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TANEČNÍ KURZY 2004
společenského tance a společenské výchovy

ve Společenském domě Zdice
Začátek kurzu: sobota 4. 9. v 15 hodin
Konec kurzu: sobota 11. 12. (14 lekcí)
Vyučují: Emil Kain a Marie Kainová
Hudební doprovod: Jiří Klatovský

Cena kurzu:
Samostatně se přihašující osoba 1.000 Kč/os.
Přihlašující se pár 900 Kč/os.
Opakující žáci (již po kurzu) 400 Kč/os.
Přihlášky: Společ. dům Zdice - Husova 369
Po-čt 7 - 15.30 hod.
Pá 6 - 14.30 hod. Tel.: 311 685 186.

OZNÁMENÍ OBâANÒM

Položením věnců a kytic k pomníkům obětí světových válek uctilo město Zdice v pátek 7. května 2004 památku zdických, černínských a knížkovických občanů, kteří položili svoje životy za svobodu naší vlasti. Na snímku členové
Sboru dobrovolných hasičů a Junáka krátce před položením věnců k památníkům u nové školy.
Foto: - sm -

Volby do Evropského parlamentu
První historické volby konané v naší republice
do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek
11. června 2004 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 12. června 2004 od 8.00 do 14.00 hodin.
Občané Zdic, Černína a Knížkovic budou volit
v těchto pěti volebních okrscích :
volební okrsek č. 1
- budova staré školy - Zdice, Komenského 72
volební okrsek č. 2
- budova nové školy - Zdice, Žižkova 589
volební okrsek č. 3
- Společenský dům - Zdice, Husova 369

volební okrsek č. 4
- budova hasičské zbrojnice - Zdice, část Černín
volební okrsek č. 5
- budova hasičské zbrojnice - Zdice, část Knížkovice
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu unie a zápis v evidenci obyvatel.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve
dnech voleb do Evropského parlamentu volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Zastavme privatizaci
stﬁedoãeského zdravotnictví
Ve středních Čechách se chystá velký privatizační projekt. Hejtman Petr Bendl a jeho koalice složená z ODS, KDU-ČSL a US-DEU připravili plán, jak postupně zprivatizovat zdravotnictví. Podle schválené koncepce se předpokládá,
že velké oblastní nemocnice budou převedeny
do režimu obchodních společností s možností následného vstupu soukromého kapitálu. U menších zdravotnických zařízení, kam spadají i naše nemocnice Beroun a Hořovice, se připravuje
pronájem soukromým provozovatelům a u části z nich zrušení.
Co z toho bude mít pacient? Méně dostupnou
zdravotní péči, protože některé nelukrativní obory
se budou rušit a provozovat by je měly pouze velké oblastní nemocnice, které však v kraji mají být
jenom čtyři. Co z toho bude mít pronajímatel nemocnice? Zisk, který si však z větší části ponechá
a nevrátí ho zpět ve prospěch pacienta, jako je to-

mu nyní. Zdravotní péče, která je poskytovaná
z veřejného pojištění, se tak začne prodražovat,
a doplácet na ni nebude nikdo jiný, než opět jen pacient. Pan hejtman Bendl tvrdí, že zdravotnictví je
byznys, a proto je potřeba se chovat jako v byznysu. Já tvrdím, že to byznys být nesmí. Zdravotnictví musí zůstat veřejnou službou, z níž nemá profitovat nikdo jiný, než pacient. Obávám se, že ze
zdravotnictví si několik málo mocných chce byznys udělat, a nemyslí přitom na občana.
Proto v našem okrese organizuji petici proti privatizaci středočeského zdravotnictví. Jestli vám to
není jedno, podpořte i vy tuto petici. Spolu s iniciátorem petice, krajským zastupitelem Ing. Karlem Machovcem, a se svými kolegy pořádám několik veřejných akcí, kde bude možné petici podepsat. K dispozici ji mají i někteří lékaři, odboráři,
lékárny a starostové měst a obcí. K získání je i na
internetu www.stredocesky.cssd.cz, v kanceláři

Od 14. 6. 2004 zhruba do poloviny července bude v budově městského úřadu probíhat za provozu
rekonstrukce elektrického vedení. Prosíme občany
o pochopení a návštěvu úřadu pouze v úředních
dnech (pondělí, středa). V ostatních dnech bude
provoz úřadu omezen, v případě nutnosti z výše uvedených důvodů i dočasně uzavřen.
- so -

Svoz objemového
odpadu
V měsíci dubnu proběhl svoz objemových a ostatních odpadů, poprvé zkušebně v areálu bývalých kasáren v ul. Čs. armády. Ti, kteří areál za účelem odložení odpadu navštívili a využili možnosti zdarma
odložit různé nepotřebné věci, snad byli spokojeni.
Viditelně nespokojen byl jeden občan, který by
nám býval rád zdarma přivezl snad půl domu. Pod dohledem docházelo k ukládání a třídění odpadu, nemohlo se stát, že by kontejnery byly živelně nakládány až překládány nad svou kapacitu a nevznikal nepořádek po městě tak, jak tomu bylo v předchozích svozech. Třídění odpadu na místě samém uspořilo nemalé finanční prostředky (např. rozdíl uložení směsného
odpadu za 915,- Kč/t oproti vytříděnému stavebnímu,
textilnímu za 730,- Kč/t atd.). Touto formou bude
možné takovéto sběrné akce opakovat častěji v průběhu roku, např. jaro - podzim. Občané, kteří nevlastní
vhodný dopravní prostředek mohli navíc využít služby odvozu odpadu. Potěšující je ta skutečnost, že tato
služba nebyla občany "zneužita". Město Zdice děkuje
panu Hříbalovi z Knížkovic, který odstranil v rámci
této akce část černé skládky pod Knížkovicemi s použitím vlastních sil a dopravy.
- so krajského zastupitele R. Dolejše, nám. M. Poštové
(Hotel Litava) v Berouně nebo vám ji na vyžádání
zašleme. Děkuji za vaši podporu, díky které je možné zastavit privatizaci středočeského zdravotnictví.
Ve Zdicích bude možno podepsat petici v úterý 22. 6. na náměstí u kostela od 9 hodin.
Richard Dolejš, člen Zastupitelstva
Středočeského kraje za ČSSD
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Stanovisko vedení mûsta
Ve ZN č. 145 se objevil mj. i příspěvek p. Červeného, kterým reagoval
na článek "Mnoho otázek, málo odpovědí". Vedení města se rozhodlo
k této věci podat potřebné vysvětlení, aby byli občané informováni úplně.
Současné vedení města po svém nástupu do funkčního období začalo na vyřešení problémů okolo zmiňované nájemní smlouvy pracovat, protože si bylo
dobře vědomo, jaké důsledky by pro rozpočet města mělo nenaplnění požadavků p. Pošmourného, vyplývající z textu nájemní smlouvy podepsané tehdejším starostou města. Účelem smlouvy bylo vyřešení stavu, kdy město Zdice
uložilo bez souhlasu vlastníka na jeho pozemky vodovodní a kanalizační řad.
Podstata smlouvy spočívala "v učinění veškerých účelných kroků k tomu, aby
byl u předmětných pozemků změněn stávající druh a způsob jejich využití na
stavební pozemky ve lhůtě do 31. 12. 2004, zejména za tím účelem učinit veškeré účelné kroky ke změně trasy stávajícího biokoridoru procházejícího přes
uvedené pozemky tak, aby nebránil výstavbě na těchto pozemcích".
Jednání s p. Pošmourným bylo logicky zpočátku spojené s návrhem na zřízení
věcného břemene. Tento návrh byl odmítnut. Požadavek p. Pošmourného
V Poncarově ulici vybudovali pracovníci firmy Strabag nový chodník a s pomocí
k označení viníka byl řešen vypracováním znaleckého posudku, v jehož závěru
těžké techniky položili asfaltový povrch vozovky.
Foto: - sm se uvádí mj. také vina stavebníka, tzn. města jako inzávodě, a vzhledem k výši penalizace, která městu vestora stavby "Kanalizace a vodovod ke Kostalu".
reálně hrozila, lze zvolené řešení považovat za nej- Stavebník nesplnil základní povinnost, a to vytyčení
Firma Kostal CR vybírala v letech 2000 méně špatnou variantu. V uvedené záležitosti zů- stavby. Nikoliv tedy bez zavinění města, jak bylo uvea 2001 stanoviště pro budoucí závod. Město stávají tři problematické body, které v tomto stano- deno v článku.
Požadavek změny inkriminovaného pozemku
Zdice projevilo obdobně jako další sídla zájem visku nelze pro nedostatek prostoru zcela vysvětlit,
2
o umístění investice na svém území. Aby město ale na něž je možno poukázat: Prvotní pochybení o celkové výměře 7.584 m na pozemek stavební není
v
silách
města
naplnit
a
není reálný, neboť tu jde
Zdice v soutěži s ostatními sídly obstálo, nabíd- spočívalo v uložení vodovodu na jiný než předpolo součinnost při zainvestování pozemku, kon- kládaný pozemek. K tomuto problému byl zpraco- o změnu územního plánu přesahující rámec lokální.
krétně přivedení vodovodu a kanalizace na jeho ván znalecký posudek, který je zastupitelům, kon- Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje,
hranice. Na základě výběru z různých hledisek trolním orgánům a po prověření a získání souhlasu odboru ŽP a zemědělství je takové, že s navrhovafirma vybrala stávající lokalitu závodu a město dotčených osob případně i veřejnosti k dispozici. nou změnou (převedení pozemků do kategorie plopodle uzavřené smlouvy jako investor vybudo- Konstatuje řetězec jednotlivých dílčích chyb v ma- chy určené k bydlení) územního plánu nesouhlasí,
valo vodovodní a kanalizační řad.
pových podkladech a pochybení zúčastněných zá- neboť její realizace by vedla k omezení funkce regiPodle původního záměru měla být stavba vodo- stupců investora, projektanta i správních orgánů onálního biokoridoru RK 1161. Navrhované nové
vodu a kanalizačního řadu uložena na pozemcích a dodavatele. Na jeho základě přijalo město opat- vymezení zmíněného biokoridoru jako regionálního
silnice Zdice - Levín, což bylo také řádně projed- ření zamezení obdobných chyb v budoucnosti. prvku ÚSES bylo konzultováno i s pracovníky mináno. Při výstavbě došlo k pochybení a trasa vodo- Dalším problémem je právní úprava umožňující nisterstva životního prostředí. Pro novou trasu biokovodu zasáhla částečně na soukromý pozemek, je- majiteli dotčeného pozemku, který neutrpěl vznik- ridoru však není možné nalézt náhradní prostor, už
hož majitel navrhl odstranění díla jako nepovolené lou situací žádnou újmu (jeho pozemek se naopak jen vzhledem k uspořádání a dalším návaznostem
stavby. Aby město dostálo závazku zprovoznit vo- potenciálně zhodnotil možností připojení na sítě v územním plánu. Toto stanovisko bylo možné zajidovod a kanalizaci, vyjednalo vedení města tako- probíhající při jeho okraji ve vzdálenosti ne větší stit předem, již před uzavíráním nájemní smlouvy.
vou nájemní smlouvu, na kterou byl majitel ocho- než 2 m od hranice s pozemkem silnice), požado- Po těchto neúspěšných krocích tu byla snaha směnit
ten přistoupit. Přeložka mimo sporný pozemek ne- vat významné plnění v nájemní smlouvě. Rovněž pozemky, které v současné době může město nabídní reálně proveditelná. Nyní má město Zdice na je třeba se vypořádat s poukazem na zjevné a po- nout jako stavební, ale tyto nebyly pro druhou stranu
svém území kvalitního, stabilního zaměstnavatele, tenciální vady nájemního vztahu. Město dosud vě- akceptovatelné. Z toho je patrné, že prostor, jak napljehož výroba nezatěžuje životní prostředí a posky- domě neusilovalo o zrušení smlouvy (například nit podmínky smlouvy, se neúměrně snížil a hledání
tuje kolem šestiset pracovních příležitostí pro růz- poukazem na existenci dvojího smluvního vztahu dalších cest spojené s pozitivním řešením je obtížné.
Dále bych chtěl uvést na pravou míru i informaci,
né profesní skupiny v kvalifikované výrobě a vý- k jednomu předmětu nájmu), protože ani zásah do
voji s perspektivou dalšího rozvoje. Záměr, s nímž stávající nájemní smlouvy města s majitelem by která se objevila v příspěvku p. Červeného ohledně
město vstupovalo do závazku vybudovat přípojku, nevyřešil podstatu problému - možnost majitele tr- výše přebytku hospodaření minulého zastupitelstva
se naplnil. Výhodnost či nevýhodnost nájemní vat na odstranění stavby v případě, že neobdrží pl- ke konci jeho funkčního období. Ano, přebytek
smlouvy, která umožnila realizaci investičního zá- nění podle svých požadavků. Pro jednání zástupců hospodaření činil 8.672.000 Kč, ale je třeba také
měru a ochránila město před následky penalizace města vytvářely tyto problémy spolu s časovou tís- doplnit, že tu také zůstaly splátky ve výši 7.816.000
ze strany společnosti Kostal CR z titulu její zmaře- ní podmínky, v nichž nemohli při řešení vzniklé si- Kč (úvěr České pojišťovně ve výši 5.144.000 Kč; za
né investice, je možno posuzovat z různých hledi- tuace postupovat jinak, než na podmínky majitele pozemky od TJ 1.404.000 Kč; SFŽP 868 tisíc a za
sek. Z úzkého pohledu hodnoty věcného břemene, pozemku přistoupit a během doby se snažit o při- rekonstrukci topení ve Společenském domě 400 tijehož zřízení by bylo v případě dohody s majitelem jatelné řešení. Prvním takovým řešením by byla síc), takže původní informace o Kč 9.000.000 přepozemku standardním řešením vzniklého stavu, změna určení dotčených pozemků v územním plá- bytku je poněkud zkreslená. Závěrem bych chtěl řía dohodnutého plnění v nájemní smlouvě, se sku- nu podle požadavku majitele, která se ale ukázala ci, že stanovisko vedení města je založeno na faktečně smlouva jeví jako pro město velmi nevýhod- jako objektivně nemožná. Vzhledem k probíhají- tech, a je na občanovi, aby si po přečtení předešlých
ná. Naopak vzhledem k přínosu pro obyvatele re- cím jednáním nelze nyní informovat veřejnost dvou článků a tohoto příspěvku udělal svůj názor.
Mgr. Miroslav Holotina
gionu, kteří našli zaměstnání v nově vybudovaném o dalším vývoji.

Stanovisko Kostalu CR

Nenechme si niãit pﬁírodu!!!
Je věcí každého z nás, v jakém prostředí žijeme a co zde zanecháme pro své potomky.
Okolí Zdic je z velké části chráněná krajinná oblast. Členitá krajina blízkého Berounského krasu je
lákadlem pro turisty především ze zemí typicky rovinatých či nezalesněných. O to větším paradoxem

zůstává fakt, že se velmi často setkáváme v této přírodě s černými skládkami. V posledních letech, kdy
dožívá většina starých aut, stávají se nekovové části
těchto vozidel, ale i jiného odpadu, postrachem naší
přírody. Na ukázku zmíněného paradoxu, můžete vidět záběr z naší přírody. Je v našich možnostech za-

mezit řádění těch, kterým je líto peněz vydaných za
uložení svého odpadu na skládku. Stačí se jen nebát
okamžitě upozornit například na vůz jedoucí do přírody, který je naložený pneumatikami.
Pokud zavoláte na č. 603 487 000, 605 340 156
městskou, nebo na č. 311 685 101 republikovou policii je předpoklad, že bude pachatel tohoto přestupku zjištěn včas.
Dokončení na str. 3.
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Zdické noviny informují
Vydávání rybářských lístků - důležitá změna
Pokračující reforma veřejné správy opět nepřinese přiblížení úřadu občanům. Poslanci přijetím nového zákona tak trochu zkomplikovali život rybářům všech věkových kategorií - tedy i dětí do 15 let.
Všichni rybáři se totiž budou muset pro rybářský
lístek vypravit nyní až na Městský úřad do Berouna,
Husovo nám. 68, odbor životního prostředí, 1. patro, p. HOUDEK Antonín, tel. 311 654 281.
K výdeji rybářského lístku potřebujete:
• starý rybářský lístek, občanský průkaz
• pro prvé vydání rybářského lístku je zapotřebí
"Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání
prvního rybářského lístku"
• osobám mladším 15 let může být vydán rybářský lístek na dobu jednoho roku se souhlasem
zákonného zástupce.
- so Květinový den po osmé
Ve středu 12. května 2004 se uskutečnil v celé
naší republice VIII. ročník Květinového dne.
Dobrovolným příspěvkem věnovaným na koupi
žlutého kvítku měsíčku zahradního přispěli občané
tolik potřebnými penězi na zajištění aktivit Ligy
proti rakovině. Kromě získání finančního příspěvku je třeba ocenit ještě další úlohu Květinového
dne. Tato událost je totiž jednou z největších osvětových a preventivních akcí. Společně s květinkou
obdrželi občané i letáček upozorňující na nebezpečí rakoviny a důležitost prevence. Letos byl obsah
letáčku určen hlavně mužům, protože upozorňoval
na rakovinu prostaty. Letáček obsahoval také zkrácenou verzi Evropského kodexu proti rakovině,
který je platný pro veškerou populaci. Ve Zdicích
nabízely květinky studentky Střední zdravotnické
školy v Berouně Lucie Guschlová a Vendula
Švendová. Patří jim za jejich pomoc poděkování.
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.
Dovednosti na kolech
Město Zdice pořádá v sobotu 12. června v 10
hodin v ulici Čs. armády u rybníku Pouch pro děti a rodiče sportovně zábavní akci "Dovednosti na
kolech". Všichni jsou srdečně zváni. Připraveny
jsou sladké odměny.

Veterán klub

Investiční akce 2004
Na letošní rok naplánovalo vedení města docela
slušnou řádku investičních
akcí. V poslední době určitě zaregistrovali občané
poslední úpravy Poncarovy ulice, která vybudováním chodníku ze zámkové
dlažby a povrchu vozovky
bude moc hezká. Horní
část spojující Velizskou
a Poncarovu ulici bude dokončena až po přeložce
kabelu vysokého napětí. Žluté kvítky nabízely při 8. květinovém dnu ve Zdicích studentky Střední zdraFoto: - sm V části Komenského votnické školy Lucie Guschlová a Vendula Švendová.
ulice byly vybudovány odstavné pruhy podél silnice a parkoviště před sportovní halou.
CHODOU≈SKÉ ÎENY
Mezi další akce patří v letošním roce úprava parpořádají v sobotu 5. června
kových ploch v Havlíčkově ulici, v areálu hřbitova
bude dobudováno zázemí pro správce hřbitova, občané Vorlovy ulice přivítají vybudování vodovodu
Ve 14.00 hodin
a kanalizace. Budova ZŠ v Žižkově ulici se v roce
•
začíná
krojovaný průvod
70. výročí svého vzniku dočká dárku v podobě reobcí,
přípitky
občanům za
konstrukce střechy a opravy omítky, ve školní jídeldoprovodu hudby
ně v Mateřské škole v Zahradní ulici bude instalová• zatančení besedy
na nová vzduchotechnika. V Černíně bude v čp. 1
provedena rekonstrukce budovy spojená s výstavbou
pod suchou májí, volný tanec
6 nájemních bytů. Úpravy se dočká dolní část
Večer hraje Bobeš a spol.
Barákovy ulice, která bude vydlážděna, v JungmaZačátek 20.00 hod.
nnově ulici bude provedena plynofikace.
Vstupné 50,-Kč
Výměna kanalizačního řadu v Erbenově ulici
V příštím roce je plánována výměna kanalizačního řadu v Erbenově ulici z důvodu jejího špatného stavu. Po provedení této akce bude upravena
vozovka před kotelnou.
Finanční dary
Vedení města odsouhlasilo finanční dar 10.000,Kč na konto ZDRAVÍ pro nemocnici Hořovice. Na
další ročník Olympiády v DD, která je pořádána
pro účastníky i dalších DD, byl schválen finanční
příspěvek 5.000,- Kč.
Zdické koupaliště v červnu
Letošní sezóna začne na zdickém koupališti 1.
června. Otevřeno bude denně od 9 do 19 hodin,
možnost občerstvení je zajištěna. Vstupné pro dospělé 30,- Kč, pro děti 15,- Kč.
Zasedání zastupitelstva
Další zasedání zastupitelstva se uskuteční ve
Společenském domě Zdice ve středu 9. června od
17 hodin.
- sm -

SUCHÉ MÁJE

Nenechme si niãit ...

V neděli 9. 5. 2004 proběhl na Písmenech sraz
vojenských historických
vozidel s ukázkou bojové
techniky a zbraní - od 2.
světové války až po současnost. Akci pořádal
Klub vojenské historie a
techniky Zdice, za spolupráce JSDH Zdice a dobrovolníků ze Zdic, p. Chalupeckého z Berouna, p.
Klimta z Hořovic a p. Škody z Chodouně. Děkujeme všem za spolupráci Klub V. H. a T. Zdice.
Foto: Ivan Herák.

Dokončení ze str. 2.
Rovněž v případě momentální nedostupnosti
policie na uvedených číslech, je možno volat na
tísňovou linku 311 158. Zde operační důstojník
PČR přivolá nejbližší hlídku. Je možné, že odpad
z vozidel pochází z trestné činnosti.
Vždy je nutné reagovat okamžitě tak, aby se
předešlo nákladnému odstraňování skládek z peněz daňových poplatníků. Stačí anonymně určit,
kam je odpad odvážen či ukládán. Pokud znáte
číslo vozu anebo jméno, uveďte jej ve své informaci. Netečnost a zbytečný strach jen nahrává
těm, kteří šetří na úkor nás všech.
Mě Policie
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Slavnostní koncert
ve Tmani
Májové koncerty, které již několik let pořádá
u příležitosti výročí ukončení 2. světové války
Rada starších Církve československé husitské
ve tmaňském sboru Jiřího z Poděbrad, se již
staly pěknou tradicí.
Jestliže jsem po loňském koncertu napsala ve
Zdických novinách, že byl pro zúčastněné návštěvníky svým krásným programem pohlazením na duši,
pak toto tvrzení platí v plné míře i po letošním koncertu, který se uskutečnil v sobotu 8. května 2004. Po
zahájení koncertu naší státní hymnou se v jeho programu představily Smíšený pěvecký sbor Slavoš
Beroun a Komorní orchestr UK z Prahy. Koncert byl
velkou hudební lahůdkou pro milovníky vážné hudby. Pod vedením pana Haiga Utidjiana, profesionálního britského dirigenta arménského původu, který
vede Komorní orchestr UK a od března 2001 sbor
Slavoš, se obě hudební tělesa představila ve výborné
formě. V úvodu koncertu zazněly české a moravské
lidové písně a poté následovala díla hudebních velikánů. Jména W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel,
L. Delibes, G. Faure. E. Grieg a J. Haydn, z jejichž
děl byl dále koncert sestaven, vypovídají nejen
o kvalitě koncertu, ale také o tom, jak náročné skladby sbor Slavoš pod vedením svého dirigenta zvládá.
Velikým zážitkem také bylo sledovat mladé muzikanty Komorního orchestru UK. Hráli s plným zaujetím a hudba jim viditelně přináší uspokojení a radost z dosaženého výsledku. Za bezvadnými výkony
obou těles je třeba vidět spoustu času, který přípravě
na vystoupení věnují. Jen v loňském roce uskutečnil
např. berounský Slavoš sedm koncertů v tuzemsku
a dva v zahraničí. Zázemí pro svoji práci nachází
v budově SPgŠ Beroun, kde pravidelně nacvičuje jedenkrát týdně, před koncerty se schází na víkendovém soustředění v areálu TJ Lokomotivy Beroun.
Na závěr si dovolím popřát oběma hudebním tělesům a jejich dirigentovi plno dalších uměleckých
úspěchů v jejich tvorbě, kterou obohacují náš život.
Jana Smíšková

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci červnu 2004 oslaví:
92 let - Antonín Veselý, Zdice
85 let - Bohumila Hladíková, Zdice
84 let - Jiřina Strnadová. Zdice
83 let - Helena Balvínová, Zdice
82 let - Marie Bendová, Knížkovice
81 let - Marie Bartošová, Zdice
81 let - Miloslava Foldová, Zdice
81 let - Libuše Plotová, Zdice
81 let - Růžena Švorčíková, Zdice
80 let - Karel Šretr, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

NARODILI SE
20. 4. Sára Kumarová, Zdice
20. 4. Sabina Čepelová, Zdice
25. 4. Lukáš Jílek, Chodouň

Dne 31. 5. 2004 uplynulo 1.
výročí ode dne, kdy nás bez
rozloučení opustil manžel, táta,
tchán a dědeček pan JUDr.
ZBYŠEK VAŠATA.
Za společnou vzpomínku děkuje manželka a syn s rodinou.

❁❁❁❁❁
Teď můžem jen kytičku na hrob dát a s láskou na
ně vzpomínat.
Dne 11. června to bude 5 let, kdy již není mezi
námi naše drahá paní BOŽENA MRAČKOVÁ
a 11. ledna jsme vzpomněli již 20 let od odchodu
našeho drahého pana JAROSLAVA MRAČKA.
Všem, kteří si s námi na ně vzpomenou, děkuje
dcera s rodinou.

PODùKOVÁNÍ

OPUSTILI NÁS
25. 4. Václav Sudík, Zdice
29. 4. Ing. Karel Zadák, Chodouň
1. 5. Hana Sklenářová, Zdice
8. 5. Václav Čuřín, Zdice
8. 5. Anna Červená, Chodouň
11. 5. Josef Pos, Černín

VZPOMÍNKA

68 let
54 let
45 let
57 let
81 let
81 let

Zveme na v˘lety

·irokoúhlé kino
ZDICE

Kulturní komise a Společenský klub Zdice připravují na letní období následující zájezdy:
Pátek 25. 6. 2004 - Praha, Botanická zahrada
v Tróji (prohlídka zahrady a nového tropického
skleníku).
Odjezd ve 12 hodin z náměstí. Cena 70,- Kč.
Pátek 23. 7. 2004 - Máslovice (muzeum másla),
Ctěnice (stálá expozice kočárů Pražského arcibiskupství, Poštovního muzea, Národního technického muzea, Zemědělského muzea a Muzea hlavního
města Prahy).
Čtvrtek 19. 8. 2004 - Čimelice - výstava květin.
Předprodej ve Společenském domě Zdice.
Bližší údaje na plakátech.

Program na červen 2004
Občerstvení před promítáním filmů - otevřeno.
5. 6. (so) KILL BILL 2
Přístupno od 15 let.
12. 6. (so) BOLERO
Přístupno od 12 let.
19. 6. (so) GOTHIKA
Přístupno od 15 let.
26. 6. (so) SAMURAJ
Začátky v 17.30 hod.
Červenec - srpen začátky ve 20 hod.!
2. díl Tarantinova díla KILL BILL - VOLUME II.
je připraven na 5. 6. Pokud čekáte ten samý krvavý
nářez, jaký jsme viděli v jedničce, budete zklamáni.
Pokud vám přišel předešlý díl příliš tvrdý a raději máte původní Tarantinovu tvorbu založenou především
na sáhodlouhých dialozích, budete naopak mile překvapeni. 2. díl je totiž tak odlišný od prvního, jak jen
to jde. Sice Nevěstě zbývají zabít ještě tři položky
z jejího seznamu - především Bill, ale to se odehraje
tak samozřejmě a nenuceně, že téměř ani kapička krve nevystříkne. Nic víc neprozradím, jen vám řeknu,
že se například dozvíme, kde se Nevěsta svému umění vlastně naučila, jaká byla velká kamarádka
s Billem a všechno nám to nakonec do sebe pěkně zaklapne... Připomínat, že chodit na dvojku bez znalos-

ti jedničky nemá cenu, je asi bezpředmětné.
Nový český krimifilm od F. A. Brabce BOLERO uvidíme 12. 6. Scénář byl napsán podle skutečné události, vraždy slovenské studentky před dvaceti
lety. Od filmu očekávejme asi především napětí, což
není pro český film zas tak typické, taky asi celkově
pěkně vizuálně udělaný film, což je typické pro F. A.
Brabce. Ve filmu se setkáme s českými herci, kteří
nejsou na plátnech kin ani na televizní obrazovce tak
často vidět, např. Martin Stropnický, Jan Potměšil,
David Kraus, Marta Vančurová, Barbora Seidlová.
Na horor GOTHIKA se můžeme těšit 19. 6.
Nebojte se, není to horor typu "Tajemství loňského
léta" nebo "Vřískot", ale film podobného rázu jako
"Šestý smysl" nebo "Kruh", možná "Kostka".
Zakládá si na dusivé, mrazivé atmosféře, ne na uječených středoškolácích a maskách. Děj se točí kolem vězeňské psychiatričky Mirandy, která se jednoho rána sama probere v cele, obviněná z vraždy
svého muže, a samozřejmě si na to nepamatuje. Do
toho se jí ještě zjevuje duch mrtvé dívky. Filmu za-

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní HANKOU SKLENÁŘOVOU.
Rovněž děkujeme za projev soustrasti a květinové dary.
Manžel a děti.

❁❁❁❁❁
Poděkování občanům Zdic za sbírku pro dětský
domov Klánovice, která proběhla v Potravinách
Podskalská. Bylo vybráno 1.700 Kč. Zakoupené
hračky a dárky byly odeslány dětem 7. 5. 04.
Všem děkuje kolektiv potravin Podskalská.
Další sbírka proběhne na Vánoce 2004.

V˘stava ke Dni dûtí
Společenský klub Zdice a kulturní komise
zvou na výstavu "Dětský ráj", která se koná od
1. do 6. června 2004 ve výstavní síni MěÚ.
Na výstavě budou vystaveny loutky pí Jitky
Schülerové, dřevěné hračky pana Josefa Pánka
a výtvarné práce D-centra Zahrádka.
Vernisáž výstavy: 1. 6. 2004 v 16 hodin. Dále otevřeno 14 - 17 hodin.
ručuje kvalitu jméno režiséra, který natočil velmi
úspěšný film "Purpurové řeky" - Sebastian Gutierrez
a také jména herců - Halle Berry, Penélope Cruz,
Robert Downey Jr. Nebudu radit, aby do kina šli lidé, kteří se bojí každého zaštěkání psa ve filmu, ale
ostatní, kteří máte rádi trochu mrazení, hurá do něj.
SAMURAJE, ne Posledního, máme připraveného na 26. 6. Tentokrát tu nebojuje se samurajským
mečem ani Tom Cruise, ani Uma Thurman, ale pravý Japonec - Takeshi Kitano, což je nejen hlavní
postava filmu, ale také jeho režisér a scénárista zároveň. Film není jen tak ledajaký, ale velmi ceněný
na všech možných festivalech. Jedná se o příběh
slepého mistra Zatoičiho, který je v Japonsku údajně strašně známý a slavný a jeho postava už se objevila ve spoustě filmů - my se s ním musíme teprve seznámit. Kdo zatím stále nedůvěřuje japonským filmům, měl by se přesvědčit o jejich kvalitě.
A možná by bylo zajímavé srovnání amerického
Posledního samuraje a japonského Samuraje. Kdo
by asi zvítězil?
Tereza Lhotáková
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I na‰e okolí je
zajímavé
Přesvědčili se o tom účastníci zájezdu, který
pořádal Společenský klub Zdice spolu s kulturní komisí města. Kam jsme tentokrát vyjeli?
Trasa zájezdu byla Tetín (muzeum, kostely),
Hostomice (rodiště malíře Pavla Lisého) a Běštín (muzeum cvočkařů). Všude jsme byli spokojeni a překvapilo nás velice milé přijetí. V Tetíně jsme tak trochu záviděli moc pěkně zařízené muzeum, ve kterém nás
spolu s paní RNDr. Blankou Javůrkovou přivítala paní
Lidmila Brejchová a podrobně nás seznámila s historií
Tetína. Tetínskými kostely nás provázela ochotně paní
Civínová. - V Hostomicích byla dohodnuta s panem
Veselým beseda o Pavlu Lisém. Protože se ale v den
našeho zájezdu odhalovala na jeho rodném domě pamětní deska, setkali jsme se nakonec přímo s jeho dcerami. Byli jsme mile přivítáni v ZŠ Pavla Lisého, kde
jsme společně s rodinou a malířovými přáteli vzpomínali na jeho tvorbu. Vyprávění jeho dcery, paní ing.
Mileny Lisé, bylo bezprostřední a poutavé. Potěšilo
nás, že vzpomněla na výstavu, kterou jsme z díla Pavla
Lisého před několika lety ve Zdicích pořádali. Přijali
nás mezi sebe jako "staré známé", dokonce jsme absolvovali slavnostní přípitek a pohoštění. - To už ale na
nás čekala další zastávka našeho výletu - prohlídka
muzea v Běštíně, kde se nám ochotně věnovala paní
Dosedělová. Prostory 1. patra ve staré škole jsou zaplněné řadou předmětů připomínajících bohatou historii
kraje. Hned vedle muzea je rodný dům spisovatele
Františka Procházky (pseudonym Franta Župan).
Ráda srdečně děkuji všem, kteří se nám při zájezdu věnovali. Poděkování za spolupráci při organizaci patří Mgr. Jiřině Waltrové, ředitelce ZŠ
v Hostomicích, její zástupkyni Mgr. Jarmile
Neugebauerové, dále Mgr. Jiřině Kordulové a starostům Tetína a Běštína.
Jana Smíšková

Ministr S. Gross oslavil vstup âR do
EU ve Zdicích
V rámci dnes již tradiční společenské akce "Pálení čarodějnic" oslavil ve Zdicích místopředseda
vlády ČR Stanislav Gross vstup naší země do EU.
"Jsem rád, že se občané Zdic baví a náš vstup vítají s úsměvem a optimismem. Jsem zastáncem takto
neformálně pojatých akcí, při kterých jsem mezi lidmi a mohu s nimi zcela otevřeně hovořit," řekl
Stanislav Gross. Ten také společně s místostarosty Ivanou Rabochovou a Richardem Dolejšem předal ceny vítězům a účastníkům dětské soutěže "Miss čarodějnice 2004".
Této akce, kterou uspořádala místní organizace ČSSD Zdice 30. 4., se zúčastnilo přibližně 500 občanů. Kromě soutěží pro děti byla součástí akce ukázka vojenské techniky, hasičského zásahu a ohňostroj.
Bez vatry, kterou zapálil kandidát na hejtmana Karel Machovec, by se program neobešel. Předseda zdických sociálních demokratů byl s letošními "čarodějnicemi" spokojen a vyjádřil zvláštní dík místnímu hasičskému sboru, který na akci spolupracoval. "Přístí rok budeme v této tradici pokračovat," uvedl Dolejš.
Jiřina Burcalová

Pozvánka do divadla
Mateřské centrum Sluníčko při Mateřské škole
Zdice v Zahradní ulici zve maminky a jejich děti
na divadelní představení pohádky Zdravěnka,
Kubík a prázdniny. Pohádku přijede zahrát v úterý 8. června 2004 v 9 hodin Divadelní společnost
Úsměv z Chotěboře. Vstupné 40,-Kč.

A je tu konec
‰kolního roku
Všechny paní učitelky vymýšlí program pro své
děti. Jak jen co nejlépe prožít a zpestřit dětem poslední týdny a dny tohoto školního roku? Není tomu jinak ani v naší Mateřské škole v Žižkově ulici.
Všechno je již připravené a naplánované - výlety, divadelní představení, soutěže, hry a oslavy.
Nejdůležitější je však loučení s dětmi, které z naší
školky po prázdninách odcházejí do první třídy základní školy. Tento rok se budeme loučit trochu netradičně. Úplně poslední rozloučení bude 29. června od 15 hodin. To se všechny děti předškolní třídy
aktivně zúčastní divadelního představení Studia Pod sítí. Poté pak proběhne šerpování našich 13 budoucích prvňáčků a jejich vystoupení pro rodiče. Na
úplný závěr tohoto odpoledne připravuje Rada školy táborák pro všechny děti naší MŠ a jejich rodiče.
A pak už hurá na prázdniny!
I Vám všem krásné prázdniny přeje kolektiv
učitelek MŠ v Žižkově ulici.

Zprávy ze Z·
Uklízeli jsme Český kras
Tak se jmenovala akce konaná ke Dni Země
22. dubna v okresním měřítku pořádaná organizací Děti Země - Lomikámen.
Žáci základní školy spolu se svými vyučujícími
se této akce zúčastnili již poněkolikáté. V týdnu od
19. do 23. dubna proběhlo ve škole několik aktivit
týkajících se ekologie. V pondělí 19. dubna v tělocvičně na 1. stupni žáci vyslechli přednášku s výstavou o odpadech, jejich využití a recyklaci. Na
přednášku měli žáci různé názory, ale uznávali, že
se dozvěděli leccos nového. Na úterý 20. byl objednán odvoz bleskového sběru papíru spolu s víčky od PET lahví. Sběr byl určen i pro zdickou veřejnost. Ve čtvrtek 22. 4. žáci se svými učiteli vyrazili do předem vybraných lokalit okolní přírody
a sbírali PET lahve. Letos sebraných lahví bylo daleko méně než v minulých letech, přesto jsme aspoň zčásti zaplnili přistavený kontejner. Že by se
zacházení s odpady konečně dostávalo do podvědomí občanů? Bylo by to v pořádku, protože my
na hromadách odpadků žít nechceme.
Ve čtvrtek 6. 5. se v SD konala Akademie ZŠ.
Program byl připraven hlavně jako dárek pro maminky ke Dni matek. Představení se 3x opakovalo
- generálky pro 1. a pro 2. stupeň dopoledne,
v podvečerních hodinách pro veřenost. O vystoupení žáků byl velký zájem a myslím, že akademie

byla zdařilá. Hodnotím snahu žáků 2. stupně, hlavně děvčat, svá vystoupení si většinou připravovala
sama, škoda, že chlapci větší měrou nepřispěli
svým humorem. Na 1. stupni ve větší míře nacvičovaly se svými žáky pí učitelky. Děkuji manželům Klatovským za režii celého programu a ozvučení. Doufám, že jsme maminkám udělali radost.
Zároveň chci poděkovat zaměstnancům SD za
vstřícný přístup, hlavně p. Landovi, který naší škole umožňuje využívat prostory SD v tak hojné míře a za příznivých podmínek, a současně zvu veřejnost na divadelní představení, které nacvičil a režíroval s dramatickým kroužkem ZŠ. Představení odehrají pro školu ve středu 2. 6. dopoledne a od 18
hod. pro veřejnost. Pohádka se jmenuje "Šíleně
prolhaná princezna".
Na co se na závěr roku těšíme?
Na výlety, do Chorvatska, na exkurze, na atletické závody, na Den dětí - možná přijde i kouzelník, na olympijský den - zveme vás na koupaliště
i průvod maminky s dětmi. Současně vyzývám rodiče - máte možnost svoje připomínky, náměty
a požadavky na zlepšování výuky pro příští školní
rok odevzdat v ředitelně či poslat na e-mailovou
adresu (zs.zdice@worldonline.cz) v rámci možností a podmínek školy mohou být brány vpotaz.
Na pěkné známky na vysvědčení a na PRÁZDNINY!!!
Mgr. Miluška Holceplová, ředitelka
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Pod ochranou
svatého Huberta
Měsíc červen, na jehož prahu stojíme, je měsícem myslivosti, obdobím zvýšené péče o přírodu,
jejíž nedílnou součástí je lesní i polní zvěř.
Letošního roku také uplynulo 55 let od založení regionálního mysliveckého sdružení. Lidová myslivecká společnost ve Zdicích zahájila svoji činnost
1. ledna 1950, převzetím původně pronajaté honitby panu Dr. Scheinerovi, bývalému starostovi
Československé obce sokolské a dlouholetému příteli prvního československého prezidenta T. G.
Masaryka.
Prvním předsedou myslivecké společnosti se stal
pan Kocour a hospodářem pan Ježek. Společnost
měla 7 členů. Od roku 1956 začala společnost archivovat veškeré písemnosti o své činnosti, což byla zásluha nově zvoleného výboru, jehož předsedou
se stal pan Vladislav Loubr, otec současného mysliveckého hospodáře. Společnost prováděla myslivost na honitbě o výměře 552 ha. Její členové se
museli zapojit, v rámci tehdejších zvyklostí, do budovatelského úsilí a odpracovat stovky brigádnických hodin na výstavbě kravína místního JZD.
Normovaný stav zvěře k 10. 2. 1957 činil 4 ks srnčí zvěře, 70 ks zajíců, 30 ks bažantů a 185 koroptví.
Jenom pro srovnání tehdejší a současné činnosti
myslivecké společnosti svědčí skutečnost, že v té době se vypustilo do honitby cca 10 bažantů ročně, zatím co v roce 2002 to bylo 1100 bažantů. V roce
1959 měla honitba již 951 ha, neboť 25. 1. 1959 navrhl výbor zdického a chodouňského sdružení sloučení obou honiteb. Ve společné honitbě činil plán odlovu 120 ks zajíců, 35 ks bažantů, 120 ks koroptví a 5
ks srnčí zvěře. Ve skutečnosti bylo uloveno 118 zajíců, 22 bažantů, 92 koroptví a 5 ks srnčí zvěře.
V šedesátých letech skončil odlov koroptví
a zvyšoval se odlov zajíců a bažantů. Sedmdesátá
léta byla bohatá na zajíce a bažanty. V roce 1972 se
ulovilo 205 zajíců, 130 bažantů a 3 ks srnčí zvěře.
V těchto letech však muselo sdružení odevzdávat
cca 500 kg zvěřiny v podobě zaječího, bažantího
a srnčího masa. Sdružení mělo 26 členů, kteří odpracovali 270 brigádnických hodin v lese, 400 ho-

Z DENÍKU
POLICIE âR
ZDICE
5. 4. - NP ukradl 4 kompletní kola z vozidla Felicie
s elektronovými disky s letním vzorkem - úplně
nové. Neviděl někdo pachatele?
9. 4. - Krádež velkého množství železného materiálu v bývalé firmě je v šetření. Bude se jednat
o podvodné jednání.
23. 4. - NP se vloupal do nákl. vozidla IVECO od
11 - 11.30 hod. Bylo zaparkované u restaurace Pod
skálou. NP ukradl tašku s oděvními svršky, motokrosové boty a tři krabice s dosud neurčeným obsahem. Neviděl někdo pachatele?
26. 4. - NP ukradl osob. auto Renault Megane RZ
1S2 9047 z ul. Velizská. Je v pátrání.
30. 4. - NP ukradl hliníkové příčky z odkládacích
polic železničního vagonu. Pachatel je nejspíše odevzdal do šrotu. Je v šetření.
30. 4. - NP se pokusil vloupat do rekonstruované-

Členové mysliveckého sdružení Hrouda Zdice po úspěšném lovu bažantů. Foto: Archiv pana V. Laubra.
din v zemědělství a 1080 hodin v myslivosti. I díky nezištné pomoci členů místního sdružení bylo
vybudováno ve Zdicích koupaliště, školka a zdravotní středisko. Členové osázeli ročně dvě lesní paseky novými stromky. V roce 1978 začalo sdružení vypouštět uměle odchované bažanty.
V osmdesátých letech začal narůstat počet černé
zvěře, což mělo negativní vliv na stavy drobné zvěře. Ještě v roce 1983, po násilném sloučení honiteb
MS Zdice a MS Hředle, bylo uloveno 120 zajíců,
131 bažantů a 15 ks srnčí. V tomto roce již zdické
sdružení nevyvíjelo mysliveckou činnost v okolí
Chodouně. O pět let později, v roce 1988, už nebyl
uloven žádný zajíc, pouze 12 srnců, 23 lišek, 223
bažantů, 15 divokých prasat, po jednom kolouchu
a jelenu. Členové sdružení v rámci kulturních
a sportovních akcí pořádali pravidelně v těchto letech dětské dny na koupališti v Knížkovicích.
V letech devadesátých, po transformaci společenských organizací, vzniklo Myslivecké sdružení
Hrouda Zdice. To si v roce 1993 pronajalo od
Honebního společenstva, což je sdružení vlastníků
pozemků, honitbu na deset let. Smlouva o pronájmu byla znovu obnovena v roce 2003 na dalších
deset let. Díky vypouštění uměle odchovaných ba-

žantů činil odlov v roce 2002, 560 bažantů, 14 zajíců, 23 lišek, 8 kun, 16 strak, 7 srnců a 14 divokých prasat. V současné době má sdružení 24 členů a myslivost provádí v honitbě o rozloze 524 ha.
Normovaný kmenový stav zvěře činí 29 ks srnčí
zvěře, 104 zajíců a 64 bažantů.
Jménem členů mysliveckého sdružení bych
chtěl požádat zdické spoluobčany, aby při svých
vycházkách do přírody dbali na zachování klidu,
používali vyznačených turistických, lesních a polních cest, a pokud je doprovází čtyřnozí přátelé
člověka, aby je měli uvázané na vodítku a zabránili tak jejich volnému a nekontrolovatelnému pobíhání. Je to nutné proto, že v současné době většina
spárkaté zvěře klade mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců, bažanti a koroptve vyvádějí svá kuřátka.
Trestuhodnou činností je pak projíždění na motocyklech po lesních a polních cestách, zaneřádění přírody komunálním odpadem, vraky aut, plasty a nepotřebnými předměty z domácností, jak jsme toho
každodenními svědky. Mohu vás ujistit, že to v žádné kulturní a vyspělé zemi, za kterou se tak rádi i my
považujeme, neuvidíte! Kdo si totiž neváží přírody
ve všech jejích rozmanitých formách, neváží si také
lidí, a nakonec ani sám sebe.
Josef Hůrka

ho domu. Vypáčil dvě okna, ale nic neukradl.
Tyto události jsou šetřeny jako trestný čin.
6. 4. - NP ukradl popelnici na ČD Zdice. Neviděl
někdo pachatele? Je to už pátá popelnice!
18. 4. - ztráta mobil. telefonu NOKIA v restauraci.
Někdo jej nalezl a neodevzdal. Je v šetření.
25. 4. - NP vnikl na pozemek, který je střežen hlídací
službou. Pachatele se nepodařilo identifikovat - utekl.
25. 4. - slovní a fyzické napadení bývalým manželem. Předáno spr. orgánu.
30. 4. - požár suché trávy za ZAPROSEM v 13.30
hod. Pachatelé - nezletilci utekli. Neviděl je někdo?
Tyto události jsou šetřeny jako přestupky.
Z dřívějších případů ve Zdicích se nepodařilo
žádný objasnit.
mjr. Bláha, vedoucí oddělení
17. 4. - K vážné dopravní nehodě došlo v pět hodin večer
na silnici mezi obcemi Bavoryně a Žebrák. Pětadvacetiletý řidič jel s vozem Opel Ascona. Při objíždění stojícího
osobního vozidla nedal přednost protijedoucí Škodě
Fabia a oba vozy se čelně střetly. Při dopravní nehodě byl
smrtelně zraněn řidič vozu Opel Ascona a lehce byly zraněny dvě osoby ze Škody Fabia. Na obou vozidlech
vznikla škoda ve výši 130.000 korun.
pf

KRÁLOVSKÁ HRA
Regionální soutěž skup. A 2003 - 04
Konečné pořadí (dospělí)
1. Kovohutě Příbram
10 9 0 1
2. Alva Příbram E
10 8 0 2
3. Lokomotiva Zdice
10 4 1 5
4. SOU Dubno B
10 4 0 6
5. TJ Jince B
10 2 1 7
6. Š Hostomice
10 1 2 7
Sestava
Pavel Rosenbaum
Lukáš Třešňák 16 let
Jaroslav Janeba 16 let
Vít Rosenbaum 13 let
Vít Heindl 15 let
Jiří Wallerer 11 let
Rudolf Bohdanecký
A. Počet sehraných partií
B. Počet získaných bodů
C. Úspěšnost v procentech

A
7
8
8
10
8
4
5

B
5
4,5
2
7
1
1
3

35,5 18
32 16
23,5 9
23 8
19,5 5
16,5 4
C
71,4
56,2
22
70
12,5
25
60

Rudolf Bohdanecký
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Hasiãi soutûÏili
i slavili
V sobotu 15. května byly Hředle plné hasičů. Konaly se zde oslavy 100 let založení místního dobrovolného hasičstva. Na místním hřišti proběhla soutěž v požárním sportu okrsku
Zdice, které se zúčastnilo 5 mužských, 1 ženské, 2 dorostenecká a 2 dětská družstva. Pro
mládežnická družstva to byla "jenom" příprava na okresní kolo soutěže a nezáleželo jim na
umístění, přesto všichni soutěžili s velkým nasazením. U družstev dospělých byla situace jiná, do okresního kola postupuje pouze vítězné
družstvo z kola okrskového. A jak soutěž dopadla?
Muži: 1. Zdice, 2. Chodouň, 3. Černín, 4. Hředle,
5. Bavoryně.
Ženy: jelikož neměly konkurenci, vyhrálo družstvo Černína.
Dorostenci: 1. Zdice, 2. Chodouň.
Žáci: vyhrály Zdice (obě družstva byla zdická)
Okresní kolo mládeže se konalo 22. května na
Tmani, bohužel výsledky nejsou do uzávěrky známy. Okresní kolo dospělých se koná 5. června
v Hořovicích. V ženách se kvalifikovalo družstvo
Černína a v mužích družstvo Zdic. Jelikož SDH
Zdice pořádá 5. června zájezd na Hasičské slavnosti do Litoměřic, postoupilo účast v okresním

Okrskové soutěže v požární technice se ve Hředlích v sobotu 15. května 2004 zúčastnilo úspěšně i družstvo mladých zdických hasičů. Na snímku před soutěži v požárním útoku.
Foto: - sm
-kole v pořadí druhé Chodouni.
prošťovacího zařízení. Nabídku vyzkoušet si práci
Oslavy pokračovaly v odpoledních hodinách
slavnostní schůzí, koncertem dechové hudby a výstavou historické i současné hasičské techniky,
s kterou se prováděly i ukázky. Bylo zajímavé prohlédnout si Hředle z ptačí perspektivy až 30 metrů,
za pomoci žebříku HZS Beroun. Jednotka SDH
Zdice provedla uhašení hořícího vozidla a příslušníci HZS Hořovice ho pak rozstříhali pomocí vy-

Pﬁedstavujeme ZO âSV ve Zdicích
Dokončení ze ZN č. 146
Ve středověku člověk původně využíval divoce
žijící včelstva v dutých stromech - brtích. Byla to
fáze včelařství lesního či brtnického. Z tohoto období u nás pochází včelařské cechy či ustanovení
Karla IV. o ochraně včelařských lip. Později se
včelstva chovala při lidských obydlích ve vydlabaných odříznutých kmenech - špalcích stojanech nebo ležanech nazývaných kláty nebo v umělecky vyřezávaných figurínách. Úl chrání včelstvo nejen před povětrnostními vlivy, ale i před
nepřáteli a škůdci. Je to příbytek včel s rozběrným dílem. Skládá se v podstatě ze dvou hlavních
prostorů - plodiště a medníku.
V současné době, to je v roce 2004, má Základní
organizace Českého svazu včelařů Zdice 25 členů
s 254 zazimovanými včelstvy v obcích Zdice, Černín, Knížkovice, Chodouň, Bavoryně a Stašov. V organizaci jsou včelstva chována převážně v pevně vybudovaných včelínech, popřípadě volně rozmístěna
ve včelnicích a i v pěti kočovných vozech, jejichž
výhodou je přemisťování včelstev za snůškou i do
vzdálenějších míst. Místní včelaři se setkávají na
svých schůzích dvakrát do roka, a minimálně 1x ročně se podle potřeby zúčastňují odborných včelařských přednášek na téma, o které předem projeví
největší zájem. Téměř vždy se diskutuje o metodách
chovu včelích matek. Velmi přátelské kontakty jsou
udržovány se ZO včelařů v Hostomicich, kde se pravidelně jedenkrát za měsíc diskusí o odborné včelařské tématice zúčastňuje přítel Josef Bacík z Bavoryně - dlouholetý jednatel naší ZO.
Bohužel, ani včelám se nevyhýbají nemoci a pohromy. V srpnu až září v roce 2002 se ve velké části naší republiky a i u naší ZO, vyskytla medovicová
snůška. K překvapení mnoha včelařů tato medovice
nešla žádným způsobem vytočit. V rámcích po vy-

jmutí z medometu zůstávala tuhá krystalická hmota,
jež nešla z buněk žádným způsobem vyjmout.
V plástech se nacházel melecitozní (cementový)
med, který včely při zimování nejsou schopné odebírat a hynou hladem. Na melecitozním medu nejvíce včelstev uhynulo na jaře v roce 2003. Tyto ztráty
byly včelaři částečně vyrovnány v roce 2003 a obnova včelstev bude pokračovat i v dalších letech.
Potěšující je, že v tomto případě stát pomohl včelařům při obnově včelstev a to příspěvkem 1.300,- Kč
na jedno uhynulé a znovu obnovené včelstvo.
Včela medonosná trpí nemocemi virovými, bakteriálními, houbovými i nemocemi způsobenými prvoky a roztoči. Některé z těchto nemocí mohou mít
zhoubný průběh. Z bakteriálních onemocnění je to
mor včelího plodu - likviduje se spálením včelstev
a veškerého zařízení, které s ním přišlo do styku. Pro
postižené včelaře je to tragický, těžko překonatelný zážitek. Nejblíže naší ZO byla tato velmi nebezpečná nákaza zjištěna v roce 2003 v obci Koněprusy, kam byla
zavlečena nezodpovědným včelařem, z uzavřené nakažené oblasti. Trvale nejvíce našemu včelařství škodí
roztoč Varroa jacobsoni (původní parazit včely indické) diagnostikován v Japonsku již v roce 1958, v roce
1967 zjištěn v Bulharsku a v roce 1978 v bývalém
Československu, a své tažení Evropou zakončil koncem 80 let ve Skandinávii a Velké Británii. Roztoč
Varroa je ekoparazit, který se živí sáním hemolynfy
(krve) včelích larev a dospělých včel. Rostoucí finanční a časové náklady spojené s potíráním této nemoci
jsou vedle cenových vstupů a výstupů z včelařského
provozu, druhou hlavní příčinou poklesu stavu včelstev u nás. Vždy na podzim se včelstvo třikrát léčí
a tam, kde je nález větší než tři roztoči na jedno včelstvo, následuje jarní ošetření. Čím dál více se klade důraz na prevenci onemocnění. K tlumení varroázy se
musí použít celý komplex opatření, jehož jednotlivé

s vyprošťovacím zařízením přijal jeden přihlížející
a konstatoval, že je to namáhavá činnost. Večer byla zábava.
Myslím si, že sobotní den ve Hředlích, naplněný
hasičskou činností, byl jistě zajímavý a zároveň poučný. Jsem rád, že se takové akce pořádají a že hasiči dokáží prodat to, co umí a co umět musí.
Marek Pollak, velitel SDH Zdice

části působí celoplošně a po celý rok. Neléčení by znamenal jistý zánik včelstev.
Členové naší organizace produkují kvalitní světlé
nektarové a tmavé medovicové medy. Med květový
pochází zejména z nektaru květů a jeho barva je vodově čistá, u akátových medů s nazelenalým nádechem, slabě žlutá až zlatově žlutá u medů řepkových
a lipových v tekutém stavu. Med medovicový pochází zejména z hmyzem přefiltrované mízy rostlin.
Má barvu tmavohnědou s nádechem do červenohněda - vyniká vysokým obsahem minerálních látek.
Český med překonává normu EU. V roce 1999 vyhlásil Český svaz včelařů podnikovou normu jakosti
- Český med, které vyhovuje pouze med získaný
z domácí produkce a zpracovaný zvláště šetrným
způsobem tak, že obsah nežádoucích látek vznikajících v zahřívaném medu je proti normě EU maximálně poloviční. Zpřísněn je u takto dodávaného medu i obsah vody - na maximálně 19 %. Český med je
potravinou s geograficky původním pylovým spektrem, neobsahuje antibiotika a sulfonamidy, jak je
běžné u medů získávaných v zahraničí. Český med
neobsahuje zárodky moru včelího plodu, protože tato nemoc se u nás tlumí radikální metodou - likvidací napadených včelstev. Z dalších včelích produktů,
které jsou včelaři naší ZO schopni vyprodukovat, je
to pyl, propolis, včelí vosk, mateří kašička, včelí jed.
Na závěr lze podotknout, že včelstvo je biologickou
jednotkou tvořenou trubci - jedinci samčího pohlaví
a ve včelstvu se s nimi setkáváme jen na vrcholku jeho vývoje. Nejpočetnější kastu představují dělnice
a jejich počet se pohybuje v průběhu roku od 5 000 do
60 000 na vrcholku rozvoje. Včelstvo obsahuje jednu
matku a jejím hlavním úkolem je kladení vajíček. Na
kvalitě a staří matky je závislá síla včelstva, které je na
vrcholu svého rozvoje schopné provést včas opylení
kultur a přinést včelaři užitek ve formě medu. Tento
celý rozvoj je dobrý včelař schopen ovlivnit svými
kvalifikovanými a citlivými zásahy." Ing. J. Kuchyňka
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Krajina plná rybníkÛ

Popovické rybníky - uprostřed Měrák.
Vrátíme-li se hluboko do historie našeho bezprostředního okolí, s překvapením zjistíme, co se v prostoru Popovic a Králova Dvora nacházelo samou
přírodou vytvořených vodních nádrží i lidskou rukou vybudovaných rybníků. Dokladem toho jsou
zápisy z roku 1342. V té době byla v Čechách zaznamenána po dlouhotrvajících deštích mohutná
povodeň, která jen na řece Litavce rozrušila soustavu rybníků i přirozených vodních nádrží kolem
Popovic a Králova Dvora. Povodeň v Čechách byla
tehdy tak mohutná, že strhla v Praze Juditin most
postavený za vlády Vladislava II., který byl předchůdcem Karlova mostu.
Vodní plochy kolem Popovic byly také mnohem
dříve, než byla založena Karlova huť, která se datuje rokem 1346. Jednalo se o rybníky Mirák (dnešní
Měrák), Pilař, Podjezký a nejspodnější Karlohuťský.

Foto: Jitka Kobrsková.
Rybník Karlohuťský se nacházel na dnešní louce
před západním vchodem do současného podniku,
kde stojí budova bývalé králodvorské nemocnice.
Odtud byla vykopána štola pro přívod vody do
Karlovy huti, která sloužila k pohonu vodních kol.
Ty pak uváděly v činnost kožené měchy na dmychání vzduchu do tavících pecí a kovářských výhní,
tzv. Hamršmídů. Přístavby, ve kterých se nacházela
vodní kola, hutníci nazývali "lednicí" pro trvalý
chlad v tomto prostoru. V zimním období musel být
prostor zahříván, aby vodní kolo nezamrzlo. Rybník
byl napájen z výše položených rybníků kolem
Popovic, které získávaly vodu z řeky Litavky.
Z obsahu "Urbáře" z roku 1652, dobového to
soupisu nemovitého majetku panství Králodvorského, vyplývá, že mimo uvedených rybníků, zde
byl ještě rybník Kuchyňský, Pobožný, Litohlavský

Úvod do kosmetické poradny
V tomto okénku budeme pravidelně společně
nahlížet do světa kosmetiky a ženské krásy. Tato
dvě kritéria k sobě neodmyslitelně patří, a proto bych zde ráda všem ženám, ale nejen jim, poradila, jak se starat o svůj zevnějšek z hlediska
kosmetické péče.
Každá z nás si určitě přeje, aby její pleť byla krásná, zdravá a co nejdéle si udržela mladý a svěží
vzhled. Když je pleť velmi unavená, objeví se strhané rysy, barva pleti je matná, vrásky jsou patrnější.
K udržení pleti v perfektním stavu je důležitý
nejen dostatek spánku a příjem tekutin, ale také
vhodně zvolené kosmetické přípravky pro daný typ
pleti a v neposlední řadě i zdravá a pestrá strava.
Alespoň jednou měsíčně bychom si měli dopřát
odborné ošetření u kosmetičky, která provede kompletní ošetření pleti obličeje, krku a dekoltu. Kromě
základního ošetření se nabízí i další služby jako ošetření rukou, zábaly proti celulitidě, skořicové zábaly na odbourávání tuků. Vaši pleť oživí různá kosmetická séra a speciální kosmetické masky.
Kosmetické okénko
Dnes si povíme něco o kosmetické masáži.
Odborně provedená kosmetická masáž plní ze
všech úkonů své poslání nejlépe. Znali ji již staří
Egypťané. Cílem masáže není jen oddálení stárnutí
pleti, ale také příjemný odpočinek a relaxace.
Účinků je ale ještě mnohem více. Masáž působí na
nervová zakončení kůže a tím příznivě ovlivňuje celou nervovou soustavu. Zlepší se také prokrvení ků-

že, přísun kyslíku a živin. Lépe se odplavují produkty tkáňového metabolismu, čímž se mírní únava
organismu. Jemnou exfoliací se odstraní odumřelé
buňky - kůže nabude mladšího vzhledu. Uvolní se
vývody mazových a potních žláz. Urychlí se metabolismus - snížení vrstvy podkožního tuku.
Příznivě působí na oddálení tvorby vrásek. Při
pravidelné aplikaci (cca 1x měsíčně) zmizí známky únavy, pleť se uvolňuje, má mladší vzhled a vrací se jí vitalita a jas.
Příště si povíme o pleťových maskách a sérech.
Jana Vlčková, kosmetička

Zprávy z Batohu KâT
TJ LOKO ZDICE
- V době od 8. do 12. 4. absolvovalo družstvo rodinné turistiky - Stonožky - pod vedením Mirka
Záloma, jarní putování "Ve skalách" v okolí Mšena.
- V sobotu 22. 5. uspořádal odbor KČT autobusový zájezd "Český sever 2". Navštívili jsme muzeum lidové architektury v Zubenici. Ze Zahrádek
absolvovali někteří asi 10 km pěší trasu romantickým údolím Peklo do České Lípy, kde jsme si prohlédli město a jeho pamětihodnosti.
- K významnému životnímu jubileu udělil výbor
KČT středočeské oblasti paní Jarmile Šprincové
III. stupeň veřejného uznání - diplom, za funkcionářskou činnost a dlouholetou práci pro KČT.
- V sobotu 8. 5. se družstvo KPT zúčastnilo tradičně
"DP jarním Českým krasem" v Berouně.
B.V.

a Králodvorský. Rybníky byly napájeny strouhou
vedoucí z řeky Litavky nad Popovickým jezem,
který se nacházel pod vsí Zdice. Voda byla vedena
nejprve na mlýn a hamry v Popovicích, do Karlovy
hutě a dále do zahrad a gruntů králodvorských
a berounských. Za odebranou vodu z řeky se už
tehdy platilo a získané vody z Litavky byly ohodnoceny čtyřmi kopami míšeňskými.
Velikým nebezpečím pro tyto vodní plochy byly
obrovské povodně. V roce 1531 po období prudkých dešťů se vzedmula řeka Litavka natolik, že
svými vodami poničila břehy a zeminou a pískem
zanesla přilehlé pozemky i rybníky. V Karlově huti
musela být urychleně uhašena vysoká pec. Povodeň
obdobného charakteru se opakovala v roce 1534.
Roku 1582 po dlouhotrvajících deštích v letním
období, se rozvodnila Litavka natolik rychle, že hutníkům se vůbec nepodařilo vysokou pec uhasit, což
mělo za následek její úplné zničení. V historii hutě to
byl naštěstí ojedinělý případ. V onom roce následkem
povodně zemřelo mnoho lidí na mor, který sebou voda přinesla. Zoufalství lidí, jak píše kronikář té doby,
bylo převeliké. Další mimořádně silná povodeň byla
v říjnu roku 1629. Karlova huť i popovické hamry byly včas zastaveny, jelikož velká voda úplně zničila
vodní náhon. Povodně se opakovaly i v následujících
stoletích, nenapáchaly už tak závažných škod.
Z uvedeného je patrno, že dnešní rybník Měrák,
ať už v průběhu minulých staletí měnila lidská ruka jeho velikost či přírodu v jeho okolí, je dílem
dosahujícím úctyhodného stáří bezmála jednoho
tisíce let. To stejné platí i o jezu pod Zdicemi, který byl během minulých staletí mnohokrát velkou
vodou a ledy poničen, ale znovu trpělivě obnovován, protože bez jeho existence by níže vybudované rybníky, hutě, hamry i mlýn nemohly vůbec existovat.
Josef Hůrka

KOSMETICKÉ STUDIO ZDICE
- Na Vyhlídce 791
Nabízí kompletní kosmetické služby.
Objednávky a informace na tel.
031 685 704, 723 280 332

Mistrovství republiky
ve Zdicích
Letošní rok bylo uděleno pořadatelství MR
žáků - stavitelů plastikových modelů našemu
Klubu modelářů Zdice. Tato soutěž se tak stává
významnou společenskou událostí roku a zviditelní město Zdice širokému okruhu veřejnosti.
Soutěž proběhne 19. a 20. června ve Společenském domě a sjede se na ní šedesátka nejlepších žáků z celé republiky, kteří se kvalifikovali postupem
z krajských kol.
Hodnocení modelů bude zajišťovat dvacet rozhodčích nominovaných Svazem modelářů ČR,
v čele se sportovním komisařem. O zdárný průběh
soutěže se postarají členové KPM Zdice.
Na tomto místě je nutné zmínit také významnou
pomoc Městského úřadu Zdice, bez jehož přispění
by nebylo možné takovou velkou akci realizovat.
Pro veřejnost bude otevřena výstava soutěžních
modelů v sobotu 19. června od 10.30 do 16 hod.
Slavnostní vyhlášení výsledků pak v neděli v 11
hod.
Všechny zájemce srdečně zvou členové KPM
Zdice.
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Îenské
druÏstvo
SDH âernín
15. května 2004 soutěžilo družstvo žen SDH
z Černína na okrskové soutěži požárních sportů ve
Hředlích. Černínské ženy je třeba za jejich aktivitu velice pochválit. Velké úspěchy měly začátkem
90. let, kdy byly úspěšné v krajských soutěžích.
Nyní je čeká 5.června okresní kolo v Hořovicích.
Přejeme hodně úspěchů !

Sportovní
zpráviãky z ASPV
Někteří členové oddílu Asociace sport pro všechny se jako v minulých letech zúčastnili okresních
gymnastických a atletických přeborů. Ti nejlepší pak
postoupili do krajských kol. Zvláště v gymnastice dívek v Týnci n. Sázavou bylo znát, že děvčata soupeřila s oddíly, kde se tomuto sportu věnují na výkonnostní úrovni, a i přes nepřízeň rozhodčích dosáhla
dobrých umístění. Lepších výsledků dosáhli chlapci,
byť měli méně kvalitních soupeřů. Jejich cvičení sklidilo u diváků velký ohlas. Téměř všichni hoši postoupili do republikového finále, které se konalo koncem
měsíce května v Novém Boru. Atletické souboje letos
provázela velká nepřízeň počasí. Zmokli jsme jak
v Berouně, tak i na Kladně, kde navíc padala krupice
a foukal velmi studený vítr. Pro některé je pak vybojovaný postup na republikové finále do Houšťky, které se bude konat začátkem června, velkým úspěchem.
Atletické soutěže ASPV využili i někteří neregistrovaní členové atletického oddílu; jejich výsledky se
souhrnně dozvíte v dalších číslech ZN. Všechny děti
si zaslouží velkou pochvalu za předvedené výkony,
trenéři a cvičitelé zase uznání a poděkování za vedení cvičebních hodin a přípravu na závody.
Výsledky (G=gymnastika, A=atletika) : Lucka Nová G - 4. místo; Denisa Ciprová - G - 3. místo a A - 17.

místo; Lucie Sklenářová G- 1. místo; Pavlína Košťálková a Nikola Porschová G - 2.-3. místo; Anna Francová - G - 4. místo; Anna
Hrudková - G - 5. místo;
Kristýna Popelková - G 6. místo; Míša Součková G - 1. místo, kraj 9. místo,
A - 1. místo, kraj 2. místo,
postup na republiku; Eliška Němcová - G. 2. místo,
kraj 10. místo; Petra Košťálková - G - 4. místo; Monika Vožehová - G - 6.
místo; Petra Poláčková G - 3. místo, kraj 6. místo;
Foto: ASPV.
Jitka Kusbachová - A - 11. Snímek některých závodníků ASPV.
místo; Tereza Holečková - A - 12. místo; Lucie Hnízdilová - A - 18. místo; Míša Jezberová - A - 4. místo, kraj
12. místo. Vašek Holeček - A - 5. místo; Petr Škoda - G- 1. místo, kraj 4. místo; Zdeněk David - G - 2. místo; Jakub
Kolář - G - 3. místo, kraj 5. místo; Karel Huml - G - 1. místo, kraj 2. místo; Daniel Mareš - G - 2. místo, kraj 1.
místo; Vojtěch Šafář G - 3. místo, kraj 3. místo; Vít Kalina - G - 1. místo, kraj 1. místo; Bohuslav Bezucha - G - 2.
místo, kraj 2. místo; Jan Poláček - G - 3. místo, kraj 3.
- aspv -

Víte, Ïe
Vybíráme další zajímavosti ze školních a obecních kronik:
V roce 1914 se dočteme, že byly upraveny obě
nádrže. V horní nádrži byla zřízena nad Zdicemi obecní plovárna, kde zavládl rušný život. Plovárna
byla využívána i školními dětmi. (Pro vysvětlení:
V případě plovárny se jedná o rybník, který zdičtí
znali pod jménem "Koupelna". Nacházel se vedle
hřiště, v létě sloužil k plavání, v zimě se na něm
dobře bruslilo. V případě druhé nádrže jde o rybník
Pouch v ulici Čs. armády.)
Koncem června 1914 dokončena
stavba
Sokolovny. Byla slavnostně otevřena za veliké návštěvy občanů místních i dalších občanů z blízkého a vzdáleného okolí 18. července, druhý den byl
ve Zdicích slet Jungmannovy sokolské župy. V důsledku válečných událostí 1914 - 1918 se ale změnila sokolovna na lazaret a svému účelu nemohla
zatím sloužit.
V roce 1922 poprvé bylo hráno divadlo v přírodě na obecní louce "Pod Foltýnem". Za velké návštěvy byla hrána Jiráskova "Lucerna".
Roku 1924 je zaznamenána další velká událost:
Po dlouhém vyjednávání byl v obci zřízen telefon.
Do provozu byl uveden 1. dubna.
- Sm -

SIMPLY CLEVER

Nová ·koda Octavia

NEJLEP·Í ROZHODNUTÍ JSOU TA, KTERÁ VÁS BAVÍ

Zku‰ební jízda

o

Ano

o

Ne

Od 28. kvûtna 2004
Rozhodli jste se pro? Pak se tû‰íme na Va‰i náv‰tûvu. BliÏ‰í informace o zku‰ebních jízdách s nov˘m
vozem Octavia získáte u svého prodejce vozÛ ·koda, na ·koda Auto Info-line 800 160 606 nebo na
www.skoda-auto.cz.

Vá‰ autorizovan˘ prodejce vozÛ ·koda:

AUTO CB-H Îebrák

Tel.: 311 533 000

www.skoda-auto.cz

www.autocbh.cz

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.
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Zdické meteorologické
okénko
V měsíci dubnu bylo 6 dní jasných, 4 dny skoro
jasné, 6 dní polojasných, 6 dní oblačných, 2 dny
skoro zatažené a 6 dní zatažených. Zaznamenán byl
1 den mrazivý s teplotou od - 0,1° C do - 10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 1° C 12. 4. (pondělí),
0° C 1., 9. a 10. 4. (čtvrtek, pátek a sobota), 1° C 7.
a 15. 4. (středa a čtvrtek).
Nejchladnější den: středa 7. 4., kdy se teplota pohybovala od 1° C do 10° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 25° C 23. a 30. 4. (pátek
a pátek), 24° C 22. a 29. 4. (čtvrtek a čtvrtek), 22°
C 21. a 28. 4. (středa a středa), 21° C 16. 4. (pátek).
Nejteplejší den: pátek 30. 4., kdy se teplota pohybovala od 12° C do 25° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 969 milibarů, t.j. 726,8 torrů 19. 4. (pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1001 milibarů, t.j. 750,8
torrů 19. 4. (pondělí).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 4,91 l vody 18.
4. (neděle).
Celkem v měsíci dubnu napršelo: 21,84 l vody na
1 m2. Zaznamenána byla 1 bouřka 18. 4. (neděle).
Josef Hůrka

Pozvánka
hořovických zahrádkářů
8. ročník celostátní soutěže amatérů v aranžování květin a navazující výstava všech soutěžních prací Flora člověk fantazie.
Soutěž a výstava proběhnou v prostorách hořovické radnice. Vlastní soutěž 18. 6. od 9 do
13 hod. s vyloučením veřejnosti. Výstava bude ve dnech 19. - 21. 6. vždy od 9 do 17 hod.
Kromě soutěžních prací připravili pořadatelé i ukázky luxusního broušeného skla fy
Rückl z Nižboru, poprvé i výstavu krajek ze
Sedlčan, kolekci růží, pelargonií, fuchsií a lilií, květinových obrázků a ukázky dětských
prací aranžování.
J. Gross

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

AUTOSERVIS ŠKODA + ŠKODA

Chodouň 228

Naše nová prodejna nabízí v měsíci červnu některé náhradní
díly za zajímavé ceny.
Např. Výfuk Favorit - Felicia za 5 9 9 , - .
Brzdové destičky Favorit - Felicia za 2 9 9 , - .
Olejový filtr Š105 - Felicia za 6 9 , - .
Motorový olej 10w 40 5 litrů za 4 4 9 , - nebo 5w 40 5 litrů za 6 9 9 , - .
Ceny jsou s 19% DPH.
Při zakoupení filtru a oleje výměna zdarma.
Zavolejte na tel. 311 686 010 nebo 608 638 694 a my Vám ochotně
sdělíme i ceny dalších dílů.

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.

realitní a dražební společnost
jsme malá, ale spolehlivá firma, nabídnûte nám svojí nemovitost, zajistíme
Vám bezstarostn˘ prodej ãi pronájem v západní ãásti Stﬁedoãeského kraje
zejména v okresech Praha-západ Beroun, Kladno, Pﬁíbram a Rakovník
kancelář Pražská 375, Dobřichovice 252 29
Tel. + fax : 257 712 671
e-mail: info@infocredit-reality.cz
www:
kontaktní osoba: Hana Geisslerová Brejlová

infocredit-reality.cz
736 673 909

Smí‰ené zboÏí
M. PODSKALSKÁ
Naproti cukrárnû Zdice
NIKDE NENÍ LEVNùJI
TRVALE NÍZKÉ CENY:
Máslo Olu‰ka - 22,90 • Flóra - 19,90 • Káva
- 3,90 • Hera - 12,90 • Mouka - 7,90 • Káva
250 g - 19,90 • Rum - 64,90 • Vodka - 69,90
• Fernet - 109,90 • Tavené s˘ry - 18,90
• Jogobela - 7,90 • 2 l vína - 59,90
• ·pekáãky - 39,90 • Gothaj - 49,90
• Rohlíky - 1,20 • Eidam cihla - 109,90
TO TU JE·Tù NEBYLO:
2 l voda - 5,90 • 1,5 l voda - 4,90 • 2 l limo
- 5,90 • Máslo - 23,90 • Polárk. dort - 11,90
• Zmrzlina - 8,90 • Kuﬁata - 49,90
• Pivo Mû‰Èan - 4,90 • 3Bit - 7,90
• Tûstoviny - 6,90 • Párky - 39,90
90 druhÛ su‰enek - 10 druhÛ za 3,90
- nejlevnûji u nás • 60 druhÛ ãajÛ
Dr. ‰unka - 109,90 • Uz. krkovice - 109,90
• ·unka - 89,90 • Debrecínka - 139,90
NEJLEVNùJ·Í KRMIVO PRO PSY A KOâKY:
Konzervy od 12,90 • Suché 2 kg - 39,90

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 kasáren
ve Zdicích.
Vjezd do stavebnin je
z boku smûr Slavíky.
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