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Olympiáda v Domovû dÛchodcÛ

K 1. září 2003 připravila společnost PROBO
TRANS BEROUN, spol. s r. o. některé novinky
Pro zdické občany je důležité zavedení zkušebního provozu spojení mezi Hořovicemi (nemocnice) a Zdicemi o sobotách a nedělích.
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Pietní akt
U příležitosti 85. výročí vzniku Československa
se uskuteční v úterý 28. října 2003 v 10 hodin
pietní akt položení věnců ke hrobům obětí 1. a 2.
světové války. Vedení města zve veřejnost k účasti
na této vzpomínkové akci.

Zapálením olympijského ohně začala
2. Olympiáda seniorů, která se uskutečnila za účasti 5
soutěžících družstev v úterý 23. 9.
v DD ve Zdicích.
Zvítězilo družstvo domácích seniorů. Na
dalších místech se umístila družstva v pořadí: 2. DPS Beroun,
3. DPS Žebrák, 4.
DD Hostomice Zátor, 5. DD Unhošť.
Na snímku vítězné
družstvo.
Foto: - sm -

Zdické noviny
informují

Krásná atmosféra vládla na koncertu 5. ročníku Poncarových Zdic. Potleskem si posluchači vyžádali ve
finále večera přídavek. Na snímku při závěrečném finále (zleva) moderátor Karel Vydra, zpěváci
František Patera, Dáša Maříková, Josef Oplt a Ivana Brožová. Hrála Hořovická muzika Bohumila Vojíře.
Foto: Jana Borecká.
Maříkovou, Janou Henyšovou, Františkem Paterou
a Martinem Henyšem. Ti všichni spolu s hosty veJejich letošní ročník, který se konal v sobotu čera - známými a skvělými zpěváky Ivanou
20. září, byl už tak trochu jubilejní. K dosažení prv- Brožovou a Josefem Opltem - připravili pro posluní desítky chybí tomuto festivalu sice ještě druhá po- chače dvě hodiny pěkných hudebních zážitků.
Koncert byl sestaven tak, aby se představily ználovina, ale tradice této kulturní události, která byla
založena v roce 1999, zdárně pokračuje. V průběhu mé, ale i méně známé melodie jak Josefa Poncara, tak
svého dosavadního trvání si festival získal už své jmé- i ostatních autorů, kterým tradičně patřila druhá polono a stává se známou kulturní událostí. Setkávají se vina koncertu. V ní zazněly skladby Vackovy,
na ní milovníci dechovky nejen z našeho města, ale Vejvodovy, Bláhovy, Borovičkovy, Valdaufovy,
přijíždějí i posluchači z blízkého i vzdáleného okolí. Finkovy, Khásovy, ale i přítomných Františka
Vždyť česká dechovka patří k těm hudebním žán- Živného a Josefa Vejvody. Příjemnou atmosféru verům, které mají velký ohlas nejen v naší republice, čera navozovalo i průvodní slovo osvědčeného a obale s velkou odezvou se setkávají vystoupení našich líbeného moderátora Karla Vydry, který účinkoval už
na čtyřech ročnících Poncarových Zdic.
dechových orchestrů i v zahraničí.
Na zážitky z koncertu jsem se zeptala alespoň
Na koncertu letošních Poncarových Zdic se ve
Společenském domě ve Zdicích představila příz- některých účastníků.
nivcům dechovky Hořovická muzika Bohumila J. Kozel: Mně se vystoupení kapely líbí jako vždy
Dokončení na str. 2.
Vojíře se svými kmenovými zpěváky Dášou perfektně.

5. Poncarovy Zdice

Svoz nebezpečného odpadu
Městský úřad ve spolupráci s firmou Komunální
služby Hořovice uskuteční tuto akci v sobotu
11. října 2003. Jedná se o následující druh odpadu:
aku baterie, ojeté pneumatiky, suché galvanické
články, vyřazené televizory, televizní obrazovky,
vyřazené lednice - kompletní i nekompletní, elektrotechnický odpad (radia, mixery, PC apod.), plechovky od barev nebo se zbytky barev a laků, nádoby od motorových olejů, fridexu, oleje motorové, převodové, zářivky, výbojky, zahradní chemie.
Sběrná místa: Černín 9.15 - 9.25 h, Zdice - kotelna
9.30 - 9.40 h, Zdice - škola (Žižkova ul.) 9.45 - 10.00 h,
Zdice - u kostela 10.05 - 10.20 h, Zdice - kovošrot
10.05 - 10.20 h, Knížkovice 10.25 - 10.30 h.
Svoz nebezpečných odpadů je pro občany bezplatný. Odvoz a likvidaci hradí MěÚ. Právnické
osoby platí dle ceníku roku 2003.
Úprava povrchu silnice a oprava chodníku
v Husově ulici
V polovině září zahájila firma STRABAG
v Husově ulici plánovanou rekonstrukci chodníku
a vozovky. Řidiči se zatím nemusí obávat uzavírky
silnice. Ta bude uzavřena 13. - 20. října, kdy provoz aut bude odkloněn před Levínem na Černín.
Plynofikace Levínské ulice
V době uzavírky silnice v důsledku rekonstrukce vozovky v Husově ulici bude provedena plynofikace Levínské ulice. K plynu budou připojeny
i čtyři domy nacházející se na konci Zdic u státní
silnice při výjezdu na Beroun. Na realizaci plynofikace bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého
se přihlásily tři firmy.
Plynofikace a osvětlení Barákovy ulice
V roce 2001 bylo vydáno stavební povolení na
plynofikaci horní části Barákovy ulice.
Dokončení na str. 2.
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Firma STAFIN projekty a stavby, s.r.o. Plzeň prováděla v letních měsících ve Zdicích opravu čerpací stanice ČEPRO, a.s. Praha. Kolaudační řízení se uskutečnilo 23. září 2003. Snímek z 19. září je ještě z dokončovacích stavebních prací.
Foto: - sm -

Zdické noviny informují
Dokončení ze str. 1.
Protože v minulém volebním období nedošlo
k uskutečnění vlastní práce, usiluje město, aby plynofikace v této části byla provedena do konce letošního roku. - Koncem září bude provedena instalace
veřejného osvětlení v dolní části Barákovy ulice.
Obyvatelům Vorlovy ulice svítá naděje
V současné době se uskutečňují přípravné administrativní práce k územnímu a stavebnímu povolení na vybudování vodovodu a kanalizace ve Vorlově ulici (od
Zdíkova náměstí směrem na Knížkovice).
S vlastním provedením prací je počítáno v příštím roce.
Úpravy povrchu Poncarovy ulice
Firma Telecom provede v říjnu položení telefonního kabelu v Poncarově ulici. Po té bude provedena úprava povrchu ulice a vybudován nový chodník. Město uveřejní výzvu podnikatelským subjektům k přihlášení se na realizaci této investiční akce.
Kanalizace v ulici Na Vyhlídce
Dokončuje se projekt na tlakovou kanalizaci
v ulici Na Vyhlídce. Projektovou dokumentaci
zpracovává VaK Beroun. Obyvatele uvedené ulice navštíví projektant za účelem způsobu napojení se na kanalizaci.
Oprava chodníku v Komenského ulici
Tato akce byla zařazena do letošních investičních
akcí. Zatím bude provedena 1. etapa, na kterou bylo vypsáno výběrové řízení. Jedná se o opravu
chodníku od zatáčky směrem na Plzeň až po úroveň
sportovní haly. V případě finančních možností by se
pokračovalo dál směrem ke konci Zdic. Zatím nelze provádět opravu chodníku od zatáčky směrem do
města, protože v Komenského ulici právě v této části bude v příštím roce prováděna výměna plynového potrubí (podobně tomu bylo v roce 2002 ve zbývající části Komenského ulice a Na Farčině).
Problémy odvodnění
Město řeší problémy odvodnění území nad
Poncarovou ulicí. Problémy nastaly tím, že při budování Poncarovy ulice došlo k porušení meliorací. Řešení navrhne firma HYDROEKO Příbram po
geodetickém zaměření.
Z dalších stavebních úprav
V areálu školního hřiště v Žižkově ulici byl vybu-

dován nový sklad nářadí. Na realizaci se podíleli pracovníci MPZ, stavební práce provedl pan Špaček.
V říjnu bude vybudováno protažení chodníku ze
Školní ulice do Velizské ulice.
MěÚ Zdice, oddělení dopravy oznamuje
Podle nařízení města Berouna číslo 6/2003 ze
dne 8. 9. 2003, kterým se stanovují úseky silnic, na
kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období, bude silnice č. III/11545 Zdice - Slavíky (celkem 2,5
km) v zimním období, tj. od 1. 11. 03 do 31. 3. 04
udržována pouze pluhováním.
Výzva k zaplacení poplatků za TKO
MěÚ upozorňuje občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za odvoz komunálního odpadu, aby tak učinili
neprodleně v co nejkratší době. Platbu na letošní rok
bylo možno uskutečnit ve dvou částkách, přičemž
druhá z nich měla být zaplacena do konce srpna 2003.
Příručka do každé rodiny
V rámci civilní obrany bude prostřednictvím
České pošty rozeslána do rodin Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení. Tato příručka obsahuje návod,
jak se připravit na dopad možných následků živelních
pohrom a dalších mimořádných událostí (např.
dopravní nehody s únikem nebezpečných látek, ropné havárie, radiační havárie), které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku a poškození životního prostředí.
Nabídka podnikatelům
Město Zdice nabízí všem místním podnikatelům
možnost reklamy a propagace na webové stránce
města, která je www.mesto-zdice.cz. Do konce letošního roku lze tuto možnost využít zdarma.
V případě zájmu je možné předat texty osobně
na MěÚ nebo zaslat na adresy starosta@mesto-zdice.cz nebo tajemník@mesto-zdice.cz.
Zlepšení kvality počítačové sítě
Práci na úřadech si v dnešní době vůbec nelze
představit bez použití počítačů. Předpokladem dobrých pracovních výsledků je mimo osobních kvalitních hodnot pracovníka určitě velmi dobrá počítačová síť. Právě instalováním strukturované kabeláže, která byla na MěÚ provedena, došlo ke zlepšení kvality počítačové sítě na radnici.
- sm -

V˘zva pro drobné a stﬁední podnikatele ze Zdic a okolí
Vedení města Zdice v souladu se svým programovým prohlášením o podpoře místních podnikatelů vyzývá tímto všechny zájemce o výstavbu provozovny v průmyslové zóně, aby vstoupili do jednání s vedením města a sdělili svoje představy a záměry.
Město má zájem koordinovat rozvoj průmyslové zóny, proto je potřeba zmapovat potřeby místních podnikatelů, či podnikatelů z okolí, a dát do souladu jejich požadavky s možnostmi města. Vedení města bude podporovat
místní podnikatele a živnostníky především tím, že jim poskytne příslušný informační servis. Ing. Jaroslav Vožeh

Dokončení ze str. 1.
Hořovickou muziku mám rád, mám v ní řadu výborných kamarádů. Hrají bezvadně, není třeba víc
dodávat.
O. Sládková: Mně se dechovka líbí, hlavně jsem
ráda, že nám paní ředitelka zařídila lístky, máme
dokonce první řadu. Je nás tu ze zdického domova
důchodců osm a líbí se nám valčíky i polky.
p. Pavlík: Hořovická muzika se nám vždycky líbí,
jezdíme na její koncerty do Hořovic, někdy zajíždí
i k nám do Komárova. Dnes jsme si ji přijeli poslechnout do Zdic a jsme spokojeni. Přijedeme zase.
J. Šprincová: Kapela se mi velice líbí. Dnešní
koncert má krásné obsazení, vystupuje hodně zpěváků. Konferenciér nás seznámil s novými věcmi,
které jsme ani neznali. Moc se mi to líbí.
R. Zvonařová: Jsem moc spokojená. Celý koncert byl
pohlazením na duši. Atmosféra v sále byla výborná.
J. Vejvoda: Já jsem nadšený. Šel jsem teď po skončení
koncertu pogratulovat panu kapelníkovi, panu
Poncarovi, obešel jsem všechny muzikanty a zpěváky.
Chtěl jsem jim poděkovat za tatínka, za sebe a samozřejmě za všechny ostatní spokojené posluchače.
F. Živný: Všechno dobře dopadlo. Kapela hraje
rok od roku lépe. Zpěváci byli bezvadní. Publikum
šťastné a spokojené. Co víc si lze přát?
Ing. J. Poncar: 5. ročník Poncarových Zdic se vydařil. Přes skutečnost, že koncert "postihlo" nebývale krásné letní horké počasí, byla návštěva velmi
dobrá. Věřím, že ti kdo přišli, nelitovali. Hořovická
muzika se představila ve výtečné formě, posílena
sólovým trumpetistou Ústřední hudby armády ČR
panem Hykrdou. Třešničkou na dortu pak bylo účinkování profesionálních zpěváků Ivany Brožové
a Josefa Oplta. Pro příští ročník chceme, budeme li živi a zdrávi, jak nutno dodat, pozvat výtečnou
kapelu Krajanku Václava Hlaváčka. Takže: Ať žije
6. ročník Poncarových Zdic!
Jana Smíšková

Zájezd do âernínského
paláce
Kulturní komise a Společenský klub Zdice připravují zájezd na prohlídku Černínského paláce v
Praze. Zájezd se uskuteční některý pátek v měsíci
říjnu. Sledujte, prosím, informace na plakátech.

Sbor dobrovoln˘ch
hasiãÛ Zdice vás zve na

POSVÍCENSKOU ZÁBAVU
SD Zdice - 18. 10. (so)
Hraje hudební skupina GONG, ﬁídí
Václav Svoboda.
Zaãátek ve 20 hodin.
Vstupné 60,- Kã.

Spoleãensk˘ klub Zdice
vás zve na hudebnû
zábavn˘ poﬁad

"IZERSKÁ PADESÁTKA"
Úãinkují:

ZDENùK IZER
a PETR FREUND.
Spol. dÛm Zdice - 16. 11. (ne),
zaãátek v 19 hod., vstupné 180,- Kã.
Pﬁedprodej vstupenek: Spol. dÛm Zdice
Po - ât 7 - 15.30, Pá 6 - 14.30 hod.
(Tel.: 311 685 186)
a Mûstské informaãní centrum
Beroun (Tel.: 311 654 321).
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Zaãátek ‰kolního roku na Z·

"Ve škole se nám líbí a pilně se učíme číst, psát, počítat," říkají děti 1. tříd. Ať jim jejich zájem vydrží hodně dlouho a mají co nejlepší prospěchové výsledky.
Foto: - sm -

Rozhlas: dÛleÏitá souãást mûsta, nebo pﬁeÏitek?
Názory zdických občanů ke zřízení informačního systému města - městského rozhlasu. Při anketě byli v průběhu září osloveni v ulicích města
občané různých věkových skupin, od dětí až po
důchodce. Vybíráme některé zajímavé názory:
Rozhlas je pro město jistě velice důležitý, jelikož
za prvé: budeme moci informovat občany o kulturních akcích, které se budou pořádat a někteří lidé (například na zahrádkách) si to jistě velmi rádi poslechnou. A za druhé, a to je ten hlavní důvod, je to velice
důležité při havarijním stavu, abychom mohli snáze
informovat občany o hrozícím nebezpečí.
PL
Podle mého názoru dělá rozhlas z malého města
ještě menší. Myslím si, že by ty peníze měly být
využity raději na něco jiného, co třeba opravy silnic, stavba nových budov? Najdou se tu jistě lepší
upotřebení.
Studentka
Podle mě jsou to rozhodně dobře využité peníze,
rozhlas jistě potřebujeme!
Starší pán: FK
Rozhlas je určitě správná věc. Například, když
se něco stane, požár nebo podobně. Nebo kvůli
zprávám, protože třeba ne každý občan kupuje
Zdické noviny, a tak se mnoho věcí nedozví. Jsou
to jistě výborně využité peníze. Starší paní: MH
Já osobně opravdu nevím. Myslím si, že pokud

se stane něco skutečně závažného, je rozhlas opravdu důležitý, ovšem pokud má být neustále v provozu a snad tím i rušit klid města, pozastavuji se nad
otázkou, zda by třeba nebylo lepší pořídit pro případ nebezpečí raději auto s hlásnou troubou nebo
nějaký jiný účinný prostředek, jak lidi informovat.
Starší paní: DK
Podle mého názoru jsou to opravdu dobře využité peníze, když uvážíte, že v každé malé vesnici
rozhlas už dávno mají a u nás ve Zdicích sice byl,
ale potom ho sundali!
Starší paní: MK
Já si myslím, že je to úplná pitomost, protože
když vidím, co to dělá v Berouně, tak jsou to podle mě naprosto vyhozené peníze.
Studentka: LJ
Rozhlas je jedna z těch důležitých věcí, které ve
Zdicích chybí. S jeho pomocí budou lidé lépe informovaní a dozvědí se důležité věci, které by
k nim bez jeho pomoci došly za mnohem delší dobu nebo by o nich nevěděli vůbec. Co třeba když se
stane něco závažného, když někdo zemře nebo tak?
Tyto peníze jsou investovány nejlépe, jak mohou
být.
Starší paní: MP
Účastníci ankety si nepřáli zveřejnění svých
jmen. Ta jsou uložena v redakci. Anketu uskutečnila Petra Pánková.

Ve školním roce 2003/2004 dochází do ZŠ ve
Zdicích 481 dětí, což je o 10 méně než loni. Na
1. stupni je 257 dětí (z toho 125 dívek), na 2.
stupni 224 dětí (z toho 121 dívek).
O tyto žáky se stará v přepočtu na celý úvazek
26 pedagogických pracovníků. Někteří z nich pracují na malý úvazek a ve škole na opravdu malý
úvazek pomáhají 2 důchodci. Dá se říci, že škola
už pracuje na plné obrátky. Žáci 2. stupně se zapsali do povinně volitelných a nepovinných předmětů. Na nový předmět "psaní na počítači" je ve
škole nová pracovnice, obsazeny jsou i nepovinné
předměty na 1. stupni, začaly pracovat kurzy anglického jazyka i dyslektické skupiny. Žáci 1. tříd,
kteří jsou přihlášeni do nepovinného předmětu "tenisová příprava", už okusili první hodiny tréninku.
Pod vedením pana učitele Hampla se na 2. stupni
rozběhla nová dlouhodobá soutěž v kopané
"Kaktus cup". Žáci 4. tříd již navštívili pražské
Planetárium a nahlédli Oknem do světa vesmíru.
Pro žáky a jejich rodiče připravujeme na 26. září společné zábavné odpoledne "Jiřinková slavnost". Mgr. Miluška Holceplová, ředitelka školy

Zdické meteorologické
okénko
V měsíci srpnu bylo 10 jasných dní, 7 dní skoro
jasných, 8 dní polojasných, 3 dny oblačné a 3 dny
skoro zatažené. Z toho bylo 12 dní letních s teplotou mezi 25° C až 29,9° C a 17 dní tropických s dosaženou teplotou nad 30° C.
Nejnižší teplota vzduchu: 9° C 26. 8. a 28. 8.
(úterý a čtvrtek), 11° C 16., 17., 25. a 27. 8. (sobota, neděle, pondělí a středa).
Nejchladnější den: neděle 31. 8., kdy se teplota
pohybovala od 12° C do 18° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 37° C 13. 8. (středa),
34° C 3., 4., 8., 10. 8. (neděle, pondělí, pátek, neděle), 33° C 5., 9., 12. 8. (úterý, sobota, úterý).
Nejteplejší den: středa 13. 8., kdy se teplota pohybovala od 19° C do 37° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 977 milibarů, t.j. 732,8
torrů 29. 8. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1000 milibarů, t.j. 750,1
torrů 5. 8. (úterý).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 2,20 l vody
31. 8. (neděle).
Celkem v měsíci srpnu napršelo: 11,65 l vody na
1 m2. Zaznamenáno bylo 6 bouřek.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu
v Praze bylo letošní léto (od 1. června do 31. srpna)
nejteplejší za 228 let. Průměrná letní teplota
v ČR byla 22,4° C, ve Zdicích 22,55° C. Josef Hůrka

V˘herní hrací pﬁístroje ve Zdicích
Výherní hrací přístroje bychom našli téměř v každé restauraci, baru a
jiném podobném společenském zařízení. V republice je jich skoro 43 tisíc. Stát jen na správních poplatcích z jejich provozu vybral v roce 2002
celkem 1,4 miliardy korun. Provozovatelé hracích přístrojů odvádějí nemalé finanční částky i do rozpočtů obcí a měst.
Někteří majitelé heren přiznávají, že na jednom přístroji je možné vydělat
kolem 25 tisíc korun měsíčně. Podle zjištění Ministerstva financí se hráči ze
vsazené koruny vrátí už jen 75 haléřů. Přesto zájem o sázení v posledních letech nadále roste. Loni hráči vhodili do hracích automatů mince v hodnotě víc
než 41 miliard korun, a zpět se jim vrátilo o 10 miliard méně. Přitom zákon
umožňuje přístroj nastavit tak, aby hráči vyhráli 75 a dokonce až 100 procent
vkladů. Ve skutečnosti výherní podíl přesahuje 85 procent.
Rozšíření výherních automatů vyvolalo u nás nový negativní společenský jev
tzv. gamblerství. Přibývá jedinců, kteří jsou závislí na této hře, přitom se neléčí. Podle lékařů mají silnou touhu pokračovat v této činnosti. Postupně zvyšují
objem vsazených peněz, což u někoho může vést až k nezákonnému jednání.
Naděje snadno, bezpracně vyhrát, přitahuje k přístrojům i mládež. Tato skuteč-

nost vede obce a města k tomu, že značnou část příjmu z poplatků za provozování hracích automatů i ze zákona vynakládají mimo jiné na výchovu mládeže,
na jejich mimoškolní aktivity a do dalších veřejně prospěšných oblastí.
Pokud si promítneme situaci okolo VHP (výherních hracích přístrojů) přímo
ve Zdicích, dostáváme se k těmto číslům. Podle patřičné vyhlášky musí provozovatel zaplatit za každý VHP místní poplatek ve výši 5.000 korun na 3 měsíce. V loňském roce bylo vybráno celkem na místním poplatku 454.320 korun.
Vedle toho je provozovatel povinen zaplatit správní poplatek, který činí
z každého VHP 10.000 korun na 3 měsíce nebo 16.000 korun na 6 měsíců.
V roce 2002 bylo vybráno celkem 864.000 korun, z toho 50 procent se odvedlo příslušnému finančnímu úřadu.
Dále se tu objevuje výtěžek z provozování VHP, který je dán 6 % ze zisku provozovatele a ten činil, za loňský rok 240.000 korun a byl rozdělen pro účely MŠ
částkou 50.000, ZŠ 40.000, Společenského klubu 50.000 a technických úprav
koupaliště částkou 100.000 korun. V současné době je v provozu celkem 28
VHP. Každopádně výtěžek z hracích přístrojů bude i v budoucnu použit opět pro
účely školství, kultury a sportu.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta
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5. září navštívili
účastníci zájezdu pořádaného Kulturní
komisí a Společenským klubem Zdice
Zbraslav. Po prohlídce zámku s expozicí asijské kultury
zavítali do Památníku Jaromíra Vejvody.
Zajímavé vyprávění
o skladateli české
dechovky si vyslechli
od jeho syna pana
Jaromíra Vejvody,
který besedu uskutečnil bez nároku na
honorář.
Foto: Jana Borecká.

âinnost ââK
ve Zdicích
ČČK ve Zdicích má dlouholetou tradici.
V minulých letech se členové podíleli na zdravotním dohledu při různých závodech např.
cyklistických. Vychovávali v řadách školní
mládeže mladé zdravotníky, se kterými pak
dosahovali nejednoho úspěchu na okresních
soutěžích.
Pro dospělé pořádali MS poznávací zájezdy
např. do Čimelic, Polska, Itálie, Manětína aj. Ani
na starší členy se nezapomíná. Při jejich životním
jubileu byli navštěvováni s přáním a kytičkou.
Jsou rádi, že o nich stále víme a nezapomínáme
na jejich činnost v MS ČČK.
Ze skromných prostředků, které naše skupina
získává z členských příspěvků a částečně z akcí,
které pořádá, jsme v minulosti například přispěli
do sbírky na léčení malého Martínka Kliky, v loňském roce na obyvatele postižené povodní.
Dne 11. prosince 2002 bylo na členské schůzi
rozhodnuto o pokračování v činnosti a byl zvolen
nový výbor MS ČČK. V této souvislosti bychom
chtěli ještě jednou poděkovat bývalým členkám
výboru paní Libuši Vrbové a paní PhMr. Aleně
Leibnerové za jejich dlouholetou a obětavou práci ve výboru MS.
Výbor byl zvolen ve složení: předseda Jana
Koželuhová, místopředseda Hana Košťálková,
jednatel Zina Průšová, pokladní Marie Angelová,
revizor František Honzík, kulturní referent Alena
Tarantová, dárce krve má na starosti Helena
Pavelková ve spolupráci s Janou Kučerovou, ředitelkou OS ČČK Beroun, která je zároveň naší
členkou. Jubilanty, tj. starší členy MS, má na starosti Miluše Havrdová a členem výboru je Alena
Beránková. Důležitým článkem v naší skupině je
14 výběrčích, kteří zabezpečují předávání členských známek.
Do dnešního dne se nám podařilo splnit část
našich předsevzetí.
Od počátku naší činnosti jsme zaregistrovali nárůst členů MS. V současné době máme 230 členů.
V letošním roce máme 26 jubilantů, část
z nich byla navštívena osobně (jde o členy, kteří
oslavili 80 a více - do konce roku jich bude 11),
ostatním jsou zasílána blahopřání k jejich životnímu jubileu.
Ve spolupráci s firmou TOP Moravia se podařilo uskutečnit 2x přednášku o zdravé výživě a jejím dodržování pomocí titanového nádobí.
Výtěžek činil 1.760 Kč.
Dne 12. 4. 2003 jsme uspořádali zájezd do
Polska. Účastnilo se ho 37 osob. To by se nám nepodařilo, nebýt ochoty p. Červenky z firmy ACA,
který poskytl autobus. Ještě jednou mu děkujeme.
O akcích jsme průběžně informovali veřejnost
prostřednictvím Zdických novin. Do budoucna
bychom chtěli zajistit vývěsní skřínku ČČK.
Využili jsme též nabídky města a informace o nás
najdete i na jeho webových stránkách.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám pomohli a členům za jejich aktivní přístup. A pokud
je mezi vámi někdo a nebo ví o někom, kdo by
měl zájem podílet se na činnosti naší dobrovolné
organizace, případně přispět sponzorským darem,
je vřele vítán.
Mgr. Jana Koželuhová

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
OPUSTILI NÁS

NARODILI SE
3. 9. Vít Šimek, Zdice
9. 9. Nela Adamčíková, Zdice

23. 8. Antonín Moulis, Zdice
2. 9. Jiřina Štěpničková, Chodouň

77 let
73 let

VZPOMÍNKA
17. září uplynulo 11 let,
kdy nás navždy opustil pan
VÁCLAV ŠESTÁK z Knížkovic, 25. září by se dožil 73 let.
Stále na něj vzpomínáme
a všem, kteří vzpomenou s námi,
děkujeme - manželka Miloslava,
dcera Miloslava a syn Václav s rodinami.

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci říjnu 2003 oslaví:
88 let - Jarmila Jiráňová, Zdice
84 let - Antonín Rossý, Zdice
84 let - Emanuel Štefan, Zdice
83 let - Karel Jungmann, Zdice
83 let - Marie Velcová, Zdice
83 let - Marie Zvonařová, Zdice
81 let - Růžena Nováková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

PODùKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou veškerému personálu
Domova důchodců ve Zdicích za vzornou a obětavou péči, kterou všichni věnovali mé sestře, paní
Libuši Krásové, do posledních chvil jejího pozemského života. Ještě jednou přijměte můj nejupřímnější dík a uznání za tuto péči.
Josef Nosek s manželkou, Beroun

Dne 16. 10. 2003 uplyne 100
let od narození pana GUSTAVA
SOUČKA, zdického stavitele.
Vzpomínají synové s rodinami.

❁❁❁❁❁
Opustil nás kamarád
Když swingový orchestr Speciál hrál v neděli
24. srpna tohoto roku na pěší zóně ve Zdicích, většina přítomných si povšimla změny na postu zpěváka a konferenciéra. Chyběl totiž náš dlouholetý
kolega PEPA HENYŠ, který v té době bojoval
o život v kladenské nemocnici. Všichni jsme to věděli a hráli tak, jak jsme nejlépe uměli, aby mu ta
muzika pomohla a on vyhrál. Byl to však nerovný
boj, ve kterém neměl nejmenší šanci.
Pepa byl živel, který neustále sršel optimismem
a dobrou náladou, kterou přinášel i do orchestru,
když se nám právě nedařilo. Říkával, že tu bude
strašit do devadesáti let a my jsme tomu pevně věřili. Bohužel, 11. září jsme mu v Hořovicích zahráli naposled.
A tak teď sedí někde v tom muzikantském nebi,
ve které my všichni muzikanti věříme, už ho nic
nebolí a poslouchá krásný swing, který tak miloval.
Vy, kteří jste ho znali, věnujte mu kratičkou
vzpomínku. Děkuji.
Ing. Jiří Rach

SPOLEâENSK¯ KLUB VÁS ZVE
4., 18. a 25. 10. (so) - ZÁKLADNÍ TANEČNÍ
KURZY - vyučují manželé Kainovi, začátek v 15
hod. (4. 10. ve 14 hod.)
14. 10. (út) - PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE PRO
DŮCHODCE - od 16 hod. ve Společenském domě, vyprávění p. Topinky ze Státního archivu
v Berouně na téma: "Zdice našich prababiček".
Občerstvení zajištěno, vstup zdarma
23. 10. (čt) - BESEDA s redaktorem pořadu TV
NOVA "NA VLASTNÍ OČI" STANISLAVEM
MOTLEM - téma besedy: NACISTÉ POD OCHRANOU aneb 10 let pátrání po nepotrestaných

nacistických zločincích. Začátek v 17 hod. ve
Společenském domě, vstupné ZDARMA!
26. 10. (ne) - DĚTSKÁ DISKOTÉKA - DJ Karel
Moravec, soutěže, slosovatelné vstupenky, začátek
ve 14 hod., vstupné 10,- Kč
1. 11. (so) - REVIVAL ZÁBAVA s kapelou CRYSTAL PLANET - nejznámější rockové skladby,
začátek v 21 hod., vstupné 50,- Kč
POZOR! ZAHAJUJEME PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK NA: hudebně zábavný pořad
IZERSKÁ PADESÁTKA, který bude 16. 11. od
19 h, vstupné 180 Kč.
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www.mesto-zdice.cz
Nejsou tomu ani 4 roky, co jsem u příležitosti stého vydání Zdických novin v článku "Je to
hodně nebo málo" psal o jejich kladném hodnocení starosty a odpovědnými pracovníky celé
řady obcí a měst, kterým jsem měl možnost nabídnout některá vydání k přečtení a posouzení.
Tehdy jsem doslova uvedl, že: "Budoucnost si
vyžádá nové pojetí předávání informací, třeba pomocí elektronických novin přenášených do každé
rodiny na televizní obrazovku." V té době mě nenapadlo, že neuplyne mnoho vody v řece a díky
současnému vedení města se stane vzdálené přání
skutečností.
Ve výběrovém řízení, vypsaném MěÚ Zdice, získali důvěru dva mladí studenti Petr Kolařík a Petr
Rybák. Posledně jmenovaný vypracoval redakční
systém městských internetových stránek a Petr
Kolařík jejich grafické zpracování. Společně pak
mají na starosti správu těchto stránek, uspořádání
jejich obsahové náplně a průběžnou aktualizaci.
Už dnes všichni majitelé internetu ve Zdicích,
v celé České republice i v zahraničí, kteří projeví
zájem o život a dění v našem městě, mohou na oficiálních stránkách města, www.mesto-zdice.cz získat:
- základní informace o historii i současném životě
ve Zdicích,
- důležité informace MěÚ, které jinak ze zákona
musí být vyvěšeny k seznámení občanů na "úřední desce",
- personální obsazení jednotlivých funkcí na radnici, včetně kontaktního spojení s těmito osobami,
- složení vedení a zastupitelstva města (v současné
době ze známých důvodů rada není),
- usnesení městského zastupitelstva.
Dále obsahují internetové stránky:
Aktuální informace ze sportu a kultury. Ze zájmové činnosti dobrovolných společenských organizací, jako jsou Klub českých turistů,
Tělovýchovná jednota "Lokomotiva", Červený

Petr Rybák (vpředu) a Petr Kolařík při přípravě internetových stránek města.
kříž, Společenský klub a další. Náplň těchto internetových stránek je ovšem závislá na ochotě a obětavosti členů těchto organizací poskytovat ve
prospěch ostatních občanů potřebné informace.
Tady oba autoři internetových stránek prosí o větší
přísun těchto informací, jak obecně popisných, tak
hlavně časově aktuálních.
Důležitou složkou internetových stránek jsou
základní informace z oblasti zdravotnictví, kam
volat o "první pomoc", včetně kontaktů na Sbor
dobrovolných hasičů v případě požáru, či na
Českou a Městskou policii ve Zdicích.
Další informace jsou o možnosti stravování a ubytování, o vlakovém a autobusovém spojení Zdic
s okolními městy a obcemi. Internetové stránky
slouží také podnikatelům k propagaci jejich činnosti formou reklamy, která je do konce tohoto roku bezplatná. Městské internetové stránky jsou do-

plněny "Fotogalerií" se zajímavými snímky z kulturních a společenských akcí, včetně pohledů na
některá zajímavá místa města a nejbližšího okolí.
Internet poskytuje vazbu mezi občany a elektronickou podatelnou MěÚ. Občané se mohou obrátit na
představitele města s běžnými žádostmi
a dotazy prostřednictvím elektronické pošty
(podatelna@mesto-zdice.cz), aniž by se museli na
úřad dostavit osobně.
Členy redakční rady Zdických novin potěšilo, že
součástí internetových stránek MěÚ budou i tyto
stránky, které si budou moci přečíst nejen zdičtí
občané, kteří vlastní internet, ale i rodáci a ctitelé
Zdic a okolí, ať jsou kdekoliv. Je to nejen zásluha
současného vedení města, ale i obou mladých studentů, kteří se snaží o co nejlepší způsob moderní
komunikace mezi radnicí a občany, ale i o prezentaci města v tuzemsku i v zahraničí. Josef Hůrka
Prázdniny jsou nenávratně pryč a prvňáčkům nastala doba povinností. Na této fotografii
jsou právě ti, kteří nám
přišli před prázdninami
do domova důchodců
zazpívat a zatančit, než
se rozloučí s mateřskou
školou. Babičky a dědečkové se jejich vystoupením potěšili. Dík za
jejich odvahu a snahu.
Podívejte se i vy do očí
těm, kteří nám udělali
velkou radost.
Za všechny obyvatele
Marie Eliášková.

Z DENÍKU
POLICIE âR
7. 8. HŘEDLE - NP ukradl palivové tvrdé dřevo.
Neviděl ho někdo? Je v šetření.
NP ukradl spací pytel a další drobnosti.
10. 8. ZDICE - Výskyt padělku pětisetkorunové
bankovky je v šetření. Po pachateli se pátrá.
STAŠOV - NP ukradl bazénové čerpadlo a filtr z
bazénu. Je v šetření.
14. 8. CHODOUŇ - NP se vloupal do kontejneru
na PB lahve a ukradl 8 ks 2kg lahví.
18. 8. PRASKOLESY - NP se vloupal do objektu
ZD a soukromé firmy, kde odcizil menší částku peněz. Po pachateli se pátrá.
ZDICE - Krádež většího množství brambor a cibule z prostoru, který je střežen kamerou.
Pachatelé budou oznámeni spr. orgánu.
20. 8. CHODOUŇ - Fyzické napadení oznámeno
spr. orgánu.
22. 8. KNÍŽKOVICE - Při silniční kontrole zjištěn řidič malého motocyklu, který nevlastní ŘP
a před jízdou požil alkohol. Oznámen spr. orgánu.
23. 8. ČERNÍN - Slovní vyhrožování kvůli parkování na ulici. Je v šetření.
24. 8. ZDICE - Krádež peněz v bytě je v šetření.
Krádež MT při koupání u Litavky je v šetření.

Foto: - sm -

30. 8. CHODOUŇ - Při silniční kontrole zjištěn řidič, který před jízdou požil alkohol. Předáno spr.
orgánu.
31. 8. ZDICE - V herně krádež ledvinky s fin. hotovostí 5.000 Kč a doklady - je v šetření.
..
1. 9. ZDICE - Krádež os. auta Citroen-Berlingo
červené barvy RZ-BEI - 36 - 23. Je v šetření.
POZOR - řidič nechal auto otevřené s klíči!
ZDICE - Oznámeno ze Zdic, že obyvatelka domu

č. 866 již několik dnů nevychází. Po otevření bytu
se zjistilo, že žije. Byla převezena do nemocnice.
Podobné případy signalizujte policii ihned, zejména u starších osaměle žijících občanů. Děkujeme.
Z dřívějších případů se podařilo objasnit případy podvodného vylákání peněz za účelem oprav
komínů ve Zdicích.
Za policejní orgán: mjr. Bláha, ved. oddělení
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Vûãnû mlad˘ pamûtník

Pan Antonín Žáček z DD ve Zdicích je ve svých 92 letech stále velice čilý a plný zájmu. Věnuje se nejen
psaní povídek, ale rád maluje i na kameny. Stejnou výtvarnou zálibu má i další obyvatelka DD paní Marie
Eliášková. Na snímku oba s pracovnicemi DD pí Vilhelmovou a Knapovou.
Foto: - sm V Domově důchodců ve Zdicích tráví svůj ný herec celé řady zajímavých rolí. V neposlední
podzim života pan Antonín Žáček z Hýskova. řadě pravidelně přispíval do obecních novin
Na svých bedrech má 92 let a přitom jeho život- v Hýskově zajímavými a širokou veřejností s obliní elán a optimismus mu mohou závidět daleko bou čtenými články. Ještě o jedné jeho životní zálibě se zmíním. O chovu poštovních holubů. Jen
mladší přátelé a kamarádi.
Byl vedoucím učňovského střediska v Prefě málo lidí ví, že v roce 1937 získal jeho holub při
a možná právě dlouholetá práce s mladými lidmi mezinárodních závodech na trase Bělehrad v něm zanechala hlubokou stopu do vysokého stá- Beroun, dlouhé 780 km III. cenu a o rok později na
ří. Jako malý kluk prožil první světovou válku, pak ob- trase Bukurešť - Beroun, dlouhé 1050 km cenu II.
Jako ukázku jeho novinářského umění, otiskujedobí první Československé republiky. Za odbojovou
me jeho povídku "Borovice". Panu Antonínu
činnost v době německé okupace byl fašisty vězněn.
Je člověkem mnoha talentů a zálib. Své malířské Žáčkovi pak přejeme hodně pevného zdraví do dalvlohy uplatnil při kresbě kulis pro ochotnické di- ších let a ještě mnoho hezkých článků třeba pro
vadlo, ve kterém současně působil jako talentova- Zdické noviny. Za redakční radu ZN Josef Hůrka.

Borovice
Seděli jsme s manželkou na balkóně a pozorovali souseda, jak na dvoukoláčku vozí z lesa dříví.
Mezi řečí manželka několikrát prohodila, jak je
soused šikovný, celý den něco kutí až konečně přišla k jádru věci. Borovice prý má nejlepší dřevo,
které voní a když se přiloží do kamen, vydá nejlepší teplo.
Rozhodl jsem se, že nebudu vozit z lesa jenom
klacky jako soused, ale že přivezu pořádnou borovici. Naložil jsem sekyru a nabroušenou pilu na
dvoukoláček a vyrazil do lesa. V lese jsem nikoho
nepotkal. Některé kmeny borovic byly bílé. Kolik
jim může být let? Odhadl jsem tak osmdesát. Stejně
jako tobě, kamaráde, řekl jsem si. Převládá u nás
barva bílá.
Našel jsem borovici pěknou, vysokou, která na
dálku svítila. Tebe tady borovičko nenechám, ale
svezu tě domů a společně se ohřejeme. Rozhýbal
jsem pilu a nasával vůni pryskyřice. Po chvíli borovice padla, suché větve zapraskaly a já stál jako vítěz, že přivezu pořádné dříví a ne klacíky jako soused. Odhaduji na kolik dílů borovici rozdělím, a najednou u mých nohou stojí lovecký pes a za ním
strážce lesa v zeleném - pan hajný. Netvářil se nepřátelsky, spíše unaveně. Opíraje se o hůl, položil
otázku - co tu jako dělám. "Řežu suchou borovici,"
pravil jsem po pravdě. "To vidím, ale kdo vám dal
povolení?" "Manželka," odvětil jsem bez zaváhání.
"Vy ji znáte?" Překvapeně zabroukal hajný.
"Jakpak bych ji neznal, je to přece pořádná ženská

a má smysl pro realitu," zněla moje odpověď. Hajný
zesmutněl a kajícně se přiznal, že manželka na něho už čtvrtý den nemluví protože to ve společnosti
notně přetáhl. "Jó ženské, to je problém, někdy jsou
jako sluníčko, a druhý den jsou k nepoznání. To bude zase dobré," utěšoval jsem provinilce.
Hajný zjihnul a zeptal se: "Myslíte?" Rázem se
vše změnilo. "Vy nemáte čím topit?" "Já ano, ale
můj kamarád Bohoušek ne. Oslavil také 80 roků a
je nucen denně jezdit na Moravu a zpět vlakem,
aby se trochu ohřál." Tímto jsem si hajného získal.
Hned se zajímal, jak dříví rozřežu a dopravím k vozíku. Pomohl mi dílo dokončit. Když jsme si vzájemně děkovali, já jemu za spolupráci a on za to, že
mu čistím les, sáhl hajný do kapsy a podával mi
krabičku zápalek. Na moji otázku k čemu to, odpověděl. "To je pro Bohouška, aby si mohl to dříví v
kamnech zapálit." Má to Bohoušek ale štěstí, co říkáte?

Královská hra
Mladí zdičtí vyznavači královské hry nezaháleli
ani o prázdninách. Na letním šachovém táboře ve
Studenově pilně cvičili hru a v turnajích se umístili:
Turnaj "A" - celkem 18 účastníků. Na 11. místě
Rosenbaum Vít. Turnaj "B" - celkem 16 účastníků. Na 11. místě Rosenbaumová Anna. Turnaj
"C" - celkem 12 účastníků. Na 1. místě Wallerer Jiří,
2. Kučera Michal, 8. Sochorová Martina a 10.
Rosenbaum Jan.
Rudolf Bohdanecký
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Zvûdavost
se nevyplácí
Před třiceti lety trvala cesta dopravním letadlem IL 14 z Košic do Prahy dvě hodiny. Při
jednom takovém letu můj starší přítel asi po hodině tiše prohlásil, že odchází tam, kam i císař
pán chodil pěšky.
Ona místnost byla na konci trupu letadla. Po
chvíli letu bez přítele se ozval silný hlas klaksonu,
který většina cestujících v tomto dopravním prostředku nikdy neslyšela. Cestující v hrůze vstali ze
svých sedadel očekavajíce katastrofu, či nepříjemný
zážitek. Z přední kabiny se vyřítil druhý pilot spolu
s letuškou a pospíchali do zadní části letadla. Při
zpětném pohledu vidím před onou místností mého
přítele se staženými kalhotami a zjevně vyděšeným
výrazem v očích. Právě k němu posádka spěchala.
Co bylo předmětem jejich hovoru nebylo slyšet pro
značný hluk, který vydávaly motory letadla.
Členové posádky se pak s úsměvem na tváři vraceli zpět a vyděšený přítel dosedl mlčky vedle
mne. Na později vznesený dotaz, co se vlastně stalo, zjevně již uklidněný kolega povídá: "V pohodě
si tam sedím a přede mnou vidím dva puntíky bez
označení jejich funkce, které zjevně odšrouboval
všudypřítomný český nenechavec. Sám sebe se
ptám, na co asi jsou? Zmáčknu jeden a pode mnou
zabublala voda. Aha splachovadlo. Zmáčknu druhý
a ozval se onen nepříčetný zvuk sirény. Ten mě vyděsil natolik, že jsem vypadl z kabiny neoblečen,
přesně tak, jak jsem tam seděl. To je ale ostuda,
viď." Smíchy jsem brečel až do Prahy.
Jak jsme zjistili při příštím letu, bylo na chybějícím štítku napsáno: "V případě nevolnosti, přivolejte pomoc." Od té doby můj přítel už raději na nic nesahal - ani na zemi, ani ve vzduchu. Josef Hůrka

V˘stava
drobného zvíﬁectva
ZO Českého svazu chovatelů Zdice srdečně
zve všechny zájemce do Společenského domu
Zdice, kde se ve dnech 4. a 5. října 2003 uskuteční Místní výstava drobného zvířectva.
Otevřeno bude v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin. Vstupné: dospěli 20,- Kč,
děti 10 - 15 let 10,- Kč. Pro návštěvníky výstavy
je připravena bohatá tombola.

Zahrádkáﬁi vystavují
Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu ve Zdicích zve všechny občany našeho
města na výstavu ovoce a zeleniny, na které budou vystaveny výpěstky zahrádkářů z celého regionu bývalého berounského okresu.
Výstava bude pro veřejnost otevřena v sobotu
11. října od 9. do 17. hodiny a v neděli od 9. do 16.
hodiny v sále a v přísálí Společenského domu ve
Zdicích.
V průběhu výstavy bude možné získat rady a informace o pěstování ovoce a zeleniny v odborné poradně, která bude v klubovně Společenského domu.
V sobotu v 10 hodin bude v klubovně
Společenského domu přednáška ing. Veverky o
způsobu použití ekologických prostředků v boji
proti škůdcům a chorobám ovoce a zeleniny.
Účastníci výstavy si při této příležitosti mohou zakoupit i vystavené ekologické ochranné prostředky.
Součástí bude i výstava a prodej kaktusů a sukulentů, ozdobných květináčů, obrazů, ozdobného
skla a ručních prací obyvatel domova důchodců.
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Zdiãtí turisté
v Nízk˘ch Tatrách
Ve dnech 7. - 14. června 2003 se dvanáctičlenná skupina KČT TJ Lokomotiva Zdice zúčastnila tematického autobusového zájezdu do Nízkých
Tater. Cílem zájezdu byla kulturně poznávací
a turistická činnost v oblasti Liptova, Spiše,
Národného parku Pieniny a Nízkých Tater.
První den v sobotu 7. 6. začala před 8. hodinou
dlouhá cesta autobusem se třemi zastávkami přes
Brno, Olomouc, Rožnov do Makova, kde jsme přecházeli hranice. Po krátkém celním odbavení jsme
pokračovali přes Čadcu, Žilinu, Vrůtky,
Ružomberok a Liptovský Mikuláš do Demänovské
doliny. Tam se penzion "Kožiar" na příštích 7 dní
stal naším domovem. Ubytovali jsme se, prohlédli
okolí a měli jsme první den za sebou.
Následující den nás čeká půldenní výlet do lyžařského areálu v Jasné. Ihned po snídani vyjíždíme autobusem k Mikulášské chatě a odtud podnikáme krátkou turu k chatě SNP, k chatě Björson,
do lyžařského areálu, na Koliesko a kolem střediska HS Nízké Tatry se vracíme k Vrbickému plesu
pod Mikulášskou chatou. Tam se výprava dělí.
Jedna část se vrací domů autobusem a druhá, ta výkonnější, pokračuje pěšky až na penzion "Kožiar".
Odpoledne jsme strávili na termálním koupališti
v Bešeňové, kde se nám velice líbilo.
Třetí den byl zaměřen na kulturní památky.
Hned ráno jsme odjeli do Svatého Kříže, kam byl
přestěhován evangelický artikulární kostel z důvodu budování přehradní nádrže Liptovské Mary.
Tento unikátní kostel je celý ze dřeva a nesmělo
v něm být použito hřebíků ani žádného železa.
Kostel pojme 6 000 lidí. Po důkladné a zajímavé
prohlídce vedla naše cesta autobusem k dalšímu
skvostu lidové architektury. Na kraji Ružomberoka
odbočujeme k Trlenské dolině. Tam opouštíme autobus a pěšky strmě vystupujeme do Vlkolince, památkové rezervace lidové architektury, která byla
v roce 1993 zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Po prohlídce a poutavém
výkladu se občerstvujeme a vracíme se zpět dolů
k autobusu a domů na oběd. Odpoledne následuje
opět termální koupání v Bešeňové.
Úterý 10. 6. je den, na který se všichni těší a přejí si pěkné počasí. Odjíždíme totiž na celodenní výlet do Pieninského národního parku. Projíždíme
Liptovský Hrádok, Štrbu, Poprad, Kežmarok
a Spišskou Belu. Naším cílem je splutí Dunajce na
pltích. Na loďky nastupujeme asi 2 km nad
Červeným Kláštorem a celé dvě hodiny za krásného počasí proplouváme kaňonem této hraniční říčky mezi Slovenskem a Polskem. Vystupujeme
u hraničního přechodu Na Lesnici. Nedaleko odtud
nás čeká autobus, občerstvení a goralská hudba.
Zpět se vracíme přes Červený Kláštor stejnou cestou se zastávkou a prohlídkou Popradu. Převážnou
část cesty nás provází pohled na Vysoké Tatry.
Půldenní výlet ve středu 11. 6. je směrován do
úbočí Nízkých Tater. Nejprve navštěvujeme pravoslavný kostel v Partizánské Lupči a potom projíždíme dlouhou Lupčianskou dolinou na Magurku.
Procházíme téměř neobydlenou horskou dědinkou
a po prohlídce pokračujeme přes Železnou
a Liptovskou Lužnou (obec 12 km dlouhá) do lázní Korytnice, kde se léčí zažívací ústrojí. V současné době jsou lázně uzavřeny pro malý zájem. Stáčí
se zde pouze minerální voda Korytnička. Po prohlídce a ochutnání několika pramenů se vracíme
přes Ružomberok domů do Demänovské doliny.
Odpoledne se zase koupáme na koupališti
v Bešeňové.
Ve čtvrtek nás čekal opět celodenní výlet. Ráno

Zdick˘ orchestr speciál
V neděli 24. srpna 2003 se uskutečnil poslední letošní koncert na pěší zdické zóně. Swingový orchestr
Speciál si přišlo poslechnout asi 80 posluchačů. Na snímku orchestr po skončení koncertu spolu se zpěváky Janou Urbánkovou a JUDr. Josefem Pišvejcem.
Foto: - sm -

TJ Loko Zdice - oddíl volejbalu
Podzim 2003
Volejbal má v našem městě dlouholetou tradici. Činnost oddílu je bohatá, náročná a bohužel finančně nezajištěná.
V sezóně 2003/2004 máme přihlášeno do soutěží 7 družstev - 6 hraje v krajském přeboru, družstvo
dorostenek hraje OP žen. V krajském přeboru (KP)
hrají 3 družstva žen a 3 družstva žákyň. A družstvo
žen hraje KP I. třídy a přebor se hraje v halách
systémem podzim, zima. Naše ženy začínají 11.
října doma s Mnichovým Hradištěm. Družstva žen
Zdice B a C (družstvo dorostenek) hrají KP II. třídy, skupina B. Začátky dvojutkání jsou v 10 a ve
13 hodin.
Rozlosování podzim 2003
KP II. třídy žen - skupina B
23. srpna Zdice B - Zdice C
30. srpna Příbram B - Zdice C, Kladno B - Zdice B
6. září Zdice B - Beroun, Zdice C - Kladno B
13. září Beroun - Zdice C, Komárov - Zdice B
20. září Zdice B - Slaný, Zdice C - Komárov
27. září Slaný - Zdice C, Nové Strašecí - Zdice B
4. října Zdice B - Příbram B, Zdice C - Nové
Strašecí
24. dubna 2004 Zdice C - Zdice B
1. května Zdice C - Příbram B, Zdice B - Kladno B
8. května Beroun - Zdice B, Kladno B - Zdice C
15. května Zdice C - Beroun, Zdice B - Komárov
22. května Slaný - Zdice B, Komárov - Zdice C

29. května Zdice C - Slaný, Zdice B - Nové
Strašecí
5. června Příbram B - Zdice B, Nové Strašecí Zdice C
Mládež
V KP hrají 3 družstva žákyň. V kategorii mladších
žákyň hrají 2 družstva - Zdice A a B, v kategorii starších žákyň hraje jedno družstvo. Na podzim se hraje
kvalifikace systémem každý s každým, finále a turnaje o další pořadí se hrají v zimě a na jaře.
KP mladších žákyň (soboty, startuje 14 družstev)
6. září v Příbrami (hrají Zdice A, Zdice B, Příbram,
VK Benešov A, B, Zruč n/S)
13. září v Kralupech (Zdice A, B, Neratovice,
Příbram, Kralupy n/Vlt.)
27. září ve Zdicích (Zdice A, B, Benátky n/J,
Mladá Boleslav)
4. října v Tuchlovicích (Zdice A, B, Kladno,
Tuchlovice)
KP starších žákyň
Hrací den je neděle, startuje 17 družstev, do finále postupuje 8 družstev, další hrají o konečné pořadí.
Přehled turnajů: 7. září v Kladně
14. září v Benátkách
21. září v Benešově
28. září v Neratovicích
5. října ve Zdicích
Kromě těchto soutěží hraje družstvo dorostenek
OP žen.
Pavel Stolz

odjíždíme na odvrácenou stranu Nízkých Tater
přes Liptovský Hrádok, Nižnou a Vyšnou Bocu,
Čertovici do Brezna, kde je první zastávka. Na prohlídku máme něco přes hodinu a odjíždíme do
Čierneho Balogu. Opouštíme autobus a přestupujeme na turisticky známou úzkokolejnou železničku.
Vyhlídkově upravený vláček s parní lokomotivou
vyrobenou v roce 1912 nás pomalu dopravuje údolím Čierneho Hronu asi do 12 km vzdáleného
Hronce. Tam na nás čeká autobus a odváží nás
k prohlídce Bystrianské jeskyně nedaleko Bystré.
Potom následuje poslední zastavení našeho celodenního výletu. Je to známé turistické a rekreační
středisko pod jižním svahem hory Chopok, dále
prohlídku zakončujeme koupáním v rozlehlém areálu pod hotelem Partizán. Zpět se vracíme přes

Mýto pod Ďumbierom již známou cestou.
Odpočinkovým dnem lze nazvat pátek. Ráno
odjíždíme do Liptovského Mikuláše. Prohlížíme si
město a nakupujeme dárky pro svoje blízké.
Vracíme se na oběd a potom následuje tečka.
Poslední odpolední koupání v Bešeňové a pak už
jenom balení.
V sobotu 14. 6. 2003 po snídani nakládáme kufry a tašky do autobusu. Loučíme se s personálem
chaty, poslední pohled na sluncem ozářený
Chopok vysoký 2 024 m a nezbývá než vyslovit
přání: "Tatry, snad ještě někdy nashledanou.
Škoda, že nejste také naše." Odjíždíme. Do Zdic
jsme se vrátili po 19. hodině.
Bedřich Vrba, předseda odboru KČT TJ
Lokomotiva Zdice.
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Potﬁebujete snadno a rychle sehnat peníze na bydlení?
Nabízím pro Vás ﬁe‰ení:
*
*
*
*

Úvûry a pﬁeklenovací úvûry.
Hypotéãní úvûry.
Stavební spoﬁení.
Stavební spoﬁení pro dûti zdarma.

Dále nabízím tyto sluÏby:
* Penzijní pﬁipoji‰tûní.
* Îivotní a kapitálové poji‰tûní osob.
* Poji‰tûní majetku.

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

Fotografie do Zdick˘ch novin zpracovává
PraÏská 1349, Hoﬁovice.
Kvalitní fotografie jiÏ od 0,80 Kã pro Vás zaji‰Èuje
drogerie A. ¤echtáãková, Husova ulice, Zdice.
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Smí‰ené zboÏí
M. PODSKALSKÁ
NIKDE NENÍ LEVNùJI
rohlíky - 0,90

máslo - 19,90

eidam cihla - 89,90
gothaj - 39,90

‰unka - 84,90

90 druhÛ su‰enek za SUPER CENY
‰ampus - 49,90
60 druhÛ ãajÛ

rum - 64,90
cukr - 16,90

pivo - Staropramen - 8,50
mouka - 6,90

flora - 19,90

papriká‰, poliãan - 139,90

M Ó D N Í O D Í VÁ N Í
M I L E N A D ù T K O VÁ
Bavorynû 57, telefon: 311 686 110
Nabízí velk˘ v˘bûr kvalitní konfekce:
• Dámské kost˘my, ‰aty, suknû, kalhoty, halenky.
• Modely z ateliéru DONÁT. • Dámské spodní prádlo.
• Pánské obleky, kalhoty, ko‰ile, kravaty.
Otevírací doba: Út - Pá 13 - 18.30 hod. So 13 - 17 hod.

tûstoviny - 7,90

hera - 12,50

mattonka - 10,90

káva - 3,90

REGENERAâNÍ
KOSMETIKA NABÍZÍ:
ošetření pleti kosmetikou

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

ozonizaci pleti
laser - laserová maska
ASILLEPIO ®
mikromasáž očního okolí
depilaci
skořicové zábaly
manikúru p. SHINE
a ostatní kosmetické služby
Udělejte si čas a přijďte si
odpočinout.

Zdravotní stﬁedisko
Zdice
tel. 608 326 319
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