M Ě S Í Č N Í K M Ě S TA Z D I C E

Zdické noviny
Září 2004
www.mesto-zdice.cz

Cena 5 Kč
číslo 149
Mûst. pol. 603 487 000, 605 340 156

Děti předškolních tříd se v červnu rozloučily se svou MŠ uspořádáním besídek a slavnostním šerpováním. Pěkné besídky proběhly v obou zdických mateřských
školách. V září nastoupí děti už do "velké školy". Přejeme jim nejen šťastný start v ZŠ, ale úspěchy i v dalších letech. Na snímcích děti z MŠ - Zahradní ulice
a MŠ - Žižkova ulice při vystoupení na besídce.
Foto: - sm -

Oslavy 10. v˘roãí
udûlení statutu mûsta
Město Zdice
Sobota 11. září 2004
Od 15 hod. - náměstí Zdice
• slavnostní program za účasti
PhDr. Lubomíra Zaorálka
• koncert hudební skupiny BRASSBAND
• divadelní představení DON QUIJOTE
DE LA ANCHA v podání
DIVADLA KLAUNIKY Z BRNA
• dětské atrakce, stánky
Od 21 hod. - Společenský dům Zdice
• koncert rokenrollové skupiny SCREWBALLS
• koncert skupiny YO YO BAND
• reprodukovaná hudba (DJ) - STARÉ PECKY
NA AKCE VSTUPNÉ ZDARMA,
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Pozvánka na v˘stavu

Svátek dechové hudby
Společenský klub a kulturní komise srdečně
zvou na koncert 6. ročníku Poncarových Zdic,
který se uskuteční v sobotu 18. září 2004 od 18
hodin ve Společenském domě. Účinkuje známá
pražská kapela KRAJANKA Václava Hlaváčka.
Vstupné 40,- Kč.
Předprodej od 1. 9. ve Společenském domě:
Po - Čt 7 - 15.30 h, Pá 6 - 14.30 h.
Tel.: 311 685 186, 603 382 191.

Zdické noviny informují
Další zasedání zastupitelstva
Zářijové zasedání zastupitelstva města se
uskuteční 1. 9. od 17 hodin ve Společenském
domě. Na programu je: 1) rozpočtové opatření,
2) využití výtěžku hracích přístrojů, 3) zpráva
o činnosti kontrolního a finančního výboru,
4) majetkoprávní záležitosti města, 5) diskuse.
Zprávy ze zdického koupaliště
Počasí v červnu letošního roku koupalištím vůbec
nepřálo. Teprve prázdninové dny byly k provozování
koupališť příznivější. Na vstupném bylo na zdickém
koupališti vybráno do 15. srpna 119.800,- Kč. Dospělí
platili 30,- Kč, děti 15,- Kč. Od 17 hodin bylo vstupné

poloviční. O bezpečnost plavců se starali dva plavčíci,
a to ing. Zdeněk Fleischmann a Mgr. Pavel Němec.
V pokladně se po pěti dnech střídaly pí Zdeňka
Skalková, pí Jana Eliášková a pí Jindra Francová..
Stánek s občerstvením zajišťovala paní Kůrková.
Návštěvníci kromě plavání mohli k vyplnění
času využít plážové hřiště nebo si mohli zahrát
dále např. stolní tenis.
Pro příští rok město hledá ještě jednoho plavčíka,
aby se v průběhu léta mohli lépe vystřídat.
Město nechá zpracovat studii na rekonstrukci
koupaliště, při níž je počítáno s vlastním přívodem
vody a také s filtrací.
Dokončení na str. 2

Po úspěšné výstavě "Zdičtí výtvarníci",
která se uskutečnila v loňském roce, je připravena její další část. Návštěvníci si mohou
prohlédnout obrazy, sochy a fotografie zdických výtvarníků ve výstavní síni MěÚ Zdice.
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 7. září
v 16 hodin. V dalších dnech je výstava
otevřena až do neděle 12. září vždy od 14 do
17 hodin. Výstava je připravena k 10. výročí
udělení statutu města.

V˘zva Policie
âR obãanÛm
Od začátku roku 2004 policie šetří několik
případů krádeží, kdy podomní prodejci okradli
důchodce, a to zejména v malých obcích. Počet
těchto trestných činů se v poslední době stále zvyšuje, a staří lidé jsou velice důvěřiví.
V některých případech jsou okradeni i o desítky
tisíc korun. Přestože všechny případy policie
zveřejňuje v regionálním tisku, stále k těmto
krádežím dochází.
Okresní ředitelství policie v Berouně vyzývá
zejména starší občany k pozornosti. Policie šetří
několik případů krádeží peněz. Po obcích se
pohybují skupiny občanů, kteří nabízejí k prodeji
deky nebo různé nádobí. Když se dostanou do
domu, jeden z nich odvede pozornost důchodce
a další ho okrade o úspory. Tito lidé někdy také
žádají o pomoc, o vodu nebo chtějí předat výhru.
Policie varuje: Nebuďte důvěřiví a nepouštějte cizí
lidi do domu. V případě výskytu těchto osob
zavolejte linku 158.
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ZN informují
Dokončení ze str. 1
Stavební práce na MěÚ
Od poloviny června do poloviny července
se pracovalo na městském úřadě ve stísněných
podmínkách. Probíhala zde rekonstrukce elektroinstalace. Práce prováděla firma TRUCOM
ze Železné ve spolupráci s firmou p. Rady z Loděnice. Po potřebné rekonstrukci provedla firma
p. Sedláčka ze Hředel malování celého úřadu.
Nový lesní hospodář
Funkci lesního hospodáře pro lesy, které jsou
v majetku města, vykonával pan Vladimír Kocour.
Z důvodu změny zaměstnání ukončil na vlastní
žádost k 31. 8. 2004 svoje působení pro Zdice. Do
funkce nastoupil od 1. 9. pan ing. Václav Staněk,
zástupce Lesní společnosti Vltava, s.r.o. Sedlčany.
Mezi oběma lesními hospodáři došlo k předání
agendy a informací o současném stavu lesů.
Úprava Barákovy ulice
Dolní část Barákovy ulice bude mít od září nový
povrch. Vydláždění ulice má dokončit firma
STRABAG do konce srpna. Jako materiál jsou na
dláždění použity kostky získané od firmy KAVEX
jako částečná náhrada za penále, které město
účtovalo firmě za pozdní dodání koule na náměstí
u kostela. (Firma KAVEX je v konkurzu.)
Práce ve Vorlově ulici začaly
Zhruba v polovině srpna začaly ve Vorlově ulici
práce na budování vodovodu a kanalizace. Jedná se
o část Vorlovy ulice od Zdíkova náměstí po
křižovatku s ulicí Dělnickou. Práce, které provádí
VaK Beroun, mají být hotové do konce října.
Přeložka vysokého napětí
Nový povrch Poncarovy ulice, který byl
proveden v jarních měsících letošního roku, dal
ulici pěkný konečný ráz. Na dokončení úpravy
čekala pouze horní část ulice, kde bylo nutné
nejdříve provést přeložku kabelů vysokého napětí.
Po provedené přeložce firmou byla i tato část ulice
již upravena.

Ze zasedání ZM
30. 6. 2004
ZM odsouhlasilo:
§ rozpočtové opatření č. 1 roku 2004
(příjmy se zvyšují o dotaci od Ministerstva
financí na rekonstrukci ZŠ čp. 589 ve Zdicích
ve výši 3 mil. Kč. Samotná rekonstrukce ZŠ je
rozpočtována na 4,4 mil. Kč, tzn., že rozdíl
bude hrazen snížením nákladů na vnitřní
správu o 1,2 mil. Kč, snížením investic plynofikace Jungmannova ul. o 110.000. Kč
a snížením rezervy o 90.000. Kč)
Diskuse zaměřena:
§ na včasné sekání trávy na soukromých
pozemcích tak, aby nebyli obtěžováni občané
sousedních pozemků
§ náměty na řešení nebezpečné dopravní situace,
týkající se hlavního tahu přes Zdice
§ náměty na řešení parkování u zdravotního
střediska
§ informace o některých změnách v primariátech
nemocnice Hořovice a zároveň o privatizaci
zdravotnických zařízení ve Středočeském kraji
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Dláždění spodní části Barákovy ulice bylo svěřeno firmě STRABAG.

Foto: - sm -

Zdický rozhlas už nevysílá v Berouně
Při instalaci zdického rozhlasu došlo k nesprávnému nastavení frekvence. Stalo se, že
rozhlas vysílal na stejné frekvenci jako městský
rozhlas v Berouně. Na chybu upozornil starosta
Berouna MUDr. Jiří Besser. Závada byla firmou
MICROTEC odstraněna.
Číslování hrobů
Všechny hroby na zdickém hřbitově budou
očíslovány, aby byla možná jejich přehledná
evidence.
Bývalý objekt používaný v sousedství hřbitova
k prodeji plynových lahví byl rekonstruován, aby
mohl být využíván pro potřeby správce hřbitova.
Úpravy na hřišti v Černíně
Firma Strabag provedla terénní úpravu hřiště
v Černíně. V září bude plocha oseta travou a hřiště
bude oploceno.

Rozšíření parkovacích ploch
V Havlíčkově ulici dojde k rozšíření parkovací
plochy. Nová parkovací plocha bude vybudována
také vedle kotelny. Připravuje se využití části
stávající plochy kotelny ke garážování.
Čištění Červeného potoka
Město jedná o vyčištění koryta Červeného
potoka na Farčině. Práce se zatím neuskuteční,
protože se proti čištění odvolalo ekologické
sdružení MALORN. Problémem se zabývá KÚ
a čeká se na jeho rozhodnutí. Povodí Vltavy je
připraveno čištění potoka provést.
Příprava projektu
Město zadalo vypracování projektu kanalizace
v ulici Pod Knihovem a v ulici Našich mučedníků.
Projekt je nutné mít připravený, aby mohl být použit
jako podklad při předložení žádosti o získání dotace
na danou investiční akci.
- sm -

K dal‰ímu
rozvoji mûsta

měl být vodítkem a pomůckou při tvorbě urbanistické
studie a při sestavování programových prohlášení ZM
na další období. Důležitým rysem v metodice firmy
Eco Terra je to, že se snaží při šetření problémů získat
místní "laické experty" a vyprovokovat je k tomu, aby
vystoupili ze svého zátiší a aby se svou vnímavostí
a převzetím občanské zodpovědnosti se přirozeně
kvalifikovali na jakési mluvčí místních obyvatel.
Možnost spoluvytvářet vizi budoucích přeměn
zabrání tomu, aby se obyvatelé cítili obejiti
a konfrontováni už jen s hotovou věcí.
Vedení města oslovilo v květnu a červnu kolem
stovky občanů, aby se svými připomínkami
vyjádřili k řešení místních problémů. Na výzvu
města reagovala zhruba pětina oslovených občanů.
Připomínky zasílali přímo firmě Eco Terra. Další
připomínky byly odevzdány v průběhu výstavy
"Zdice v 60 problémových fotografiích", která se
konala v červenci ve výstavní síni zdické radnice.
Firma Eco Terra písemně zpracovala výsledky
problémového šetření a budou zaslány občanům,
kteří svými připomínkami reagovali na řešení
problémů. S vyhodnocením průzkumu budou
čtenáři Zdických novin seznámeni v některém
z příštích čísel.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Vedení města se rozhodlo v souvislosti
s dalším rozvojem města obrátit se na
urbanistický tým DOMA, a.s. Hostivice, který
by řešil lokalitu Zdice - sever z hlediska
zpracování urbanistické studie. V dané lokalitě
se má uskutečnit další výstavba.
Zákonnou podmínkou v tomto případě je
zpracování územně plánovací dokumentace. Každá
lokalita je však v systému obce provázána
nejrůznějšími funkčními vazbami na blízké
i vzdálenější okolí. Proto by bylo nešťastné
provádět sebelépe míněné zásahy do města, které
by vyvolaly v jejich okolí nějaké problémy.
Z tohoto důvodu se město ve spolupráci
s vedením firmy KOSTAL, s.r.o., která
sociologický průzkum financuje, obrátilo na
urbanisticko-sociologickou firmu Eco Terra s úkolem zmapovat současnou situaci s kritickým
odstupem a zároveň na základě ověřené metodiky
dospět k určitému výslednému materiálu, který by
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Prázdninové
opravy v M·
V MŠ v Zahradní ulici provedla firma
SOREX z Osova rekonstrukci vzduchotechniky
ve školní kuchyni, kde byly provedeny také
opravy i v příslušenství - oddělení škrabárny
brambor, oddělení čištění zeleniny.
Byla vymalována jedna učebna a položeno v ní
nové linoleum. Dále bylo nabarveno zahradní nářadí,
opraveny lavičky, instalována zahradní pergola.
Opravy provedl pan Krebs, údržbář zdejší MŠ.
V MŠ v Žižkově ulici pokračovala dlouhodobá
rekonstrukce podlah, která byla započata v roce
2002. Na tento rok bylo naplánováno dokončení
podlah v poschodí, především ve smíšené třídě
mladších dětí a v herně. Místnosti, ve kterých se
pracovalo, byly vymalovány, rovněž chodba
a schodiště. Zmíněné práce prováděla zdická firma
p. V. Jeníčka.
Dále bylo nalakováno 10 starých oken v západní
straně budovy - stejně jako dveře a zárubně
v poschodí. Tato práce byla zadána zdické firmě
p. L. Pecha.
- sm -

P¤IPOMÍNKA OBâANÒM
Občané, kteří platili poplatek za komunální
odpad pololetně, měli druhou splátku zaplatit
v pokladně MěÚ do 31. 8. 2004. Připomínáme
těm, kteří tak neučinili, aby svoji povinnost
neprodleně splnili.

Zprávy ze Z·
Začátek školního roku 2004/2005 už přímo
otvírá dveře. Celé prázdniny se zdická škola
připravovala na to, aby mohla 1. 9. 2004
přivítat žáky v co nejlepším prostředí.
Na staré škole v Komenského ulici pracovalo
několik firem na vylepšení interiéru. Byly upraveny 2 kabinety a učebna fyziky včetně nových
podlah, začala postupná modernizace sociálních
zařízení, částečně bylo vymalováno, do jedné třídy
byl zakoupen nový nábytek, byly doplněny
pomůcky a vyučovací přístroje.
V nové škole v Žižkově ulici se pracuje opravdu
velmi intenzivně. Výsledkem tohoto snažení bude
nová střecha s přípravou na vestavěné učebny,
opravené komíny, dokončeny okapy, nové hromosvody. Nejnáročnější práce probíhají v suterénu školy,
tam se provádějí sanace, opravuje kanalizace a ve
sklepích a kotelnách probíhají zednické práce,
pracuje se na nové omítce. Děkuji všem, kteří usilují
o to, aby práce byly hotovy včas a v dobré kvalitě.
Zlepšuje se i prostředí učeben v nové škole:
v dalších 2 třídách byly nalakovány parkety,
vymalováno, opraven nábytek, obloženy stěny
tělocvičny. Vyslovuji uznání správním zaměstnancům a všem ostatním, odvedli už nyní
velký kus těžké práce. Vždycky jsem udivena,
kolik lidí je nám ochotno velmi rychle pomoci.
Ale nejen na budovách se pracuje. Pedagogický
sbor přes prázdniny studoval a začal připravovat
nový způsob výuky, vedení školy připravuje
učební plány a úvazky pedagogů.
Pedagogický sbor bude rozšířen o mladé
pedagogy: sl. Monika Mrázková - Hv, pan David
Bečvář - F, Tv a paní Hana Holečková Nj, na 1. st.
paní Eva Machová .

O prázdninách
se pilně pracovalo v budově
ZŠ v Žižkově
ulici. Oprava
omítky, střechy
a další stavební práce
byly nejlepším
dárkem k jejím
sedmdesátinám.
Foto: - sm -

Rezavé lesy v okolí Zdic
Jistě jste si všimli nezdravé barvy lesa nejen
v okolí Zdic. Rezavé zbarvení velkého množství
stromů je způsobeno houbovým onemocněním,
tzv. sypavkou.
Sypavka napadá asimilační orgány, v našem
případě tedy jehlice a asimiluje na nich. Dochází
k oslabení stromu jako jedince, k rezavění
a následnému opadu jehlic. Strom přichází
o zásobní látky, není schopen dostačující látkové
výměny a zasychá. Takto poškozená rostlina je
více náchylná k dalšímu poškození biotickými či
abiotickými činiteli, nehledě na to, že dále přenáší
již zmíněné houbové nebezpečí. Její nadměrný
výskyt je s největší pravděpodobností způsoben
loňským nadměrně suchým počasím.
Co dělat s takovým lesem? Tak na tuto otázku
existují rozdílné názory. Smýtit takto poškozené
porosty v souladu se zákonem (maximální výměra
holé seče…) a nahradit je stabilnějším a vhodnějším
porostem, což by bylo výhodné, ale vzhledem
k velké rozloze poškozeného lesa neproveditelné.
Nebo nákladná ochrana a léčba postřikem. Ani dnes
populární názory, "ať si příroda poradí sama", nejsou
na místě, protože to nebyla příroda, ale člověk, který
na místě původních dubo-habřin vytvořil nestabilní
borové monokultury.

A co připravujeme mimo dané osnovy?
1. stupeň
Kurzy Aj, Nj, nepovinnou Vv, zdravotní
výchovu, taneční kroužky, plavání dozná změny bude v 1. a 2. roč., školy v přírodě.
2. stupeň
16 skupin povinně volitelných a nepovinných
předmětů, pokud budou naplněny: ruční práce,
sborový zpěv, anglická konverzace, angličtina pro
začátečníky, němčina pro začátečníky, výtvarná
výchova, vaření, sportovní výchova - 3 skupiny,
informatika, CH - Bi praktika, praktikum z fyziky,
dramatická výchova, redakční práce, třeba se
podaří sestavit školní kapelu.
Pro žáky 9. tříd cvičení z M a Čj - budoucí
studenty.
Lyžařský kurz pro žáky 7. tř.
Plán školy je zatím otevřen, pořád čekám na
připomínky rodičů, zatím se nikdo neprojevil.
Případně dejte vědět do ředitelny školy:
elektronická adresa je zs.zdice@worldonline.cz.
Podrobnější informace dostanou žáci formou
letáku.
Miláčkové a milí žáci, úspěšný školní rok přeje
a těší se na vás vaše ředitelka Miluška Holceplová.

Po zvážení těchto skutečností dne 11. května
zahájila firma PAL-KR s.r.o., spravující lesy ve
vlastnictví města Zdice, těžbu dřeva na úseku v okolí
Knížkovic a Knihova způsobem nahodilé těžby
poškozených stromů. Při mýtních a předmýtních
nahodilých těžbách dochází k zpracování stromů,
u kterých sypavka poškodila více než polovinu
asimilační plochy, dále stromů odumírajících,
suchých a stromů jinak poškozených (hmyzí
škůdci,vrcholové zlomy, vývraty….). Toto vše
probíhá při zachování nejvyšší šetrnosti k podrostu
tvořenému habrem obecným a dubem letním, který
vytvoří novou a přirozenou kostru porostu.
Tato mimořádná situace se netýká jen zdických
lesů, ale dopadá na většinu borových porostů
v Čechách, což jistě každý z nás zaregistroval při
různých cestách v blízkosti lesů. Společně
s kůrovcem, který je zaměřen pro změnu na
smrkové porosty, je možné celou situaci ohledně
jehličnatých dřevin hodnotit jako kalamitní.
Ing. Emil Palivec

Hledáme peãovatelku ve Zdicích.

Tel.: 723 732 368
311 685 049
ZO zahrádkářů Zdice pořádá zájezd
na ZAHRADA ČECH - LITOMĚŘICE

sobota 18. září
Zájemci, přihlaste se u př. Kopecké v Tabáku

Pozvánka
na pﬁedvolební setkání
s doc. PhDr. Miroslavem Grebeníčkem,
CSc., poslancem Poslanecké sněmovny PČR
za KSČM, předsedou Ústředního výboru
KSČM a JUDr. Rudolfem Peltanem,
kandidátem KSČM pro volby do Senátu
PČR ve volebním obvodě č. 16 Beroun
v roce 2004. Setkání se uskuteční ve čtvrtek
7. října od 18 hod. v sále Společenského
domu ve Zdicích. Širokou občanskou veřejnost
srdečně zve výbor KSČM ve Zdicích.
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Mûstské kino Zdice
V letošním roce, přesně 1. ledna, bylo Městské
kino ve Zdicích předáno pod správu Společenského
klubu Zdice. Mým cílem je větší využití kina
a zlepšení jeho zázemí pro návštěvníky. Ihned bylo
dáno do provozu občerstvení, které je otevřeno
před každým promítáním a při každé akci v kině.
Novinkou je pořádání folkových koncertů v kině,
kde je akusticky daleko lepší prostředí než v sále
SD. Bylo to vystoupení skupiny Žalman a spol.
a recitály Jiřího Schmitzera a Iva Jahelky. Začali
jsme více spolupracovat se základními školami na
představeních pro jejich žáky, a to nejen se zdickou
školou, ale jezdí k nám na představení také školy
z Lochovic a Cerhovic.
Rád bych vás také seznámil s celkovou
návštěvností Městského kina. Za první pololetí
roku 2004 navštívilo naše kino 2.250 diváků, z
toho 969 dětí na školních představeních. Na
vstupném bylo vybráno 92.125 Kč a odehráno 29
filmů. Nejvíce navštívené filmy Kameňák 2, Hledá
se Nemo a Spy Kids 3D. Pro druhé pololetí byla
připravena pro diváky jedna novinka - provoz kina
i o letních prázdninách v posunutém čase od 20
hod. V září se znovu vrátíme na čas od 17.30 hod.
Jsou připraveny největší filmové hity, např. další
pokračování Harryho Pottera či 2. díl Spidermana.
Do budoucna se chceme zaměřit na zlepšení
pohodlí návštěvníků, přebudování a zmodernizování
sociálního zařízení a také na zlepšení zvukového
aparátu kina. Zbývá jen dodat: Těšíme se na Vaši
návštěvu!
Přemysl Landa, ved. Společenského
klubu Zdice a vedoucí Městského kina Zdice

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci září 2004 oslaví:
93 let - Karel Slezák, Zdice
91 let - Pavla Sklenářová, Zdice
89 let - Antonín Šafránek, Zdice
87 let - Věra Palatová, Zdice
86 let - Jarmila Silbernáglová, Zdice
85 let - Marie Klimtová, Zdice
84 let - Věra Krůtová, Zdice
84 let - Miroslava Žáková, Zdice
82 let - Libuše Matyášová, Zdice
82 let - Marie Trejbalová, Zdice
81 let - Květuše Bendová, Zdice
81 let - Václav Foltýn, Černín
81 let - Jiřina Palivcová, Zdice
80 let - Miluše Fialová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Důchodcovské obědy
Od začátku letošního roku odebírám důchodcovský oběd spolu s dalšími důchodci ze
školní jídelny za 45,- Kč. Vaří dobře a mohu jen
doporučit odběr obědů dalším důchodcům.
Dodatečně děkuji starostovi města panu
Holotinovi a zastupitelstvu města.
Důchodce Karel Nový

Kino Zdice: nejlep‰í filmy v záﬁí

25. 9. se představí pokračování komiksového
trháku Spider-Man 2. Ač se to zdá nemožné,
jednička je nejúspěšnějším filmem všech dob
a zřejmě to bude podobné i s dílem druhým. Čím
to je? Lidi zřejmě mají rádi komiksy, hlavně asi
Spider-Mana. Ale to nestačí, spousta komiksů
pohořela. Asi je Spider-Man prostě jiný.
Je poutavý, je důvěryhodný, je realistický, je
nápaditý, jsou tam skvělé triky působící naprosto
přirozeně, přehledné akční scény, výborní herci
a výborný režisér. A asi tohle všechno dá
dohromady výborný film trhající rekordy. Takže,
i když nemáte rádi komiksové adaptace stejně jako
já, mrkněte se na Spider-Mana.

Dne 1. září uplyne 5 let od úmrtí
našeho milovaného manžela a strýce
pana MILOŠE HABALA.
Vzpomíná manželka a příbuzní.

❁❁❁❁❁
Dne 7. srpna by se dožila 80 let
naše maminka, babička a prababička
paní MARIE ELGROVÁ.
Stále vzpomínáme. Syn a dcera
s rodinami.

❁❁❁❁❁

Dne 14. srpna jsme vzpomněli nedožitých 60.
narozenin našeho drahého manžela, tatínka
a dědečka pana STANISLAVA SUDÍKA.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

OPUSTILI NÁS

PODùKOVÁNÍ

V průběhu léta byly na
pěší zóně pořádány
nedělní kulturní odpoledne. Účinkovaly kapely různých hudebních žánrů a představily se folklorní
taneční skupiny. Na
snímku pohled na
návštěvníky countrového odpoledne, na kterém vystoupila zdická
kapela Na blind a berounská kapela Vodáci.
Foto: - sm -

4. 9. (so) Harry Potter a vězeň z Azkabanu
11. 9. (so) Shrek 2
18. 9. (so) Pánská jízda
25. 9. (so) Spider-Man 2
Ke každé vstupence příplatek 1,- Kč do Fondu
kinematografie. Začátky představení v 17.30 hod.

VZPOMÍNKA

Zbrusu novou českou komedii s Martinem
Dejdarem v hlavní roli s názvem Pánská jízda
uvidíte 18. 9. Dalo by se říci, že je to takový
český sitcom natažený do hodiny a čtvrt.
Hlavními postavami je otec se synem, kterým
právě zemřela manželka (maminka), což se
dozvídáme hned během titulků, když na pohřeb
přijedou pozdě, protože si nedokáží zavázat
kravatu. Z toho jasně vyplývá, o čem celý film
bude: o jejich neschopnosti postarat se sami o sebe,
natož o celou domácnost. Takže každý den večeří
chleba s máslem, bílé košile mají po vyprání
růžové, nedokáží v supermarketu najít základní
potraviny, na přednášky chodí v bačkorách atd. Do
toho jim přijede vypomoct bratr v podání Ondřeje
Vetchého, který je ještě mnohonásobně
nešikovnější než samotný Dejdar, což už snad ani
není možné. No, ve filmu neobjevíte nic objevujícího, vlastně vás nic nepřekvapí, protože
všechno čekáte, ale přesto, jestli se chcete pořádně
zasmát, opravdu se zasmějete. Tereza Lhotáková

13. 6. František Valta, Zdice
20. 6. Jaroslav Skalák, Zdice
22. 7. Jiřina Strnadová, Zdice
23. 7. Marie Hříbalová, Zdice
30. 7. Růžena Synková, Zdice

51 let
56 let
84 let
74 let
80 let

NARODILI SE
16. 6.
23. 6.
7. 7.
13. 8.
16. 8.
16. 8.

Juliana Janíková, Zdice
Petr Handl, Zdice
Alexandra Baierová, Chodouň
Adéla Kusbachová, Zdice
Kateřina Baumová, Zdice
Šárka Hněvkovská, Zdice

Diskotéky ve Zdicích
Společenský klub Zdice zkusil opět po
čtyřech letech pořádat diskotéky přes letní
období. Tehdy skončily kvůli malé návštěvnosti
a nepořádku jak v prostorách SD, tak i po
městě. Letošní diskotéky jsme uspořádali na
popud rodičů mládeže, kterou museli vozit po
okolních diskotékách, nejvíce do Žebráka
a také proto, že Společenský klub má novou
zvukovou aparaturu, kterou chtěl využít.
Očekávali jsme větší návštěvnost a normální
průběh této specifické kultury. Celkem proběhlo ve
Zdicích sedm diskovečerů s průměrnou návštěvou
kolem 90 lidí na akci. Náklady na pořádání těchto
diskoték činily 10.526 Kč a příjmy 16.950 Kč.
Výdělek činil 6.424 Kč. Někdo může říct, proč je
nepořádáme dál, když jsou výdělečné?! Rád bych
se zmínil o druhé stránce, a tou je chování
návštěvníků diskoték. Během sedmi diskoték
stačili návštěvníci rozbít ve vnitřních prostorách
skleněnou výplň ve vstupních dveřích, zrcadlo na
dámských WC, zrcadlo ve vstupní chodbě, zničili
4 židle a pokreslili grafiti pánské WC. Venku stačili
pokreslit vstupní dveře do Městského kina
a poškodit zaparkované vozidlo před kinem. To
byla jen malá ukázka chování návštěvníků diskoték
ve Zdicích, nemluvě o nepořádku v sále i ve městě.
Diskotéky byly 6. srpna zastaveny a myslím si,
že takovou "kulturu" Zdice nepotřebují. Do
budoucna se chceme věnovat kulturním pořadům
a akcím, které přilákají návštěvníky, kteří se umí
chovat s touhou zachovat si pohodový zážitek
z navštívené kulturní akce.
Přemyl Landa, ved. Splečenského klubu Zdice
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Poncarovy Zdice 2004
6. ročník Poncarových Zdic se uskuteční
v sobotu 18. září 2004. Na této kulturní akci se
letos představí dechová kapela Krajanka
Václava Hlaváčka z Prahy. Na curriculum
vitae známé kapely jsem se pro čtenáře
Zdických novin zeptala jejího kapelníka.
Pane Hlaváčku, kdy vznikla vaše kapela ?
Dechová kapela Krajanka, která jistě patří
mezi špičkové dechové orchestry u nás, vznikla
v roce 1990. Od počátku jsem jejím kapelníkem.
Profesionálně se muzice věnuji téměř 25 let.
Kolik má kapela za sebou koncertů? Jak
bohaté je vaše účinkování v televizi?
Na kontě Krajanky je 700 koncertů, v televizi
jsme účinkovali v 52 televizních pořadech.
Krajanka s lidovou písničkou navštívila řadu
zemí, např. Holandsko, Rakousko, Německo,
Francii a Švýcarsko.
Mohou si kapelu poslechnout milovníci
dechovky také prostřednictvím CD a kazet?
Ano. První CD s názvem "Cesta piva do
džbánu" vydala kapela v roce 1991. Za jeho
prodej jsme získali Zlatou desku. Druhou Zlatou
desku dostala Krajanka za prodej titulu "Od
rybníka k lesu". Letos v červnu proběhl křest již
25. CD a kazety s názvem "Pár dívek znám".

Víte, Ïe
Zdické školní budovy mají v letošním roce
kulaté narozeniny, které připadají na první
měsíc školního roku - září.
Starší školní dáma - budova ZŠ v Komenského
ulici - oslaví již svoje 120. narozeniny. Její
výstavbou byla řešena nedostačující kapacita
bývalé staré školní budovy, která byla v malém
domě čp. 37 nad kostelem. O slavnostním otevření
nově postavené budovy se dočteme následující
údaje v obecní a školní kronice:
"Dne 14. 9. 1884 byla nová školní budova
vysvěcena. Slavnost začala již 13. 9. večer salvou
z hmoždířů, všeobecným osvětlením a pochodňovým
průvodem, který za doprovodu hudby došel k nové
školní budově, kde byla provolána sláva Jeho Výsosti
císaři, zahrána národní i císařská hymna a píseň "Hej
Slované". Druhý den se lidé shromáždili již v 9 hodin
opět k průvodu, který se odebral k nové škole.
Následovaly slavnostní projevy okresního školního
inspektora Josefa Sedláčka, místního faráře
P. Maxmiliána Vodrážky. Akt posvěcení školy provedl
kanovník P. Josef Šabat. Odpoledne se konal banket
v hostinci U Pelců, večer byl věneček v hostinci
U Pánků (budova dnešní radnice).
Dne 22. 9. 1884 se naposledy vyučovalo ve staré
školní budově čp. 37. Tři třídy byly potom přestěhovány do nové budovy, kde 29. 9. 1884 začala výuka."
Ani stavbou této budovy, ani její přístavbou nebyl
problém nedostatku školních prostor vyřešen. Po
otevření měšťanské školy se problémy ještě zhoršily.
Město staví další budovu. Píše se rok 1934
a v dnešní Žižkově ulici vyrostla krásná, na tehdejší
dobu velice moderní školní budova, která se stala
sídlem obecné školy. Opět zalistujme v kronikách:
"Vyučování zde začalo 1. září, slavnostně byla
škola otevřena za krásného počasí na svátek
patrona české země 28. září. Hosté a účastníci se
shromáždili na nádvoří měšťanské školy (čp. 72
v Komenského ulici), odkud se vydal v 9.30 hodin
průvod v čele se státní vlajkou k nové škole. Domy

D-centrum Zahrádka
navštěvují dětští zájemci o výtvarnou výchovu již několik let.
Děti dosahují výrazných úspěchů na
soutěžích. Výsledky své
práce představují také
pravidelně na výstavách ve Zdicích. Na
snímku práce dětí na
téma "Známé osobnosti". Zápis dětí na
další školní rok se koná
v pondělí 13. září od
14 do 17 hodin v MŠ
v Zahradní ulici.
Foto: - sm Na které další úspěchy rád vzpomínáte?
V roce 1993 vyhrála kapela soutěž
profesionálních malých dechových orchestrů
"Polka Fest" a za desku s názvem "To nejlepší
z Čech" dostala v roce 1998 nominaci na Cenu
hudební akademie v kategorii lidová a dechová
hudba. V neposlední řadě musím připomenout, že
jsme i spolupořadatelem Mezinárodního festivalu
dechové hudby "HRAJ KAPELO, HRAJ", který
je pořádán na Křižíkově fontáně v Praze.

KOSMETICKÉ STUDIO ZDICE
- Na Vyhlídce 791
Nabízí kompletní kosmetické služby.
Objednávky a informace na tel.
311 685 704, 723 280 332

Nabídka politick˘m
stranám a hnutím
Začátkem listopadu čekají naši republiku
krajské a senátní volby. Zdické noviny nabízejí na
říjen možnost bezplatné prezentace politickým
stranám a hnutím s tím, že pro jednotlivé subjekty
je počítáno s polovinou stránky ZN. Další plochu
je možné použít jako placenou inzerci. Materiály je
nutné odevzdat do 20. září do Společenského klubu
v Husově ulici.

byly ozdobeny prapory. Vlastní slavnost zahájil
pěvecký sbor Sokola pod vedením Josefa Cichry,
poté žákyně 5. třídy Jaroslava Krsková recitovala
báseň zdického lidového básníka Antonína Hory
(pseudonym Antonína Chluma). Po slavnostních
projevech řídícího učitele Josefa Holuba, vrchního
inspektora Vojty Beneše (bratr dr. Edvarda
Beneše), okresního inspektora Jindřich Jůny
a starosty města Stanislava Polívky předal
místopředseda obecní rady Bedřich Pokorný
řídícímu učiteli Josefu Holubovi klíče od nové
školní budovy. Slavnost byla zakončena státní
hymnou. Následovala veřejná prohlídka školy
a společný oběd v sále hostince U Pelců, kde se
večer sešli členové místní školní rady, učitelstva,
berního zastupitelstva a jiní k přátelské zábavě."
Popřejme oběma našim "oslavenkyním" další
úspěšná školní léta a stálé vylepšování jejich
prostředí.
- sm -

Z jakých skladeb je složen repertoár kapely?
Repertoár kapely tvoří převážně vlastní úpravy
lidových písniček. Mezi největší hity patří polka
"To byla kočka", valčíky "Přátelství" a "Postavím si
pěknou chaloupku" nebo tango "Nejsmutnější
loučení". Ve Zdicích zazní na koncertu samozřejmě
také skladby Josefa Poncara, Jaromíra Vejvody
a Karla Vacka. S Krajankou budou zpívat jako hosté
Ivana Zbořilová a Jiří Škvára.
Děkuji za odpovědi a těším se na shledanou
ve Zdicích.
Jana Smíšková

Kosmetické okénko
Péče o ruce
Krásné, upravené a pěstěné ruce jsou bezpochyby
vizitkou každé ženy. Je to přece právě ruka, kterou
podáváme, ať už při setkání s přáteli, v zaměstnání nebo
při společenských akcích. Ruce toho na
nás prozradí velmi mnoho. Pokožka
rukou je ze všech částí těla
nejvíce vystavena škodlivým
vlivům, ať už povětrnostním
nebo při úklidu, zaměstnání,
ale také při práci na zahradě.
Ruce potřebujeme od rána do
večera, a proto bychom jim měli věnovat pozornost, aby
byly čisté, krásné, zdravé a upravené. Chceme-li, aby naše
ruce takové byly, musíme se jim pravidelně věnovat.
Samozřejmostí by mělo být ruce po každém umytí ošetřit
vhodným ochranným krémem. Zde však naše péče o ruce
zdaleka nekončí. V zásadě je péče srovnatelná s péčí
o pokožku obličeje. Ve zkratce se tato péče skládá
z peelingu, pleťových masek, hydratačních zábalů a masáží.
Další velmi příznivě působící procedurou na pokožku jsou
tzv. parafínové rukavičky. Toto ošetření se provádí
v kosmetických salonech.
Čeká vás uvolnění vašich rukou při příjemné masáži.
Poté peeling, který zbaví ruce odumřelé kůže a zjemní je.
Následuje nanesení hydratačního krému a aplikace teplé
parafínové lázně. Pak se na ruce navlečou speciální
rukavice a zabalí se do froté ručníku. Po patnácti minutách
jsou ruce odpočaté, hydratované a nabudou mladistvého
vzhledu. Mají-li mít parafinové rukavičky ten správný vliv
na pokožku rukou, měly by se aplikovat minimálně
jedenkrát za měsíc. Žádná žena, která chce být krásná,
upravená a chce na první pohled zaujmout svýma
pěstěnýma rukama, by si neměla tuto proceduru odepřít.
Mnohé z vás jistě rády pracují na zahradě. Zahrada vypadá
krásně, ale co vaše ruce? Jako rychlou krátkodobou pomoc
vám poradím malý trik. Mněte ruce směsí dvou lžic cukru
smíchaných s jednou lžicí olivového oleje alespoň 5 minut.
Poté opláchněte, osušte a ošetřete krémem. Také při opalování
nezapomínejte na ošetření rukou vhodným přípravkem.
Jen tehdy, budeme-li o své ruce náležitě pečovat, budou
nám sloužit nejen jako důležitý pomocník v našem životě,
ale budou také naší chloubou. Upravené ruce jsou vizitkou
i ozdobou každé ženy.
Jana Vlčková, vaše kosmetička
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Turnaj v malé kopané
rodinn˘ch druÏstev
Turnaj pořádá p. Švec, p. Dufek a sportovní
komise města Zdice.
Datum a místo konání - 25. září 2004 na hřišti
u ZŠ (kaktus).
- prezentace 8.30 - 9.00 hod.
- zahájení v 9.00 hod.
Hraje se 4 + 1. Družstvo se skládá - 2 dospělí
a 3 děti ( žáci ZŠ); možná záměna dítě = žena.
Bližší informace a přihlášky přijímá pan
učitel Mgr. Radek Hampl osobně nebo na tel.
604 871 919 (nutno uvést název družstva). Počet
přihlášených družstev je omezen.

Bez vás by to ne‰lo…
Svaz modelářů České republiky přidělil
Zdickému klubu plastikových modelářů pořadatelství a organizaci Mistrovství republiky
žáků, které mělo ve Zdicích svoji premiéru na
konci měsíce června. Jak náročnou akci jsme si
vzali na svá bedra, nám začalo být jasné již
v průběhu příprav a hledání vhodných sponzorů,
jejichž pomoc by nám hladký průběh soutěže
ulehčila. V tomto článku nechci hodnotit úroveň
a kvalitu mistrovské soutěže, to jistě udělá
odborný tisk, ale již první ohlasy jsou velmi
příznivé a lichotivé. Chtěl bych vyzdvihnout
a ocenit pomoc organizací i jednotlivců, jejichž
podíl na této akci byl rozhodující.
V první řadě je to Městský úřad Zdice se svým
skvělým starostou, který poskytl reprezentativní
prostor pro pořádání soutěže a zajistil pro
účastníky v době, kdy rozhodčí hodnotil jejich
soutěžní modely, nádherný výlet do Vojenského
technického muzea v Lešanech. Mladí modeláři
jím byli nadšeni a všichni ocenili vysokou
technickou úroveň vystavených exponátů.
Dále to byla paní Rabochová, ředitelka Domova
důchodců, která ochotně poskytla lůžkoviny
a matrace pro ubytování rozhodčích, pan Dobeš
z AVZO Beroun zapůjčil matrace pro nocleh žáků
v tělocvičně základní školy. Tu nám laskavě dala
k dispozici na víkend paní ředitelka Holceplová.
Velmi vstřícná byla a je spolupráce s vedoucím
Společenského domu panem Landou.
Naši kolegové z Klubu plastikových modelářů
Praha 5 obdarovali vítězné mistry republiky poukázkami na nákup modelářského zboží dle vlastního
výběru. Výborný nápad, oceněný všemi účastníky!
Z těch, kteří poskytli finanční pomoc, je nutno,
kromě MÚ Zdice, zmínit generálního sponzora společnost Kostal ČR s.r.o., firmu Hronovský s.r.o.,
Kachlová kamna Chodouň, Drda STAIS s.r.o., Reality
Majer s.r.o. a firmu HORNET pana Matznera.
V neposlední řadě si vážíme ochoty a obětavosti
pana Škody za malou výstavku vojenské techniky,
která letos v červnu zdobila oslavy 60. výročí
vylodění spojeneckých vojsk v Normandii.
Ceníme si také obětovaného času pana
Klatovského, který obsluhoval zvukovou techniku
bez nároku na honorář.
Vám všem, kteří jste se takto podíleli na
zdárném průběhu I. zdického mistrovství republiky, a také všem aktivním členům KPM Zdice,
patří velký dík.
Předseda KPM Zdice Ladislav Houba

Zdické meteorologické okénko
V měsíci červnu byly 2 jasné dny, 1 den skoro jasný, 11 dní polojasných, 6 dní oblačných, 5 dní
skoro zatažených a 5 dní zatažených. Celkem byl 1 den tropický s teplotou nad 30° C a 7 dní s letní
s teplotou 25° C až 29,9° C.
Nejnižší teplota vzduchu: 7° C 17. 6. (čtvrtek), 8° C 7., 21. a 27. 6. (pondělí, pondělí a neděle),
9° C 22. a 30. 6. (úterý a středa).
Nejchladnější den: středa 2. 6., kdy se teplota pohybovala od 11° C do 15° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 31° C 9. 6. (středa), 30° C 8. 6., (úterý),
29° C 10. 6. (čtvrtek), 26° C 23. 6. (středa).
Nejteplejší den: středa 9. 6., kdy se teplota pohybovala od 15° C do 31° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 979 milibarů, t.j. 734,3 torrů 19. 6. (sobota).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1003 milibarů, t.j. 752,3 torrů 14. 6. (pondělí).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 17,90 l vody 3. 6. (čtvrtek), 16,83 l vody 10. 6. (čtvrtek).
Celkem v měsíci červnu napršelo: 96,83 l vody na 1 m2. Zaznamenáno bylo 9 bouřek
a 26. 6. (úterý) i krátkodobé krupobití.
V měsíci červenci byly 4 jasné dny, 3 dny skoro jasné, 7 dní polojasných, 6 dní oblačných, 7 dní
skoro zatažených a 4 dny zatažené. Celkem bylo 7 dní tropických s teplotou na 30° C a 9 dní letních
s teplotou 25° C - 29,9° C.
Nejnižší teplota vzduchu: 9° C 11. a 29. 7. (neděle, čtvrtek), 11° C 3., 4., 7., 10., 12., 28.,
30. 7. (sobota, neděle, středa, sobota, pondělí, středa, pátek).
Nejchladnější den: neděle 11. 7., kdy se teplota pohybovala od 9° C do 17° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 32° C 17. 7. (sobota), 31° C 18., 20., 31. 7. (neděle, úterý, sobota),
30° C 8., 21., 30. 7. (čtvrtek, středa, pátek).
Nejteplejší den: neděle 18. 7., kdy se teplota pohybovala od 17° C do 31° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 982 milibarů. tj. 750,1 torrů 9. 7. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1000 milibarů, tj. 750,1 torrů 7. 7. (středa).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 23,48 l vody 9. 7. (pátek).
Celkem v měsíci červenci napršelo: 55,33 l vody na 1 m2. Zaznamenány byly 4 bouřky, 8. 7. (čtvrtek)
krátkodobá vichřice a 11. 7. (neděle) menší krupobití.
Josef Hůrka

Hřiště na plážový volejbal bylo na zdickém
koupališti stále využíváno. Nešlo sice o medaile,
ale hrálo se naplno.
Nejmenší návštěvníci koupaliště byli spokojeni
v malém bazénu. Pro ZN ochotně zapózovali,
nechyběl ani úsměv se slovíčkem "sýr".
Foto: - sm -

KâT TJ Lokomotiva Zdice
Zve děti a rodiče na 16. ročník turistického
pochodu TOULKY ZLATEM PODZIMU,
který se koná v sobotu 11. září 2004.
Start: Knížkovice u koupaliště od 9 do 10 hod.
příjezd po silnici do Knížkovic, dále po modré tur.
značce.
Trasa: Šestikilometrový okruh v lesích okolo
Vraní skály a údolí V potocích.
Podmínka: S dětmi se musí zúčastnit nejméně
jeden rodič či prarodič jako doprovod.
Doprava: Je do Knížkovic zajištěna v 9 hod.
z náměstí (st. ČSAD), cena jízdného 5,- Kč za osobu.
Startovné: 15,- Kč, na občerstvení služby na
trase a v cíli.
Odměna: Diplom pro děti, špekáček na opékání

pro každého a radost ze společně prožitého dne.
Vážení rodiče a milé děti, těšíme se na setkání
v přírodě a u ohníčku.
Zdičtí turisté
Zprávy z batohu KČT TJ Lokomotivy Zdice
• Družstvo VHT absolvovalo ve dnech 2. - 7. 7.
2004 šestidenní cyklo-putování podél řeky
Moravy.
• Družstvo KPT se zúčastnilo 6. 7. turistického
pochodu "Za Mistrem Janem" v Rakovníku, 24. 7.
turistické akce "Z Písku na rozhlednu Jarník"
a 7. 8. "Z Příbrami přes Obecnici do Bratkovic".
• Na 25. 9. 2004 připravuje odbor KČT autobusový
zájezd "Toulovcovy maštale a Hunsko".
- bv -
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Zdičtí skauti
mají za sebou
už dvanáctý
letní tábor.
Ten letošní,
opět tří-týdenní,
prožili ve
stanech
na louce
za Hředlemi.

PRÁZDNINOV¯ T¯DEN HER

Pod Stroupínem u potoka
Vážení čtenáři, i letos se zdičtí skauti zúčastnili třítýdenního stanového tábora ve Hředlích. V rámci
inovace Vám místo obvyklého článku posíláme básničku. Všichni, kteří v ní vystupují, na táboře byli,
vše je pravdivé a pro autentičnost událostí nelze nic vypustit. Děkujeme sponzorům panu Hudličkovi,
J. Synkovi, starostovi Holotinovi a SBTS Beroun.
Pod Stroupínem u potoka
stojí tábor stanový,
v celém širém okolí
není druhý takový.
Žije v něm pár táborníků,
celé dny je tady rej,
u ešusů, u kotlíků
při sluníčku je jim hej.
Sojka to je fotbalista
lepší nežli Nedvěd,
a když nemá náladu
bručí jako medvěd.
Botanikem je zas Pilka,
tváří se jak nevinný,
pakliže mu zbyde chvilka,
rozpoznává rostliny.

Housenu zas zaujali
tvoři všeho druhu,
také drobné kutilství
jde mu dobře k duhu.
Radar to je hodný kluk,
své babičky slušný vnuk,
ochotný je velice
a skvěle myje várnice.
Lojzík to je pěkné kvítí,
lumpárnou mu oči svítí,
prohání se táborem
se zeleným traktorem.
Simonka je kliďas velký,
nevydrží chytat lelky,
vyhledává sobě práci
a má smysl pro legraci.

Z DENÍKU
POLICIE âR
Zdice
10. 6. - Zpronevěra fin. prostředků místní firmy je
v šetření.
16. 6. - NP se vloupal do kiosku ve Zdicích a
ukradl cigarety a cukrovinky. Je v šetření.
23. 6. - NP se vloupal do dvou vozidel před halou
TJ Ukradl zejména elektrické nářadí a zmizel.
Neviděl ho někdo? Žádáme o pomoc při pátrání.
Je to už třetí případ!
23. 6. - NP se vloupal do dodávkového vozu
ve Velizské ulici. Ukradl el. nářadí.
23. 6. - NP se vloupal do vozu v ul. P. Bezruče
a ukradl autorádio.
24. 6. - NP se vloupal do os. auta v ul. T.G.
Masaryka, kde ukradl zejména elektroniku.
26. 6. - NP se vloupal do auta v Hornické ul. Páčil
zámek, ale do auta se nedostal.
29. 6. - Při silniční kontrole ve Zdicích řidič
nereagoval na stavění, a snažil se ujet. Byl
pronásledován a zastaven až v Žebráku, kde se
zjistilo, že vůz ukradl ve Zdicích. Pachatel je z
Prahy.
29. 6. - V šetření je vloupání do prodejny na Pal.
nám. Nelze vyloučit, že krádež má na svědomí
domácí osoba, protože nebylo použito žádného
násilí.
3. 7. - NP se vloupal do rekonstruovaného domu

Terezky je plná louka
pokřikuje, za klukama kouká,
od rána je na nohou,
Anetce je oporou.
Anetka je pořád v klídku,
když si hraje
anebo má hlídku.
O všechno se zajímá,
málokdy však dojídá.
Pipka plná neklidu,
furt v tanečním pohybu.
Ráda kope - míčem hází,
práce, ta ji nerozhází!
Borůvku tu taky máme!
Pro žerty má vlohy,
všichni rádi posloucháme

její trefné hlody.
Táborovou hru tu řídí
sestra zvaná Nanynka,
hlídá, kdo tu šidí
ať se nikdo neflinká.
Když nevíš, co do programu,
tak to vůbec nevadí,
v záloze je Myšlenka,
určitě ti poradí!
Bychom hladem nezhynuli,
denně Medík vaří
a když kamna dobře hoří,
tak se jídlo zdaří.
Dokončení v příštím čísle.

v ul. Vorlova, kde ukradl hliníkový žebřík,
prodlužovací kabel, kontejner s nářadím.
3. 7. - NP se vloupal do zahradní chatky pod
vodojemem, kde ukradl antikorovou baterii.
3. 7. - NP se vloupal do zahradní chatky Pod
Knihovem, kde si uvařil a ukradl brýle.
Všechny tyto události jsou šetřeny jako trestné činy.
13. 6. - Syn napadl slovně a fyzicky rodiče.
Oznámeno spr. orgánu.
21. 6. - Fyzické napadení býv. manželů bude
oznámeno spr. orgánu.
26. 6. - Žádáme o pomoc při pátrání po ukradeném
přívěsném vozíku 20-MOA-01.
2. 7. - NP zapálil v ranních hodinách seno pod
Černínem.
5. 7. - V šetření je fyzické napadení u domu č. 119.
9. 7. - Krádež MT NOKIA v prodejně za provozu
je v šetření.
Tyto události jsou šetřeny jako přestupky.
19. 7. - NP se vloupal do vozidel v ul. Husova:
Z 1. vozu Felicie combi bílá ukradl autorádio
Sony, fotoaparát Olympus, digit., bednu s el.
nářadím, lokalizátor vedení DETEC 220.
Z 2. vozu Picap autorádio Sony. Neviděl někdo
pachatele?
21. 7. - NP se vloupal do sklepní kóje v domě č.
685. Ukradl horské kolo AUTHOR, v.č. 420 426
498. Neviděl někdo pachatele?
23. 7. - NP se vloupal do kiosku na koupališti
a ukradl cigarety a cukrovinky.
24. 7. - NP poškodil plot u domu v ul. Šrámkova.
Vyvrátil 5 polí, vytrhal žel. sloupky a poškodil

V prosluněných dnech 19. - 23. 7. proběhl ve
Zdicích tzv. "Prázdninový týden her". Cílem
této sportovní akce, konané pod patronátem
sportovní komise města Zdice, bylo smysluplné
vyplnění dopoledního programu u dětí, které
z jakéhokoli důvodu zůstaly ve městě.
Chlapci a dívky ve věku od šesti do dvanácti let
se denně potkávali v počtu čtrnácti a měřili své síly
v nejrůznějších sportovních aktivitách a soutěžích.
Každý den obsahoval trochu jiné sportovní
disciplíny, čemuž odpovídalo i místo konání
(víceúčelové hřiště - tzv. "kaktus", koupaliště,
sportovní hala, příroda). Veškeré výkony byly
odměňovány sladkými cenami a medailemi.
Všichni účastníci si s sebou odnesli bohaté
zážitky, z nichž nejsilnější byl zřejmě půldenní výlet na Vraní skálu (viz foto) spojený
s dobrodružným hledáním tří zbloudilců.
Z ohlasů dětí, rodičů i vedoucího kurzu pana
učitele Radka Hampla je zřejmé, že akce se bude
příští rok opakovat. Doufejme jen, že bude
přinejmenším stejně tak povedená, jako ta letošní.
Mgr. Radek Hampl
podezdívku z cihel. Jedná se o vandalismus
nejvyššího stupně. Prosíme o pomoc při objasnění
případu!
1. 8. - Pachatel poškození signalizačního zařízení
na ČD Zdice byl zadržen a je stíhán pro krádež
a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení.
3. 8. - NP se vloupal do krytého bazénu v Knížkovicích, kde ukradl vodovodní baterie, ozdobné
dlaždičky a poškodil zastřešení bazénu. Je to už
několikátý případ poškození a krádeže u domu.
Žádáme o pomoc při zjištění pachatele!
5. 8. - NP se vloupal do sklepní kóje u domu
č. 753, kde ukradl horské kolo TREK.
8. 8. - NP se vloupal do kiosku na koupališti, kde
ukradl drobné mince, cigarety a sušenky.
8. 8. - V ulici Na Samohelce došlo ke krádeži vozu
Fiat Fiorino. Zloděj s ním odjel do Knížkovic, kde
ho odstavil a pak zase ukradl. Vůz byl nalezen
majitelem v Žebráku na parkovišti za KD.
Z vozidla pachatel ukradl nářadí elektro. Žádáme
o pomoc při dopadení pachatele. Jedná se
o mladíka ve věku asi 25 let, delší světlé vlasy!
Tyto události jsou řešeny jako trestné činy.
17. 7. - Na koupališti došlo ke krádeži peněženky.
Nenechávejte cenné věci bez dozoru. Sledujte
pohyb osob, i když jste ve vodě, nebo požádejte
sousedy o ohlídání.
24. 7. - Rušení nočního klidu v ul. T.G.M. hlasitou
hudbou a nepovoleným ohňostrojem bude
oznámeno spr. orgánu.
Tyto události jsou šetřeny jako přestupky.
Mjr. Bláha, vedoucí oddělení
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MASÉRSKÉ SLUŽBY

Fotografie do Zdick˘ch novin zpracovává
PraÏská 1349, Hoﬁovice.

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

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

Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e
NIKDE NENÍ LEVNùJI
TO TU JE·Tù NEBYLO:
Máslo Olu‰ka - 23,90 • Cukr - 26,90
Mouka - 7,90 • Mléko krab. - 12,90
Tûstoviny - 6,90 • Máslo - 24,90
Hera - 13,90 • Flóra - 19,90
·pagety - 6,90 • Voda 1,5 litr - 3,90
Limonáda 2 litry - 5,90
Multivitamin 2 litry - 9,90
Super HIT - Miner. s pﬁíchutí 1,5 litr - 5,90
Káva - 3,90 • Rohlíky - 1,20
Tavené s˘ry - 3 druhy - 19,90
V¯BORNÉ DORTY ZA SUPER CENY
MoÏnost objednání velk˘ch dortÛ.
Su‰enky - Tatranky - 4,90
Kávûnky - 4,90 • 10 druhÛ su‰enek - 3,90
Horalky - 3,90 • Pi‰koty - 8,90
Alkohol - Rum - 64,90 • Vodka - 69,90
Pivo Mû‰Èan - 4,90 • Víno 1 litr - 29,90
Olej - 26,90 • Olejovky - 9,90
·pekáãky - 39,90 • ·unka - 89,90
Gothaj - 49,90 • Párky - 49,90
Kabanos - 49,90 • Turista - 99,90
Keãup 1/2 kg - 15,90 • Eidam cihla - 109,90
NEJLEVNùJ·Í PSÍ A KOâIâÍ KRMIVO

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.

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

CVT

infocredit-reality.cz
736 673 909

• znaãkové poãítaãe hal 3000
• sleva pro dûti ‰kolou povinné pﬁi
nákupu kompletní sestavy 1.000,- Kã

Centrum v˘poãetní techniky - IVAN HÁZL
Obchod: âs. armády 9, 267 51 Zdice

Tel.: 311 685 800, mobil: 603 471 900

Královská hra
8. turnajem dne 15. 5. bylo zakončeno základní kolo Krajského přeboru mládeže "C2".
Jednotlivé turnaje se uskutečnily v Roztokách
u Prahy, Buštěhradě, Rakovníku, Řevnicích,
Kladně, Zdicích a Berouně. Účast: 124 žáků.
Každému bylo započteno 5 nejlepších výsledků.
V základním kole se v celkovém hodnocení umístili: 3. Vít Rosenbaum, 11. Jiří Wallerer, 13. Anna
Rosenbaumová, 18. Michal Bauer, 19. Michal
Kučera, 20. Lukáš Hrnčíř.
Hráči, kteří sehráli méně než 5 turnajů: 74.
Martin Vorel, 80. Marta Komašková, 87. Petr
Horvát, 96. Jiří Vintr, 101. Ondřej Balatý, 115.
Karel Procházka, 120. Jan Balatý a 121. Vlaďka
Bastová.
Ve finálovém turnaji, hraném 19. - 20. 6. 2004 ve
Vlašimi, se umístili:
V kategorii žáků do 14 let z 26 účastníků se
umístil jako 2. Vít Rosenbaum.
V kategorii žáků do 12 let z 22 účastníků se
umístil jako 8. Jiří Wallerer, 9. Anna Rosen-

baumová a 22. Michal Kučera.
V kategorii žáků do 10 let rovněž z 22 účastníků se umístila jako 4. Jana Komašková, 13. Jan
Rosenbaum a 22. Marta Komašková.
Dne 12. 6. 2004 se uskutečnil IX. ročník
"Smíchovské klání mládeže".
V kategorii žáků do 12 let se z 35 účastníků umístila jako 6. Anna Rosenbaumová, která se stala
v této skupině nejlépe umístěnou dívkou.
V kategorii do 16 let se z 52 účastníků umístili
jako 12. Vít Rosenbaum a 17. Lukáš Třešňák.
Turnaje "Řevnické dvojice 2004", konaného 13.
6. 04 se účastnilo 17 dvojic.
V tomto turnaji se jako 1. umístila dvojice
Lukáš Třešňák - Vít Rosenbaum, 7. Komaško Marta Komašková, 9. Anna Rosenbaumová - Jana
Komašková a 13. Jiří Wallerer - Michal Kučera.
Šachový oddíl Zdice děkuje touto cestou panu
Jaroslavu Červenkovi, za finanční podporu své dosavadní činnosti.
Rudolf Bohdanecký
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