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Zdické noviny
Prosinec 2003
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem
vedení města i jménem svým popřál u příležitosti závěru letošního
roku příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce 2004 hodně zdraví a
úspěchů v pracovním i osobním životě.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

číslo 141
www.mesto-zdice.cz

Cena 5 Kč
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde 5. 1. 2004

MùSTSKÁ POLICIE 603 487 000

Všem nádherné Vánoce
Společenský klub Zdice
a redakční rada Zdických
novin přejí všem lidem dobré
vůle příjemnou vánoční pohodu.

Silvestr 2003
Koná se 31. 12. 2003 (st) v SD
Zdice od 20 hod. Hraje hudební
skupina HARMONY BAND.
Vstupné 150,- Kã. Rezervace
míst ve Spol. domu Zdice
Po - ât 7 - 15.30, Pá 6 - 14.30 hod.
Tel. 311 685 186, 603 382 191.

Prezident vyznamenal
PROF. ING. ARCH.
IVANA RULLERA
Prezident republiky Václav Klaus udělil
u příležitosti svátku České republiky 28. října
2003 státní vyznamenání.
Mezi vyznamenanými Medailí za zásluhy o stát
v oblasti umění můžeme registrovat jméno Prof.
Ing. arch. Ivana Rullera z Brna. Ivan Ruller (*17. 11.
1926), maturoval 1950 na I. reálném gymnáziu
v Brně, později s vyznamenáním složil státní zkoušku na Fakultě architektury a pozemního stavitelství
VŠ technické Dr. Edvarda Beneše v Brně. V roce
1965 absolvoval několikaměsíční stáž v Paříži. V letech 1968 - 1979 byl Ing. arch. Ruller vedoucím architektonického ateliéru Útvaru hlavního architekta
v Brně. Členství ve Svazu architektů a odbornou
publikační činnost měl od roku 1970 do 1989 z politických důvodů zakázánu. Bezprostředně po revoluci 1989 zastával úřad děkana Fakulty architektury
ČVUT v Brně, 1991 založil vlastní projekční kancelář,1994 byl jmenován profesorem.
Laika v bohatém výčtu Rullerových prací zaujme např.: Projekt Janáčkova divadla a hotelu
Intercontinentál v Brně (1965), hala Rondo v Brně
(1972 - 84), spolupráce na pavilonu E BVV (1993)
a projektu UNESCO - Muzeum historie v Tripolisu
(1976 - 81). V soutěžích např. získal ocenění za
projekt Náměstí národů v Ženevě (1957), obytný
okrsek v Moskvě (1959), Český pavilon v Ósace
(1968), společně s Vladimírem Preclíkem získali 1.
cenu za návrh pomníku US ARMY v Plzni (1993).
Spolupracoval na památníku deportace otroků

Na snímku Petra Kolaříka jsou jedni z těch, kteří převzali věcné dary za úspěšné umístění ve výtvarné
soutěži "Když se řekne Zdice". Zleva: Karolína Skalová, Anna Kadlecová, Alžběta Kolářová, Otta Kolář.

"KdyÏ se ﬁekne Zdice"

Koncert - KATAPULT

Město Zdice ve spolupráci s Dětským centrem
Zahrádka uspořádalo výtvarnou soutěž, kdy záměrem bylo ztvárnit jakýkoliv obrázek - co si děti
představí pod pojmem "Když se řekne Zdice".
Soutěže se mohly zúčastnit děti od 3 do 15 let,
užitou technikou byla malba a kresba. Bylo odevzdáno 150 obrázků. Ceny, které obdrželi první tři
soutěžící v každé kategorii, byly dětem předány
v pátek 31. 10. 2003 v obřadní síni radnice. Od tohoto dne do pátku 7. 11. 2003 do 15.30 hodin bylo
možné zhlédnout ve výstavní síni radnice vytvořené obrázky. Vítězné obrázky jsou zveřejněny na
oficiální webové stránce města Zdice - www.mesto-zdice.cz.
Nejlepší účastníci jednotlivých kategorií:
Předškolní děti (3 - 6 let)
1. Ondra Slezák, 5 let, MŠ, 2. Barborka Malá, 5 let,
MŠ, 3. Filip Baum, 5 let, MŠ
Školní děti (1. - 2. třída)
1. Anna Kadlecová, 6 let, ZŠ, 2. Michaela
Křenková, 7 let, ZŠ, 3. Otta Kolář, 6 let, ZŠ
Školní děti (3. - 5. třída)
1. Alžběta Kolářová, 11 let, ZŠ, 2. Kateřina
Majerová, 9 let, 3. Karolína Skalová, 9 let, ZŠ
Školní děti (6. - 9. třída)
1. Vladěna Ptáčková, 13 let, ZŠ, 2. Kateřina
Součková, 14 let, ZŠ, 3. Marta Kalinová, 13 let, ZŠ,
Lucie Grünwaldová, 12 let, ZŠ
- sm -

SD Zdice - pátek 30. 1. 2004,
začátek ve 20 hod., vstupné 150,- Kč.
Prodej: Společ. dům Zdice
Po - Čt 7 - 15.30, Pá 6 - 14.30 hod.
a Městské informační centrum Beroun.

v Dakaru a pomníku obětem fašismu v Osvětimi.
Ivan Ruller je členem mnoha profesních a odborných organizací. Je charakteristické, že značnou
část svých prací realizoval v rodném Brně. Samo
město si je vědomo velikosti a významu práce
Prof. Rullera. V oficiálních www stránkách
Statutárního města Brna - Slavné osobnosti můžeme najít jeho životopis a výčet odborných prací.
Prof. Ing. arch. Ivan Ruller je autorem návrhu

V˘tvarné dílny
I v prosinci pořádají Mateřské centrum Sluníčko
a D - centrum Zahrádka, Zahradní ulice 801, Zdice
VÁNOČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY pro maminky,
které mají chuť tvořit, vyzdobit si byt vlastní vánoční výzdobou a naučit se nové a netradiční výtvarné techniky.
Program:
4. 12. 03 Keramika
(vánoční svícen)
11.12. 03 Květináč jako dárek
(3x květináč netradičně)
20. 12. 03 Malování na hedvábí
(šátek, pouzdro na brýle)
Výtvarné dílny jsou vždy ve čtvrtek od 17 do 20
hodin. Cena jedné dílny je 200,- Kč ( s sebou pouze přezůvky a pracovní oděv). Nutné je předem se
přihlásit na tel. 602 977 865 a nahlásit, na jakou
dílnu se přihlašuji.
Na vás a příjemné malování se těší Eva Kadlecová.
sňatkové a obřadní síně zdické radnice. Ve druhé polovině 80. let minulého století byla síň upravena
v rámci rekonstrukce celé budovy. Díky osobním
kontaktům se tehdy podařilo pro vypracování návrhu
získat právě architekta Rullera. Vlastní interiér je navíc obohacen výtvarným dílem Vladimíra Preclíka.
To se dnes ve Zdicích téměř neví - předání vysokého
státního vyznamenání Ivanu Rullerovi může být příležitostí si tyto skutečnosti připomenout!
- duš -
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Zdické noviny informují
Prosincové zasedání zastupitelstva
Poslední letošní zasedání zastupitelstva se uskuteční
ve středu 10. prosince 2003 od 17 hodin ve
Společenském domě Zdice. Na programu je např. rozpočtové opatření, změna statutu Společenského klubu,
obecně závazné vyhlášky ke komunálnímu odpadu
a k výherním automatům, řešení otázky zdického kina.
Plánované změny ve zdickém kině
Městské kino Zdice doposud spadá pod Městské
kino Beroun. Vedení města navrhuje od 1. ledna 2004
následující změnu: Městské kino Zdice by se stalo
součástí Společenského klubu Zdice, který by řídil
provoz kina po organizační stránce, tzn. že by také zajišťoval vypůjčování filmů. Důvodem organizační
změny je snaha využít budovu kina ve větší míře
k různým kulturním akcím ne jenom k promítání filmů jedenkrát v týdnu. Do budoucna se počítá s určitými úpravami tak, aby mohly ke kulturním akcím být
využity i jiné prostory kina než jak doposud jen promítací sál. O navrhované změně bude jednat zastupitelstvo města na prosincovém zasedání.
Vyhláška o provozování VHP
Vedení města se zabývalo přípravou obecně závazné vyhlášky o provozování výherních hracích automatů. Zda bude navržená vyhláška přijata, o tom rozhodnou zastupitelé města na zasedání 10. prosince.
Řešení přechodu u kostela
Otázka nebezpečného přechodu u zdického kostela, kde denně přechází mnoho chodců, hlavně
školáků, je konečně vyřešena. V blízkosti vyznačeného přechodu byly instalovány zvukové pruhy
a reflexní značka. V případě nerespektování tohoto
opatření se počítá s instalováním retarderů. Také se
počítá s instalováním zrcadla na této křižovatce.
Město plánuje novou knihovnu
Město počítá s výstavbou nové městské knihovny,
protože prostory současné knihovny jsou z kapacitních důvodů prostorově nevyhovující. Podmínky ve
skladech vůbec neodpovídají požadavkům na uskladnění knih, které z důvodů neodpovídajících
skladových parametrů jsou často zničené. Je třeba
pamatovat také na to, že současný trend knihoven
směřuje k zavedení a užívání internetu v knihovnách.
Rozhlas bude již v provozu
Bezdrátový obecní rozhlas (BOR) bude od pro-

since sloužit veřejnosti. Firma MICROTEC
z Přelouče má předat dokončené provedení k 30. listopadu 2003. 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.
Bezúplatný převod kasáren
V současné době platí město za užívání bývalých
kasáren VUSS Plzeň roční nájem 300.000,- Kč.
Uskutečnilo se jednání o možném snížení nájemného,
ale VUSS se snížením nájemného nesouhlasila, takže
zatím město musí platit nájemné ve stejné výši. Vše
by mohl vyřešil až bezúplatný převod bývalých kasáren na město, o který město požádalo Ministerstvo obrany ČR. Realizace převodu by měla být pravděpodobně uskutečněna v 1. pololetí příštího roku.
Zdice mají plynofikované další ulice
V současné době jen malá část zdických ulic není plynofikována. Další plynofikace ulic byla provedena v ulici Levínské a v ulici Barákově. Práci zde prováděla firma GASTREND z Mladé Boleslavi a vedení města bylo s prací jejích zaměstnanců spokojeno. Nyní firma provede připojení k hlavnímu řadu a provede tlakové zkoušky. Obyvatelé obou ulic mohou s použitím plynu počítat
v prosinci letošního roku. Cena prováděné plynofikace
v obou ulicích činí dohromady 600.000,- Kč.
Příspěvky na obnovu fasád domů
V letošním roce mohli obyvatelé Husovy
a Komenského ulice využít možnosti požádat o příspěvek 5000,- Kč na opravu fasád rodinného domu.
Na možnost příspěvků bude město pamatovat i při sestavování rozpočtu pro rok 2004. Přihlášku je třeba podat během kalendářního roku, nejpozději však do 31.
srpna. Oprava fasád musí být provedena do 30. října.
Zpracování nových projektů města
Vedení města dává důraz na vypracování projektových dokumentací, které jsou základem pro uskutečnění investičních akcí a získání případných dotací z KÚ
nebo ze státního rozpočtu. Bylo zadáno vypracování
projektu tlakové kanalizace v ulici Na Vyhlídce a je připraven projekt na vybudování vodovodního a kanalizačního řadu ve Vorlově ulici. Řeší se situace kanalizace v ulici Pod Knihovem a v ulici Našich mučedníků,
kde bude zadáno vypracování dokumentační studie.

ObtíÏn˘ úsek dálnice (1. ãást)
Od zahájení výstavby úseku D 503/2 z Králova
Dvora do Bavoryně na dálnici D 5 Praha - Plzeň Rozvadov uplynulo bezmála 20 let. Za tuto dobu
se stala dálnice nedílnou součástí města, jako by
k němu patřila od nepaměti. Jen pro zajímavost,
její výstavba se uskutečnila na dříve užívané zemské stezce domažlické, která před více jak 400 lety vedla z Berouna podél řeky Litavky
a Červeného potoka do Zdic a pak dále směrem
na západ. Dálnice D 5 tvoří jen malou část velké
evropské trasy, označené E 12, vedoucí z Paříže
přes Frankfurt nad Mohanem, Prahu, Varšavu
a končící v polském přístavním městě Gdaňsku.
Mezi její hlavní technické parametry patří šířka
mezi svodidly 26,5 m, zaručená bezpečná rychlost
vozidel maximálně 120 km/hod. a její předpokládaná hodinová kapacita 3.100 vozidel.
Byl to právě úsek kolem Zdic, který představoval
rozsáhlé a náročné zemní práce, spojené s vyvýšením povrchu dálnice nad úroveň více jak stoleté vody v řece Litavce a v Červeném potoku. Nesnadným
problémem byly práce na tzv. Levínském odřezu vrchu Lucberku, které měly vytvořit dostatečný prostor pro těleso dálnice mezi řekou Litavkou a zmíněným kopcem. V praxi to znamenalo odtěžit
z vlastního vrchu více jak 1,250.000 m3 horniny, kte-

rá pak byla použita na zvýšení tělesa dálnice nad okolní terén z Králova Dvora do Bavoryně.
V březnu roku 1987 se po mrazech a deštích náhle
sesul vzniklý odřez na vrchu Lucberku, což si vyžádalo nepředpokládané odtěžení dalších 220.000 m3
zeminy a kamení. Tato skutečnost pak značně zpomalila postup výstavby vlastního dálničního úseku.
Značné vícepráce si vyžádalo zabezpečení vrchu před
dalším možným sesuvem, spočívající v provedení odvodňovacích vrtů a sanačních prací v podobě zpevnění strmých svahů kopce sítěmi spolu s výsadbou rychle rostoucí vegetace s dlouhými a pevnými kořeny.
Vážné problémy se také objevily při zakládání nájezdních a výjezdních náspů dálnice u Bavoryně, které byly situovány do míst neúnosných naplavenin
Červeného a Stroupinského potoka. Část nekvalitního
podloží muselo být vytěženo, což představovalo na
140.000 m3 bahnité půdy, která musela být nahrazena
kamenitým materiálem z Levínského odřezu.
Následovala vrstva štěrkopísku, položení geotextilií
a jejich opětné přikrytí další vrstvou štěrkopísku.
Teprve na takto provedené úpravě terénu se mohly
provádět násypy zemitého tělesa nájezdů na dálnici.
I tady došlo v květnu roku 1986 po dlouhotrvajících
deštích k velkým záplavám z rozvodněného
Červeného a Stroupinského potoka. Záplavy způsobi-

str. 2
Poplatky za donášky obědů důchodcům
Vedení města souhlasilo s doporučením zdravotní
a sociální komise zvýšit poplatek za donášku obědů.
S platností od 1. ledna 2004 bude poplatek za donášku oběda zvýšen o 2,- Kč, tj. z 5,- Kč na 7,- Kč.
Z činnosti Městské policie ve Zdicích
Městská policie ve Zdicích byla ustanovena, podobně jako v mnoha dalších městech, po roce 1989.
V současné době má dva městské strážníky, kterými
jsou pan Josef Hrach a pan Slavoj Luža. Jejich činnost řídí starosta města, kterému podávají strážníci
přehled o plnění své činnosti. O práci městské policie předkládá starosta města zprávu zastupitelstvu na
1. zasedání zastupitelstva v novém kalendářním roce.
Městští strážníci v rámci působnosti města zabezpečují místní záležitosti veřejného pořádku. Např.
v měsíci září až říjnu řešili strážníci blokovými pokutami 23 dopravních přestupků a 4 přestupky proti
veřejnému pořádku, na odbor dopravy bylo hlášeno
7 dopravních přestupků, menší dopravní přestupky
zatím byly řešené domluvou, dále byl např. řešen neoprávněný zábor veřejného prostranství. Městská
policie se také zabývá šetřením pachatelů černých
skládek. Za porušení přestupků bylo vybráno za uvedené měsíce na pokutách 9.400,- Kč.
Změny ve zdravotní a sociální komisi
Počet členů zdravotní a sociální komise se zmenšil o 1 členku. Z důvodů zaneprázdnění se členství
v komisi vzdala paní Grabovski. Vedení města vzalo její rozhodnutí na vědomí.
Program rozvoje města
Vedení města se rozhodlo nechat vypracovat koncepční materiál "Program rozvoje města Zdice", který zatím naše město postrádá a jenž by měl nastínit
další směry rozvoje města. Mělo by tak dojít k zamezení živelného způsobu v rozhodování o dalším vývoji Zdic. S tímto úkolem se vedení města obrátilo na
vedoucí katedry sídel a regionů ČVUT Praha, doc.
ing. arch. A. Mansfeldovou, CSc, která přislíbila spolupráci a zároveň vypracovala koncept zpracování
"Programu rozvoje". Jedním z bodů 1. (analytické) etapy je získání podkladových materiálů, které mají
zachytit současný stav v různých oblastech (bydlení,
podnikání, kultura, sport apod.) Starosta města již pověřil předsedy stávajících komisí o zmapování současného stavu v daných oblastech.
- sm ly velké škody na nedokončené stavbě dálnice, včetně
havárie tubosiderů u Bavoryně (moderní stavební prvky použité k přemostění vodních toků). Odstranění
škod si vyžádalo další nepředvídané náklady a jen díky obětavosti stavbařů se mohlo po několikatýdenním
zdržení pokračovat v projektem stanovených pracech.
Výstavba dálnice si na několika místech ve Zdicích
vyžádala změnu koryta Červeného potoka, včetně
výškové úpravy dna toku. Tím došlo na některých
místech města, mezi tělesem dálnice a nynější státní
silnicí, ke snížení hladiny spodních vod a následně ke
ztrátě vody v některých studnách rodinných domků
v tomto prostoru. Jako náhrada se musel urychleně
vybudovat městský vodovod vedoucí v souběhu se
státní silnicí Praha - Plzeň, a to bez jakéhokoliv omezení provozu vozidel na této komunikaci. Tyto práce
byly z časových důvodů velice náročné, protože celá
postižená oblast musela být dočasně zásobována z náhradního zdroje pitné vody za použití cisteren.
V průběhu výstavby se několikrát měnila již vypracovaná a schválená projektová dokumentace a to především následkem podceněného geologického průzkumu vrstev pod tělesem dálnice. Změny v projektové
dokumentaci spolu s popsanými mimořádnými a nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci dálnice mezi
Královým Dvorem a Bavoryní způsobily neúměrný
nárůst nákladů na tento úsek dálnice a měly rozhodující vliv na posun termínu jeho dokončení.
Josef Hůrka (Pokračování příště.)
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Podzimní ‰kola v pﬁírodû dûtí z M· v ÎiÏkovû ulici
se konala tentokrát od pondělí 29. září do neděle 5. října. "Bude ještě pěkné počasí? Nevrátí se
děti s nachlazením?" To byly určitě otázky, které si kladli rodiče dětí, když se rozhodovali, zda
svého potomka přihlásit. Protože se však letošní
babí léto vydařilo, začátek podzimu rovněž sliboval pěkné počasí, místo pobytu dětí bylo "za
humny" a koneckonců i cena byla velmi příjemná, bylo nakonec obsazeno všech 15 míst, které
naší školce nabídla velká berounská MŠ Pod
Homolkou v rámci své akce v rekreačním zařízení Hřebečníky - Šlovice u Skryj.
Nejen děti, ale i obě paní učitelky, Marie Lisá
a Dana Kliková, které je doprovázely, odjížděly
s trochou rozechvění, neboť do Šlovic se jelo poprvé. Zklamán nebyl nikdo - vše vyšlo na jedničku.
Počasí, prostředí, strava i personál. Majitel zařízení p. Čermák všechny příchozí osobně přivítal a jeho zaměstnanci se postarali o příjemný pobyt během celého týdne.

Děti trávily krásné slunečné dny buď v lese, kde
soutěžily např. o nejkrásnější stavbičku z přírodnin
pro lesní skřítky, hledaly ukrytý "poklad", nebo dováděly v zahradním areálu, který pro potěchu dětí
vznikl vlastní rukou majitele zařízení. Bylo to ideální místo pro odpolední maškarní karneval.
Týden utekl jako voda a všichni si uvědomili, že
za krásnou přírodou a pěknými zážitky není třeba
jezdit kdovíjak daleko. V neděli se děti vracely domů s písničkou, kterou společně s pí učitelkami během pobytu složily. Byla dlouhá, pro ukázku jsem
vybrala jen úryvek ..celý týden spolu žít
běhat, skákat, soutěžit.
Celý den si spolu hrát,
při pohádce usínat.
Myslím, že i děti budou rády na tuto školu v přírodě vzpomínat a možná se tam v budoucnu ještě
společně vrátíme.
Za MŠ v Žižkově ulici Marie Lisá.

Máte voln˘ ãas?

práce je však neméně důležitá. Pomáhají zpestřit
podzim života lidem v domově důchodců. Tato výJste rádi v kontaktu s lidmi?
zva není určena pouze pro mladé lidi, studenty, lidi
Umíte něco, čím se chcete pochlubit nebo
středního věku, ale i pro lidi v důchodovém věku.
ukázat to ostatním?
Dobrovolník může vést nějaký kroužek - keraStaňte se tedy dobrovolníkem.
mickou dílnu, šachy, vázání suchých květin, maloČlověkem, který bez nároku na honorář po- vání. Může vzít svou babičku či dědečka na promáhá ostatním. Ať už s čímkoli.
cházku do přírody, posedět s milými lidmi u kávy
V naší republice existují organizace a občanská či čaje, popovídat si s nimi, vzpomenout na staré
sdružení, jež mají ve svých řadách nejen zaměst- časy - kontakt mezi seniory je velice důležitý.
nance, ale také dobrovolníky, kteří jim pomáhají.
Zvažte, co můžete lidem v domově důchodců
I my bychom chtěli u nás v Domově důchodců nabídnout. Odměnou vám bude dobrý pocit z toho,
V zahradách využít dobrovolníků.
že uděláte někomu radost.
Tito dobrovolníci nepotřebují fyzickou zdatnost,
Bližší informace podá ředitelka Domova důdo nebezpečných situací se nedostanou. Tihle lidé chodců V zahradách Zdice paní Ivana Rabochová,
sice nepomáhají zachraňovat životy jiným, jejich tel. 311686760.

Zpráva pro skateboardisty
V našem městě je možno vidět několik nadšenců, kteří holdují méně rozšířené zábavě či
sportu - jízdě na skateboardu. Město nemá zatím žádné vhodné místo, kde by se mohli příznivci této zábavy vyřádit. Proto skateboardisté
a jejich kamarádi využívají prostoru před a za
zdravotním střediskem, aby se zde scházeli ke
své aktivitě.
Bohužel, prostory okolo zdravotního střediska
bývají po těchto "návštěvách" silně zaneřáděné od
odpadků, lahví a bohužel i od injekčních stříkaček.
Schody, dveře a omítka budovy nesou také už stopy po přítomnosti některých "ještě nedospělých"
jedinců. Zákaz vstupu, jak žádá veřejnost, nic neřeší. Naopak. Měla by se těmto chlapcům dát příleži-

tost, aby se mohli realizovat na skateboardu, ale na
vhodnějším a pro tento sport patřičně vybaveném
místě. Město nyní pracuje na vytipování vhodného
pozemku a zadání projektu s možností vybudování
U - rampy.
Toto řešení ale předpokládá i vstřícnost ze strany zdických zájemců o skateboard a jejich příznivců. Už dnes, než se podaří uskutečnit zamýšlený
projekt, by měli všem dokázat, že prostor u zdravotního střediska, který zatím používají, bude bez
odpadků, lahví, injekčních stříkaček a bez jakéhokoli poškození. Byl by to správný signál k tomu, že
se stejným způsobem budou chovat i k novému
sportovišti a budou si ho vážit.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Vánoãní ãas
Přichází vánoční čas, který je plný nákupů, úklidu a spěchu. Pak přijde dlouho očekávaný
Štědrý den a všichni se rádi potěšíme z dárků
a zavzpomínáme na uplynulý rok.
V letošním roce zažijí obyvatelé Domova důchodců V zahradách ve Zdicích již třetí společné
Vánoce, i když v jiném složení než ty první.
Doufám, že je prožijí spokojeně v kruhu svých
blízkých, a to nejen rodiny, ale i přátel ze svého okolí. Již nyní se pro ně připravuje vánoční výzdoba
a brzy přijde mikulášská nadílka v podobě dárkového balíčku dodaná čertem a Mikulášem. Na
Štědrý den čeká všechny bohatá večeře a samozřejmě malý dáreček darovaný od srdce všemi za-

městnanci domova důchodců.
Chtěla bych tímto poděkovat za přízeň panu starostovi a celému zastupitelstvu města, všem, kteří
v letošním roce poskytli dar pro obyvatele domova,
všem, kteří pravidelně navštěvují své rodiče i své
přátele v domově, všem dobrým lidem.
V neposlední řadě chci samozřejmě poděkovat
za nelehkou a obětavou práci zaměstnancům
Domova důchodců V zahradách.
Do nového roku 2004 přeji všem obyvatelům,
příznivcům a zaměstnancům hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
Ivana Rabochová
ředitelka Domova důchodců V zahradách

Reportér Stanislav Motl přijel do Zdic již na druhou besedu. Před ní si stačil prohlédnout i Zdické
noviny a napsat pozdrav pro jejich čtenáře.
Foto: Sm

Odhalil deset
nacistick˘ch zloãincÛ
Již podruhé měli zdičtí občané možnost
setkat se na besedě se známým reportérem
televizního pořadu "Na vlastní oči" panem
Stanislavem Motlem. Tentokrát zavítal do
Společenského domu ve Zdicích 23. října
2003, a to na besedu, jejíž téma bylo "Nacisté
pod ochranou aneb deset let pátrání po nacistických zločincích". Této problematice se
Stanislav Motl věnuje velmi intenzivně a výsledkem jeho náročné a odvážné práce je odhalení deseti nacistických zločinců. Mediálně
nejznámější kauzou je případ nacisty
Anthona Mallotha. Ve dvouapůlhodinové besedě bylo pamatováno na promítnutí videosnímku sestaveného z televizních reportáží,
ale bylo zodpovězeno i plno otázek.
Stanislav Motl je znám veřejnosti nejen svou
tvorbou televizního reportéra, ale badatelské
poznatky z archivů zpracoval i literárně. Je autorem celé řady knih, např. Nacisté pod ochranou, Tváře osudu, M. R. Štefánik, Muži generála Pattona, Útěk z pekelného domu, Kam zmizel
zlatý poklad, Prokletí Lídy Baarové.
Svým vyprávěním posluchače ve Zdicích pan
Motl opět zaujal a přesvědčil všechny, že svoje
povolání, které bere jako poslání, dělá s velkým
zaujetím a na daleko více než sto procent.
Kulturní komise města a Společenský klub
Zdice děkují za provedení besedy bez nároku na
honorář a těší se na další zajímavé setkání.
Jana Smíšková

M· Sluníãko
Mateřské centrum Sluníčko při Mateřské škole
Zdice, Zahradní 801, zve maminky a jejich děti na
divadelní představení "O dvou sněhulácích", které
přijede zahrát divadelní společnost L. Frištenské z
Chotěboře v úterý 2. prosince 2003. Začátek představení v 9 hod. Vstupné 40,- Kč.
Zdeňka Pacourková, ředitelka MŠ Zdice
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Nezapomenuteln˘
záÏitek
V neděli 9. listopadu 2003 jsem měl možnost
spolu s reportérem Stanislavem Motlem a dvěma bývalými spolužáky prožít chvíle, na které
se nezapomíná. Navštívili jsme totiž generálporučíka Františka Fajtla v jeho pražském bytě.
Při dvouhodinové besedě jsem ho požádal o odpovědi na několik otázek, aby se také čtenáři
Zdických novin mohli seznámit s jeho zajímavým životním osudem.
❒ Kdy jste zatoužil stát se letcem?
Touha být letcem se u mne zrodila v mých 15 letech, když jsem viděl v Toužetíně u Loun přistávat
letadlo. Zanechalo to ve mně obrovský zážitek
a pocit zkusit si to také.
❒ Jak jste se dostal k letectví?
Po absolvování obchodní akademie v Teplicích
jsem byl při odvodu díky dobré kondici zařazen
k pilotnímu výcviku a v roce 1935 po studiu
Vojenské akademie v Hranicích jsem začal létat na
dvousedadlovém dvojplošníku Šmolík 18.
❒ Jako jeden z mála našich pilotů jste bojoval
jak na západní, tak na východní frontě.
Po příchodu Němců v březnu 1939 se mi podařilo uprchnout přes Polsko do Francie, kde jsem
bojoval ve francouzském letectvu. Po pádu Francie
jsem vstoupil do anglického královského letectva
RAF jako poručík a létal na stroji Hurricane. Roku
1941 jsem se stal velitelem letky 313. čsl. stíhací
perutě a později jako první Čechoslovák jsem velel
anglické stíhací peruti.
❒ Kdy došlo k vašemu nasazení na východní
frontě?
V lednu 1944 jsem byl převelen spolu s dalšími
20 letci na základě meziválečných úmluv do
Sovětského svazu a pomáhal v rámci 1. čsl. stíhacího pluku ve SNP a při osvobození ČSR. Z těchto
20 letců žije dnes kromě mne ještě jeden.
❒ Jak pokračoval váš život v osvobozené republice?
Po absolvování Válečné školy přišly události února 1948 a byl jsem z armády propuštěn, degradován na vojína a bez soudu vězněn 17 měsíců na
Mírově. Poté jsem pracoval jako dělník až do roku
1964. Tehdy jsem byl rehabilitován, povýšen na
majora a dostal místo v letecké inspekci. V roce
1990 jsem byl povýšen na generálmajora, v letošním roce jako 91 letý jsem byl povýšen na generálporučíka.
❒ Jako jeden z mála našich letců jste napsal celou řadu knih. Kdo vás ke psaní přivedl?
Celkem jsem napsal 18 knih, např. "Sestřelen",
ve které popisuji, jak jsem byl v květnu 1942 sestřelen nad Francií a jak jsem se dostal přes
Pyreneje do Gibraltaru a zpět do Anglie. Ke psaní
mě přivedl spisovatel František Langer, se kterým
jsem se setkal při emigraci.
❒ Kdy jste naposledy pilotoval letadlo?
Bylo to před šesti lety na letišti ve Kbelích, když
mi bylo 85 let, a měl jsem možnost při letu na chvíli pilotovat. Pikantní na tom je, že poprvé se mnou
letěla i moje manželka.
❒ Jaké jste měl v životě největší štěstí?
Kromě štěstí, že jsem přežil všechna válečná úskalí, byla a je mým největším štěstím moje manželka.
Za rozhovor děkuje Miroslav Holotina.
P.S. Je paradoxem, že někteří obyvatelé panelového domu, ve kterém generálporučík František Fajtl
bydlí, ani nevědí, jakého vynikajícího souseda mají mezi sebou.

Na snímku Mgr. Miroslava Stuláka generálporučík František Fajtl s manželkou Hanou při besedě o svých
životních osudech.

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
NARODILI SE
24. 10. Filip Lukáš, Zdice
30. 10. Matěj Šustr, Zdice

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci prosinci 2003 oslaví:
86 let - Božena Skalková, Zdice
84 let - Libuše Bobková, Zdice
83 let - Miloš Jungmann, Zdice
82 let - František Ernest, Zdice
82 let - Jaroslav Feyereisl, Zdice
82 let - Božena Kodetová, Zdice
82 let - Anežka Solničková, Zdice
82 let - Květuše Staňková, Zdice
81 let - Miloslava Nekolná, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

OPUSTILI NÁS
12. 10. Albína Procházková, Černín
14. 10. Josef Tregler, Zdice
15. 10. Marie Svobodová, Zdice
18. 10. Drahomíra Moulisová, Zdice
22. 10. Marie Prošková, Zdice
7. 11. Emil Palivec, Zdice
8. 11. Božena Feyreislová, Zdice
10. 11. Jaroslav Nepeřený, Zdice

76 let
73 let
89 let
71 let
83 let
79 let
84 let
77 let

VZPOMÍNKA
Dne 13. 12. 2003 to bude již 10
let od chvíle, kdy nás ve věku 46
let opustila naše maminka, paní
ZDEŇKA NĚMCOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Syn Petr a dcera Jitka
s rodinami, syn Pavel.

❁❁❁❁❁
Dne 11. prosince uplyne 1 rok od úmrtí
FRANTIŠKA SLEPIČKY, nar. 1938.
Stále vzpomíná bratr Jaroslav a Pavel s rodinami.

SPOLEâENSK¯ KLUB VÁS ZVE
Sobota 6. 12. - Taneční kurzy - Mikulášská prodloužená, vyučují manželé Kainovi, začátek ve 14
hod., vstupné 30,- a 15,- Kč
Sobota 6. 12. - Mikulášská taneční zábava s kapelou HARMONY BAND, začátek ve 20 hod.,
vstupné 50,- Kč
Neděle 7. 12. - Dětská Mikulášská diskotéka s nadílkou, DJ Karel Moravec, začátek ve 14 hod., vstupné 15,- Kč, slosovatelné vstupenky, soutěže o ceny
Úterý 9. 12. - Setkání u vánočního stromu (pěší
zóna), účinkují: Dětský pěvecký sbor SKŘIVÁNEK, Dětský pěvecký sbor ZUŠ Žebrák a další,
začátek v 17 hod.
Sobota 13. 12. - Taneční kurzy - Závěrečný
Věneček, vyučují manželé Kainovi, začátek v 18
hod., vstupné 30,- a 15,- Kč
Středa 17. 12. - Vánoční koncert, účinkují:
Zdický smíšený vokální sbor, Dětský pěvecký sbor
- SKŘIVÁNEK, Swingový orchestr SPECIÁL
a další, začátek v 18 hod., vstupné 40,- Kč, předprodej: Spol. dům Zdice Po - Čt 7 - 15.30, Pá 6 -

14.30 hod.
Pátek 19. 12. - Vánoční diskoška - staré i nové
pecky, DJ Daniel Vokáč, začátek ve 21 hod., vstupné 30,- Kč
Pátek 26. 12. - Česká mše vánoční - J. J. Ryba, účinkují: Zdický smíšený vokální sbor, začátek v 17
hod., vstupné dobrovolné
Středa 31. 12. - SILVESTR 2003, hraje: HARMONY BAND, začátek ve 20 hod., vstupné 150,Kč, předprodej: Spol. dům Zdice Po - Čt 7 - 15.30,
Pá 6 - 14.30 hod. Pozor! Místenkové vstupenky Omezený počet míst. Pozor!
Zahájen prodej vstupenek na:Koncert skupiny
KATAPULT
Tradiční vánoční výstava se bude konat ve
dnech 9. - 14. prosince 2003. Bude přístupná
denně od 14 do 17 hodin. Přijďte se potěšit nejen
prohlídkou, ale i možností nákupu perníčků, slaměných ozdob a dalších drobných vánočních dárků.
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Závody kynologÛ

Hrací automaty - ANKETA

Už šestý ročník závodu kynologů o Putovní
pohár města Zdice proběhl v sobotu 18. října
2003 na místním kynologickém cvičišti u
Červeného potoka. Na startu se o sobotním
mrazivém ránu sešly více než tři desítky závodníků, z nichž nejvzdálenější dorazili do Zdic až
ze Sedlčan či Ostrova u Karlových Varů.
Soutěž probíhala ve třech různě náročných kategoriích - ZM, ZVV1 a ZVV2, z nichž v každé se plnily tři discipliny - stopa, poslušnost a obrana. Podle
toho, v jaké kategorii psovod a jeho pes soutěžil, se
také náplň jednotlivých kategorií svými nároky liší.
Zatímco na nejjednodušší úrovni může závodník
získat celkem 150 bodů, ve dvou náročnějších je
maximum získaných bodů 300. Výkon celkového
vítěze říjnového závodu - Radka Kubečka ze
Sedlčan se psem Rickym - ohodnotili rozhodčí
Golhová a Fibrych počtem 282 bodů ! Odměnou pro
vítěze se stal broušený skleněný pohár věnovaný
zdickým městským úřadem, který z rukou starosty
Mgr. Miroslava Holotiny převzal vítěz při závěrečném hodnocení. V každé kategorii bylo navíc vyhodnoceno pět závodníků, všichni si odnášeli tašku
se sponzorskými dary a vzorky krmiva pro psy.
Úspěšný průběh závodu se podařilo zajistit nejen díky pečlivé práci organizátorů, ale především
díky místní myslivecké organizaci, která umožňuje
kynologům vstup na pole a do honitby, kde se provádějí čichové práce psů. Dík patří samozřejmě
všem zdickým sponzorům, kteří mají pochopení
pro sport a jejichž cílem je také propagace města. I
díky nim se soutěž o Putovní pohár města Zdic stává sice nevelkou, ale přece jen známou tradicí. Její
sedmé pokračování proběhne na podzim příští rok.

Jsou automaty metlou lidstva? Na to jsme se
zeptaly několika občanů ze Zdic i blízkého okolí. Zde jsou nejzajímavější názory starší i mladší generace...
Názory starší generace:
● Já bych to zrušila. Gambleři na nich prohrávají
rodinné jmění, všechno do poslední koruny. Vždyť
kolikrát otcové rodin prohrávají spoustu peněz, zatímco děti nemají co jíst. Zakázala bych je!
● Ať si lidé dělají, co chtějí, když je to baví...
● Automaty by se měly určitě zakázat. Ničí to děti a mládež!
● Automaty by neměly být, protože je tu potom
v noci strašný nepořádek.
● Jsou špatné. Kazí to mladé i staré lidi.
●Automaty jsou hrozné a nikdy sem neměly přijít!
● Já si myslím, že by si každý měl dělat, co uzná
za vhodné. Mojí generace ani mojí rodiny, ať už dětí či vnoučat, se to nijak zvlášť nedotklo, takže
s tím nemám negativní zkušenosti. Je to svět, je to
pokrok a asi už to k dnešnímu životu patří.
Názory mladší generace:
●Automaty jsou hrozný zlozvyk. Vím to. Je to
prostě droga. Ale lidé, kteří je hrají, to moc dobře
vědí také! Ovšem, když jednou přijdete k automatu a na první pokus vám z něj vypadne dvě stě korun, myslíte si, že máte štěstí a všechny je tam
zpětně naházíte. Teď už jde jen o to, jestli vás to
odradí, nebo budete stále doufat ve šťastnou hvězdu. Znám člověka, který už na automatech prohrál
všechno, co měl. A přesto stále doufá, že bude mít
štěstí. Máte-li chuť si hrát, sedněte si k počítači!
● Já bych to zrušil, stejně se na tom nic nevyhraje.
● Automaty jsou špatné. Hrál jsem je a vcelku mě
to bavilo. Znám spoustu lidí, kteří je hráli. A znám
i takové, kteří si na ně vypěstovali návyk. Když nemají peníze? Asi jdou krást...
● No když je lidé nechtějí hrát, tak je prostě vytahají ze zásuvky, no a když chtějí, tak je zase zapnou. Co bych udělal já? Já bych to všechno vytahal!
●V naší hospodě máme asi pět automatů a chceme
koupit další. Je to opravdu výdělečná činnost.
● Dneska už to stejně skoro nikdo nehraje. No
a když už náhodou tomu někdo podlehne, a nemá
peníze, tak jde prostě krást.
● Automaty jsou dobrá věc. Někdo takhle může
třeba vydělávat. Já ale viděl jednoho blázna, ten do
něj naházel dvě stovky a nevytáhl nic!
●Já si myslím, že automaty jsou dobrá věc. Podle
mě by to mělo být přístupné - je to pokrok. Jde jen
o to, jak se s tím každý vyrovná, jak silnou má vůli a jestli dokáže zvládnout hráčskou chuť.
● Podle mě automaty nejsou pitomost, jen důkaz
lidské hlouposti. Vždyť jediný člověk, kterému mohou vydělat, je jejich majitel. Myslím si, že lidé
dnešní doby nemají automaty zapotřebí. Copak není dost počítačových her? Jestli mají lidé opravdu
potřebu do něčeho strkat peníze, pak to možná bude lepší do automatů na kávu, z těch jim alespoň
vždycky něco vypadne!
● Automaty snad nejsou ten nejchytřejší vynález
lidstva, ale k dnešní době, k pokroku, už tak nějak
patří. A jestli se máme dnes bát hracích automatů,
čeho se budeme bát zítra?
Anketa probíhala anonymně, protože většina
dotazovaných nechtěla ve Zdických novinách zveřejnit své jméno.
Ptaly se Petra Pánková a Veronika Sudíková.

Paní Michaela Slezáková (na snímku vlevo) obsadila na zdických říjnových závodech se psem Nero
v kategorii ZM pěkné 2. místo.
Foto: Archiv M. Slezákové.
Výsledky:
Kategorie ZM: 1. Ilona Wachtlová, Marko,
Rakovník 130 b., 2. Michaela Slezáková, Nero,
Zdice 120 b., 3. Josef Toman, Gina, Klabava 106 b.
Kategorie ZVV1: 1. Radek Kubeček, Ricky,
Sedlčany 282 b., 2. Dita Kardová, Aran, Beroun
274 b., 3. Alena Špírková, Arnošt, Hořovice 267 b.
Kategorie ZVV: 1. Pavel Sadílek, Endy Bornek,
Rožmitál 234 b., 2. Jiří Petrus, Gilla, Dobříš 224 b.,
3. Marie Oravská, Axelo, Příbram 193 b.
Zdeněk Babor

Tﬁíkrálová sbírka

Zdické meteorologické
okénko
V říjnu bylo 5 dní jasných, 2 dny skoro jasné, 5
dní polojasných, 7 dní oblačných, 5 dní skoro zatažených a 7 dní zatažených. Celkem bylo 9 dní mrazivých s teplotou od -0,1 0C do -10 0C.
Nejnižší teplota vzduchu : - 5 0C 28. 10. (úterý), -4 0C
24. a 25. 10. (pátek, sobota), -3 0C 29. 10. (středa).
Nejchladnější den: pátek 24. 10., kdy se teplota
pohybovala od -4 0C do 3 0C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 21 0C 2. 10. (čtvrtek),
20 0C 3. 10. (pátek) a 18 0C 4. 10. (sobota).
Nejteplejší den: čtvrtek 2. 10., kdy se teplota pohybovala od 11 0C do 21 0C.
Nejnižší tlak vzduchu: 966 milibarů, t.j. 724,6
torrů 31. 10. (pátek)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1009 milibarů, t.j. 756,8
torrů 15. a 16. 10. (středa, čtvrtek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 8,40 l vody
5. 10. (neděle).
Celkem v měsíci říjnu napršelo : 22,10 l vody na
1 m2.
Josef Hůrka

Od roku 2001 je možné okolo 6. ledna opět
spatřit v ulicích měst, městeček a vesnic procházet tři krále. Už nechodí žádat o sladkosti,
ale o to, aby se co nejvíce lidí zapojilo do podpory druhých v nouzi jak v naší zemi, tak v zemích tzv. třetího světa. Sbírku pořádá Česká
katolická charita, která je od roku 1995 členem
konfederace charitních organizací světa Caritas
Internationalis (CI) a jejího evropského regionu
Caritas Europa (CE).
V lednu tři králové poprvé navštíví i město
Zdice. Koledníci budou chodit dům od domu se zapečetěnou kasičkou označenou logem Charity a razítkem města Zdice. Zodpovědný za skupinku bude starší 18 let a označen legitimací. V rámci
Tříkrálové sbírky je možné peníze posílat také na
účet České spořitelny, a to bankovním převodem:
č. ú. 369-369369369/0800 var. s. 777 nebo složenkou: č. ú. 3690369369369/0800 var. s. 777,
Sdružení Česká katolická charita, Vladislavova 12,
110 00 Praha 1.
65 procent všech námi vybraných prostředků
bude použito v rámci farního projektu Adopce na
dálku na podporu a vzdělání chlapce Pradeep
Lopes (13 let) a dívky Annah Nalwanga (7 let)
z Ugandy, případně na letní tábor dětí z našeho
města. Ostatní peníze budou použity na projekty
pořádané Českou katolickou charitou.
Jak je z minulých let patrné, i český člověk je
citlivý na potřeby lidí v nouzi. V letošním roce bylo vybráno více než 50 milionů korun. Věřím, že také občané Zdic se rádi, třeba i symbolicky, do této
akce zapojí. Všichni dětští koledníci jsou vřele vítáni. Kontakt: machacek@signaly.cz a příp. P.
Zbigniew Ponichtera, tel: 311 685 125. Více informací o Tříkrálové sbírce lze získat na www.charita-adopce.cz.
Josef Macháček
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Náv‰tûva âernínského
paláce
Z iniciativy kulturní komise města Zdice se
dne 24. října uskutečnil zájezd do Černínského
paláce v Praze na Hradčanech, který od roku
1934 slouží jako Československé ministerstvo zahraničních věcí, v současnosti České republiky.
Tato mimořadně zajímavá prohlídka, která je umožňována pouze členům zahraničních delegací, se
mohla pro naše spoluobčany uskutečnit jen díky panu Tomáši Veselému, vrchnímu referentu stykového oddělení MZV, který prožil mládí ve Zdicích.
Černínský palác postavil český šlechtický rod
Černínů z Chudenic v roce 1669 z rozhodnutí
Humprechta J. Černína, který byl císařským velvyslancem v Benátkách. Z tohoto rodu je znám Diviš
Černín, který byl v roce 1621 popraven za účast
v českém stavovském povstání. Pokračovatelé tohoto
šlechtického rodu - Heřman Černín - se stal habsburským diplomatem v Turecku a Otakar hrabě Czernin,
v letech 1916 - 18, dokonce rakousko - uherským ministrem zahraničních věcí. To již Černínský palác nebyl v rukou Černínů, neboť byl tímto rodem v roce
1851 prodán Rakouskému státu. Po roce 1918 se stala budova majetkem Československé republiky.
Za dobu existence sloužil palác, m.j. jako vojenská kasárna a skladové prostory, dvakráte byl poničen, nejprve Švédy, pak Prusy. Dnešní podobu získal za předválečné ČSR. První ministr zahraničí,
který překročil jeho práh, byl dr. Edvard Beneš. Za
Protektorátu Čechy a Morava sloužil palác jako
sídlo Říšského protektora K.H. Franka. Dodnes se
zachoval jeho pracovní stůl, za kterým rozhodoval
o existenci českého národa.
Účastníci zájezdu měli možnost projít všechny
sály pojmenované podle jejich barevné výzdoby růžový, žlutý, modrý atd. V nich se konají jednání
se zahraničními delegacemi i konference k zahraničně politickým otázkám. Každý z těchto sálů je
vyzdoben vzácnými gobelíny, obrazy známých
českých umělců i drahými koberci. V prosklených
vitrínách se nacházejí vzácné předměty darované
diplomaty z celého světa, ale i umělecké výrobky

Krásné chvíle prožili účastníci zájezdu při návštěvě Černínského paláce. Pan Tomáš Veselý byl jejich
vzorným a příjemným průvodcem.
Foto: Sm
českých sklářů, keramiků i ostatních umělců.
Největší sál paláce, který svou výškou přesahuje
celá dvě patra, sloužil v minulých dobách představitelům států Varšavské smlouvy a RVHP,
kteří zde konali pravidelné konference.
Poté následovala prohlídka soukromých místností současného ministra zahraničních věcí,
které slouží pro případ jeho nutného pobytu
v budově ministerstva.
Vyvrcholením prohlídky Černínského paláce
byla návštěva soukromého bytu a pracovny ministra zahraničních věcí Jana Masaryka. S dojetím a zvláštními pocity jsme vstupovali do těchto prostor, mimo jiné i do koupelny, která dodnes zůstává otevřeným problémem, zda z jejího
okna z vlastního rozhodnutí, či za násilného přispění cizích osob, ukončil tragicky svůj život.
Jen černá deska s jeho jménem a s datem 10. 3.
1948 na vnitřním nádvoří paláce připomíná místo, kde bylo nalezeno tělo nejoblíbenějšího
a nejznámějšího ministra, jakého kdy

Pozvánka do Kulturního
domu Chodouň

Zdiãtí v˘tvarní
amatéﬁi
Výstava "Zdičtí výtvarní amatéři" byla slavnostně otevřena v úterý 11. listopadu 2003.
V kulturním programu vernisáže účinkovaly
žákyně ZUŠ Anička Kliková (zpěv) a Míša
Nejedlá (klávesy), studentka SPgŠ Petra
Cisková (zpěv) a členka ochotnického divadla
"AZ scéna" paní Věra Dvořáková. Děvčata při
zpěvu doprovázela na klávesy paní Martina
Rajtmajerová.
Návštěvníci výstavy se potěšili obrazy Václava
Šestáka, Tomáše Merhauta, Aloise Jansy, Kateřiny
Součkové, fotografiemi Markéty Kobrskové, samorosty Antonína Veselého, malovanými kameny
Veroniky Fryčové a Milana Fryče, keramikou
Magdy Šebestová a aranžovanými suchými květinami Moniky Štefanové.
Radost si mohli udělat zakoupením keramiky,
malovaných kamenů a aranžmá suchých květin.
Výstava se návštěvníkům moc líbila. Oceňovali, že
se mohli seznámit s tvorbou svých šikovných spoluobčanů.
Kulturní komise a Společenský klub Zdice děkuje všem vystavujícím. Věříme, že se v budoucnu
podaří udělat výstavu "Zdičtí výtvarní amatéři II."
Ohlas výstavy tomu nasvědčoval.
- sm -

Československá republika měla. Zvláště starší
generace se neubránila dojetí a slzám.
Jen pro připomínku historických okamžiků
tohoto ministerstva dodávám, že nástupce Jana
Masaryka, jeho dlouholetý spolupracovník
a první komunistický ministr zahraničních věcí
dr. Vladimír Clementis, z rozhodnutí těch, kteří
jej do funkce jmenovali, skončil život na šibenici po vykonstruovaném procesu v roce 1952.
Prohlídku paláce umocnil i překrásný výhled
z jeho oken (palác jich má 365, stejně jako je dní
v roce) na Loretánský kostel, Hradčany i na severovýchodní a jižní část Prahy. K tomu přispělo i odpolední podzimní slunce. Za tento neopakovatelný a mimořádný zážitek, který si účastníci odnášeli domů, za průvodní slovo i milou pozornost v podobě malého občerstvení, které se
dostalo nám všem, je třeba upřímně poděkovat
především panu Tomáši Veselému a všem jeho
nadřízeným, bez jejichž pochopení by byla prohlídka nemyslitelná.
Josef Hůrka

Myslivecké sdružení "Hora" Tmaň pořádá
v sobotu 20. 12. 2003
MYSLIVECKOU POSLEDNÍ LEČ,
hudba zajištěna, začátek ve 20 hod.
TJ Chodouň vás zve na SILVESTROVSKOU
ZÁBAVU S KAPELOU "ÚŽAS" 31. 12. 2003,
začátek ve 20 hod.,
vstupné 150,- Kč.

Hledá se kocourek
Už od 7. 9. se hledá roční kocourek
Tomík - barva šedá - nekastrovaný.
Nálezce obdrží odměnu.
(Tel. 311 686 105)

Mûstská knihovna

Zdice
Návštěvníci výstavy "Zdičtí výtvarní amatéři" se
pochvalně vyjadřovali o všech vystavených dílech. Krásnými fotografiemi zaujala Markéta
Kobrsková.
Foto: Redakce ZN.

Výpůjční doba pro veřejnost:
Pondělí 13 - 17 h.
Středa 12 - 16 h. (pro děti)
Čtvrtek 13 - 17 h.
Pátek 8 - 12 h.
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Soustﬁedûní ÏákÛ FK Olympie Zdice

Na fotografii mladší a starší žáci FK Olympie Zdice.

Foto: Archiv FK Olympie.

Svato‰ské skály - odpovûì na turistickou hádanku
Letošní podzimní pěší putování, kterého se
každým rokem zúčastní zástupci všech oddílů
Klubu českých turistů Lokomotiva Zdice, mělo
základnu v rekreačním zařízení České pošty
u Svatošských skal. Nevím jak pro vás, vážení
čtenáři, ale i mnohý turista neznal odpověď na
otázku, kde se zmiňovaný skalní útvar nachází.
Už název celého putování trochu napoví:
Slavkovský les - severní část. Přesné určení je:
3 km od Doubí u Karlových Var, proti toku řeky Ohře. Krásné skalní útvary kvádrově zvětralé žuly a romantice přidá i jejich bájný původ.
Říká se, že jsou zkamenělým svatebním průvodem a celé to má na svědomí zhrzená láska vodní víly k ženichovi jménem Svatoš. Tak tu v podobě vysokých skalních bloků najdeme ženicha
s nevěstou, tchána s tchyní, kaplana a celý zástup dalších svatebčanů.
Ihned první den, 25. října, jsme se při odpoledním výletu seznámili se skalami a poznali i další
část romantického údolí řeky Ohře. Prozaické byly
pozůstatky po dávném kutání rud cínu a dalších
ušlechtilých kovů. Večer jsme se všichni sešli v jídelně. Bylo nás 34 a sdělování prvních dojmů bylo, jak jinak, prokládáno písničkami. Čekaly nás tři
celodenní výlety a posuďte sami, co všechno je v okolí k navštívení a vidění.
Následující den jsme vlakem přijeli do Bečova
nad Teplou kde je v zámku vystaven vzácný re-

likviář sv. Maura. Domů jsme se vraceli pěšky a po
cestě navštívili na Krásenském vrchu kamennou
rozhlednu, kterou v letech 33 a 34 minulého století postavili s neobvyklým vnějším spirálovitým
schodištěm. Podzimní přírodu Slavkovského lesa
potom prostřídala města se slavnou hornickou tradicí, Krásno a Horní Slavkov. Mimochodem přídomek Horní znamená právě hornický. Pondělí potom patřilo klenotu na Ohři, městu a hradu Loket.
Pokud váháte historickou památku či muzeum navštívit v pondělí, že budou mít zavřeno, tak o Lokti
to neplatí. Zajímavé hradní expozice, například
porcelán či hradní vězení, jsou přístupné po celý
rok. Město si oblíbil a často navštěvoval Johann
Wolfgang Goethe. Leč, učinil tady nabídku k sňatku své pozdní lásce Ulrice von Levetzow, byl odmítnut a na Loket zanevřel tou měrou, že to byla
poslední návštěva tohoto místa.
Úterní výlet patřil cestě do Karlových Varů a okolí proslulého lázeňského města. Ten den bylo
nádherné slunečné počasí a tak všechny vyhlídky
byly vyhlídkami a nemohli jsme si přát lepší závěr
letošního podzimního pěšího putování. Když jme
se poslední den po snídani, ve středu 29. října, neradi loučili, už to bylo pod dojmem zatím tajných
námětů o tom, v kterém místě se uskuteční společné turistické setkání příští rok.
Mirek Zálom, KČT Zdice

Zdické mládí dosud válí

2. FBC Zdice
6 4 1 1 26:15 9
3. 1. FBC Toužim
6 4 0 2 43:28 8
4. Cobra Radnice
6 2 1 3 29:31 5
5. T.B.C. Králův Dvůr
6 1 1 4 23:25 3
6. FBC Sokol Beroun
6 0 1 5 19:47 1
Přejme jim hodně úspěchů a ať se jim i následující turnaje povedou alespoň tak dobře jako ty
předchozí (pozn. autora - bohužel většinu týmu
tvoří nejstarší ročník).
Florbalová sezóna v plném proudu
Florbalová sezóna pro ligový ročník 2003/2004
odstartovala již 13. září a úvodní turnaj sehráli
zdičtí v Plzni. Nutno podotknout, že vstupní turnaj
rozhodně nedopadl dle jejich představ. Věřme, že

Od letošního ročníku se střetává se svými
soupeři na sportovním poli i florbalový oddíl
starších žáků. Můžeme říci, že si dosud vedou
na výbornou. Posuďte sami:
28. 9. Beroun: FBC Zdice - FBC Sokol Rokycany
5:5, FBC Toužim - FBC Zdice 4:5
19. 10. Beroun: Cobra Radnice - FBC Zdice 2:5,
FBC Zdice - T.B.C. Králův Dvůr 2:1
2. 11. Zdice: FBC Sokol Beroun - FBC Zdice 1:8,
FBC Sokol Rokycany - FBC Zdice 2:1
Tabulka soutěže po 6. kole:
1. FBC Sokol Rokycany
6 4 2 0 28:22 10
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Po vydařené sezóně 2002/03 jsme mladší
a starší žáky odměnili týdenním soustředěním,
které se konalo 16. - 23. srpna 2003 v Nové Vsi,
v Jizerských horách. Zároveň jsme se zde připravovali na novou sezónu okresního přeboru
Berounska.
Na soustředění, kterého se zúčastnilo 15 žáků,
jsme sbírali fyzické a psychické síly. Program celého týdne byl pestrý po sportovní i kulturní stránce. Každý den jsme ráno běhali, potom následovala snídaně a dopolední trénink doplněný jízdou na
kole, po obědě a poledním klidu čekal žáky odpolední trénink na hřišti a koupání na místním koupališti. Na kolech jsme si udělali výlet do Jablonce
nad Nisou a navštívili zdejší AQUAPARK, kde
jsme se hezky pobavili a užili si moc legrace na tobogánech, ve vířivce i při smažení se v sauně. Bylo
to moc fajn. Týdenní soustředění jsme si zpestřili
exkurzí do skláren v Lučanech nad Nisou, kam
jsme se vydali také na kolech. V tomto závodě se
vyrábějí skleněné korálky různých barev a velikostí. Sledovali jsme celý výrobní postup, od tavících
pecí až po konečný výrobek. V Lučanech jsme si
také několikrát v týdnu zatrénovali na travnatém
hřišti. Vyjížděli jsme sem na kolech, trenéři i žáci.
Soustředění se vydařilo po všech stránkách, přálo
nám i počasí. Celková atmosféra soustředění byla
velice kamarádská, starší kluci dobře vzali mladší
mezi sebe. Touto cestou děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě či průběhu této sportovní akce.
Postup do vyšší krajské soutěže je v této sezóně
velice blízko, umístění žákovských mužstev je po
podzimní části soutěže výborné, vždyť mladší žáci
jsou v čele tabulky a starší jsou ve své kategorii
druzí.
Věřím v ještě lepší spolupráci rodičů, školy a vedení oddílu. Naším cílem je postup do vyšší krajské soutěže. Před jarní částí sezóny vás budu opět
rád informovat o mládežnických žákovských mužstvech.
S pozdravem "Sportu zdar, fotbalu zvlášť"
Václav Franc, vedoucí soustředění.
další turnaje zvládnou zdičtí již na jedničku.
13. 9. Plzeň: FBC Zdice - TJ Sokol Plzeň IV 3:3,
FLK Maják Kladno - FBC Zdice 6:4
11. 10. Domažlice: FBC Zdice - FBC Sokol
Rokycany 4:3, Red Dragons Hořovice - FBC Zdice
2:11
8. 11. Rokycany: SK Kladno Raisins - FBC Zdice
5:13, FBC Zdice - TJ Jiskra Domažlice 6:3
Tabulka soutěže po 6. kole:
1. TJ Sokol Plzeň IV
6 4 1 1 36:13 9
2. FBC Zdice
6 4 1 1 41:22 9
3. FBC Sokol Rokycany
6 4 0 2 40:29 8
4. FLK Maják Kladno B
6 4 0 2 28:22 8
5. TJ Jiskra Domažlice Bier Boys 6 3 0 3 23:23 6
6. SK Kladno Raisins
6 1 0 5 25:52 2
7. Red Dragons Hořovice
6 0 0 6 13:45 0
Ve dnech 20. - 21. 12. 2003 pořádá florbalový
oddíl již 3. ročník "Vánočního turnaje o pohár
města Zdice". Naším cílem je nejen si zpříjemnit předvánoční období florbalem, ale také seznámit širokou veřejnost s tímto sportem.
Turnaj se uskuteční ve zdické sportovní hale,
která sice není schválena na pořádání mistrovských zápasů, nicméně svou velikostí je zcela
způsobilá pro hru. Zajištěny jsou mantinely, občerstvení a turnaje se zúčastní 12 týmů (i z vyšších soutěží, pražské ligy). Celou sportovní událost zahájí v sobotu v 8 hod. starosta města
Zdice Miroslav Holotina s předsedou TJ
Lokomotivy Zdice Janem Dudáčkem. Tímto
všechny srdečně zveme. Více informací naleznete na stránkách fbczdice.aktualne.cz.
Alexandr Mol
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30 motocyklÛ mistra âR

S modelem REPSOL HONDA se stal mistrem
České republiky.
Foto: Archiv V. Kolínského.

pořádal Klub modelářů Berouna a Králova Dvora.
Šlo vlastně o celostátní výstavu a s modelem HONDA CX 500 TURBO jsem získal 4. místo. Další rok
jsem se stal celkovým vítězem, dařilo se mi i v letech 1998 a 2000, v roce 1999 jsem se výstavy nezúčastnil. Na přehlídkách modelů jsem se také seznámil s panem Bártou, který je hodně aktivní v berounském modelářském klubu a jezdí na všechny
soutěže. Já tolik času na ježdění po soutěžích z důvodu zaměstnání nemám, tak jsme se spolu dohodli, že na výstavy vezme i moje modely. Byl jsem
zvědavý, jestli jsou moje exponáty na úrovni, jestli
jdu správným směrem a jak uspěji i mimo Beroun.
❒ Jak všechno dopadlo?
Dobře. Začal jsem mít úspěchy i na výstavách v jiných městech. V roce 2001 jsem se v Náchodě umístil
na 1. místě, v Praze jsem byl s kolekcí 8 modelů druhý.
O rok později jsem byl opět úspěšný, a to nejen u nás,
ale např. i v Německu. U nás jsem se v Hradci Králové
s modelem HONDA PONS umístil na 1. místě, model
YAMAHA RED BULL byl třetí. V Německu moje
YAMAHA XV 1600 obsadila v soutěži 3. příčku.
❒ Jaká je vaše soutěžní bilance v letošním roce?
Dosáhl jsem zatím největšího úspěchu, když jsem
se stal v kategorii civilní dopravní prostředky mistrem republiky (model REPSOL HONDA) a získal
ještě v téže kategorii 3. místo (model SUZUKI
GSX 1300). Úspěchy jsem měl letos i na výstavách
v Hradci Králové, Náchodě, Praze a Nymburce.
❒ V jakém měřítku vaše modely sestrojujete?
Soutěžím v kategorii III. a, což jsou civilní do-

pravní prostředky 1: 20 a větší. Skoro všechny modely motocyklů mám sestrojené v měřítku 1: 12,
výjimkou je model HONDY z roku 1996, který je
v měřítku 1 : 6. Modely kamionů jsem dělal 1 : 24.
❒ Jste členem nějakého klubu?
Doposud jsem nebyl v žádném klubu, až letos
jsem vstoupil do Klubu plastikových modelářů
Beroun a Králův Dvůr.
❒ Jak probíhá hodnocení modelů na výstavách
a soutěžích?
Na výstavách se hodnotí porovnávacím systémem
líbí - nelíbí. Na Mistrovství ČR hodnotilo každou kategorii pět rozhodčí, kteří mají potřebnou kvalifikaci.
Každý z nich ohodnotil model pomocí kriterií a přidělil body. Nejlepší a nejhorší výsledek se nepočítá,
ostatní se sečtou a dělí třemi. Z výsledků se sestaví
pořadí. Čím víc bodů, tím lepší výsledek.
❒ Jaké nakupujete stavebnice?
První dva modely motocyklů jsem koupil před
několika lety v Berouně, když se otvíral obchodní
dům Květ. Nyní nakupuji stavebnice v Praze, jde
o japonské výrobky firmy TAMIYA. Kromě stavebnice je třeba kupovat ještě barvy, kterými se
modely stříkají. Modelářství není laciná záležitost.
❒ Máte ještě nějaké jiné zájmy?
Zajímají mě auta a moc rád pracuji se dřevem.
Dovedu si udělat i drobnější nábytek.
❒ Co říká vašemu hlavnímu koníčku rodina?
I když věnuji modelářství hodně času, musím říci, že manželka a děti mě podporují a fandí mi. Děti
věděly od dětství, že na modely nesmí sahat a respektovaly to. S tím nebyly žádné problémy.
❒ Jaké máte další plány ?
22. - 23. listopadu letošního roku se zúčastním
Mistrovství Anglie, které se bude konat v Telfordu.
Byl jsem tam nominován po úspěchu na
Mistrovství ČR. Do soutěže zasáhnu dvěma modely a kromě toho vezu s sebou dvanáct modelů, které budou prezentovat naši republiku na ukázkovém
místě jí vyhrazeném.
Děkuji za rozhovor. Přeji hodně úspěchů jak
v Anglii, tak i v dalších soutěžích, aby do vaší vitríny
přibyly nové diplomy a medaile.
Jana Smíšková

dáno spr. orgánu.
13. 10. ZDICE - oznámeno podvodné jednání ze
strany Fa COTRA CONTIMEX U Sila 1203
Liberec.
14. 10. ZDICE - požár u mostu dálničního tělesa.
Neviděl někdo pachatele? Údajně se má jednat
o nezletilce. Je v šetření.
17. 10. ZDICE - krádež popelnice je v šetření
18. 10. ZDICE - oznámeno náhlé úmrtí. Je v šetření.
18. 10. ZDICE - vloupání do auta v Družstevní ul.
a krádež MT je v šetření.
19. 10. ZDICE - pomalování žel. vagonů. Neviděl
někdo pachatele? Je v šetření.
19. 10. CHODOUŇ - slovní napadení předáno spr.
orgánu.
21. 10. ZDICE - slovní vyhrožování předáno spr.
orgánu
22. 10. ZDICE - poškození tel. kabelu v šetření
22. 10. KNÍŽKOVICE - krádež tří kohoutů od bazénu je v šetření.

23. 10. ZDICE - vloupání do os. auta a krádež kabely s doklady je v šetření.
24. 10. ZDICE - slovní a fyzické napadení je v šetření, půjde o trestní čin.
26. 10. ZDICE - slovní a fyzické vyhrožování je
v šetření pro podezření z tr. činu násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci.
27. 10. ZDICE - rozbití oken u domu v ulici
Komenského je v šetření. Neviděl někdo pachatele?
29. 10. ZDICE - vloupání do soukromé dílny a krádež svářecí soupravy CO2, trafosvářečky Fronius
a úhlové brusky Narex. Neviděl někdo pachatele?
30. 10. CHODOUŇ - fyzické napadení bude předáno spr. orgánu.
4. 11. ZDICE - při silniční kontrole byl zjištěn řidič
z Chodouně s vysloveným zákazem řízení. Je stíhán
pro tr. čin maření výkonu úředního rozhodnutí.
Z dřívějších případů byl objasněn jeden případ
postříkání vagonu na ČD.
mjr. Bláha, ved. oddělení

Za úspěchy pana Václava Kolínského v plastikovém modelářství je obrovské množství hodin precizní práce. Na snímku V. Kolínský ve svém království.
Foto: Sm
Pro přesnost je nutné dodat, že jde o překrásné
plastikové modely motocyklů, ke kterým je třeba
ještě připočítat 3 makety kamiónů. Jejich majitelem, ale hlavně tvůrcem, je pan Václav Kolínský,
který se modelářství věnuje již několik let. Od roku 1996 se zúčastňuje se svými precizně vyrobenými modely soutěží. Letos se 12. - 14. září zúčastnil Mistrovství ČR v plastikovém modelářství
2003 a dosáhl na této vrcholné republikové soutěži
svého zatím největšího úspěchu - v kategorii civilní dopravní prostředky se stal mistrem republiky.
Stát se mistrem republiky není běžná záležitost
a tak jsem se o zájmové činnost pana Kolínského
chtěla dovědět něco víc, abychom ho mohli představit zdické veřejnosti. Myslím, že o jeho úspěchu se
veřejnost při jeho skromnosti mnoho nedověděla.
Jeho "miláčky" jsem nejdříve viděla krásně vyfotografované, ale ještě více mě upoutaly ve skutečnosti.
Zaujaly mě čistotou stavby, vynikajícím zpracováním
detailů a bezchybným vysoce lesklým povrchem.
❒ Jak jste se k modelářství dostal?
Začínal jsem asi v 6. třídě, kdy jsem chodil do
kroužku a dělal autíčka na autodráhu. Modelářství
mě drželo i během studia SPŠ v Kladně, kdy jsem
dělal modely kamionů. Teprve potom přišly motocykly, které mě okouzlily. Na skutečnou motorku
nemám, tak jsem se začal věnovat alespoň modelům, protože ty stavebnice jsou věrohodné a modely proto vypadají jako skutečné stroje.
❒ Kdy jste se poprvé zúčastnil výstavy?
Bylo to na výstavě v Berouně v roce 1996, kterou

Z DENÍKU
POLICIE âR
7. 10. CHODOUŇ - slovní vyhrožování předáno
spr. orgánu.
- nález jízdního kola zn. Olpran Junior Moutain
u prodejny Chodouň v noční době. Majitel, ať si
kolo vyzvedne na OOP.
7. 10. ZDICE - fyzické napadení mezi otcem a synem předáno spr. orgánu.
10. 10. ZDICE - NP se vloupal do MŠ, kde ukradl finanční hotovost. Po pachateli se pátrá.
11. 10. ZDICE - NP se vloupal do Trafiky. Ukradl
noviny a pokusil se vloupat do bedny na noviny
u PNS. Po pachateli se pátrá.
13. 10. OTMIČE - slovní a fyzické napadení předáno spr. orgánu.
13. 10. STAŠOV - slovní a fyzické napadení pře-
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Královská hra
Přehled šachových soutěží konaných v měsíci
září a říjnu spolu s přehledem umístění mladých
zdických přeborníků na těchto soutěžích.
Posvícenský bleskový turnaj - Hostomice
Celkem 36 účastníků. Mezi dospělými si výborně vedli zdičtí žáci, kteří se umístili: na 17. místě Vít Rosenbaum, 27. Lukáš Třešňák.
Kladenské dvojice - Kladno 20. 9.
Celkem 20 dvojic hráčů. Na 1. místě se umístila dvojice Lukáš Třešňák - Vít Rosenbaum, na 11.
místě Anna Rosenbaumová - Jiří Wallerer.
Mistrovství ČR mládeže v RAPID šachu Říčany
V kategorii hoši do 14 let se umístil na 26. místě
Vít Rosenbaum.
V kategorii dívky do 12 let se umístila na 14. místě Anna Rosenbaumová.
Memoriál Růženy Suché - Praha - 4. 10.
Celková účast 17 družstev. 13. místo získalo
družstvo Základní školy Zdice, 14. místo družstvo
LOKO Zdice.
Turnaj jineckých nadějí - přebor základních
škol - Jince 18. 10.
Turnaje se zůčastnili také žáci ZŠ Zdice. V kategorii neregistrovaných 42 účastníků obsadili: 1.
místo - Michal Bauer, 2. místo Martin Vorel a 3.
místo Petr Horvát, všichni ze Základní školy
Zdice.
První z osmi turnajů Krajského přeboru mládeže - Beroun - 18. 10.
Celkem přítomno 46 účastníků. 1. místo získal
Vít Rosenbaum, 11. Anna Rosenbaumová, 12. Jiří
Wallerer, 17. Lukáš Hrnčíř, 18. Michal Kučera, 24.
Matěj Šroubek, 32. Jan Rosenbaum a 34. Martina
Sochorová.
Rudolf Bohdanecký

Pﬁedvánoãní ‰ílenství
Vánoce, Vánoce přicházejí...! No ano, teď už
je to skutečně pravda. Dnes si skutečně s klidným srdcem můžeme říci, že jedny z nejkrásnějších svátků roku se již doslova lepí na dveře.
A s tímto časem také obvykle začíná předvánoční šílenství. Nebo spíše: s tímto časem by obvykle mělo začít předvánoční šílenství. Ovšem,
letos se nám maličko předběhlo...
Kdekdo z nás nevěřícně kroutil nebo se dokonce chytal za hlavu, když procházel ulicemi, které
již prvního listopadu byly ověšeny zelenými girlandami, barevnými žárovičkami a z vánočně vyzdobených vitrín nejednoho obchodu se zubili
tlustí andělíčci. Zvláštní. Dříve přeci začínalo bláznění až po adventu. Nevím, čím to je, ale připadá
mi, že každým rokem začíná předvánoční šílenství
dříve a dříve. Kdo za to může? Nejspíše v tom má
prsty obchod, který se snaží na nejoblíbenějších
svátcích roku vydělat. Ovšem, ani tomu to nemůžeme mít za zlé - asi už to prostě k těmto svátkům
tak nějak patří.
Ale proč? Ježíškovi stačil pouze jediný den
k cestě na svět, nepotřeboval k tomu žádné velké
přípravy. A můžeme jít ještě dál do historie, až k oslavám slunovratu. Vždyť je také pouze jeden den,
kdy se slunce rozhodne, že nám svým jasem zkrátí nekonečné noci. Tak proč všechen ten povyk na
začátku listopadu?
Teď již je ale první adventní neděle za námi
a pomalu na nás dýchá čas Vánoc. Spousta z nás již
ve vzduchu cítí cukroví, jehličí a slyší cinkat rolničky. Proto vám všem přeji krásné svátky a spoustu nezapomenutelných okamžiků. A nikdy nezapomeňte, že den, kdy Ježíšek rozdává své dárky, je
až v prosinci. Bojím se totiž, že tímto tempem budeme brzy připravovat Vánoce na začátku července...Veselé Vánoce!!!
Petra Pánková

SPORT, INFORMACE
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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.

Rodinná olympiáda

Jednou ze soutěžních disciplín byl hod medicinbalem. Právě soutěží rodina Vítkova, vpravo cvičitelka
Jana Holečková ve funkci rozhodčí.
Foto: Jitka Součková.
Bylo to opravdu odpoledne plné úsměvů a po- bo babičku. Ta radost v očích malého sportovce
hody. Ve sportovní hale ve Zdicích se v sobotu mluví za všechno.
22. listopadu konal V. ročník "Rodinných klání" A kdo zvítězil?
za účasti dětí předškolního věku, školáků, jejich
Podle mého názoru zvítězili všichni, kteří se orodičů a prarodičů. Ani účast všech věkových lympiády zúčastnili. Nechybělo povzbuzování, úkategorií nebyla zanedbatelná. V kategorii I. - směvy i zklamání z dosaženého výsledku. Tak už
rodič + dítě se na start soutěže postavilo 24 tý- to v životě bývá. Důležité bylo, že se mohli všichmů, v kategorii II. - v soutěži tří generací 7 týmů. ni toho odpoledne alespoň na chvíli zbavit svých
V čem se vlastně soutěžilo? V běžeckém závodě každodenních starostí a zvláště starší generace se
na trati 2 x 25 m, pojatém jako štafeta generací. na několik hodin vrátila do dětských let.
Rozhodoval společně dosažený čas. V hodu mediMísto olympijských medailí dostali všichni
cimbalem do dálky. Pro děti byl připraven 1 až 3 drobné sladkosti, které zajistil sponzorským darem
kg, podle věku dítěte, pro dospělé sportovce pak 5 pan Freyburg - Stavebniny a Město Zdice.
kg medicimbal (zvláště babičkám dal zabrat). Dále Pořadatelem krásného sportovního odpoledne byla
v zásahu cíle třemi opakovanými hody míčem, při- Asociace sport pro všechny při TJ Lokomotiva
čemž cílem bylo 10 polystyrenových cihel. Počítaly Zdice. Konečné umístění lze nalézt na www.messe jen ty, co spadly se stolu. Poslední disciplinou to-zdice.cz (sport).
Josef Hůrka
byly dva opakované skoky z místa do dálky. Platil
ten delší. U všech soutěžících nechybělo to hlavní,
vydat ze sebe veškerou energii, aby dosažený výsledek byl co nejlepší. Dovedete si představit, když
dítě, které před nedávnem začalo chodit do školy,
porazí třeba v hodu na polystyrénové cihly tátu neMístní sdružení ODS ve Zdicích Vás srdečně
zve na besedu s předsedou poslaneckého klubu
ODS Ing. Vlastimilem Tlustým, Csc., která se
koná v pondělí 1. prosince 2003 od 17 hod. ve
Společenském domě ve Zdicích.

Zdick˘ smí‰en˘ vokální sbor
zve všechny příznivce na své VÁNOČNÍ KONCERTY: Středa 10. 12. (17 hod.) - DOMOV DŮCHODCŮ ZDICE, Neděle 14. 12. (16 hod.) TACHLOVICE, Středa 17. 12. (18 hod.) - SPOLEČENSKÝ DŮM ZDICE, Pátek 19. 12. (19 hod.) SÁL OÚ LOCHOVICE, Pondělí 22. 12. (19 hod.)
- SPOLEČENSKÝ DŮM HOŘOVICE, Pátek 26.
12. (14 hod.) - CHYŇAVA, Pátek 26. 12. (17 hod.)
- KOSTEL ZDICE
Těšíme se s vámi na setkání v krásném čase vánoční pohody.

V neděli 16. listopadu se konal Hudebně zábavný
pořad "IZERSKÁ PADESÁTKA", účinkovali zde:
Zdeněk Izer a Petr Freund. Na tento pořad přišlo
150 lidí.

INZERCE
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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
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
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Smí‰ené zboÏí
M. PODSKALSKÁ
NIKDE NENÍ LEVNùJI
Rohlíky - 0,90! • Máslo - 19,90
• Omega - 9,90 • Flora - 19,90
• Tavené sýry - 18,90 • Pepsi cola
2 l - 23,90 • Gothaj - 49,90
• Špekáčky - 49,90 • Čokoláda na
vař. - 9,90 • Pivo Staropramen 8,90 • Káva - 3,90 • Káva Paloma
250 g - 19,90 • Mattonka - 10,90
• Mouka - 6,90 • Limo 2 litry 7,90 • Eidam cihla - 99,90 • Hera
- 11,90 • Rum - 64,90 • Fernet 109,90 • Vodka - 69,90 • Šunka 89,90 • Párky - 49,90 • Těstoviny
- 7,90 • Levné čokolády - 8,90
• Tatranky - 4,90 • Kávěnky 4,90 • 3 Bit - 7,90 • Disko - 9,90 •
30 druhů krmiva pro zvířata • 90
druhů čajů • 60 druhů sušenek
• levné chlebíčky a kompoty

PRODÁM MRAZÁK

se 3 ‰uplíky.
Tel. 311 685 496

STAVEBNINY
STAV ZDICE, s.r.o.

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.
Chcete zanechat kouﬁení?

!!! KU¤ÁCI !!!

Antinikotinov˘m programem
odvyknete!AÏ 85 % úspû‰nosti,
poãítaãovou metodou
(1 - 2 fázov˘ neinvazní program).
Tel.: 220 912 206, 224 214 617
Mobil: 603 333 008, 604 207 771
Praha 1, SenováÏné nám. 6, 3. patro

MASÉRSKÉ SLUŽBY
Mgr. Michal Babor
Zdravotní středisko Zdice
Tel.: 602 215 561

âs. armády 144,
tel./fax: 311 685 183

Nabízí od firmy
KB-BLOK:
betonové zdící
tvarovky
zámkové dlažby
betonovou střešní krytinu
včetně
montáže a doplňků
Dále nabízíme běžný
stav. materiál.
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