroužku Mladých modelářů při ZŠ ve
Zdicích. Zdá se, že zájem dětí je opravdový, do
kroužku jich chodí pravidelně více než patnáct,
což je, v poměru k velikosti města, hodně. Navíc se
nám podařilo získat pro spolupráci nového sponzora, takže jsme dětem mohli koupit kvalitní plastikové stavebnice, barvy, štětce a ostatní potřebné
pomůcky. Rázem se to rozkřiklo, a tak se zdá, že
zájem o tuto mimoškolní aktivitu poroste. A to vše
právě díky firmě KOSTAL CR, spol. s r.o., se sídlem ve Zdicích - Černíně. Rada klubu požádala ředitele společnosti PhDr. Jana Dresslera o pomoc
při výchově mladé kitařské generace a setkala se
s velkým pochopením. Klub získal velkorysou dotaci, ze které může dětem poskytnout velmi dobrou
materiální základnu, která není jinak vůbec levná.
Nejlépe se mladí učí tím, že všichni pracují na
stejném typu letadla nebo techniky, každý ale na
svém tak, aby mohli navzájem porovnávat kvalitu
stavby a zároveň se vyvarovat chyb, které udělal
ten druhý. I pro instruktory je tento způsob mnohem přehlednější. Pro zasvěcené - stavitelé letadel
si vybrali typ F6F5 - Hellcat a technikáři typ tanku
M1A Abrams. Nejlépe postavené modely zdických
žáků - kitařů budou umístěny ve vstupní hale firmy
KOSTAL, ve zvláštní vitrince, vyhrazené pracím
našeho klubu. Ještě jednou dík našemu sponzorovi,
kterému přejeme stejně šťastnou ruku při hledání
obchodních partnerů, jako měl náš klub, když našel KOSTAL.
Rada KPM Zdice

Královská hra
Krajský přebor v šachu C2 mládeže do 16 let má
za sebou základní kolo. Bylo sehráno 6 turnajů šachových družstev Rakovník, Zdice, Kladno,
Řevnice, Liteň a Roztoky u Prahy. Z toho 4 nejlepší výsledky se započítavaly do konečného pořadí.
Zúčastnilo se 96 hráčů. V celkovém pořadí se
umístili:
Pořadí: Soutěžící:
Počet započ. turnajů:
1.
Lukáš Třešňák
4
2.
Vít Rosenbaum
4
3.
Vít Heindl
4
14.
Anna Rosenbaumová 4
15.
Jiří Wallerer
4
19.
Michal Kučera
4
36.
Michal Bauer
3
50.
Martina Sochorová
4
51.
Lukáš Hrnčíř
3
62.
Karolina Bauerová
2
65.
Jan Rosenbaum
3
76.
Martin Vorel
1
78.
Jan Simon
2
88.
Zdeněk Simon
1
92.
Matěj Šroubek
1
Do finále ve Vlašimi postupují:
Hoši 16 let: 1. Lukáš Třešňák
Hoši 14 let: 1. Vít Rosenbaum
2. Vít Heindl
Hoši 12 let: 3. Jiří Wallerer
5. Michal Kučera
Děvčata 12 let: 1. Anna Rosenbaumová
Rudolf Bohdanecký
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Oslavy 60 let od založení chodouňského SK
proběhnou v sobotu 5. července:
Od 12 hodin bude otevřena výstavka z historie
fotbalu v Chodouni v předsálí kulturního domu
Ve 13 hodin bude zahájena v sále místního KD
slavnostní schůze, na níž jsou pozváni všichni bývalí i současní hráči a funkcionáři místního SK.
Po obědě a občerstvení s hudebním doprovodem
pokračují oslavy na místním hřišti utkáním současné chodouňské reprezentace s jedenáctkou rozhodčích. Výkop je v 15.30 hod.
Večer od 20 hodin budou oslavy zakončeny taneční zábavou. Hraje "Plzeňské trio".

TENIS - V˘sledky
okresních pﬁeborÛ
Pan Miroslav Jansa ve svém království.

Pichlaví miláãci
Tak si dovoluji nazvat kaktusové skleníkové
království pana Miroslava Jansy, kterého jsem
navštívila před konáním červnové výstavy kaktusů. Jeho sbírka kaktusů je velice krásná a srdce
každého kaktusáře nad ní zajásá. Čtenářům nabízím odpovědi pana Miroslava Jansy na otázky, kterými jsem se snažila zmapovat historii jeho sbírky.
❒ Jak dlouho se věnujete pěstování kaktusů?
Začal jsem skoro před čtyřmi desítkami let. K této zálibě mě i mého otce přivedl můj bratranec, který se tomuto koníčku už věnoval. První tři kaktusy
jsem koupil v zahradnictví Na Františku u Zbirohu.
Dnes jim je 37 let a mám je stále ve své sbírce. Pro
pěstitele dodávám, že to byly Gruzon, Astrophitum
a Rodenthiofila.
❒ Jak početně velká je vaše sbírka?
Sbírku jsem budoval až do současné podoby, kdy
má asi tak tři a půl tisíce rostlin. Je to včetně malých
kaktusů, které pěstuji ze semen. Po vysetí asi za tři
neděle semena vyklíčí, potom rostlinky přepichuji.
Některé z těchto malých zázraků kvetou třeba už za
dva nebo tři roky. U některých druhů kaktusů se musí semena vysévat v témže roce, kdy se vytvořila, jiné druhy počkají s vyséváním až do příštího roku.
❒ Jak vaše kaktusy přezimují?
V zimě musím skleník vytápět, do domu bych
takové množství kaktusů nenastěhoval.
❒ Jste členem nějakého klubu?
Jsem organizován v kaktusářském klubu v Praze. Dříve jsem byl členem zdického klubu kaktusářů, který jsem asi před 30 lety zakládal a byl v něm
jednatelem až do 90. let, kdy se klub rozpadl.
❒ Které sbírky kaktusů jste viděl? Jaké výstavy
jste navštívil ?
Viděl jsem mnoho výstav a také mnoho sbírek,
většinou při zájezdech, které jsme pořádali. Byli
jsme dokonce v zahradnictví v bývalé NDR, které
svou rozlohou připomínalo hektarovou "továrnu na
kaktusy". U nás mohu např. jmenovat Rokycany,
České Budějovice, Hradec Králové, Jičín, Kladno.
Krásná výstava bývá vždy v Botanické zahradě
v Praze Na Slupi.
❒ Kdo má největší sbírku kaktusů v ČR?
Tak to nemohu s určitostí říci, i když jsem jich
viděl hodně. Určitě k největším bude patřit sbírka
mého bratrance.
❒ Kolik volného času věnujete svému koníčku,
či spíše velkému koni?
Po fyzicky náročném zednickém povolání je to
skoro všechen volný čas. Moje záliba mi slouží
k relaxaci a hlavně k prožívání hezkých chvil, které mi moji "nádherní kaktusoví miláčci" přinášejí.
Děkuji za rozhovor a přeji další pěstitelské
úspěchy.
Jana Smíšková

Datum konání: okresní přebory se letos konaly
v rozmezí 1. - 15. 5. 2003
Mladší žáci: Jakub Kolebaba - 3. místo dvouhra
Mladší žákyně: Veronika Matysová - 1. místo
dvouhra
Matysová, Adamčíková - 2. místo čtyřhra
Starší žáci: Jakub Valda - 1. místo dvouhra
Daniel Chabr - 2. místo dvouhra
Valda, Zítek - 1. místo čtyřhra
Chabr, Kolebaba - 2. místo čtyřhra
Starší žákyně: Veronika Matysová - 3. místo
Eliška Miláčková - 3. místo
Miláčková, Matysová - 3. místo
Dorostenci: Mirek Matyáš - 1. místo dvouhra
Jakub Valda - 2. místo dvouhra
Jan Pelouch - 3. místo dvouhra
Libor Kaufman - 3. místo dvouhra
Chabr, Zítek - 3. místo čtyřhra
Kaufman, Pelouch - 2. místo čtyřhra
Valda, Matyáš - 1. místo čtyřhra
Dorostenky: Eliška Miláčková - 1. místo čtyřhra
Místa konání jednotlivých kategorií:
Mladší žákyně - LTC Beroun, mladší žáci Lokomotiva Zdice
Starší žákyně - Lokomotiva Beroun, starší žáci Lokomotiva Zdice
Dorostenky - Lokomotiva Beroun, dorostenci Lokomotiva Zdice
Dospělí - Lokomotiva Beroun
Celkový přehled: 6 prvních, 5 druhých, 7 třetích
míst, potvrzuje to vysokou úroveň zdického tenisu.

V˘sledky tenisového
oddílu Lokomotiva Zdice

V zimním období (prosinec 02 - březen 03) se
turnajů pravidelně účastnili Mirek Matyáš a Jakub
Valda. Jejich výsledky jsou pozoruhodné.
Vysvětlivky: turnaj kategorie "A" - nejvyšší republiková úroveň, účastnit se smějí pouze nejlepší
hráči, ostatní turnaje jsou kategorie "B" - taktéž celorepublikové, uvedeny jsou pouze nejlepší výsledky.
Jakub Valda
Benátky nad Jizerou, vítěz dvouhry i čtyřhry
Ostrov nad Ohří, vítěz dvouhry i čtyřhry
Příbram "A", semifinále (3. místo) čtyřhra
Zimní krajské přebory, vítěz čtyřhra
Zimní mistrovství republiky, osmifinále dvouhra,
čtvrtfinále čtyřhra
Radonice "A", osmifinále dvouhra, čtvrtfinále
čtyřhra
Mirek Matyáš
Klánovice, finále (druhé místo) dvouhra
Zdice, vítěz dvouhra, finále čtyřhra
Stochov, vítěz dvouhra
Okresní přebory, vítěz dvouhra i čtyřhra
Jiří Rosol, trenér
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Koupím rod. domek se zahrádkou.

Do 1.500.000,- Kč.
Zdice a okolí.

Tel.: 608 267 502

Prodej
vykrmen˘ch kuﬁat
o hmotnosti 2,5 kg
nabízí statek J. Stehlíka v Chodouni.
Termín prodeje konec ãervna a zaãátek ãervence 2003.

Tel. 311 685 798
Využijte úvěrových produktů České spořitelny
Spotřebitelský úvěr- slouží k nákupu spotřebního zboží,
k zaplacení služeb či k vypořádání závazků mezi občany.
Hotovostní úvěr- peníze lze použít zcela dle Vaší potřeby bez udání důvodu, výplata peněz v hotovosti, se
splatností až šest let.
Kontokorent - je úvěr na sporožirovém účtu na dobu
neurčitou do sjednané výše, čerpání prostým výběrem
hotovosti nebo bezhotovostním převodem z účtu.
Úvěr ze stavebního spoření - lze získat ze stavebního spoření u Stavební spořitelny České spořitelny, možnosti poskytnutí úvěru až do 100.000 Kč za zjednodušených podmínek.
U všech typů úvěrů Česká spořitelna zaručuje velmi rychlé vyřízení žádosti.
Více informací o našich úvěrových produktech Vám
rádi poskytneme ve všech pobočkách České spořitelny.

www.csas.cz, informační linka: 800 207 207

Poruchy
Pro hlá‰ení poruch na vodovodní a kanalizaãní síti VaK
Beroun, a.s. platí nepﬁetrÏitá
sluÏba na telefonních ãíslech:
311 625 352, 606 666 990
800 100 663

Zdické meteorologické
okénko
V měsíci květnu bylo 5 jasných dní, 4 dny skoro jasné, 8 dní polojasných, 5 dní oblačných, 4 dny
skoro zatažené a 5 dnů zatažených. Z toho bylo 10
dní letních s teplotou mezi 25° C až 29,9° C
a 1 den tropický s teplotou nad 30° C.
Nejnižší teplota vzduchu: 2° C 16. 5. (pátek), 3°
C 4. 5. (neděle), 4° C 17. 5. (sobota).
Nejchladnější den: čtvrtek 15. 5., kdy se teplota
pohybovala od 7° C do 14° C.
Nejvyšší teplota vzduchu : 33° C 6. 5. (úterý), 29°
C 5., 8., 25., 30. 5. (pondělí, čtvrtek, neděle, pátek).
Nejteplejší den: úterý 6. 5., kdy se teplota pohybovala od 12° C do 33° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 984 milibarů, t.j. 738,1
torrů 25. 5. (neděle).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1003 milibarů, t.j. 752,3
torrů 3. 5. (sobota).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 17,70 l vody 20.
5. (úterý).
Celkem v měsíci květnu napršelo: 44,80 l vody
na 1 m2. Zaznamenáno bylo 9 bouřek. Josef Hůrka
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ChodouÀ‰tí hasiãi oslavili 100 let
V sobotu 31. května proběhly v Chodouni významné oslavy 100 let trvání místního sboru
dobrovolných hasičů. Současný výbor SDH pod
vedením starosty sboru pana Václava Hříbala se
zabýval přípravou těchto oslav již od počátku
roku. Členové výboru se scházeli pravidelně
každý týden na výborových scůzích, kde projednávali organizační zajištění, shromažďovali
podklady z historie sboru, provedli generální úklid hasičské zbrojnice včetně vybílení, nátěrů
vrat a dveří a zajištění provozuschopnosti své
hasičské techniky.
Obecní úřad zakoupil hasičům vozidlo AVIE od
SDH z Králova Dvora, dále nosítka ke stříkačce PS
12, kterou mají přislíbenu od zdických hasičů, bohužel do termínu oslav stříkačka v Chodouni není.
Program oslav byl zahájen slavnostní schůzí, na
které byli přítomni současní i bývalí členové místních hasičů, zástupci sborů ze sousedních obcí, starostové sousedních obcí a další hosté. Zprávu k výročí přednesl starosta sboru pan Václav Hříbal.
Poděkoval za činnost starším členům, zdůraznil

význam dobrovolných hasičských sborů v současné době. Poté obdrželi někteří členové pamětní
medaile a čestná uznání. Následoval slavnostní
oběd a občerstvení. Odpoledne od 14 hod. oslavy
pokračovaly na nábřeží před kulturním domem vystoupením zdických mažoretek, koncertem dechovky "Berounská šestka", ukázkami současné
i historické techniky. Největší atrakcí pro přítomné
byl výsuvný žebřík, kde řada odvážlivců shlížela
na obec z výsuvné plošiny z výšky 35 m. Za zmínku určitě stojí obsáhlá publikace vydaná k tomuto
výročí, v níž jsou shromážděny veškeré dostupné
údaje ze 100leté historie SDH Chodouň, na jejímž
zpracování se významně podílel pan Jaroslav
Čapek. Večer oslavy pokračovaly taneční zábavou
v sále KD.
Závěrem bych chtěl poděkovat místním hasičům
za vzornou přípravu těchto významných oslav, zejména pak starostovi sboru panu Hříbalovi, který
s tím měl daleko nejvíce starostí. Přeji jim do dalších let mnoho úspěchů, elánu a těším se na další
dobrou spolupráci.
F. Rambouský, starosta

ODMùNY ZA TIP!
Víte o bytu - rodinném domû
- chalupû - chatû NA PRODEJ?
Kontaktujte nás!
U nás obdrÏíte (pﬁi dohodû s prodávajícím) odmûnu 500,- Kã.
RK Majer, spol. s r.o. Beroun - Husovo nám. 38
Tel.: 311 611 071-3, 602 376 446
reality.majer@rkmajer.com

POZOR, NOVÁ SLUÎBA!!!

Čištění peří

Firma

Technologie, která Vaše peří dokonale zbaví veškerých nečistot,
bakterií, plísní a roztočů.

Z Vašeho peří, které Vám kvalitně vyčistíme, ušijeme:
- prošívané přikrývky a polštáře
- dvoudeky a spací pytle
- vše v rozměrech,
které si sami zvolíte

- velký výběr sypkoviny
- kvalitní prošití, které zabraňuje
posunu peří
- krátké dodací lhůty

Dále vyrábíme a prodáváme:
- prošívané přikrývky a polštáře
- z ovčí vlny
- z um. vláken

- z nového peří
- přehozy, spací pytle,
ložní soupravy

Vše pro děti a dospělé
Sbûrna: Textil - Alena S˘korová
Husova 9, Zdice, Tel. 603 519 071
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