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Cena 5 Kč
číslo 146
Mûst. pol. 603 487 000, 605 340 156

Neznalost
zákona neomlouvá
IVO JAHELKA - KONCERT
- 19. 5. Kino Zdice
Zaãátek v 19.30 hodin,
vstupné 100,- Kã

§

Tento pořad zpívajícího právníka JUDr.
Ivo Jahelky tématicky navazuje na předchozí
pořady - např. Písničky zpod taláru či
Pojízdná soudírna. Stejně jako v těchto pořadech autor a interpret v jedné osobě zpívá
zhudebněné příběhy od soudu či ze života,
které mají nějaký - pokud možno - humorný
právní prvek a na ukázkách přímo ze
soudních spisů seznamuje posluchače se
specifickým druhem českého jazyka, který se
v těchto materiálech nachází. Celý pořad je
laděn vysloveně humorně s cílem, aby se posluchač v prvé řadě pobavil, ale také trochu
poučil, neboť pořad má určitou vazbu na
stejnojmenný pořad České televize, jehož je
Ivo Jahelka hlavním protagonistou, a který
běží v ČT již druhým rokem. Písničky
a vyprávění Ivo Jahelky se těší dlouhodobé
oblibě posluchačů všech věkových kategorií,
neboť příběhy jsou čerpány ze skutečného
každodenního života a u soudu se člověk
může ocitnout, ani neví jak.

Pietní akt
Oběti světových válek budou ve Zdicích uctěny
v pátek 7. května 2004 v 15 hod. položením květin
k jejich památníkům. Vyzýváme veřejnost k účasti
na tomto pietním aktu.

Ze zasedání ZM
7. 4. 2004 ZM schválilo:
❒ poskytnutí půjček z "Fondu rozvoje bydlení"
těmto žadatelům: Fryšová Ivana 100.000,- Kč,
Pech Luděk 100.000,- Kč, Lukášová Jitka
100.000,- Kč
❒ prodej části pozemku p. č. 38/1 o výměře cca
160 m2 v k.ú. Černín panu Hovorkovi za cenu 70
Kč/m2.
ZM odsouhlasilo:
❒ celoroční hospodaření města bez výhrad
❒ realizaci odstavných pruhů v Komenského ulici
ve Zdicích za podmínek uvedených v návrhu
smlouvy o dílo mezi městem Zdice a spol. STRABAG a pověřilo starostu města podpisem smlouvy.
ZM odložilo:
❒ projednání prodeje pozemku p. č. 2003/1 v k.ú.
Zdice na příští veřejné zasedání
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Velikonoãní koleãko
Sportovní komise města Zdice uspořádala ve
čtvrtek 8. dubna 2004 pro děti závody na kolečkových bruslích a koloběžkách. Přes tři desítky,
hlavně menších, dětí závodily na silnici u rybníku Pouch - blízko zdravotního střediska.
O závodnické nadšení nebyla nouze, v sázce byly
diplomy a velikonoční sladkosti. Závodilo se ve dvoj-

Foto: Mgr. R. Hampl.
boji (slalom na čas, přímá trasa na čas). O vítězi rozhodlo pořadí určené z obou disciplin. V nejpočetněji
zastoupených kategoriích 1., 2. a 3. místo obsadili:
koloběžka 1. - 2. tř. - Filip Janoušek, Václav Slezák,
Jan Křemen, brusle 1. - 2. tř. - Tereza Holečková,
Tomáš Cisko, Jana Jeníčková, koloběžka 3. - 5. tř. Lucie Sklenářová, Patrik Pošmurný, Jakub Hrubý,
brusle 3. - 5. tř. - Lukáš Dejdar, Martina Sochorová,
Julie Freyburgová.
- sm -

Zapomenut˘ hrdina z KníÏkovic
Je tomu více jak padesát let, co z iniciativy
knížkovických občanů byl nad obcí umístěn malý pomníček, věnovaný jejich rodákovi Františku Kreisingrovi. Černá deska se jménem a fotografií byla doplněna básní věnovanou všem občanům, kteří procházeli náhodně kolem.
"Poutníče postůj a vzpomínku mně věnuj,
tak, jak my jsme na Vás vzpomínali,
když pod cizáckou botou jsme umírali."
Místo tiché vzpomínky však někteří jedinci současné generace pomníček zdevastovali. Věděli vůbec,
kdo to byl František Kreisinger a proč mu vděční spoluobčané nechali zhotovit pamětní desku?
Narodil se v rodině lesního dělníka na konci I. světové války, v předvečer vzniku Československé republiky
- 25. července 1918. Od dětství se vyznačoval láskou
k přírodě, ke všemu živému, co jej obklopovalo i co mu
poskytovaly bohaté křivoklátské lesy. Nevšedního zájmu o přírodu si všiml jeho děda a z jeho podnětu i hmotného přispění začal studovat Lesnickou školu v Písku.
Ta byla známa po celých Čechách náročným studiem
i vynikajícím profesorským sborem lesních odborníků.
Po úspěšném ukončení studií odchází František na
Českomoravskou vysočinu do Starého Ranska, jako lesní adjunktant. Do svého zaměstnání nastupuje v předvečer zániku prvního svobodného státu Čechů a Slováků.
Následuje okupace země fašistickými vojsky a světová
válka, která nemá v historii lidstva obdoby.
Uplynou tři roky. Píše se rok 1942, který se stává
zásadním zlomem v životě mladého lesníka. Dne 27.
května vybuchne v Praze ruční granát hozený stejně
mladým parašutistou Janem Kubišem pod kola osobního mercedesu Říšského protektora Reinharda

Heydricha, když selhal samopal druhého parašutisty
Josefa Gabčíka. Výbuch o několik dnů později ukončí život nenáviděného diktátora, ale nastartuje neuvěřitelný hon na tisíce nevinných českých občanů.
Jediné spojení parašutistů s Londýnem v té době
obstarávala vysílačka "Libuše", patřící paradesantní
skupině SILVER A, která neustále měnila místa pobytu v okolí Pardubic i na jihozápadních svazích
Českomoravské vysočiny, tedy v místech, kde se nacházela obec Ležáky i Staré Ransko. Po vyzrazení jejího úkrytu byla obec Ležáky dne 24. června 1942
srovnána se zemí a všichni obyvatelé, muži i ženy, zastřeleni. Pouze dvě děvčátka byla předána německým
rodinám na převychování. Ostatní děti zmizely beze
stopy. Stalo se tak 6 dní po smrti vlastní rukou sedmi
parašutistů v kostele sv. Karla Boromejského v Praze.
V té době je zatčen i František Kreisinger a jeho
smutná cesta končí v koncentračním táboře v Terezíně.
Po třech nekonečných letech strádání a utrpení se sice
dočkal 2. května 1945 osvobození Terezína Rudou armádou, ale nakažen skvrnitým tyfem, kterým byl tábor
zamořen, umírá zcela fyzicky i duševně vyčerpán o 9
dnů později, 11. května, ve věku 27 let. Ironií osudu
zůstane, že v den jeho úmrtí dorazila do Terezína účinná pomoc v podobě dobrovolných lékařů, zdravotního
personálu, léků, prádla a šatstva.
Zamyslíme-li se nad krátkou pozemskou poutí
Františka Kreisingra, musíme s ironií nám lidem
vlastní bohužel konstatovat, že se narodil v nevhodnou dobu a svůj život prožil na nesprávném místě.
Nic to ale nemění na skutečnosti, že patřil k mladým hrdinům, kteří obětovali svůj život, abychom
my ostatní mohli vůbec přežít.
Josef Hůrka
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Svoz nebezpečného odpadu
Městský úřad ve spolupráci s firmou Komunální
služby Hořovice uskuteční tuto akci v sobotu 22.
května 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 apod., zářivky, výbojky, zahradní
chemie.
Sběrná místa:
Černín 8.35 - 8.45 h., Zdice - kotelna 8.50 - 9 h.,
Zdice - ZŠ Žižkova 9.10 - 9.25 h., Zdice - u kostela 9.30 - 10 h. Zdice - kovošrot 9.30 - 9.45 h.,
Knížkovice 10.05 - 10.15 h.
Svoz nebezpečných odpadů je pro občany bezplatný. Odvoz a likvidaci hradí MěÚ. Právnické osoby platí dle ceníku roku 2004.
Očkování psů a králíků
Očkování psů proti vzteklině a králíků proti králičímu moru a myxomatóze se uskuteční v sobotu
8. května 2003 v těchto lokalitách a termínech:
Černín (u zastávky) 8 - 8.30 h, Knížkovice
(u prodejny) 8.45 - 9.15 h, Zdice (u kostela) 9.30
- l2 h. Očkování králíků - od 12 h.
Zájemci o očkování králíků se mohou nahlásit
do 6. 5. 2004 na MěÚ Zdice u ing. Petákové, tel.
311 685 105.
Ochranné očkování hradí majitelé psů a králíků.
Výjimkou jsou psi slepečtí, u nichž je očkování
bezplatné.
Dětský den
Město Zdice ve spolupráci s TJ Lokomotivou a ZŠ
uspořádá pro děti v sobotu 29. května 2004 DĚTSKÝ DEN s bohatým programem. Akce plná soutěží, vystoupení mažoretek, ukázek cvičení hasičů, ukázek práce kynologů a leteckých modelářů se uskuteční v areálu TJ Lokomotiva Zdice od 9.30 hodin.
Prázdninový týden her
Město Zdice uspořádá pro školní děti, které budou trávit volný čas o prázdninách ve Zdicích,
"Prázdninový týden her".
Termín: 19. 7. - 23. 7. 2004 od 9 do 13 hodin.
Cena týdenního kurzu, který bude probíhat na
zdických sportovištích, bude 300,- Kč.
Počet míst v kurzu je omezen. Zájemci se mohou hlásit u p. Mgr. Hampla, tel. 604 871 919.
Konečné úpravy v Poncarově ulici
Po pokládce telefonního kabelu čekají Poncarovu
ulici poslední úpravy. Firma STRABAG, která vyhrála výběrové řízení, provede výstavbu nové vozovky
a chodníků. Práce budou ukončeny v měsíci květnu.
Realizace odstavných pruhů
V úplném závěru loňského roku byla provedena
oprava chodníků v Komenského ulici od čp. 153
k čp. 740. V rámci této akce nebyly realizovány odstavné pruhy podél chodníku a komunikace II/605.
Vzhledem k tomu, že tato plocha je často využívána pro parkování osobních i nákladních aut, byly
zde nyní, tj. v měsíci dubnu, provedeny asfaltové
odstavné pruhy. Současně s tím byly provedeny důležité práce na zabezpečení kanalizace proti jejímu
poškození (propadu). Cena provedené práce cca
1.200.000,- Kč je splatná do 31. 3. 2005.
Dokončení na str. 5.

Pečovatelská služba rozveze denně obědy skoro čtyřem desítkám důchodců. K rozvozu obědů slouží auto
určené podle hygienických předpisů pouze k tomuto účelu. Na snímku pečovatelky paní Anna Marcínová
a Jitka Červená.
Foto: - sm -

Hospodaﬁení mûsta za rok 2003
plán skuteč.
v tis Kč
52 768 54 519
8 672
20 902 21 999
800
830
1 936 1 969
240
241

Příjmy celkem
zůstatek k 31. 12. 2002
daňové příjmy
správní poplatky
místní poplatky
výtěžek z automatů
nedaňové příjmy:
z toho:
příjmy z vlastní činnosti 265
342
stravné škol za r. 2002
128
166
příjmy z pronájmu majetku
4 988 5 035
ostatní
679
844
koupaliště
265
267
prodej pozemků
190
417
Svatá - příspěvek
1 030 1 030
prodej podílu TKO
2 269 2 269
přijaté dotace
z toho:
neinvestič. náklady ze st. rozpoč.
18 351 18 351
neinvest. náklady ZŠ od obcí
600
634
Úřad práce
125
125

plnění
%
103
105
104
102
100

129
130
101
135
101
219
100
100

100
106
100

plán skuteč. plnění
v tis Kč
%
Výdaje celkem
51 273 49 473 97
školství
21 726 20 706
95
kultura
1 972 1 969 100
hasiči
385
375 97
místní zast. orgány
1 161 1 084 93
vnitřní správa
6 607 6 451 98
městská policie
697
602 86
sociální zabezpečení
413
357
87
koupaliště
500
513 103
kasárna
3 043 3 043 100
veřej. osvět., zeleň, skládkování
1 080 1 007 93
hřbitov
302
301 100
komunikace
1 595 1 359 85
výkup pozemků - TJ Loko
500
500 100
komunální odpad
1 960 1 945 99
úrok z úvěru Č. spořitelny
300
274 91
poplatky FÚ, OkÚ
156
159 102
daň z příj. práv. osob - obec
840
840 100
volby EU
53
53 100
nájemné za zřízení Kostal /VaK/ 153
152 100
příspěvky na činnost organizací 100
59 59
ostatní
459
386 84
domov důch. - fond oprav
150
150 100
investice
7 121 7 188 101

Na všech účtech k 31. 12. 2003: 12 511 846,04 Kč
Poznámka:
V kapitole školství se objevují v příjmech a výdajích daleko větší částky než v minulých letech. Je
to tím, že školy získaly právní subjektivitu a stát jim prostřednictvím KÚ přiděluje finanční prostředky
na platy učitelů a správních zaměstnanců školských zařízení. Přidělené prostředky na tyto účely pouze
protékají rozpočtem města a jsou účelově vázány.
Ve výdajové položce investic byly největšími akcemi: chodník s vozovkou v Husově ulici, vozovka
v ulici Našich mučedníků ( celkem 3 478 515,08 Kč), bezdrátový rozhlas (město 234 798,70 Kč +
dotace 350 000,- Kč), plyn Levínská ul. (710 950,90 Kč), chodníky Komenského ul. ( město 482 668,48
Kč + dotace 1 600 000,- Kč) a výkup pozemku od paní Marouškové (330 000,-).
Sm + Mil
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PﬁiblíÏila se doba zápisu do M·
Přiblížila se, jako každoročně, doba zápisu
ZÁPIS DùTÍ
dětí do Mateřské školy v Zahradní ulici. Dovolte,
abych vás blíže seznámila se životem této MŠ
do Mateﬁské
a jejími aktivitami.
‰koly Zdice,
S dětmi pracuje 6 paní učitelek ve třech třídách
podle Školního vzdělávacího programu "ObjevujeZahradní ulice 801
me svět". Nenásilnou formou - hrou - se děti připrana ‰kolní rok
vují na vstup do základní školy a vytvářejí si před2004/2005
poklady pro rozvoj svých budoucích kompetencí
nutných pro život. Koncepcí naší Mateřské školy je
se uskuteãní
předávat a zprostředkovat dětem základní životní
12. kvûtna 2004
zkušenosti v přirozeném prostředí skupin vrstevníků
od 8 do 11
cestou výchovy a vzdělávání, založené na principu
a od 14 do 16 hod.
uspokojování individuálních potřeb a zájmů.
v budovû M· Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejisZahradní ulice 801.
totu a tvořivost dětí.
Zapsány budou dûti,
Pro děti je každý měsíc připraven kulturní prokteré dovr‰í 1. záﬁí t. r.
gram: pravidelně do MŠ dojíždí Divadelní soubor
vûku 3 let. Na základû
Úsměv z Chotěboře, dále děti navštěvují kouzelníci,
ornitologové s ukázkami výcviku sov a drobného
vyjádﬁení dûtského
ptactva a další divadelní soubory podle aktuální nalékaﬁe mohou b˘t
bídky. Na všechny tyto akce zveme maminky s dětv˘jimeãnû zapsány
mi, které ještě do MŠ nechodí. S dětmi podnikáme
i dûti mlad‰í.
výlety rovněž do divadel, čímž přispíváme k získává- Pﬁi zápisu rodiãe pﬁedloní kulturních návyků dětí. Zejména v jarních a letÏí rodn˘ list dítûte.
ních měsících nastává doba výletů: na Točník, plavba lodí po Vltavě v Praze, za zvířátky do ZOO
v Praze a Plzni. Rozvoj tělesné zdatnosti, obratnosti a hbitosti si děti rozvíjejí na předplaveckém výcviku v Obchodní akademii v Berouně. Dále jezdíme na ozdravný pobyt do školy v přírodě. V letošním roce do Skryj, v loňském roce byly děti na Orlíku. Dětem nabízíme 3 kroužky: hudební - zpěv, hru na zobcovou flétnu a výuku angličtiny. Tyto kroužky vedou pí učitelky z naší MŠ.
Děti mají k dispozici velkou zahradu v klidném prostředí s bazénem, který je v letních měsících naplno využit jak v dopoledních, tak i odpoledních hodinách.
Nezapomínáme ani na dědečky a babičky v DD ve Zdicích. Nejstarší děti pravidelně každý rok vyrábějí drobné dárečky a přáníčka k Vánocům
a Velikonocům, které potom děti jdou slavnostně s pí učitelkami předat a většinou přidají i kulturní vystoupení.
O všechny děti a o budovu se stará celkem 11 pracovnic a 1 pracovník, z toho 6 pedagogických a 6 nepedagogických.
V letošním roce bude zápis do Mateřské školy probíhat ve středu 12. května od 8 do 11 hod. a od 14 do 16 hod. V těchto hodinách bude MŠ přístupná i veřejnosti jako v Den otevřených dveří.
Zdeňka Pacourková, řed. MŠ Zdice, Zahradní

ZÁPIS DO
MATE¤SKÉ ·KOLY
V ÎIÎKOVù ULICI
A
DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í

8 - 11 a 14 - 16 hod

ZAPISUJEME DĚTI OD 2,5 LET.
S SEBOU SI VEZMĚTE
RODNÝ LIST DÍTĚTE.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

BlíÏí se zápis do Mateﬁské ‰koly
v ÎiÏkovû ulici
již tradičně spojený se dnem otevřených dveří, při kterém si mohou rodiče, kteří se chystají
zapsat svého potomka do mateřské školy, celé zařízení prohlédnout a dítě zase zjistit, jak to ve
"školičce" vlastně vypadá a jaké kamarády tu může potkávat.
Pro rodiče, kteří se do Zdic teprve přistěhovali, bychom chtěli naši mateřskou školu více přiblížit. Některé informace je možno rovněž získat na internetových stránkách města Zdice (www.mesto-zdice.cz, odkaz vzdělání).
Naše zařízení sídlí hned vedle 1. stupně základní školy, hned u autobusové zastávky, v budově uprostřed zahrady, která je od loňského roku vybavena, laskavostí firmy KOSTAL, sestavou dřevěných prolézaček a houpaček. Zásluhou stavební firmy p. Jeníčka dětem slouží dřevěný zahradní altánek, nejmladší
děti si zase mohou hrát v dřevěném domečku, který MŠ věnovala firma VAZBA p. Sklenáře. V těchto
dnech se podařilo vybudovat nové větší pískoviště pro předškolní děti. Samotná budova je v posledních
letech postupně rekonstruována (elektroinstalace, podlahy v šatnách, jídelně, sociálních zařízeních a předškolní třídě). V loňském roce byla předškolní třída např. vybavena novými stolky a židličkami, děti smíšené třídy dostaly mj. velkou sadu molitanové stavebnice ke stavbám domků, hradů, pelíšků i "dopravních
prostředků". V obou třídách si malí "kuchtíci" mohou vyzkoušet své dovednosti, samozřejmě včetně "nákupu" v bohatě zásobeném "obchodě".
V rámci spolupráce se základní školou máme možnost každý čtvrtek využívat tělocvičnu "nové školy".
Každoročně pořádáme ozdravný pobyt dětí v přírodě, účastníme se předplaveckého výcviku v hořovické plavecké škole KAPKA. Našim dětem nabízíme nejrůznější kulturní vyžití (divadelní představení, hudební pořady,
vystoupení kouzelníka, předvádění živých ptáků, výlety, účast na dovednostních soutěžích ve škole i mimo ni).
Kromě činností v "domovské" třídě je
možno děti u nás přihlásit do zájmových
Chcete se o na‰í ‰kole dovûdût
kroužků (zobcová flétna, výtvarné a praje‰tû více? Lépe ji poznat?
covní činnosti, ekologická výchova, grafomotorické činnosti a od letošního školního
Pﬁijìte 12. kvûtna v dobû 8 - 11
roku předškolní výuka anglického jazyka a 14 - 16 hod. nás nav‰tívit.
pod vedením pí Hany Holečkové - soukroRÁDI ZODPOVÍME VA·E DOTAZY.
má jazyková škola).
VÍTÁNI JSOU V·ICHNI, MALÍ I VELCÍ.
Za kolektiv MŠ v Žižkově ulici Marie Lisá.
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Zdaﬁilá kulturní akce
V sobotu 17. dubna 2004 se v kostele Narození
Panny Marie ve Zdicích konal společný koncert
pěveckých těles - sboru Univerzity Karlovy a jejich hostů z Irska Lismore Choir a symfonického orchestru Univerzity Karlovy z Prahy.
Tento velmi hodnotný koncert sponzoroval pan
Jiří Huml ze Zdic. Vstupné bylo dobrovolné a má
být použito na opravu našeho kostela, jak bylo uvedeno na pozvánkách. Bylo jen na zdických občanech, aby si udělali v sobotní podvečer volno a přišli se zaposlouchat do krásných melodií a přispěli
svým finančním příspěvkem na opravu našeho kostela. Vybralo se 5.286,- Kč a 22,20 EUR, což však
na zamýšlenou opravu po letošní zimě zřejmě stačit
nebude. Určitě by se vybralo peněz více, kdyby byli občané Zdic a blízkého okolí včas a hlavně lépe
informováni. Skromný letáček formátu A5 vyvěšený na čtyřech místech (podle mého zjištění) nemohl být důstojnou ani účinnou propagací této záslužné kulturní akce. Zmínka v relaci městského rozhlasu ani pár vhozených pozvánek do domovních
schránek to podle mého nemohlo zachránit.
Jsem velkou zdickou patriotkou a ke zdickému
kostelu mám osobní vztah. Jsem v něm křtěná a biřmovaná. Vdávat jsem se v něm tenkrát jako učitelka nemohla. Každá změna, která vede ke zvelebení
našeho města, mi způsobuje radost. Jak jen zkrásněl
náš kostel venkovním osvětlením! Měli bychom si
uvědomit, ať věřící či nevěřící, že náš kostel je dominantou města a podle toho by se o něj mělo pečovat. Jen se pozorněji všichni podívejme na čistotu jeho okolí. Kolik papírků, igelitových sáčků, různých lahví, krabiček od cigaret, nedopalků a holubího trusu se v tomto místě povaluje. A to je místo
i okolí naší radnice. Nebuďme k těmto věcem neteční! Budeme žít v takovém městě a v takovém
prostředí, jaké si vybudujeme a jaké budeme udržovat a zvelebovat po našich předcích.
Sbírka však nekončí. Kdo by chtěl na opravu
zdického kostela ještě přispět, nechť částku pošle
na farní účet České spořitelny 0362636399/0800.
Eva Bufková, rozená Stuchlíková

Pozvánka
Na počest 59. výročí ukončení 2. světové války se uskuteční na státní svátek v sobotu 8. května 2004 ve sboru Jiřího z Poděbrad Církve čs.
husitské ve Tmani
KONCERT Pěveckého sboru SLAVOŠ BEROUN a Komorního orchestru UNIVERZITY
KARLOVY PRAHA. Řídí Haig Utidjian.
Rada starších Církve čs. husitské ve Tmani velmi srdečně zve všechny příznivce hodnotného zpěvu a hudby k poslechu uvedeného 70 členného pěveckého a hudebního tělesa.
Začátek v 17 hodin.
Pro účastníky ze Zdic a okolí bude na zdickém
autobusovém nádraží přistaven autobus.
Odjezd v 16.30 hod. Jízdné zdarma.
Tuto kulturní akci finančně podporují:
Obecní úřad Tmaň • PIPELIFE - SANITOP,
JUDr. Antonín Sudík, Praha • Karel Freyburg,
prodej stavebnin, Zdice • Ing. Josef Stehlík,
soukromý zemědělec, Chodouň • Miroslav
Lorenc, sběrné suroviny, Zdice • STUDIO
MENHART, Alexandra a Michal Francovi,
Praha • Ing. Oldřich Johan, pekařství, Zdice
• KOVO ZDICE, František Johan, Zdice
• Jiří Johan, prodej elektroniky, Zdice

V sobotu 17. dubna 2004 se konal ve zdickém kostele Narození Panny Marie společný koncert Sboru UK
z Prahy a jeho hostů z Irska Lismore Choir za doprovodu symfonického orchestru UK. Na snímku Mgr.
J. Kobrskové je Sbor UK při vystoupení.

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA

VZPOMÍNKA

OPUSTILI NÁS
18. 3. Štefan Mičko, Zdice
19. 3. Marie Růžičková, Zdice
23. 3. Karel Sládek, Zdice
28. 3. Bohuslava Zikmundová, Zdice
5. 4. Jiří Košťálek, Zdice
12. 4. Marie Očenášková, Zdice
12. 4. Miloš Jungmann, Zdice

77 let
85 let
75 let
79 let
60 let
83 let
84 let

NARODILI SE

Dne 26. května uplyne 100 let
od narození a 28. srpna 10 let
od úmrtí naší drahé maminky, babičky a prababičky paní
RŮŽENY VORLOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte,
prosím, s námi. Syn Dr. František
Vorel a dcera Božena Vojíková s rodinami.

❁❁❁❁❁

22. 3. Barbora Kruťová, Černín

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci květnu 2004 oslaví:
96 let - Marie Smíšková, Zdice
94 let - Anna Vlčková, Zdice
93 let - Božena Drmlová, Zdice
93 let - Antonie Šmídová, Zdice
92 let - Barbora Kauerová, Zdice
89 let - Anežka Hůrková, Zdice
85 let - Jana Tomášková, Zdice

Mateﬁské centrum
Sluníãko zve
Mateřské centrum Sluníčko při Mateřské škole ve
Zdicích v Zahradní ulici zve maminky a jejich děti
na pohádku "Tygřík", kterou přijede zahrát
Divadelní společnost pana Husáka z Prahy v úterý
25. května 2004. Začátek v 9 hod., vstupné 40,- Kč.

82 let - Václav Kočárek, Zdice
82 let - Albína Rosenbaumová, Zdice
81 let - Miroslav Pazdera, Zdice
80 let - Josef Kůta, Zdice
80 let - Otilie Sládková, Zdice
80 let - Františka Šimková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Z· Zdice poﬁádá ve
ãtvrtek 6. 5. 2004
akademii k Svátku matek.
Zaãátek v 17 hodin.
Zveme srdeãnû veﬁejnost.

SPOLEâENSK¯ KLUB ZDICE PO¤ÁDÁ
Neděle 2. 5. - Zájezd do DIVADLA NA FIDLOVAČCE na představení "HOROSKOP PRO RUDOLFA II.", cena vč. autobusu 340,- Kč, odjezd Zdice ve 13 hod., hrají: T. Töpfer, D. Rous, L.
Trojan, V. Svoboda, M. Issová, P. Vojáčková a další
Středa 19. 5. - Koncert IVO JAHELKA - Kino
Zdice - koncert zpívajícího právníka, začátek v
19.30 hod., vstupné 100,- Kč

Pátek 28. 5. - Vzpomínkový večer: BEATLES
REVIVAL (Koncert), taneční zábava k tanci a poslechu s naší nejlepší revival skupinou zabývající
se BEATLES, začátek ve 21 hod., vstupné 99,- Kč,
SD Zdice
Předprodej vstupenek na akce: Společenský
dům Zdice - Po - Čt 7 - 15.30, Pá 6 - 14.30 hod.,
Tel.: 311 685 186, 603 382 191.
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Velikonoãní v˘stava
Ve dnech 5. - 8. dubna 2004 byla bohatě navštívena v budově zdického MěÚ tradiční velikonoční
výstava. Již podesáté ji od roku 1995 připravila kulturní komise města za příkladné spolupráce se všemi vystavujícími, kterými byli: ZŠ, MŠ - Žižkova ulice, MŠ - Zahradní ulice, D - centrum Zahrádka,
Domov důchodců (všichni ze Zdic), klub Zvonek
z Králova Dvora a Zvláštní škola Králův Dvůr.
Dále se na výstavě svými pracemi představily:
Mgr. Květa Makovská - keramika, pí Petra Šindlerová - zdobené perníčky, pí Monika Štefanová - velikonoční aranžmá. Všechny práce měly vysokou úroveň
a moc se líbily. O šikovných rukách nás v průběhu
výstavy také přesvědčily ukázky zdobení kraslic slámou (pí uč. Pelikánová), tvorba vizovického pečiva
(pí uč. Šímová) a ukázka výrobků ze šustí (pí uč.
Jarošová). Návštěvníky výstavy upoutal modrobílý
velikonoční panel, který vytvořili budoucí aranžéři ze
SOU Beroun Hlinky pod vedením pí uč. Kadlecové.
Kulturní komise děkuje ředitelství ZŠ za uvolnění děvčat na pomoc při prodeji na výstavě. Děvčata
byla ochotná a šikovná. Budeme se zase těšit na
spolupráci s nimi při vánoční výstavě.
- sm -

Všechny zaujal na velikonoční výstavě modrobílý panel,
který vytvořili budoucí aranžéři ze SOŠ a SOU Beroun Hlinky pod vedením paní Evy Kadlecové. Foto: - sm -

LETNÍ DùTSK¯ TÁBOR
- âASTOBO¤ 2004
Provozovatel: Společenský klub Zdice, Husova
369, 267 51 Zdice, tel.: 311 685 186, 603 382 191.
Hlavní vedoucí: Přemysl Landa
Zdravotník: Václav Štípek
Místo: Rekreační zařízení ČASTOBOŘ (7 km
Sedlčany), ubytování: chatky po 2, 3 a 4 dětech,
vybavení: splachovací WC, sprchy, umývárka, fotbalové, tenisové, nohejbalové a volejbalové hřiště,
hlavní jídelna, terasa, obchod, zaměření tábora:
sportovní a poznávací činnost.
Termíny: 1. běh - sobota 3. 7. 2004 - sobota 17. 7.
2004 (15 dní), 2. běh - neděle 22. 8. 2004 - sobota
28. 8. 2004 (7 dní).
Cena: 1. běh - děti do 10 let 2.900,- Kč, děti nad
10 let 3.200,- Kč, 2. běh - děti do 10 let 1.450,- Kč,
děti nad 10 let 1.600,- Kč (rozdíl v ceně z důvodu
stravování - dle provozovatele zařízení).
Závazné přihlášky jsou k dispozici ve
Společenském domě Zdice v pracovní dny Po - Čt
7 - 15.30, Pá 6 - 14.30 hod. Tel.: 311 685 186, 603
382 191.
Přemysl Landa

Na velikonoční výstavě se líbilo dětem i dospělým. Práce dětí MŠ si právě prohlížejí děvčata z 5. třídy. Foto: - sm -

Zdick˘ jarní koncert 21. 4. 2004
Znovu paprsky slunce ozářily stráně
a vítr si v korunách šeptá
muzikant déšť rozezvonil pláně
a vše kolem se barví do zlata.
Je tu jaro, přišel Máj
pod kroky už dávno nepraská sníh
celý svět je kvetoucí ráj
a snílci chodí s hlavou v oblacích
Těmito verši uvedla Petra Pánková, v jarním
podvečeru "Tradiční jarní koncert" ve Společenském domě Zdice, jehož programem posluchače citlivě provázela. Jaro uvítali účinkující
bohatým programem zpěvu a hudby, které spolu s poezií k jaru určitě patří.
V programu večera se představil nejdříve pěvecký
sbor zdické ZŠ Skřivánek za řízení paní Mgr. Milady
Gertnerové. U klavíru zasedl pan učitel Václav
Myška, na housle doprovázel pan Mgr. Zdeněk Frýdl.
Mladší oddělení sboru, poněkud oslabené o některé
zpěváky trávící právě čas ve škole v přírodě, potěšilo
posluchače písničkami "Mlsné slůně", "Píseň o raketě" a "Už se ten tálínský rybník nahání". Sóla zpívala
Nikola Hejdová, Anička Königová a Monika
Jarošová. Starší oddělení Skřivánku si připravilo kromě lidových písní ještě melodie z muzikálu "Starci na
chmelu" - zazněla BOSA NOVA a DO GALA.
Prostřední část koncertu vyplnila sólová vystoupení.
Dobře zazpíval Eduard Paulát ze 4. třídy ZŠ v Králově
Dvoře, který se umístil na 2. místě v pěvecké soutěži

SOLASIDO, výborně se představila Anička Kliková,
vítězka pěveckých soutěží SOLASIDO a Králodvorská
koruna. Oba doprovodila na klavír paní učitelka
Martina Rajtmajerová. Sourozenci Frýbertovi se zdickému publiku úspěšně představili již po druhé. V obsazení příčné flétny (Michaela) a klavíru (Milan) zdařile
zahráli známé písně "Pár havraních copánků" a "Holubí
dům". Novinkou v programu zdických koncertů bylo
pěkné vystoupení saxofonového souboru ZUŠ V.
Talicha z Berouna pod vedením pana učitele R.
Grubera. Ve složení Alena Maivaldová, Lucie Fenclová,
Martin Jonáš, Jiří Doubek, Pavel Turčín a klavírního
doprovodu Kateřiny Krausové zahráli walz "Můj rodný
dům" a foxtrot "Svatí pochodují".
Závěrečná třetina koncertu patřila vystoupení
Zdického smíšeného vokálního sboru, který vede
paní Mgr. Bohumila Vokáčová, na klavír doprovází pan David Jůna. Svoje účinkování zahájili směsí písní z operety "Na tý louce zelený", poté zazněly další písně v podání tohoto 30 členného sboru,
který je znám nejen u nás, ale tleskají mu s nadšením posluchači i v dalších místech okresu a kraje.
Všichni účinkující byli odměněni zaslouženým potleskem. Patří jim právem za předvedené výkony
a za čas, který přípravě svých vystoupení věnují.
Budeme se těšit na jejich účinkování na dalších
koncertech. Věřím, že příště sál Společenského domu bude zaplněn větším počtem posluchačů, protože si to účinkující určitě zaslouží. Jana Smíšková

ZN informují

2005. Postupně by se město mělo dostat na počet míst,
které byly při průzkumu firmou navrženy.
Žádost o dotace
Město požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
o dotaci na zpracování projektové dokumentace městské knihovny, lesoparku Písmena a lesoparku Knihov.
Přípravy koupaliště na sezónu
Letní sezóna se blíží a zdické koupaliště je na ni
třeba připravit. Jsou prováděny natěračské práce, opravy obkladů, úpravy zeleně. (Pozn. redakce:
Kdyby ještě šlo naprogramovat počasí, aby bylo tak
dobré jako loni, bylo by vyhráno.)
Spravování městských lesů
Po ukončení nájemní smlouvy s firmou KCR, spol.
s r.o. zastoupené jednatelem firmy p. Jiřím Roubíčkem,
byla uzavřena mandátní smlouva na údržbu městských
lesů s firmou PAL-KR, spol. s r. o. se sídlem Osov zastoupené ing. Emilem Palivcem. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2004.
- sm -

Dokončení ze str. 2.
Víceúčelové hřiště v areálu TJ Lokomotiva
V areálu TJ Lokomotiva Zdice vyroste nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Prvotní práce
provede firma Strabag, firma TUNEKO z Nového
Strašecí provede pokládku umělého povrchu. Na realizaci se podílí finančně TJ Lokomotiva Zdice
a město Zdice. Práce mají být hotovy do konce dubna 2004.
Městský rozhlas
V závěru loňského roku byl dán do provozu městský bezdrátový rozhlas. Jeho šestiměsíční zkušební období skončí v květnu letošního roku. Záruční doba rozhlasového zařízení je tři roky. Podle výsledků zkušebního provozu je třeba z důvodu lepší slyšitelnosti mít
ve městě více míst s reproduktory, tzv. "hnízd". Budou
přikoupeny v příštím roce z rozpočtu města na rok
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Proã právû "Hrouda"?
Hrouda - zvláštní, neobvyklé místní jméno
významného areálu železnorudných dolů. Ono
je tu ve Zdicích a okolí zajímavých názvů celá
řada: Čihadlo, Samohelka, Písmena, Knihov,
Knížkovice... Původ některých je znám, jiných
ne, alespoň ne všeobecně. A nebylo by marné vědět, jak tato jména vznikla. Člověk by tím trošku nahlédl do zdejší historie a možná by byl
i kapku víc hrdý na to, že bydlí právě tady.
Jak asi vznikl název Hrouda? Oplocený areál bývalého železnorudného dolu ničím nepřipomíná nějakou hroudu. Ostatně musela by to být opravdu zvláštní, náramná, obrovská nebo jinak vynikající hrouda,
aby po ní lidé nazvali tak rozsáhlé území. Ten název
přece platí také pro celý kopec Čihadlo a údolí pod
ním, kde je dávnou povrchovou těžbou rudy vykutáno celé údolí a mnoho jam, pinek a překopů. Součástí
Hroudy je i lesem zarostlá plocha stoupající z údolí
pod Čihadlem na západ až k louce, přes níž se chodí
na Vraní skálu nebo do údolí V potocích.
U hlubinného dolu bývala v první polovině 20. století obrovská halda hlušiny, dnes po ní zůstal jen nepatrný násep. Na starých fotografiích v Monografii
Berounska a Hořovicka, díl III. má halda protáhlý, nahoře zploštělý tvar a vidět v ní jakousi velehroudu by
vyžadovalo příliš bujnou fantazii. Ani od ní tedy jméno Hrouda nejspíše nepochází, ostatně - bylo používáno už hodně dlouho před vznikem té haldy.
Zajímavé informace nabízí brožurka "Paměti bratrské pokladny železáren a dějiny obce Komárova a okolí" napsaná Emilem Ondříčkem v roce 1905. Autor
například cituje obšírný zápis starého pamětníka z 18.
století o tom, jak se hořovičtí občané snažili obnovit
těžbu rud a jaké dramatické situace nastávaly, když se

"Mmaﬁenka"
Lokomotivní depo Zdice nebyl jen tak ledajaký
podnik. Všechny ty mašiny a mašinky, stroje a kotle a jak ještě jinak se jmenovaly ty začouzené, prskající a supějící lokomotivy, co vláčely po světě
krátké nebo delší vlaky, to všechno tu nacházelo útočiště, aby to zase mohlo jezdit, tahat, supět a prskat a čoudit a zapalovat všechno suché kolem tratě,
když topič musel prohrábnout rošt. Nyní už nám
zbyly jen vzpomínky. Poslechněte si jednu z nich:
V depu byl zatím klid. Zámečníci klábosili o všem
možném a Krbec vzpomínal na staré časy: "Jo, tenkrát
bylo líp, žádné vlaky nejezdily a lidi nemuseli opravovat tyhle umazané mašiny a tak." "Zase se museli starat o dobytek, vozit hnůj na pole a nechávat kovat kobyly a pánbu ví, co ještě," mínil starý Vrána, řečený
Papoušek (pro svůj velký nos, o němž Krbec tvrdil, že
je to poslední číslo nosu, pak že už jsou jen choboty).
"Zkrátka, bylo jináč, starýho čerta líp," odplivl si mocným obloukem a znovu zažehl svoji věčně zhasínající
dýmku. Hovor začal váznout a ostatní se porůznu rozešli po depu, hledajíce bůh ví co. Bylo ticho a boží pohoda. Jenže, jak už to bývá, nic netrvá věčně. Už z dálky zatroubil mohutný hlas předáka Vozába: "Hošani,
běžte se podívat ven. Myslím si, že se dáte do pláče!"
A hošani vyběhli, do pláče se sice nedali, o to víc však
ho proklínali. Krbec prohlásil, že "ho měla bába zastudit". Papoušek usoudil, že by to stejně nepomohlo, protože před depem stála v celé majestátnosti lokomotiva
č. 555 zvaná "Němka", jež měla dle slov doprovázejícího nádherně natavené olovníky, a že je horká jako samo peklo. A co víc, že musí co nejrychleji na trať.
"A venku zrovna takovej pařák, to je tedy nadělení,"
zaúpěl Vozáb a odevzdaně se odkolébal do dílny pro

jim postavilo na odpor panstvo. V těch dobách mnoha
lidem zdaleka nešlo o snahu zbohatnout, nýbrž o prostou obživu, kterou doly umožňovaly. Bývala tu totiž
bída pro nás těžko představitelná. Situaci v časech,
kdy se města přela o přírodní zdroje se šlechtou, přibližují následující úryvky (původním pravopisem):
"...sousedí hledaly a tu štolu, co byla zbořená,
vydobyli a vyrumovali, a to se každej den třebas
sto lidí sešlo, a to nejvíce večer, dělali přes půlnoc
a hledali, kde by ještě jednu štolu našli, o které lidi pravili, že ještě byla jedna..."
Pak se snažili získat oprávnění k těžbě... "Vrchní
ale tehdejší Wiltman nechtěl to na žádný způsob
přijmout, ale přeci to musel přijmout na svatý
Trojice štolu.... Potom přišel do té štoly a tu zapovídal, aby toho zanechali, nebo že jim jí dá zaházet.
I odpověděli, že jí sotva dobyli a tak si nedali bránit. Pak poslal vrchní rychtáře, aby jim zapověděl,
tu všichni jedným hlasem, že oni si nedají bránit.
Vrchní poslal k vojanskýmu hejtmanu, aby mu dal
vojáky, by ty lidi odehnali, ale hejtman odpověděl,
že on nesmí brániti v císařskejch věcech."
Po dalších konfliktech vrchní na příkaz hraběte
"Pozval dvanáct horníků, aby šli do těch hor jest-li
tam žádný nebude, aby oni tam buďto sami dělali (tedy pro hraběte) anebo to zbořili. Tu ale byli čtyři nádeníci a ti jich tam pustit nechtěli, až Josef Štorkán
jednoho uhodil a tu se z celého města lidi hned seběhli a tak museli horníci s hanbou odejít." Příběh nakonec Hořovičtí vyhráli a založili u města tři štoly na
rudu rtuťovou - rumělku. Nazvány byly "ke cti a chvále sv. panny Barbory, sv. nerozdílné Trojice a sv. Jiljí."
Pro pátrání po původu místního jména Hrouda je
však zajímavé, co píše onen pamětník v úvodu: "R.
1781 dne 10. Augustus přišli vyzdvižení Hořovské
hory. Byl poslaný od císaře Pána na Zbirovský pan-

Za krásného jarního počasí se v sobotu 17. dubna
konal již 14. ročník dálkového a turistického pochodu "HÁJEMSTVÍ ZELENÉ", který uspořádal KČT
TJ Lokomotiva Zdice. I letos byl pochod rozšířen
o tři cyklotrasy. Do Zdic se sjela řada turistů z celé
České republiky. Na devíti pěších trasách pochodovalo krásnými křivoklátskými lesy 258 turistů. Na tři
cyklotrasy vyjel proti loňskému roku rekordní počet
70 cyklistů. Mezi nimi byl na trase 47 km i starosta
města Mgr. Miroslav Holotina. Na organizaci a řízení pochodu se podílelo 27 členů odboru.
Přehled účastníků na jednotlivých trasách:
Pěší trasy: 10 km - 64, 15 km - 42, 20 km - 65, 25
km - 34, 30 km - 13, 35 km - 15, 40 km - 4, 45 km
- 4, 50 km - 17.
Cyklotrasy: 27 km - 24, 47 km - 8, 58 km - 38
Pochodu se tedy celkem zúčastnilo 355 turistů
Větší polovinu účastníků tvořila mládež, ale bohužel, ne zdická. Zdických školáků bylo poskrovnu. Příště se snad polepší.
Odbor KČT děkuje městu za finanční podporu na
zajitění této akce a panu ing. Oldřichu Johanovi za
sponzorský dar.
Závěrem je třeba říci, že se účastníkům u nás líbilo, že byli spokojeni a pořadatelé také.
Bedřich Vrba - předseda odboru KČT

staré montérky. Papoušek zase samým rozladěním málem uklouzl po koberci vypálených sirek, vedlejším to
produktu jeho dýmky. Krbec myslel, že vědět tohle, tak
se hodil marod. Ale protože tak neučinil, nezbývalo mu
nic jiného, než odhodlaně kráčet s ostatními vstříc neveselému osudu. Vyšplhal se na mašinu a nahlédl do
pece. "Ještě to nejde, není tam k vydržení," hlásil. A tak
se "Němka" zatím čistila zvenku. Oklepávala se ložiska
a táhla, dotahovaly se šrouby, všechno se prohlíželo,
čistilo, mazalo, hodně se mluvilo a ještě víc nadávalo,
že jim tohle všechno byl čert dlužen. "Kdyby aspoň nebyl takovej hic," nadával Papoušek. "A ta pekelná žízeň," naříkal Krbec a dodal, že by měl někdo dojít pro
pivo. Jenže kdo? Dohadovali se, div, že kvůli tomu nemetali los, leč bez výsledku. "Co takhle Mmařenka?,"
ozval se předák. Návrh byl označen bez odporu za velmi rozumný a nastala čilá sháňka po avizérce - svačinářce v osobě právě zmíněné. Dívali se, volali, hledali,
ale dopadli tak, jak všichni známe, hledáme-li cokoliv
a nic nenajdeme, pak nic nehledáme a zrovna to najdeme. Je to starý mrzutý zákon schválnosti.
Zklamaně se vraceli k "Němce" a co tak bručeli a okouněli, tu zazněl z výtopny známý a vytoužený hlas:
"Ppane Vvozáb, mátte jít k ššéfovi." Vozáb, řečený
"Kačer" (pro svoje šmatlavé nohy) sebou trhnul, že málem upad. "No konečně!", a spěchal, co mu jeho ploché
nohy stačily, cestou nápadně zdvořile pozdravil milou
Mařenku a zmizel ve výtopně. V mžiku se kolem avizérky zhlukla všechna žíznivá hrdla a na příslušnou žádost zaznělo: "Tak mi dejte peníze, já vám tam dojdu."
A šla. Zbytečné bylo nabádání ke spěchu, protože
Mařenka pospíchala vždycky, zvláště, když chtěla pomoci či vyhovět. A to bylo zakotvené v její dobré duši.
Avšak život je tvárný a osud vrtkavý. A stalo se, co ani
proslulá věštírna v Delfách nemohla tušit, nadto předpo-

vědět. S plným džbánem piva se Mařenka vracela do depa. Samozřejmě přes koleje jako vždycky a jako všichni.
Od Berouna přijížděl po průjezdné koleji osobní vlak.
Zastavil a Mařenka chvíli pozorovala ten čilý ruch, mávala lidem a pokračovala dál po vedlejší koleji. V poslední chvíli zahlédla přímo proti sobě posunující díl nákladního vlaku, tlačeného zepředu lokomotivou. Nikdy nedovedla vysvětlit, co se dělo dál: "Vím jenom, že jsem ležela mezi kolejema a vagóny jely pomalu nade mnou."
Ani nevěděla, jestli se bála. Nikdy pak už o tom nechtěla
mluvit. "Dejte mi pokoj a na nic se mě neptejte!" Konec
konců těch několik zevlounů, kteří to všechno viděli, taky nic kloudného nemohli říct. Jenom asi tolik, že ty úžasem otevřené huby mohli později zase zavřít.
Provždy však zůstane skutečností, že celé tohle úžasné drama přežila bez úhony, snad jen s několika
škrábanci a odřeninami, které nechtěla nikomu ukázat,
snad ani doktorovi. Prý by jí bylo hanba.
A ještě něco: Ten džbán prý donesla nepoškozený,
pravdaže toho piva tam prý bylo už malounko.
Zámečníkům v depu prý řekla, že "podruhý se jim na
to pivo vy...!" Divíte se? Takhle jsem to o tom džbánu
slyšel vyprávět. Ostatní je ale pravda!
Jistý básník napsal: "Zde by měly kvést růže."
My ten epitaf pozměníme: "Zde před léty mohla
zahynout dobrá duše, Bůh ji chránil, odešla, ale až
na jeho zavolání. Vzpomeňte!"
Mařenka Hnítková, avizérka z lokomotivního depa Zdice, žila ještě dlouho. Ještě dlouhá léta pomáhala, kde mohla. Opomíjená, vydaná posměchu pro
svoji vadu řeči, těžce se protloukala nuzným životem, pod jehož drásavou tíhou nikdy neklesla.
Svůj život dokonala v Domově důchodců
v Hostomicích - Zátoru. Její čas se naplnil. Requiem
aeternam...
Miroslav Pazdera, DD Zdice

ství jeden perkverkmajstr, aby tam hledal, kdyby
tam mohl najít nějaký hrudy nešť by byly jakýkoliv."
Tím se zdá být naše otázka docela rozumně zodpovězena. Postupná změna výslovnosti Hruda (ruda) - Hrúda - Hrouda, je v češtině možná. A tak
cestou do Hroudy pravděpodobně vlastně chodíme
do Rudy.
Ivan Kolebaba st.
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·irokoúhlé kino Zdice
Program na květen 2004
Ke každé vstupence příplatek 1,- Kč do Fondu kinematografie.
Občerstvení v kině otevřeno vždy před promítáním filmu!
1. 5. (so) MASTER A COMMANDÉR: Odvrácená strana světa. Přístupno od 12 let.
8. 5. (so) VÍTEJTE V DŽUNGLI
15. 5. (so) LOONEY TUNES: Zpět v akci
22. 5. (so) POSLEDNÍ SAMURAJ - Přístupno od 12 let.
29. 5. (so) MEDVĚDÍ BRATŘI
Začátky v 17.30 hod.
Květen v kině
Americkou akční komedii VÍTEJTE V DŽUNGLI uvidíme ve zdickém kině 8. 5.
Je to taková bláznivá oddechovka, od které nemůžeme čekat žádný převratný děj, ale
jen a jen legraci. A tak to také je. Je to o tom, jak Beck, což je nájemný ranař, má najít syna jeho šéfa Travise, který zmizel kdesi v jihoamerické džungli, když šel hledat
nějaký vzácný indiánský klenot. A jak už to bývá, tihle dva tam všechny přeperou
a přelstí, najdou, co hledali a na konci se samozřejmě skamarádí. No, děj opravdu není prioritní. Asi to hlavní, o co se film opírá, je představitel Becka, The Rock. Je to
zřejmě nový akční hrdina, který je každopádně třeba, poněvadž Stallone se
Schwarzenneggerem už jsou trochu starší. The Rock prostě celý film táhne a to tím
správným směrem. Zkrátka má nějaké skryté kouzlo, díky němuž nebudete vnímat,
co se kolem něj děje. Snad si jen všimněte těch brazilských pralesů, protože ty jsou
fakt dobré a taky poslouchejte, ať vám neunikne ani jeden fórek, to by byla škoda!
15. 5. se představí další komedie, tentokrát ne akční, ale zato napůl kreslená a napůl hraná: LOONEY TUNES: ZPĚT V AKCI. Tohle je opravdu povedená taškařice od Warner Bros s králíkem Bugsem a kačerem Daffym v hlavních rolích, kteří
tentokrát nepobíhají ve svém kresleném světě, ale ve světě našem. Sice to není nic
nového, vždyť takovéhle spojení známe už z filmů "Falešná hra s králíkem
Rogerem" nebo "Space Jam", ale je to skvělá příležitost k tomu vyrazit s celou ro-

Z DENÍKU
POLICIE âR
ZDICE
10. 3. - NP se vloupal do os. auta, které bylo zaparkované v ul. P. Bezruče na dvoře. Ukradl autorádio Sony. Je v šetření.
12. 3. - Slovní a fyzické napadení v rodině je šetřeno pro podezření z ublížení na zdraví.
16. 3. - Poškození zdi u domu Nad Kovárnou sprejováním. Neviděl někdo pachatele? Opět se začínají množit
případy tohoto rázu i na ČD, kde pachatelé ničí žel. vagony. Žádáme o pomoc při odhalování těchto vandalů.
17. 3. - NP ukradl hliníkový žebřík z objektu DD.
Neviděl ho někdo? Je v šetření.
18. 3. - NP se vloupal do os. auta za zdr. střediskem
od 7 do 7.15 hod. Ukradl tašku s doklady a peněžní
částkou. Upozorňujeme rodiče, kteří vozí děti do

dinou do kina. Těšte se na spoustu skvělých vtípků, které znáte z televize. Spojení
s lidským světem je jen takovým zajímavým doplňkem.
22. 5. uvidíte film úplně jiného žánru. Je jím americký akční velkofilm POSLEDNÍ SAMURAJ. V hlavní roli Tom Cruise. Akční žánr je pro Toma premiéra,
zřejmě se chtěl vymanit ze škatulky vymydlených hezounků, což se mu vcelku povedlo, protože celým filmem prochází zarostlý, nenalíčený a hlavně hraje ne úplně
průhlednou postavu! Děj filmu rozhodně není slabomyslný, nečekejte, že u něj vypnete a budete jen tak sledovat obrázky. Cruise hraje podplukovníka Nathana
Algrena, který přežil Little Big Horn. Je pozván do Japonska, aby reformoval císařskou armádu. Potom je zajat se svým oddílem samurajskou armádou a teď neví: má
zůstat na straně svých a opakovat vraždění indiánů, tedy samurajů, nebo poslechnout
hlas svého srdce? To je dilema! Ale to je teprve začátek. Teď musím dát doporučení, proč vlastně na tenhle film jít. Nevím, kolik lidí má rádo filmy s Japonci a ještě
ke všemu s mlátícími se samuraji. Já tedy rozhodně ne. Ale přeci jen, tenhle film je
něco jiného. Asi je to tím, že je prostě z hollywoodské dílny a ne z japonské... A co
z toho plyne? Vy, kdo máte rádi samuraje, není o čem mluvit, a vy, kdo se jich bojíte, riskněte to a uvidíte, nebudete litovat. Je to rozhodně nadprůměrná podívaná,
s překrásnou krajinou a hudbou v pozadí a s Tomem Cruisem v popředí.
Z posledního květnového filmu, přesně 29. 5., budou mít radost především děti.
Je pro ně připravena nejnovější disneyovka: MEDVĚDÍ BRATŘI. Jedná se o klasickou animovanou pohádku, zřejmě jednu z posledních dvourozměrných. Příběh
se točí kolem indiánského chlapce Kenaie, který má zrovna prokázat svou mužnost.
Tu chce ukázat tím, že zabije medvěda, ale místo toho se metamorfuje ve statného
grizzly. Potom, už jako medvěd, potká malé, opuštěné, ale hlavně strašně upovídané medvídě a na něm pozná, jaké to je mít opravdového přítele a mít někoho rád.
Kolem této jednoduché osnovy se ještě motá spousta legračních vedlejších postav
s hromadou humorných hlášek v doprovodu moc příjemné hudby Phila Collinse.
Není co víc říct. Dětem určitě jen prospěje vidět a slyšet tolik morality, kterou je
tenhle film protkán a v neposlední řadě, lásky a přátelství také není nikdy dost.
Tereza Lhotáková

školky, aby ve voze nenechávali žádné cenné věci,
kabelky apod., aby se podle možnosti a času k vozidlu vrátili a všímali si podezřelých osob.
19. 3. - Byli zjištěni pachatelé krádeže os. auta
Š 100, které bylo zaparkováno u ČD. Vozidlo bylo
vráceno majiteli.
25. 3. - Poškození tel. rozvaděče v ul. Velizská. Je
v šetření.
30. 3. - Krádež rybářského náčiní v rod. domku je
v šetření, zda jde o úmysl.
2. 4. - Posprejování osob. vagonu na ČD. Pěti pachatelům se podařilo utéci v době od 3 do 3.30
hod. Neviděl je někdo?
2. 4. - Byl zjištěn pachatel krádeže železných překladů,
který je dal do sběru. Je stíhán pro trestný čin krádeže.
3. 4. - NP se vloupal do chaty Pod studeným.
Ukradl několik obrázků. Je v šetření.
3. 4. - Slovní napadení a poškozování majetku je
v šetření.
mjr. Bláha, vedoucí oddělení

Pﬁedstavujeme ZO âSV ve Zdicích
Čtenářům Zdických novin jsme představili
již několik zájmových organizací, které působí
v našem městě. Nyní rádi představujeme zájmovou organizaci včelařů. Na historii i současnou
činnost zdické ZO Českého svazu včelařů se redakce Zdických novin zeptala jejího předsedy
ing. Jaroslava Kuchyňky.
"Historie včelařského spolku sahá do 30. let minulého století. Na ustavující schůzi včelařského
spolku ve Zdicích, která se konala 8. prosince 1930
v hostinci pana Emila Pánka, se sešlo 18 včelařů.
Na programu schůze bylo svolení místních a přespolních včelařů k založení včelařského spolku. Na
první valné hromadě, konané 28. prosince 1930 opět v hostinci "U Pánků", byl zvolen výbor ve složení předseda Jan Vedam, jednatel Jaroslav
Merhaut, pokladník František Sekyrka.
V době založení spolku bylo v samotných
Zdicích asi 25 včelařů se 180 včelstvy. Jejich počet

narůstal, v roce 1937 měl už spolek 110 členů, kteří vlastnili 575 včelstev. Spolek v té době byl pro
včelaře výhodný, neboť poskytoval radu, pomoc,
pojištění a možnost nákupu cukru potřebného k zazimování včelstev po odebrání a vytočení medu.
Tam, kde se včely vyskytovaly, přinášely velký užitek nejen včelaři, ale i ostatním, neboť bez včel
by nebylo ovoce, bez opylování květů by se snížila
výroba osiva a semen a u některých kulturních druhů rostlin by se stalo pěstování nerentabilní, nebo
dokonce nemožné. Včely jsou schopny přenášet
pyl z těch druhů kvetoucích rostlin, u kterých nemůže zprostředkovat přenos pylu vítr. Dokonalé opylení květů je základem pro tvorbu semen a plodů, příznivě ovlivňuje i jejich množství a jakost.
V té době se začaly uplatňovat nové způsoby ošetřování včelstev. Končila doba včelaření s nerozebíratelným dílem ve starých klátech a začala éra rámkového včelaření v nových typech úlů, i když volba vhod-

Víte, Ïe...
1 Letošní rok je pro Zdice rokem několika významných výročí. Uplyne 965 let od založení obce, Zdice si připomenou 10. výročí udělení statutu
města.
Městské veřejné knihovně bude letos 85 let.
Vznikla v roce 1919 ze spolkové knihovny Besedy
Zdík a darů obecních spolků. Místnost pronajal knihovně Sokol v budově sokolovny, kde byla knihovna
umístěna až do roku 1934, kdy byla na dalších 12 let
přestěhována do bývalé budovy obecního úřadu
v Žižkově ulici čp. 390 (dnes budova MŠ). V letech
1946 - 51 byla obecní knihovna v budově obecné školy, poté po ročním zastavení v čp. 224 v Žižkově ulici ji čtenáři nacházeli 7 let u Hofmannů (dnešní cukrárna). Od roku 1959 byla až do roku 1969 umístěna
v jedné místnosti na MNV (budova dnešní radnice).
Odtud se přestěhovala do přízemí domu čp. 229
v Žižkově ulici, kde je dosud.
V oblasti školství uplyne 120 let od otevření budovy ZŠ v Komenského ulici, která tehdy byla budovou obecné školy.
Před 85 lety byla ve Zdicích povolena chlapecká a dívčí měšťanská škola. Byla umístěna do přední školní budovy v Komenského ulici místo obecné školy, která se přestěhovala do zadní budovy.
V roce 1934 byla otevřena nová školní budova
v Žižkově ulici, která již 70 let slouží dětem 1. - 5.
třídy. Přesto, že má tato budova, v době vzniku jedna
z nejmodernějších, za sebou již úctyhodný počet let,
bývá i dnes označována zdickými občany stále jako
"nová" škola.
- sm ného úlu a rámkové míry je aktuální do dnešní doby.
Při pohledu do historie včelařství zjistíme, že
k nejstarším nálezům dokumentujících vztah člověka ke včelám patří objev kresby dvou postav při vybírání medu. Kresba stará až 12 000 let se nachází
v pavoučí jeskyni (Cuera de la Araňa) v Bicorp
u Valencie.
Pokračování příště.
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Zdické
meteorologické
okénko
V měsíci březnu byly 4 dny jasné, 3 dny skoro jasné, 9 dní polojasných, 2 dny oblačné, 4
dny skoro zatažené a 9 dní zatažených. Celkem
bylo 15 dní mrazivých s teplotou od - 0,1° C do
- 10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 8° C 6. 3. (sobota), 6° C 4. 3. (čtvrtek), - 4° C 8. 3. (pondělí).
Nejchladnější den: sobota 6. 3., kdy se teplota pohybovala od 2° C do - 8° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 21° C 17. a 18. 3. (středa, čtvrtek), 18° C 19. 3. (pátek), 15° C 16. 3. (úterý), 14° C 15. a 31. 3. (pondělí, středa).
Nejteplejší den: středa 17. 3., kdy se teplota pohybovala od 2° C do 21° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 978 milibarů, t.j. 733,6
torrů 21. 3. (neděle).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1008 milibarů, t.j. 756,1
torrů 16. 3. (úterý).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 13,92
l vody 24. 3. (středa).
Celkem v měsíci březnu napršelo a nasněžilo:
29,52 l vody na 1 m2.
Josef Hůrka

Chcete zanechat kouření?
Antinikotinovým programem
odvyknete! Až 90 % úspěšnosti,
počítačovou metodou
(1 - 2 fázový neinvazní program).
Tel.: 220 912 206, 224 214 617
Mobil: 603 333 008, 604 207 771
Praha 1, Senovážné nám. 6, 3. patro

STAVEBNINY
STAV ZDICE s.r.o.
Nabízí od firmy KB-BLOK:
Skandinávskou betonovou
střešní krytinu
od 128 Kč/m2 bez DPH

záruka 30 let
Betonové zdící tvarovky
Zámkové dlažby
Tvarovky pro ztracené
bednění
a jiný stavební materiál.
Stavebniny se nacházejí
v b˘valém areálu kasárna
ve Zdicích.
Vjezd do stavebnin je
z boku smûr Slavíky.

REALITNÍ KANCELÁ¤ DANY
nabízí k prodeji rod. dÛm
ã.p. 104,
Komenského ul., Zdice.
Cena dohodou.
Zn.: Tel. 604 636 392.

MASÉRSKÉ SLUŽBY
Mgr. Michal Babor
klasické a baňkové masáže,
aromaterapie, ušní svíce,
sázení baněk
Zdravotní středisko Zdice
Tel.: 602 215 561

Husova 178
ZDICE
Projekty, dodávky, montáže a servis plynových
spotřebičů a ústředního vytápění

Projekt plynofikace rodinného
domu do 1000,-Kč
Rozpočet a konzultace na místě zdarma
tel. 311686228, 311685511 mob. 602532805

e-mail: grunwald.zdice@tiscali.cz

Auto CB-H Îebrák
Z našeho skladu nabízíme následující nové a ojeté vozy:
Nové:
- Š. Octavia 1,9 TDI/66 kW Drive, oranžová cayenne, cena: 444 900,-- Kč
- Š. Octavia combi Amb. 1,6/75 kW, modrá hlubinná, cena: 474 500,-- Kč
- Š. Fabia 1,2/40 kW Classic, modrá dynamic, cena: 249 200,-- Kč
- Š. Fabia combi Classic 1,2/47 kW, šedá stone, cena: 275 500,-- Kč
- Š. Fabia sedan Classic1,2/47 kW, modrá dynamic, cena: 293 000,-- Kč
Ojeté:
- Š. Felicia combi 1,9 D, r. v. 1998, cena: 135 000,-- Kč
- Š. Octavia 1,9 TDI/66 kW, r. v. 1997, cena: 215 000,-- Kč
- Š. Felicia 1,6 LX, r. v. 1997, cena: 109 900,-- Kč
- Fiat Punto 1,7 D, r. v. 1996, cena: 79 000,-- Kč
- Š. Felicia 1,3, r. v. 1996, cena: 79 900,-- Kč
- VW Polo 1,0 (2míst.), r. v. 1997, cena: 99 000,-- Kč

Auto CB-H Žebrák, Tovární 502
Tel. 311 533 000, 311 533 002

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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