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Zdické noviny
Září 2003

číslo 138

Cena 5 Kč

5. Poncarovy Zdice

Zdické koupaliště zažilo letos díky krásnému počasí
úspěšnou sezónu. Na snímku záběry z bazénku pro nejmenší a pohled do velkého koupaliště.
Foto: Sm.

Milovníci české dechovky mají ve Zdicích dostaveníčko v sobotu 20. září 2003, kdy ve
Společenském domě začíná v 18 hodin letošní koncert Poncarových Zdic. Hrát bude Hořovická muzika za řízení Bohumila Vojíře, zpívat budou kmenoví zpěváci kapely Dáša Maříková, Jana
Henyšová, Martin Henyš, František Patera a jako
hosté vystoupí sólisté Ivana Brožová a Josef Oplt.
Pořad bude stejně jako loni moderovat osvědčený
konferenciér Mgr. Karel Vydra.
Vstupné 40,- Kč.
Předprodej: Společenský dům Zdice, tel.: 311 685
186, 603 382 191.

Zdické noviny
informují
Realizace BOR
Na uskutečnění realizace bezdrátového obecního
rozhlasu (BOR) se přihlásilo 5 firem. Uzávěrka
k podání nabídek byla 11. června 2003. Po uzávěrce minulého čísla Zdických novin uskutečnila komise ve složení ing. Jaroslav Vožeh (předseda),
Mgr. Miroslav Holotina, Jitka Součková, Zdeněk
Manda a Marek Pollak výběr nejvhodnější firmy.
Daná kritéria nejlépe splňovala firma MICROTEC
z Přelouče. Předností pro výběr této firmy byly cenová nabídka a servisní a záruční podmínky.
Během srpna měla firma zpracovat projektovou dokumentaci a v průběhu září a října bude uvedené dílo realizovat. Cena provedení bude činit 600 000,Kč. Bezdrátový obecní rozhlas bude sloužit k informování občanů o všech akcích konaných v našem
městě, k varování občanů při nebezpečných situacích, k upozornění občanů při havarijních opravách
plynovodu, vodovodu či elektrické sítě.
Rekonstrukce vozovky a chodníku v Husově ulici
Na začátku srpna se uskutečnilo výběrové řízení
na rekonstrukci vozovky a chodníku v Husově ulici.
Do tohoto řízení se přihlásily dvě firmy. Výběrová
komise ve složení ing. Václav Pánek (předseda),
Mgr. Miroslav Holotina, Anna Jíchová, ing, Jaroslav
Vožeh a Richard Dolejš vybrala firmu STRABAG,
pro kterou hovořila pořizovací cena cca 3 miliony
(o 1 milion nižší než u druhé firmy). S realizací této
akce se počítá od září do poloviny listopadu.

Internetové stránky města se plní
Aktualizaci internetových stránek mají na starosti mladí odborníci Petr Kolařík a Petr Rybák.
Informace o Zdicích mohou naši občané i další zájemci najít na adrese www.mesto-zdice.cz
Město Zdice nabízí všem podnikatelským subjektům možnost reklamy a propagace na webové
stránce města do konce roku 2003 zdarma. V případě zájmu podnikatelů je možné předat texty osobně na MěÚ nebo zaslat na adresy starosta@mestozdice.cz či tajemník@mesto-zdice.cz
Školení městské policie
Městský strážník Slavoj Luža, který byl přijatý
1. května, absolvoval povinné odborné dvouměsíčStarosta Zdic
Mgr. Miroslav
Holotina při
předání klíčů od jáchymovské chaty
JUDr. Josefu
Pišvejcovi,
předsedovi
JUNÁKA - svazu skautů a
skautek ČR se
sídlem v Berouně.

ní školení v Příbrami. Absolvováním školení, které
bylo zakončeno závěrečnou zkouškou před zkušební komisí ministerstva vnitra, splnil základní
povinnost pro funkci městského strážníka.
Klíče od chaty v Jáchymově předány Junákům
Ve čtvrtek 14. srpna 2003 došlo v Jáchymově
k předání klíčů od chaty organizaci Junák - svazu
skautů a skautek ČR. Tím došlo k naplnění jednoho z bodů programového prohlášení ZM. Chata,
která Junákům patřila před rokem 1948, se tak vrátila těm, jímž měla sloužit a kterými byla vybudována. Klíče od chaty převzal od starosty města
Mgr. Miroslava Holotiny JUDr. Josef Pišvejc.
Řešení otázek kanalizace, plynofikace a komunikací
Před dokončením je projekt kanalizace ulice Na
Vyhlídce. V příštím roce se počítá s uskutečněním
kanalizace a vodovodního řadu ulice Vorlovy od
Zdíkova náměstí směrem na Knížkovice.
Město nechává v současné době zpracovat projekt na plynofikaci ulic Hroudská a Jungmannova.
Počítá se s realizací plynofikace ulic Levínská, horní části Barákovy ulice a části Palackého náměstí.
Počítáno je s rekonstrukcí vozovek ulic Pod
Knihovem, Vrchlického, Šrámkovy, Jungmannovy,
Nad Kovárnou, Hroudskou, v Knížkovicích
a Černíně. V rámci mimosoudního vyrovnání s firmou,
která nedodržela termíny odevzdání prací na náměstí u
kostela (kašna s koulí), by se měla vydláždit ulice
Košťálkova a část ulice Barákovy (spojovací ulice od
pěší zóny k Palackého náměstí). - Pracuje se na zpracování studie využití části prostoru Písmen ke sportovDokončení na str. 2.
nímu vyžití dětí a mládeže.
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Pozvánka do M·
Mateřské centrum Sluníčko při Mateřské škole
v Zahradní ulici ve Zdicích zve maminky a jejich
děti na pohádku "Zdravěnka a Kubík jdou do školy". Představení přijede zahrát Divadelní společnost Úsměv Ludmily Frištenské z Chotěboře v úterý dne 9. září 2003 v 9 hodin. Vstupné 40,- Kč.

ZN informují
Dokončení ze str. 1.
Úspěšná sezóna zdického koupaliště
Díky krásnému letnímu počasí bylo letos koupaliště hojně navštěvováno. K 15. srpnu bylo vybráno na vstupném 240.965,- Kč. Je to nejvíce v posledních letech, další záleží ještě na zbytku letního
období. Hygienici, kteří pravidelně prováděli kontrolu vody každých 14 dní, nezjistili závady a vyjádřili spokojenost s její kvalitou.Koupaliště bylo
vypuštěno každých 10 dní, s vypouštěním se začalo v
pozdním odpoledni a již druhý den bylo koupaliště
připraveno k dalšímu provozu. Na zdické koupaliště
zavítala letos rozhlasová stanice Region s pořadem
Pobřežní hlídka, ve kterém se bylo možno účastnit
soutěže o letecký zájezd k moři.
O provoz koupaliště se starali pracovníci Městského
podniku Zdice, dále plavčíci pan Zdeněk Fleischmann
z Prahy a pan Pavel Němec, v pokladně se návštěvníci
setkávali s paní Zdeňkou Skalkovou. Jindřiškou
Francovou a Kristýnou Hospodářskou. Občerstvení
v kiosku zajišťoval pan Miroslav Petrenka.
Pro příští rok bude připravena na koupališti novinka v podobě plážového volejbalu, který na koupalištích v okolí Zdic chybí.
Protipovodňová opatření
Po opětovném jednání s povodím Berounky bude
dokončeno prořezávání břehu Litavky a v příštím roce
po zpracování nezbytného projektu dojde k vyčištění
koryta Červeného potoka. Nadále zůstává řešení otázky dolního toku Červeného potoka, aby bylo zabráněno možným záplavám zdického domova důchodců
a dalších objektů nacházejících se v této lokalitě.
Úprava povrchu vozovky v Poncarově ulici.
Obyvatelé Poncarovy ulice netrpělivě čekají na
úpravu povrchu ulice a vybudování chodníku. To je ale
závislé na položení kabelu telefonního vedení, což je
v rukou firmy TELECOM. Ta na základě několika jednání vedení města slíbila položit kabel v měsíci říjnu.
Klub důchodců vymalován
Zdičtí důchodci se mohou scházet k posezení
a popovídání si v Klubu důchodců na Palackého
náměstí (Pozor - nejedná se o domov důchodců!).
V průběhu prázdnin byly místnosti nově vymalovány a tím se prostředí klubu opět zlepšilo. Kromě
důchodců využívají místnosti v průběhu školního
roku mladí šachisté, kteří se zde scházejí pod vedením pana Bohdaneckého.
Zdické filmové léto
Po dobu pěti večerů, tj. od středy 16. do neděle 20.
července, se rozzářilo velké stříbrné plátno o ploše
40 m2 na zdickém náměstí. Filmové léto, které ve
Zdicích uspořádal Kinematograf bratří Čadíků,
Berounský deník, Společenský klub Zdice a město
Zdice, se setkalo s velkým zájmem veřejnosti. Lidé
měli možnost postupně zhlédnout filmy "Rebelové",
"Samotáři", "Perníková věž", "Jízda" a "Pelíšky".
Nejvíce navštívenými byly filmy "Rebelové"
a "Pelíšky". Filmového léta se zúčastnilo zhruba
1.100 diváků. Přestože Kinematograf bratří Čadíků
měl, jak bylo oznámeno na plakátech, promítat původně jen pět filmů, největší nadšenci jich viděli nakonec šest. Jako bonus přidali promítači po páteční
"Perníkové věži" ještě "Cestu z města".
- sm -

Budova zdického zdravotního střediska slouží k plné spokojenosti občanů. O jejím bezúplatném převodu z majetku Středočeského kraje na město Zdice jednalo zastupitelstvo Zdic na zasedání 20. srpna.
Foto: Sm.

Hospodaﬁení mûsta za I. pol. 2003
Příjmy celkem
zůstatek k 31. 12. 2002
daňové příjmy
správní poplatky
místní poplatky
výtěžek z automatů
nedaňové příjmy:
z toho: příjmy z vlastní činnosti
stravné škol za r. 2002
příjmy z pronájmu majetku
ostatní
koupaliště
prodej pozemků
Svatá - příspěvek
prodej podílu TKO
přijaté dotace
z toho: neinvestič. náklady ze st. rozpoč.
neinvest. náklady ZŠ od obcí
Úřad práce
Výdaje celkem
školství
kultura
hasiči
místní zast. orgány
vnitřní správa
městská policie
sociální zabezpečení
koupaliště
kasárna
veřej. osvět., zeleň, skládkování
hřbitov
komunikace
výkup pozemků - TJ Loko
komunální odpad
úrok z úvěru Č. spořitelny
poplatky FÚ, OkÚ
daň z příj. práv. osob - obec
volby EU
nájemné za zřízení Kostal /VaK/
příspěvky na činnost organizací
ostatní
Domov důch. - fond oprav
investice

plán
v tis. Kč
45 597

plnění
%
53 %

20 000
600
1 885
0

skuteč.
v tis Kč
24 294
8 672
8 425
458
1 303
237

275
0
3 900
1 290
150
0
1 030
0

125
166
2 190
314
45
354
630
500

46 %

16 167
300
0
50 600
19 793
1 836
202
1 250
6 500
610
400
250
2 380
1 250
240
1 350
500
1 700
300
124
432
0
300
100
188
150
10 600

9 264
260
22
23 054
12 020
1 219
188
546
3 031
238
173
243
1 719
433
102
650
250
943
147
3
840
19
0
35
166
150
87

42 %
76 %
69 %

56 %

57 %
87 %
46 %
61 %
66 %
93 %
44 %
47 %
39 %
43 %
35 %
43 %
48 %
50 %
49 %

35 %

Na všech účtech k 30. 6. 2003: 9 158 976,21 Kč
Údaje v tabulce jsou zaokrouhlené na tis. Kč.
Poznámka:
V kapitole školství se objevují v letošním roce v příjmech a výdajích daleko větší částky než v minulých
letech. Je to tím, že školy získaly právní subjektivitu a stát jim prostřednictvím KÚ přiděluje finanční prostředky na platy učitelů a správních zaměstnanců školských zařízení. Přidělené prostředky na tyto účely
pouze protékají rozpočtem města a jsou účelově vázány.
Ve výdajové položce investic byla v 1. pololetí roku 2003 zatím vyčerpána pouze malá část. Důvodem je
realizace plánovaných investičních akcí až v průběhu 2. pololetí (Husova ulice, bezdrátový rozhlas,
Poncarova ulice, plynofikace Levínské ulice a další).
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M· v Zahradní ulici
informuje
V novém školním roce 2003 - 2004 přivítá
1. září Mateřská škola v Zahradní ulici ve Zdicích
celkem 80 dětí, z toho nově zapsaných dětí je 28.
Změny nastaly v pedagogickém sboru. Za paní
učitelku Libuši Sefzigovou, která odešla do důchodu, nastoupila paní učitelka Květa Matejzíková
a za paní učitelku Evu Kotíkovou, která rozvázala
pracovní poměr, nastoupila paní učitelka Xenie
Heindlová. Změna nastala rovněž ve školní jídelně, kde po roce odešla paní Jaroslava Nejedlá
z důvodu, že školní jídelna přestala od 1. září 2003
vařit pro MŠ v Žižkově ulici.
Všem pracovnicím, které odešly z různých důvodů z našeho kolektivu, ještě jednou děkuji touto cestou za vykonanou práci a přeji hodně štěstí a osobních úspěchů. Zdeňka Pacourková, ředitelka MŠ

V letošních horkých dnech si děti z MŠ v Zahradní ulici rády "zařádily" v pěkném bazénu na zahradě školy. Vodní radovánky si užívaly plnými doušky.
Foto: Sm.
Kostrhůnová, Dana Kliková a Jana Borecká. Mají pro
ně připravenu celou řadu aktivit a projektů podle nopana Hrubého. Mezi kuchyní výdejny jídla a jídel- vého Rámcového programu pro předškolní vzdělávánou dětí byla ještě osazena nová výdejní okénka ní, který byl zkušebně zaváděn již v loňském roce.
a v prostoru kuchyně byl doinstalován poslední dřez
Naši vlastní nabídku zájmových kroužků (výna umývání transportního nádobí, čímž je prostor tvarného, přírodovědného, "přípravky" na školu
výdejny plně v souladu s novou vyhláškou o škol- a hry na zobcovou flétnu) obohatí ještě jazykový
ním stravování a mohou zde být bez obav připravo- kroužek (angličtina nebo němčina) pod odborným
vány dopolední i odpolední svačiny.
vedením paní Hany Holečkové, překladatelky
Obědy jsou, od posledního týdne v srpnu, dopra- a učitelky cizích jazyků.
vovány z kuchyně základní školy. Doufáme, že buNabídka činností pro děti naší MŠ je opravdu šidou dětem chutnat tak, jako v červenci, kdy našim roká a pestrá, na některých se vydatně podílejí i rodětem výborně vařily paní kuchařky ze zdického do- diče, prostřednictvím Rady školy, která např. v zámova důchodců - za tuto nezištnou službu bychom věru minulého škol. roku uspořádala posezení s kyjim i vedení DD ještě jednou rádi poděkovali.
tarami u táboráku na zahradě MŠ.
V tomto školním roce máme zatím přihlášeno 56
O těchto zajímavých akcích budeme jistě čtenádětí - výjimka pro tento rok byla stanovena na 60 - mů- ře ZN v budoucnu opět informovat.
žeme tedy přijmout ještě 4 děti během roku. Tak jako
Za kolektiv MŠ v Žižkově ulici
vloni se o ně postarají 4 paní učitelky: Marie Lisá, Jana
Jana Borecká, ředitelka

Nov˘ ‰kolní rok v M· v ÎiÏkovû ulici
Nový školní rok v MŠ v Žižkově ulici započal
sice oficiálně 1. září 2003, avšak děti, pro které
neměli rodiče na poslední týden v srpnu "hlídání", přišly do své "školičky" již o týden dříve.
Čekala je tu vzorně uklizená budova po stavebních opravách, které o prázdninách prováděla firma
pana Jeníčka. O tom, jak se uklízí nemalá budova po
poměrně velkých stavebních úpravách, by mohly
barvitě vyprávět obě naše provozní pracovnice paní
Davidová a Horová, které tu strávily dva týdny od
rána do večera ve společnosti rýžáků, smetáků
a hadrů. Vždyť tu byly například kompletně zrekonstruovány podlahy v obou šatnách dětí, jejichž povrch je nyní opatřen pěknou dlažbou, v předškolní
třídě byla stará dřevěná podlaha nahrazena novou
a interiér místnosti výrazně oživilo linoleum imitující plovoucí podlahu, které odborně položila firma

Zaãíná ‰kolní rok 2003/2004
25. srpna 2003 se začali pedagogové připravovat
na zahájení školního roku. Ovšem ani o prázdninách
se ve školních budovách nezahálelo. V obou budovách
se malovalo, opravovaly se drobnosti, na 1. stupni byly opraveny v několika třídách parkety, na 2. stupni se
opravoval vchod do školní budovy ze dvora.
Letos jsme se po náročných stavbách věnovali
spíše drobnostem tak, aby 1. září bylo vše řádně připraveno a uklizeno. Přemýšleli jsme o učebních
plánech a organizaci školního roku. 1. září přivítáme naše nové prvňáčky. Zatím jich je ve dvou třídách 41. 1. A bude učit pí učitelka Palanová, 1. B
nová pí učitelka Andělová. Novinkou bude 1 hodina nepovinné tenisové přípravy, kterou povede trenér p. Rosol. Ostatní třídy zůstávají tak, jako v loňském roce, tzn. že 1. - 5. ročníky budou vyučovány
v budově v Žižkově ulici. Jako další nepovinné
předměty nabídneme žákům pohybové hry, sborový
zpěv, zdravotní tělesnou výchovu a placené kurzy
anglického jazyka. Starší se budou moci přihlásit do
nepovinných předmětů vypsaných pro žáky 2. stupně. Podle požadavků žáků a možností školy zůstávají přibližně stejné jako loni. Do povinně volitelných předmětů se musí zapsat žáci 7. - 9. tříd,
ovšem pokud je místo, mohou navštěvovat i nepovinný předmět. Povinné a nepovinné předměty: cvičení z matematiky a cvičení z českého jazyka pro
žáky 9. tříd, sportovní výchova, výtvarná výchova,
dramatická výchova, sborový zpěv, informatika,
konverzace z Aj, ruční práce, vaření, lidové tance.
Podle možností a zájmů může dojít ke změnám.
Letos žákům v 9. a 8. ročníku přibývá 1 hodina
v týdenním učebním plánu. Žákům 9. tříd bude posílen

dějepis a žákům 8. tříd bych chtěla nabídnout psaní na
počítači, ale nemohu sehnat odborníka. Opět nám budou pomáhat externí pracovníci (p. Landa, p. Házl
a p. Rosol) a důchodci (pí Koželuhová a p. Myška).
Pedagogický sbor na 2. stupni zůstává stejný jako
v loňském roce, rozloučili jsme se s pí Holečkovou,
jejíž úvazek Aj převzal p. učitel Hampl.
Žáky 7. tříd čeká lyžařský kurz, pro 1. stupeň zorganizujeme opět školu v přírodě. Děti čekají výlety,
exkurze, divadelní představení, školní ples, Den dětí, vánoční diskotéka, sportovní soutěže apod. podle
možností a nabídky, nechci plán úplně uzavřít.
Do školní družiny proběhne zápis 1. září. Opět budou 3 oddělení a místa budou mít přednostně mladší
žáci. Kapacita školní družiny je celkem 75 žáků.
V prvním týdnu dostanou žáci podrobnější informace pro rodiče a vás prosím, abyste je respektovali,
ne vždy jsou situace tak jednoduché, jak vypadají.
Organizace školního roku 2003/2004:
- první pololetí začne v pondělí 1. září 2003 a skončí ve čtvrtek 29. ledna 2004, druhé pololetí začne v
pondělí 2. února a skončí ve středu 30. června 2004,
- podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2003, - vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2003 a skončí
v pátek 2. ledna 2004, vyučování začne v pondělí
5. ledna 2004, - jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2004, - jarní prázdniny
v délce jednoho týdne jsou v okrese Beroun stanoveny od 23. února do 29. února 2004, - velikonoční
prázdniny připadnou na čtvrtek 8. dubna a pátek
9. dubna 2004, - hlavní prázdniny budou trvat od
čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 2004.

Nová telefonní čísla ZŠ Zdice - I. stupeň Žižkova 589: ředitelna - 311 685 158, byt - 311
686 066, II. stupeň - Komenského 72: ředitelka
ZŠ - 311 686 452, zástupkyně a sekretariát - 311
686 576, sborovna - 311 685 162, školní jídelna
beze změn - 311 685 374.
Na nový školní rok 2003/2004, na žáky i spolupracovníky se těší ředitelka Miluška Holceplová
a současně všem přeji hodně chuti do práce a úspěchů. Vždyť i ve škole se dá užít spousta zábavného poučení.

"Hurá, uÏ máme nov˘
domeãek"
volaly děti, když si poprvé v tomto školním
roce přišly hrát na zahradu naší MŠ.
"To je dobře, že už nemusíme nosit koše s hračkami přes celou zahradu" přidaly se i paní učitelky.
Slova chvály a díků patřila zdickému podnikateli panu Vladimíru Jeníčkovi, majiteli stavební firmy, který přes prázdniny nechal na zahradě naší mateřské
školy postavit krásný dřevěný domek na místě stářím sešlého altánku, který musel být na jaře z bezpečnostních důvodů odstraněn. Do nového domku
se nyní pohodlně vejdou všechny hračky a pomůcky, které děti ke svým hrám na zahradě potřebují.
Během posledního týdne o prázdninách dostal
nový domek slušivý lak - zásluhou pilných a šikovných rukou pana Martina Hory. Ještě jednou tedy
DĚKUJEME a jen pevně doufáme, že náš nový domek zůstane ušetřen pozornosti vandalů, aby mohl
v klidu sloužit mnoho let ke spokojenosti všech.
Za všechny děti učitelky MŠ v Žižkově ulici
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Hoﬁovická muzika
Na koncertu letošního 5. ročníku Poncarových
Zdic, který se uskuteční v sobotu 20. září od 18
hodin ve Společenském domě, se milovníkům české dechovky představí Hořovická muzika. Na historii kapely se redakce Zdických novin zeptala jejího kapelníka pana Bohumila Vojíře. Ten nám
poskytl výňatek z brožury "Historie a současnost
dechové hudby v Hořovicích", kterou zpracoval
člen Hořovické muziky pan Jaroslav Kořínek.
S uvedenými informacemi čtenáře ZN a budoucí
návštěvníky letošního koncertu Poncarových
Zdic rádi seznamujeme a těšíme se na účinkování
kapely a hojnou účast posluchačů.
Kapela Hořovická muzika vznikla v roce 1992
a navázala na 70. letou tradici dechové hudby
v Hořovicích. Za vedení Bohumila Vojíře, člena
Ústřední hudby ministerstva vnitra - Hudby hradní
stráže, orchestr zintenzivnil nácvik skladeb a umělecká úroveň začala stoupat. Do širokého povědomí posluchačů vstoupila kapela v roce 1994, kdy
přišla nabídka od České televize natočit pořad
"Příště u Vás". Ten byl odvysílán 30. června
a o Hořovické muzice a o Hořovicích se dověděli
diváci v celé republice. V letech 1995 - 1997 vyhrála kapela oblastní kolo v soutěži malých dechových hudeb "Polka - Fest" a postoupila vždy do finále v Českých Budějovicích. V roce 1995 se
uskutečnilo další televizní vystoupení v pořadu
"Znovu na Vlachovce" a účinkování v přímém přenosu Českého rozhlasu Plzeň v soutěži "O soudek
Gambrinusu". Tuto soutěž Hořovická muzika vyhrála, rovněž i finálové kolo.
V červnu 1996 účinkovali hořovičtí muzikanti
ve svém městě s koncertem "Přes dvě vesnice".

OMLUVA
V minulém čísle ZN došlo k chybě při označení
měsíce ve Společenské rubrice v přehledu výročí
narození. Místo měsíce července byl v nadpise uveden červen. Prosíme jubilanty, kterých se tato
chyba týkala, o omluvení. Děkuje redakce ZN.

V˘stava zahrádkáﬁsk˘ch
produktÛ
Český zahrádkářský svaz ZO Zdice uspořádá ve
dnech 11. a 12. října 2003 ve Společenském domě ve
Zdicích Okresní výstavu zahrádkářských produktů.
Výstavu bude možno navštívit v sobotu 11. 10.
od 9 do 17 hod., v neděli 12. 10. od 9 do 16 hod.
Součástí výstavy bude porada odborníků.

V˘stava drobného zvíﬁectva
Základní organizace Českého svazu chovatelů
Zdice pořádá ve dnech 4. a 5. října 2003 ve
Společenském domě Zdice Místní výstavu drobného zvířectva. Otevřeno bude v sobotu od 8 do 17
hod. a v neděli od 8 do 12 hod. Vstupné: dospělí
20,- Kč, děti 10 - 15 let 10,- Kč. Pro návštěvníky
výstavy je připravena bohatá tombola.

Pozvánka na vodáck˘
sjezd Berounky
U příležitosti mého životního jubilea zvu srdečně
všechny své vodácké odchovance, kamarády, členy
vodáckých kroužků při ZŠ a všechny, kteří chtějí zavzpomínat na zážitky při vodáckých putováních.
Sjezd Berounky se uskuteční 12. - 14. září.
Odvoz lodí na akci zdarma, občerstvení zajištěno.
Na tuto akci bude vydána "Pozvánka na
Berounku". Sraz všech je v kempu u jezu v Darové
v pátek 12. září.
Upřímně zve Pavel Stolz.

Hořovická muzika přináší svým vystoupením radost všem milovníkům české dechovky. Foto: Archiv kapely.
a Ivana Brožová. Kapela účinkovala i na dalších
významných akcích, např. koncert k 100. výročí
narození Josefa Poncara v Chodouni, Cibulové jarmarky v Hořovicích, festival Kubešova Soběslav,
dvakrát mezinárodní festival české a moravské dechovky "Hraj kapelo, hraj" u Křižíkovy fontány na
výstavišti v Praze. S kapelou účinkují její kmenoví
zpěváci. V současné době pěvecké kvarteto
Hořovické muziky tvoří Dáša Maříková, Jana
Henyšová, Martin Henyš a František Patera. - sm -

Zazněly v něm skladby klasiků české dechovky
Josefa Poncara, Karla Vacka a Jaromíra Vejvody.
Hostem pořadu byl Josef Zíma. V příštím roce natočila Hořovická muzika díky pochopení a podpoře generálního ředitele komárovského Buzuluku
ing. Devery hudební nosič "S dobrou náladou".
Natáčení se konalo v nahrávacím studiu Státní
opery Praha, hosty byli Josef Zíma, Milan
Černohouz a Blanka Tůmová. Kromě těchto zpěváků hostují s Hořovickou muzikou Josef Oplt

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
NARODILI SE
22. 6. Pavel Fišer, Zdice
23. 6. Natálie Hrabcová, Zdice
9. 7. Milan Zítek, Zdice
16. 7. Veronika Trnková, Bavoryně
19. 8. Martin Raboch, Černín

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci září 2003 oslaví:
92 let - Marie Soukupová, Zdice
90 let - Pavla Sklenářová, Zdice
86 let - Věra Palatová, Zdice
85 let - Jarmila Silbernáglová, Zdice
84 let - Marie Klimtová, Zdice
84 let - Filoména Korecká, Zdice
83 let - Věra Krůtová, Zdice
83 let - Miroslava Žáková, Zdice
81 let - Libuše Matyášová, Zdice
80 let - Květuše Bendová, Zdice
80 let - Anna Červená, Zdice
80 let - Václav Foltýn, Černín
80 let - Jarmila Palivcová, Zdice
80 let - Josef Pos, Černín
80 let - Marta Suchanová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti. Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

OPUSTILI NÁS
12. 6. Irena Hrušková, Zdice
18. 6. Marie Svobodová, Zdice
21. 6. Jana Skopová, Zdice
21. 6. Petr Skopový, Zdice
23. 6. Antonín Tkáčík, Zdice
29. 6. Olga Zíková, Zdice
8. 7. Anatoli Potapov, Zdice
10. 7. Václav Šnajdr, Zdice
12. 7. Libuše Krásová, DD Zdice
18. 7. Růžena Pelcová, Zdice
21. 7. Zdeněk Dolejš, Zdice
6. 8. Drahomíra Oudlová, Zdice
11. 8. Marie Humlová, Zdice

78 let
85 let
36 let
12 let
58 let
74 let
70 let
77 let
73 let
86 let
44 let
74 let
79 let

VZPOMÍNKA
22. září vzpomeneme 10. výročí, kdy odešel dobrý člověk manžel, táta a děda VÁCLAV
KŘEMEN.
Stále vzpomínají manželka a
děti s rodinami.

❁❁❁❁❁❁
SPOLEâENSK¯ KLUB VÁS ZVE

6. 9. 2003 (so) - Zájezd ZBRASLAV - zámek (expozice asijské kultury), památník Jaromíra
Vejvody, cena 65,- Kč, odjezd v 12 hod.
7. 9. 2003 (ne) - DĚTSKÁ DISKOTÉKA, soutěže, začátek ve 14 hod., vstupné 10,- Kč
6. a 13. 9. (so), 21. a 28. 9. (ne) - ZÁKLADNÍ
TANEČNÍ KURZY, vyučují manželé KAINOVI,
začátek od 15 hod., vstupné 20,- a 10,- Kč, přihlášky dalších chlapců vítány, loňští absolventi neplatí kurzovné
14. 9. (ne) - Zájezd na divadelní představení HD
KARLÍN "CHICAGO" (Kongresové centrum

Praha), odjezd v 17 hod., cena vč. autobusu 320,- Kč
20. 9. (so) - V. ročník kult. akce "PONCAROVY
ZDICE", hraje HOŘOVICKÁ MUZIKA, jako
hosté vystoupí známí zpěváci I. Brožová, J. Oplt,
moderuje Karel Vydra, začátek v 18 hod., vstupné
40,- Kč
26. 9. (pá) - koncert populární kapely TURBO,
předkapela MEJ-DEJ (20 - 21 hod.), začátek ve 20
hod., vstupné 150,- Kč
Prodej vstupenek na akce: Společenský dům Zdice
- Po - Čt 7 - 15.30, Pá 6 - 14.30 hod., tel.: 311 685
186, 603 382 191.

ZN ã. 138
Ze zasedání zastupitelstva
mûsta Zdice 20. 8. 2003
ZM schválilo:
❒ Zřizovací listinu Školní jídelny, Žižkova 589,
jako příspěvkové organizace Města Zdice. Její
schválení se uskutečnilo z důvodu zajišťování
stravování ZŠ a MŠ a vzhledem k využití momentálně nenaplněné kapacity školní jídelny
a hospodárnému využití stávajícího moderního
zařízení s tím, že by se jídelna od 1. 1. 2004 využívala i pro stravování důchodců, popř. dětí
o hlavních a vedlejších prázdninách.
❒ výsledek hospodaření za l. pololetí 2003 (viz
samostatný článek v ZN)
❒ záměr nabytí zdravotního střediska s tím, že
požádá zastupitelstvo Středočeského kraje o bezúplatný převod na Město Zdice a to za účelem
garance provozu zdravotní a sociální péče v tomto objektu.
❒ obecně závaznou vyhlášku č. 4/2003 - Řád
veřejného pohřebiště. V souvislosti s nově přijatou legislativou o pohřebnictví bylo nutné vypracovat řád veřejného pohřebiště místo doposud platného a zastaralého řádu místního pohřebiště z roku 1988. Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné působnosti. Řád obsahuje provozní dobu, stanovenou následovně: leden - březen a říjen - prosinec: 7 - 17 hod., duben - září: 7 - 19 hod. Památka zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle: 7 - 19 hod.
Dále pak rozsah služeb, povinnosti a činnost
správce pohřebiště, povinnosti nájemce hrobového místa atp. Řád bude vyvěšen ve vývěsní skříňce na hřbitově.
❒ Změna obecně závazné vyhlášky o městské
policii, která byla původně na programu zastupitelstva města, byla přesunuta na příští zasedání
(15. 10. 2003).
❒ Diskuse s občany se zejména týkala:
• nákladů na školství v souvislosti s výsledkem
hospodaření města
• stravování důchodců a MŠ ve školní jídelně
• situace spojené s konečnou úpravou Poncarovy
ulice
• vydávání Zdických novin a činnosti redakční rady
• umístění "stánkařů" a parkování občanů u kostela
• údržby kašny na náměstí
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Toulky zlatem podzimu
Klub českých turistů TJ Lokomotivy Zdice
zve všechny děti a jejich rodiče na 15. ročník turistického pochodu TOULKY ZLATEM PODZIMU, který se koná v sobotu 13. září 2003.
Podmínka: S dětmi se musí zúčastnit nejméně
jeden rodič nebo prarodič.
Trasa: Šestikilometrový okruh kolem Vraní
Skály.
Start: Knížkovice u koupaliště od 9 do 10 hod.
Příjezd po silnici do Knížkovic, dále po modré
turistické značce.
Doprava: Do Knížkovic je zajištěna autobusem
v 9 hod. z náměstí (ČSAD).
Odměna: Diplom pro děti, pro všechny špekáček k opékání a radost ze společně prožitého dne.
Na shledání u ohníčku se těší pořadatelé KČT.
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Naposledy
Plno lidí zná ten pocit, když se musí loučit.
Tento pocit si v pátek 30. května prožily i deváté třídy na svém posledním školním výletě
v Albrechticích.
Obě třídy mohou říci, že si tento výlet pořádně
užily a šťastně se rozloučily, i když se loučení neobešlo bez slziček.
Jenže to jsme se loučili trochu předčasně. V pátek 27. června jsme e sešli naposledy. Paní učitelka nám rozdala vysvědčení, pan školník nám naposledy zazvonil a potom jsme už pospíchali rychle na radnici, kde se konalo slavnostní rozloučení
se žáky 9. tříd. Každá třída měla tento slavnostní
akt samostatně, nejdříve 9. A, poté 9. B. Když jsme
se v krásném prostředí obřadní síně posadili, pan
starosta, paní ředitelka a naše třídní paní učitelka
měli proslov. Děvčata z pěveckého sboru
Skřivánek zazpívala "Valčík na rozloučenou" a zarecitovala se moje báseň "Loučení". Obdrželi jsme
pamětní listy a všichni jsme se poté podepsali do

Spolupráce s Nadaãním
fondem dûtského
a juniorského tenisu
V začátku loňského roku jsem oslovil NF
a požádal o spolupráci. Věděl jsem, že je jistě
velká spousta dalších zájemců. Nicméně mě
zástupci fondu velmi mile překvapili v závěru
roku.
Jelikož jedním z cílů NF je rozšiřování tenisu
na školách v různých lokalitách, bylo součástí
programu i soustředění skupiny vybraných dětí
z různých koutů Čech a Moravy. Na základě mé
komunikace se zástupci NF jsem byl pozván se
dvěma svěřenci (Vašík Slezák - 1996, Katka
Prouzová - 1994) na toto soustředění v prosinci
minulého roku do Tanvaldu. Celá akce byla velmi kvalitně připravená a to, že "mí maličcí" vyhráli v celkovém hodnocení závěrečnou "tenisovou olympiádu", to byla jen radost nad rámec
naší spokojenosti.
Dalším projektem NF bylo letošní tenisové
soustředění v Radnicích u Rokycan v termínu
10. - 15. 8. Zdický tenis byl opět pozván v zastoupení těch nejtalentovanějších z kategorie
přípravky. Přesněji jsem dostal možnost vzít sebou tentokrát 4 děti dle mého uvážení.
Soustředění se zúčastnili Katka Prouzová
(9 let), Ondřej Lipčák (10 let), Vašík Slezák (7
let) a Jakub Kolebaba (10 let). Trénink probíhal
pod vedením známých tenistů Heleny Sukové
a Jiřího Medonose. Soustředění se zúčastnilo 35
dětí z celé republiky.
Chci tímto kratičkým článkem jen malinko
přiblížit skutečnou tvář tenisového dění ve
Zdicích. Vím, že mám okolo sebe spoustu výborných rodičů, jejichž ratolesti se rozhodly
obětovat svůj volný čas tomuto nádhernému
sportu. Tímto jim chci alespoň trochu poděkovat za jejich pomoc a jako odplatu jim chci dát
vědět, že snaha posunovat veškeré tenisové dění k té nejvyšší úrovni, je z mé strany stále větší. Spolupráce s NF je toho dokladem a vznik
tenisové specializace v první třídě základní školy od příštího školního roku tuto snahu jen podtrhuje.
Jiří Rosol, TŠ

pamětní knihy. V ten den se deváté třídy rozpadly.,
ale v mých vzpomínkách zůstanou vždycky pohromadě.
LOUČENÍ
Tak už nastal konec,
po letech nám odzvonil zvonec.
Musíme se rozloučit v dobrém,
no tak proč odcházet ve zlém?
Sbohem všichni, mám vás ráda,
v každém z vás vidím kamaráda.
Staří známí odchází
a ti noví přichází.
Ti, co pláčou, neplačte
a vy, mračouni, se nemračte.
Hej lidi, svět přeci nekončí,
to se jen devítky loučí.
Naše přátelství přece nikdy neuhasne,
mějte se proto v prváku krásně!
Michaela Hejná, 9. A

Z DENÍKU
POLICIE âR
5. 7. Zdice - V šetření je výskyt padělku pětisetkorunové bankovky.
Ukrajinka bez dokladů byla předána cizinecké
policii.
6. 7. Knížkovice - NP ukradl RZ AEO -37 - 60.
7. 7. Černín - NP poškodil a ukradl dopravní
značky na silnici z Černína ke Kostalu. Neviděl
ho někdo?
15. 7. Zdice - Oznámeno spr. orgánu kousnutí
psa uvázaného u koše před poštou.
16. 7. Zdice - NP rozbil sklo u os. auta
v Havlíčkově ulici. Neviděl ho někdo?
17. 7. Zdice - Další jízda byla zakázána řidiči,
který požil alkohol. Oznámen spr. org.
18. 7. Zdice - Slovní a fyzické napadení mezi
rod. příslušníky oznámeno spr. orgánu.
Nalezená peněženka s osobními doklady
a penězi byla předána majiteli.
19. 7. Zdice - NP ukradl tel. drát mezi ČD stanicemi Zdice - Libomyšl.
21. 7. Stašov - Slovní vyhrožování po MT oznámeno spr. orgánu.
22. 7. Zdice - NP se vloupal do prodejny
a ukradl větší množství cigaret, alkohol a potraviny. Neviděl ho někdo? Je v šetření.
23. 7. Zdice - Slovní vyhrožování bude předáno
spr. orgánu.
31. 7. Stašov - Pachatel, který založil černou
skládku, byl zjištěn a bude oznámen spr. org.
1. 8. Zdice - Vloupání do tří vozidel, kde NP
ukradl autorádio Blaupunkt, autorádio Philips
a gola sadu. Neviděl někdo pachatele?
2. 8. Zdice - Slovní a fyzické napadení předáno
spr. orgánu.
3. 8. Zdice - Krádež RZ BEE 64-99 je v šetření.
3. 8. Hředle - NP ukradl tvrdé dřevo. Je to již několikátý případ. Neviděl někdo pachatele vozit
dřevo?
mjr. Bláha, vedoucí oddělení
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Zajímavé nebe nad Zdicemi

Zlaté plakety za dárcovství krve převzali na červnové schůzi zdické organizace Červeného kříže
Alena Fejtová, František Mego a Stanislav Chott
Dodatečně byly předány Čestmíru Tišerovi a
Jiřímu Hruškovi. Na snímku pan František Mego
přebírá ocenění z rukou paní Jany Kučerové, ředitelky Úřadu oblastního spolku ČCK v Berouně.
Foto: Ivana Fryšová.

Zdické meteorologické
okénko - ãerven
V měsíci červnu bylo 5 jasných dní, 6 dní skoro
jasných, 12 dní polojasných, 3 dny oblačné, 2 dny
skoro zatažené a 2 dny zatažené. Z toho bylo 15
dní letních s teplotou mezi 25° C až 29,9° C a 10
dní tropických s dosaženou teplotou nad 30° C.
Nejnižší teplota vzduchu: 8° C 22. 6. (neděle),
9° C 27. 6. (pátek).
Nejchladnější den: středa 18. 6., kdy se teplota
pohybovala od 15° C do 20° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 34° C 12. 6. (čtvrtek),
33° C 5., 23., 30. 6. (čtvrtek, pondělí, pondělí).
Nejteplejší den: čtvrtek 12. 6., kdy se teplota pohybovala od 15° C do 34° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 979 milibarů, t.j. 734,3
torrů 30. 6. (pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 999 milibarů, t.j. 749,3
torrů 14. 6. (sobota).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 26,50 l vody
12. 6. (čtvrtek).
Celkem v měsíci červnu napršelo: 43,40 l vody
na 1 m2. Zaznamenáno bylo 6 bouřek.
Celkově patřil červen k nejteplejším a nejsušším
měsícům v posledním desetiletí.
Josef Hůrka

K životu obce patří i události, které se odehrávaly v jejím vzdušném prostoru.
K těm pozoruhodným, jak zapsáno v kronice
obce, patřil přelet jedné z největších vzducholodí
"GRAF ZEPPELIN" s německou posádkou, uskutečněný 25. srpna 1930, 15 minut po poledni.
Autorem vzducholodě byl německý konstruktér
Ferdinand Zeppelin (1838 - 1917) a patřila k největším řiditelným vzducholodím s pevnou vnitřní
konstrukcí na světě. Její pomalý přelet nad obcí ve
směru od Prahy na Plzeň byl sledován početnými
občany, než definitivně zmizela u Žebráku za obzorem.
Zvláštní kapitolu tvořily přelety stovek bombardovacích letadel anglo - amerických perutí za II.
světové války. Byla to nezapomenutelná letecká
podívaná, vzbuzující na jedné straně naději na brzký konec války, na druhé straně obavy a strach, aby
obsah pumovnic nevypustily nad Zdicemi nebo
v nejbližším okolí.
Při jednom z těchto početných přeletů bombardovacích letadel, které se realizovaly ve výšce 8 až
10 tisíc metrů, letělo jedno z letadel ve směru od
Černína na Zdice nápadně nízko. Náhle se od letadla oddělil ve slunečních paprscích stříbrně zářící
doutník, který s ohlušujícím výbuchem a následnou tlakovou vlnou dopadl nedaleko, dnes už neexistující, lanové dráhy z dolu Hrouda do
Králodvorských železáren, v ostré zatáčce na cestě
ze Zdic do Černína. Podle vyjádření místních četníků se jednalo o vzdušné torpédo, nejobávanější
klasickou pumu II. světové války. Výbuch v poli
vytvořil obrovský hluboký kráter, ale lanové dráze
vůbec neublížil. Energie pumy se utlumila v měkké půdě zoraného pole.
Byla to poslední odhozená puma před nouzovým přistáním letadla v okolí Dobříše. Podle informace posádka nouzové přistání přežila, byla
však okamžitě zatčena německým gestapem.
Nálety stihačů na pozemní cíle, zvláště na železniční lokomotivy a vojenské transporty, byly za

dobrého počasí, od velikonočních svátků roku 1944
do konce války, skoro denní záležitostí. Jednoho
dne jsme pozorovali útok stihačů na zdické nádraží
z okraje kamenolomu na Knihově (dnes zarostlý lesem) a mávali letícím pilotům v naší výškové úrovni na pozdrav. Po třetí otáčce nad zdickým údolím
se u jedné stihačky pootevřel pilotní kryt a na louku za našimi zády dopadl stříbrný balíček s pěti
mléčnými čokoládami. Co tento pozdrav a kvalitní
sladkost pro nás znamenala, nelze slovy popsat. Od
té doby jsme tam pravidelně sedávali, ale čokoládový pozdrav se už neopakoval.
V polovině roku 1946 kroužilo nad Zdicemi pozorovací letadlo. Podle přerušovaného chodu leteckého motoru a černých výfukových plynů se zjevně jednalo o vážnou poruchu. Po několika obletech
Zdic se letadlo sneslo na Knihov. Ani na chvíli
jsme nezaváhali a vyběhli s kluky co nejrychleji na
kopec. Letadlo na louce nebylo. Teprve po podrobném průzkumu okolí jsme spatřili trosky letadla
zabořeného mezi stromy na východním svahu
Knihova. S obavami o život pilota scházíme k místu havarie. K naší velké radosti seděl pilot před letadlem na louce a kouřil. Mimo drobných odřenin,
vážného zranění neměl. Podle jeho vyprávění došlo k poruše motoru a k následnému rozhodnutí
nouzově přistát. Z výšky mu louka na Knihově připadala pro přistání dostatečně dlouhá a rovná.. Ve
skutečnosti ji však přeletěl a dosedl až na svažující se louce směrem k řece Litavce. Měl veliké štěstí, neboť pilotní kabina skončila mezi stromy nepoškozena, zatímco náraz křídel do stromů je zcela
zdemoloval.
Pilot nabídnutou pomoc s díky odmítl, neboť vysílačkou již seznámil svého velitele s místem nouzového přistání. Ještě téhož dne byl převezen na
vojenské letiště a havarované letadlo bylo během
dvou dnů demontováno a odvezeno.
Jak patrno z těchto několika příhod, bylo nebe
nad Zdicemi svědkem pozoruhodných událostí,
které snad stály za zaznamenání.
Josef Hůrka

Zdické meteorologické
okénko - ãervenec
V měsíci červenci byly 4 dny jasné, 3 dny skoro
jasné, 8 dní polojasných, 6 dní oblačných, 5 dní
skoro zatažených a 5 dní zatažených. Z toho bylo 8
dní tropických s teplotou nad 30° C a 9 dní letních
s teplotou od 25° C do 29,9° C.
Nejnižší teplota vzduchu: 8° C 14. 7. (pondělí),
9° C 11. 7. (pátek)
Nejchladnější den: úterý 1. 7., kdy se teplota pohybovala od 14° C do 18° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 35° C 21. 7. (pondělí),
34° C 27. 7. (neděle), 33° C 16., 17., 22. 7. (středa,
čtvrtek, úterý)
Nejteplejší den: pondělí 21. 7., kdy se teplota pohybovala od 15° C do 35° C.

Slova chvály jsou slyšet od mnoha návštěvníků hřbitova na práci jeho správce pana Jaroslava Kosíka
(na snímku vlevo). Lidé hovoří o dobře uklizeném hřbitovu v průběhu celého roku, zvláště chválí vzorně
vysekané větší i malé travnaté plochy. Pochvalu vyslechl i od pana Šroubka z Chodouně.
Foto: Sm.
Nejnižší tlak vzduchu: 979 milibarů t.j. 734,3 torrů 1. 7. (úterý)
Nejvyšší tlak vzduchu: 999 milibarů t.j. 749,3 torrů 7., 8., 19., 29., 30.7. (pondělí, úterý, sobota, úterý, středa)
Největší dešťové srážky na 1 m2: 15,10 l vody
25. 7. (pátek)
Celkem v měsíci červenci napršelo: 91,23 l vody
na 1 m2. Zaznamenáno bylo 7 bouřek. Josef Hůrka

Zájezd s MS ââK Zdice
MS ČČK Zdice pořádá 27. září zájezd do
Smetanových Jabkenic a do zrenovovaného zámku
Dětenice. Odjezd v 6.30 hod. z autobusového nádraží. Cena pro členy ČČK - 80 Kč, pro ostatní 140
Kč. Přihlášky do 10. září u pí Tarantové, roh
Husovy a Šrámkovy ulice a pí Koželuhové Šrámkova ulice.
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LDT âASTOBO¤ 2003

Zpestřením programu letního tábora dětí ze Zdic
a okolí, konaného Společenským klubem Zdice
v rekreačním středisku Častoboř, byla určitě jízda
na koních. Na snímku vpravo jeden z oddílů tábora.
Foto: Archiv LDT.
Od 29. června do 12. července tohoto roku
pořádal Společenský klub Zdice již počtvrté
Letní dětský tábor pro děti ze Zdic a okolí.
Druhým rokem se tábor uskutečnil u břehu řeky Vltavy, a to přímo v rekreačním zařízení
města Sedlčany "Častoboř", kde jsme se setkali, stejně jako v loňském roce, s vřelým přijetím
a bezproblémovým chodem tábora.
V letošním roce jsme navýšili počet dětí na 80 a
dospělých na 12. Děti s námi hrály celotáborovou hru
s názvem "ZLATÁ HOREČKA aneb šílená jízda za

zlatem", a podle jejich reakcí se hra líbila a byla úspěšná. Dále děti soutěžily v jednotlivcích v celotáborové olympiádě a v dalších doprovodných soutěžích.
Vedoucí se snažili, aby děti měly zase nové soutěže,
poněvadž větší část dětí s námi jela již po několikáté.
Dalším oblíbeným programem dětí byly jízdy na koních, které z nedaleké Radíče přivezl až do tábora pan
Švejna se svou dcerou a děti na nich mohly jezdit celé odpoledne. Oblíbené byly také večerní diskotéky
se soutěžemi a s výukou některých tanců. Děti se byly několikrát koupat ve Vltavě, kde na ně čekaly připravené vodní hry v podobě rýžování zlata nebo pla-

Skauti táboﬁili

Na snímku část skautů při večerním nástupu, při kterém se dovídali program dalšího dne.
Foto: Archiv oddílu skautů.
Letní skautský tábor oddílu Jestřáb se konal Točník a navštívili i sousední tábor králodvorských
od 6. do 27. července ve Hředlích. Třítýdenní tá- skautů. Asi největším zážitkem pro nás všechny
bor se uskutečnil i přesto, že několikaletá vedoucí bylo promítání a povídání si o hvězdách, planetách
oddílu a hlavní vedoucí předešlých táborů paní a galaxiích s hvězdáři ze Štefánikovy hvězdárny.
Nováková (Medík) ze zdravotních důvodů ukon- Děti spolupracovaly při stavbě a bourání tábora, v
čila svou činnost. Dvě vedoucí - Lucie Nováková noci chodily na hlídky, měly službu v kuchyni. Při
a Denisa Landová - se staraly o 12 dětí, pro které dešti zpívaly v jídelně při flétně a klávesách a písbyl tábor vyvrcholením celoroční činnosti oddílu. ničky zazněly také dvakrát u táborového ohně.
Program tábora vyplnila řada her, které vyžado- Očividným zážitkem bylo i vaření večeře po druživaly od dětí znalost skautských dovedností. Děti nách v kotlících a opékání špekáčků. Na výpomoc
uplatnily šifrování, morseovku, uzlování, práci v oblasti her několikrát přijela i sestra Myšlenka
s nožem a sekerou, práci s buzolou a mapou, pře- (paní Synková). Po celou dobu tábora nás zásobosuny v terénu podle azimutů, pěší túry, práci s lu- vali uvařeným jídlem a pitnou vodou Novákovi.
pou při vypalování upomínkových koleček, vy- Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se na
zkoušely si batikování a výrobu zvířátek z korálků. uskutečnění tábora podíleli, zejména Svazu branně
V programu měly děti také hod granátem na dálku technických sportů Beroun, MěÚ Zdice a panu
a cíl, střílení ze vzduchovek a lukem a míčové hry. Jiřímu Synkovi.
Trénovaly běh na 60 a 100 m na čas, stihly táboroZa vedení tábora Lucie Nováková.
vou pouť, karneval, plnění bobříků hladu, mlčení, P.S. Od září bychom rádi rozšířili oddíl dětí zejména
odvahy, květin a dřevin.
o děti ve věku 6 - 9 let. Kontakt na telefonu 311 686
Chodili jsme se koupat, udělali si výlet na 468 - pí Nováková. Uvítáme i spolupráci rodičů.

vení vorů. V letošním roce jsme bohužel nejeli parníkem, protože po loňských povodních byla snížena
hladina řeky a v našem území parníky nejezdily.
Největším zážitkem dětí bylo jistě přespání v chýších, které si postavily z větví a klád. Doprovodným
programem této etapy celotáborové hry bylo uvaření
polévky a čaje v kotlíku a dále hlídání svého území
okolo chýše před nepřátelským zvědem. Naštěstí děti
zvěda objevily a tak mohly klidně spát až do rána, kdy
již byl pro ně připraven další program, a to boj o dobytí tábora. Programu, který vedoucí od ledna pro děti
připravovali, bylo po celý průběh tábora dost a nechyběl ani proslulý bobřík odvahy, na kterého se děti moc
netěšily a obávaly se ho. Byl rozdělen podle obtížnosti
na dvě věkové kategorie - pro děti od první do čtvrté
třídy a od páté do deváté třídy. Všechny děti bobříka
odvahy zvládly a tím si vysloužily drobné sladkosti.
Průběh celého tábora přes malé zdravotní problémy dopadl dobře a všichni se již těšíme na příští rok.
Rád bych poděkoval všem vedoucím LDT, jsou to:
Václav Štípek, Michal Voráček, Jan Šabat, Tomáš
Černý, Václav Košťálek, Andrea Rosenbaumová,
Aneta Šimonová, Jana Fuxová, Alena Froňková, Jana
Francová a Petra Pánková. Moje poděkování patří dále všem pracovníkům rekreačního zařízení Častoboř
v čele s vedoucím panem Pavlem Hodysem.
Na závěr děkuji městu Zdice, všem sponzorům
a rodičům, kteří přispěli finančně nebo drobnými
dary na náš letní dětský tábor.
Přemysl Landa, hlavní vedoucí LDT Častoboř

Dobr˘ nápad
Přišli s ním pánové Jaroslav Švec a Jiří Dudek,
kteří se rozhodli uspořádat na hřišti u nové školy
turnaj v malé kopané. 1. ročník této zajímavé akce
se uskutečnil v sobotu 16. srpna 2003 ve spolupráci s Městem Zdice a za přispění sponzorů Café bar
Pelikán a Pavla Špačka, kteří zajistili občerstvení.
Dalším sponzorem turnaje byla firma ROMI
group, která se postarala o ozvučení turnaje.
Zúčastnilo se celkem sedm smíšených družstev,
která byla složena ze dvou dospělých a tří dětí.
V turnaji hrálo také družstvo zdické mládeže, které si zvolilo označení Sparta. Toto družstvo zvítězilo před všemi smíšenými družstvy. Pro vítěze byl
připraven Krtkův dort.
Motivací pořadatelů uskutečnit tento turnaj bylo
rozšířit nabídku sportovního a kulturního vyžití dětem, které zůstávají o prázdninách se svými rodiči
doma ve Zdicích.
Co víc dodat? Jen víc takových nápadů!!! Víteli o podobných akcích, napište nám do redakce
Zdických novin.
- sm -

INZERCE
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Smíšené zboží
Zdravotní pojišťovna
METAL-ALIANCE

Z fondu prevence pﬁispíváme na:
❒ Ozdravné pobyty dûtí a mládeÏe
poﬁádané M·, Z·, S·, SOU, OU
❒ Klimatické léãení u moﬁe
❒ Zv˘hodnûní dárcÛ krve
❒ Podnikové a manaÏerské programy
❒ Slevy na poji‰tûní LVZ a ve vybran˘ch prodejnách
❒ Hodiny plavání zdarma
❒ Novinka - kurzy pro tûhotné
Nyní novû formou balíãkÛ - pﬁíspûvek ve v˘‰i 300 - 500 Kã
- pro v‰echny vûkové kategorie
BliÏ‰í informace Vám rádi podáme na na‰ich pracovi‰tích v:

❒ Hormonální antikoncepci
❒ Fixní ortodoncii (rovnátka)
❒ PodpÛrné rehabilitaãní programy
(masáÏe, cviãení)
❒ Oãkování proti klí‰Èové encefalitidû
❒ Oãkování proti virové hepatitidû
typu A
❒ Zdravotní prohlídky pro v˘konnostní a vrcholové sportovce

Berounû, Husovo nám. 175, tel. 311 625 516
Hoﬁovicích, 9. kvûtna 206, tel. 311 516 550

www.zpma.cz

MILUŠE PODSKALSKÁ
NIKDE NENÍ LEVNĚJI
MLÉKO polotuč. - 10,90 • ROHLÍKY Beroun - 0,90 • EIDAM
CIHLA - 89,90 • HORALKY - 3,90
• TATRANKY Opávia - 4,90 •
LIMO 2 litry - 7,90 • VODA sodová 2 litry - 6,90 • MATTONKA 10,90 • KÁVA - 3,90 • FERNET 109,90 • RUM - 64,90 • MOUKA 6,90 • VEJCE - 1,90 • STAROPRAMEN pivo 8,50 • FLÓRA - 19,90 •
OLEJ - 22,90 • CUKR - 16,90 •
HERA - 12,50 • MÁSLO - 19,90 •
PERNÍKY - 4,90 • HERKULES 139,90 • POLIČAN - 139,90 •
PÁRKY, KABANOS, GOTHAJ 39,90 • ŠPEKÁČKY - 38,90

Potﬁebujete snadno a rychle sehnat peníze na bydlení?
Nabízím pro Vás řešení:
Úvěry a překlenovací úvěry. Stavební spoření, do 30. 9. 2003 výhodné bonusy.
Stavební spoření pro děti zdarma. Hypotéční úvěry.
Dále nabízím tyto služby:
Penzijní připojištění.
Pojištění majetku.
Životní a kapitálové pojištění osob.

JUDr. Josef Dûtka - finanãní poradce
Bavorynû 57, telefon: 728 851 357, 311 686 110

TURBO - SD ZDICE
Pátek 26. 9. 2003
Vstupné 150,- Kã.
Zaãátek ve 20 hodin.
Pﬁedprodej:
Spoleã. dÛm Zdice Po - ât 7 - 15.30 hod.,
Pá 6 - 14.30 hod.(tel.311 685 186,603 382 191)
Mûstské informaãní centrum Beroun (tel. 311
654 321)

POZOR!!!20 - 21 hod. pﬁedkapela MEJ-DEJ

AMCICO AIG Life
Fotografie do Zdick˘ch novin

hledá spolupracovníky (i na VPP)

Příjem 15.000 Kč/měsíc,

zpracovává

nebo provizní systém

PraÏská 1349

Hoﬁovice.
Kvalitní fotografie jiÏ od 0,80 Kã
pro Vás zaji‰Èuje drogerie
A. ¤echtáãková, Husova ulice, Zdice.

Konzultační činnost
v oblasti finančnictví.
Školení zajištěno.
Informace:

Milena Tenczová, 608 121 853
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