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Nezapomínejme!
8. května uplyne 60 let od konce 2. světové války v Evropě a zároveň 60 let od osvobození naší
vlasti po šestileté okupaci fašistickým Německem.
Myslím, že je třeba stále i dnes si připomínat
nejhroznější vojenský konflikt v dějinách lidstva, jehož příčiny můžeme hledat už ve výsledcích i důsledcích 1. světové války a do něhož bylo postupně vtaženo 70 zemí a povoláno do vojenské služby 110 mil. osob. Během šesti let válečného utrpení zahynulo okolo 50 mil. lidí.
Hrůznost války nespočívala jen v jejich obětech, ale těžce citově, mravně a hmotně poznamenala a narušila život těch, kteří přežili.
Druhá světová válka zcela změnila tvář světa.
Konec tohoto konfliktu byl provázen zejména
v Evropě a části Asie revoluční vlnou a radikalismem, vzrostla úloha socialistických a hlavně
komunistických stran. Začal se rozkládat koloniální systém, rozpadla se Velká trojka. Sovětský
svaz si vytvořil imperiální blok z většiny zemí,
kam vstoupila Rudá armáda (měl rozhodující
podíl na porážce Německa - východní fronta byla pro svou rozlohu a počet nasazených vojsk
nejdůležitějším bojištěm). Západní svět našel
nového vůdce ve Spojených státech amerických
(zasloužily se nejvíce o zdolání Japonska).
Vzpomínku na 60. výročí konce války se rozhodlo vedení města uskutečnit formou pořádání
výstavy. Využilo nabídku místní organizace
Klubu historických vojenských vozidel, který se
snažil pro naše občany objektivním způsobem
přiblížit tehdejší válečnou atmosféru vystavovanými exponáty. Myslím, že se Klub zhostil svého
úkolu na výbornou. Při velkém zájmu občanů
o tuto výstavu se nabízí myšlenka vybudovat
v jedné z hal v areálu bývalých kasáren muzeum
vojenské historické techniky, které by mohli
navštěvovat zájemci a žáci škol nejenom ze
Zdic. Svým významem by muzeum pomáhalo
udržovat v paměti dalších generací memento
2. světové války.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Pietní akt
U příležitosti 60. výročí ukončení
2. světové války se uskuteční v pátek
6. května 2005 v 17 hodin pietní akt
položení věnců k památníkům obětí
světových válek. Vedení města zve
veřejnost k účasti na této vzpomínkové akci. Účastí vzdejme úctu těm,
kteří obětovali za svobodu vlasti to
nejdražší - své životy.

16. - 23. dubna 2005 se konala velmi zdařilá výstava k 60. výročí osvobození ČSR od fašismu.
Foto: archiv KVHV Zdice

Pozoruhodná v˘stava
U příležitosti 60. výročí osvobození ČSR od fašistické nadvlády uspořádal Klub vojenských historických vozidel L. R. 2001 Zdice zajímavou výstavu fotografií, autentické výzbroje a výstroje armád vítězných mocností i poraženého fašistického Německa. Slavnostní otevření výstavy dne 16. 4. 05
bylo spojeno s ukázkou bojových vozidel používaných na všech frontách 2. světové války. Na prostranství kolem kostela se na několik hodin vrátila květnová atmosféra roku 1945.
Na vlastní výstavě jste mohli spatřit vzácné dokumenty a fotografie z květnových revolučních dní - Revoluční
národní výbor ve Zdicích, nástup vojenských záloh po vyhlášení mobilizace škpt. Šáchou před obecnou školou
dne 5. 5. 1945, příjezd Rudé armády do našeho města a odchod Němců k západním Spojencům. Zachycen byl
i slavný průjezd Československé obrněné brigády ze západní fronty do Prahy 21. 5. 1945.
Další fotografické dokumenty připomínaly účast hořovických partyzánů na pražském povstání i pietní
rozloučení s těmi, kteří v boji na Staroměstském náměstí padli v nerovném boji s fašistickou přesilou.
Dále pohledy na boje v pražských ulicích, osvobození Plzně americkou armádou i přesun Vlasovovy armády na pomoc bojující Praze. Bez zajímavosti nebyly ani fotografie a obrazové poutače z oslav 60. výročí vylodění Spojenců v Normandii.
Pokračování na str. 5.
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Zdické noviny
informují
Možnost pronájmu nebytových prostor
V areálu bývalých zdických kasáren jsou ještě
volné kapacity k pronajmutí prostor pro skladování.
Zájemci mají možnost přihlásit se na Městském úřadě Zdice. Bližší informace podá ing. Petáková, tel.
311 685 105. E-mail: majetek.zp@mesto-zdice.cz.
Kam s kompostovatelným odpadem?
Díky dohodě s AGP Beroun - Agropodnik, a. s.
mohou občané Zdic včetně jejich částí Černín a Knížkovice veškerý biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí a jiné rostlinné zbytky ze zahrad, popř. již
naštěpovaný odpad z prořezávky stromů) odvážet
do areálu kompostárny Černín.
Zde je zajištěno bezplatně jeho využití. Provoz
je zde nepřetržitý, takže občané mohou dovážet
tento druh odpadu kdykoliv. Upozorňujeme občany, že výše uváděný odpad nesmí obsahovat jakoukoli další příměs odpadu, jinak ho nebude možné
uložit. Občané se budou řídit pokyny vrátnice.
Sraz u Knížkovic se nekonal
V minulém čísle Zdických novin jsme informovali o tom, že od 22. do 24. dubna 2005 se oblast
hory Plešivec u Knížkovic stane dějištěm fantasy hry Ertren. Jde o variantu tzv. Larpu (z anglického
Live Action Role Platiny).
Akce se nakonec neuskutečnila z důvodu zamítavého stanoviska zástupců chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
Výběrové řízení na PD
V pátek 8. dubna 2005 se uskutečnilo výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace (PD)
rekonstrukce hasičské zbrojnice v areálu bývalých
kasáren. Ze šesti oslovených firem se přihlásilo pět
zájemců. Byla vybrána firma ARISTA GLOBAL
s.r.o., která má dodat projekt do 30. června. Cena
projektu je 631.000,- Kč. Předpokládaný začátek rekonstrukce se odhaduje na září 2005.
Kapka vylepšena
Firma KOVOTRADE GROUP, s.r.o. provedla
opravu areálu požární nádrže Kapka (U muchomůrky) v Knížkovicích.

V sobotu 16. a v neděli 17. dubna 2005 využili občané možnosti svozu velkoobjemového odpadu. Do
areálu bývalých kasáren odpad přivezli 109 auty (odpad v přívěsu nebo v úložném prostoru auta), 20 lidí přivezlo odpad na vozíku. Celkem bylo naplněno 10 kontejnerů. Nejvíce byl odkládán starý nábytek,
koberce, suť, okna, textil. Dozor a výpomoc prováděl pan František Krebs.
Foto: Jitka Součková.
Jednání o odkanalizování Zdic
Probíhají jednání s firmou Vodovody a kanalizace
Beroun na vypracování celkového projektu odkanalizování města. Zdice jsou mezi vybranými městy, ve
kterých musí být podle zákona do roku 2010 dokončeno vybudování kanalizace v rozsahu celého města.
Další investiční akce
Na podzim letošního roku se počítá s rekonstrukcí vodovodního a kanalizačního řadu v Erbenově ulici a s provedením přeložky plynovodu do této ulice.
Město zároveň požádalo Středočeské energetické závody, aby v této ulici umístily vedení elektrického
napětí do země. Rekonstrukce kanalizačního řadu
bude hrazena z rozpočtu města v částce 1.900.000,Kč, ostatní provedení hradí příslušní správci sítí.
Kanalizace Na Vyhlídce
Občané ulice Na Vyhlídce se konečně dočkají
vybudování kanalizace. Tlaková kanalizace bude
v této ulici vybudována na podzim letošního roku.
Na provedení této investiční akce je v rozpočtu počítáno s částkou 1.700.000,- Kč.

Úprava v Barákově ulici
V květnu bude dokončena úprava dolní části
Barákovy ulice (spojuje pěší zónu s Palackého náměstím). Na rozhraní pěší zóny a dané ulice bude
vybudováno nové zábradlí.
Květinový den po deváté
Ve středu 11. května 2005 se uskuteční v celé naší republice IX. ročník Květinového dne. Dobrovolným příspěvkem věnovaným na koupi žlutého
kvítku mohou občané přispět tolik potřebnými penězi na zajištění aktivit Ligy proti rakovině. V našem okrese, kde akci zajišťuje Klub Zvonek z Králova Dvora, budou k prodeji nabízet studenti středních škol a další dobrovolníci z řad občanů 8 500
kvítků. Celostátně organizuje Květinový den organizace Liga proti rakovině - Praha.
Otevírací doba na zdickém hřbitově
Leden - únor
8 - 17 h
Březen - duben
8 - 18 h
Květen - srpen
7 - 20 h
Září - říjen
8 - 18 h
Listopad - prosinec 8 - 17 h
- sm -

Městský úřad Zdice ve spolupráci s firmou
Komunální služby Hořovice uskuteční dne 14. 5. 2005

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Aku baterie, ojeté pneumatiky, suché galvanické články, vyřazené televizory, televizní obrazovky, vyřazené lednice - kompletní i nekompletní, elektrotechnický odpad (rádia, mixéry, PC apod.), plechovky od barev nebo se zbytky barev a laků, nádoby od motorových olejů, fridexu, oleje motorové, převodové apod., zářivky, výbojky, zahradní chemie.
Sběrná místa:
Černín
Zdice - kotelna
Zdice - ZŠ Žižkova
Zdice - u kostela
Zdice - Kovošrot
Knížkovice

8.35 - 8.45 hod.
8.50 - 9.05 hod.
9.15 - 9.45 hod.
9.50 - 10.20 hod.
9.50 - 10.05 hod.
10.15 - 10.30 hod.

Svoz nebezpečných odpadů je pro občany bezplatný. Odvoz a likvidaci hradí městský úřad. Právnické osoby platí dle ceníku roku 2005.
Děkujeme občanům za spolupráci a kladný vztah k životnímu prostředí.

Technické služby Beroun provedly v měsíci dubnu plošné čištění města.
Foto: Jitka Součková

str. 3

ZN ã. 157

Zasedání zastupitelstva mûsta Zdice
• ZM vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města
Zdice za r. 2004 a informaci o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení
ZM schválilo:
- rozdělení výtěžku finančních prostředků z provozování výherních hracích
automatů za rok 2004 v celkové částce 283.602,- Kč takto:
MŠ Žižkova ul.
50.000,- Kč
MŠ Zahradní
50.000,- Kč
Základní škola
50.000,- Kč
Společenský klub 50.000,- Kč
Městský podnik 67.000,- Kč
Oprava areálu na Kapce v Knížkovicích
16.602,- Kč
- vyřazení majetku v celkové hodnotě 223.566,- Kč
- prodej plechové haly na pozemku p.č. 1913/3 v k.ú. Zdice ing. Josefu
Stehlíkovi

/

18. dubna

• ZM souhlasilo s celoročním hospodařením města v roce 2004 bez výhrad
a s provedením přezkoumání hospodaření za rok 2005 opětovně Krajským
úřadem Středočeského kraje
• ZM podporuje úmysl v rámci rozvoje cestovního ruchu Zdicka a v souladu
s koncepcí rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji zaměřit se na vybudování a rozšíření cyklostezek spojujících oblast Berounska a Hořovicka;
dále uskutečnit přeměnu Knihova na lesopark určený k rekreačnímu, naučnému a odpočinkovému účelu a rekonstruovat stávající a již dnes nevyhovující koupaliště. V souvislosti s tím doporučuje zvážit i možnost vypracování
marketingové studie na rozvoj cestovního ruchu pro Zdice a přilehlé okolí.
• ZM neschválilo prodej pozemku p.č. 346/1 v k.ú. Černín p. Ivanu
Rabochovi
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Seriál o tﬁídûní a recyklaci odpadÛ
žeme již dále využít se zneškodňují (např. skládko- PET
1
váním)
Polypropylén
PP
5
Co je to recyklace? Při recyklaci jsou zpraco- Polystyrén
PS
6
vány odpady na nové materiály. Je důležité dodr- Polyetylén (rozvětvený) LDPE 4
žovat pravidla třídění odpadů.
Polyetylén (lineární)
HDPE 2
Značky na obalech - naši rádci při třídění odpadů Kombinovaný obal
C/
obal je vyroben
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a něz více materiálů a ten za lomítkem převládá
kdy je velmi obtížné poznat, z čeho je vyroben. Proto Nápojový karton
C/PAP 81 a 84
jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak
kombinovaný obal, kde převládá papír.
Způsoby nakládání s odpady dle vlivu
máme s takovým obalem po použití naložit.
na životní prostředí mají toto pořadí:
Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují
Panáček s košem znamená, že použitý obal má1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich me hodit do příslušné nádoby na odpad.
už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vy- poznáme, do kterého kontejneru máme obal poPokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že
zději vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy:
produkujeme
obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké
2. Třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad Papír
PAP
22
nebezpečné látky. Takové odpady se odnášejí do
smíchá, není možné ho již dále roztřídit a zpra- Vlnitá lepenka
PAP
20
sběrny nebezpečných odpadů nebo na sběrné dvocovat, proto je nutné třídit odpady již v domác- Hladká lepenka
PAP
21
ry. Bližší informace se dozvíte na městském úřadu.
nostech
Bílé sklo
GL
70
3. Odstraňování odpadů - odpady, které nemů- Zelené sklo
GL
71
Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do
Hnědé sklo
systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití
GL
72
obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kteOcel FE
40
rém je značka ZELENÝ BOD, znamená to, že výHliník ALU
41
robce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete
Pro velký zájem o poradenství v oblasti alternativní medicíny je
Dřevo FOR
50
limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obamožno objednat se na druhý termín, a to na středu 1. 6. 2005.
Polyethylentereftalát
ly do barevného kontejneru!
MěÚ Zdice
Toto poradenství provádí astroložka Irena Gasparovičová. V regeneračním centru v Praze Bukovanech poskytuje následující služby: uvolnění
krční páteře a zad přes reflexní body, reflexní terapii a diagnostiku na plosce nohy, čínskou energetickou masáž, ovlivňování akupunkturních bodů,
irisdiagnostiku, bylinné poradenství a návrh bylinné léčby. Pravidelně píše
do časopisu Astro, kde jí vycházejí poradny alternativní medicíny.
V dobách našich dědů byly silnice lemovány stromořadím, nejprve
U nás ve Zdicích bude používat diagnostiku zdravotního stavu z oční
duhovky. V oku jsou vidět jednotlivé orgány a jejich stav (např. jak funz topolů, později z ovocných stromů. Za sněhových vánic ukazovaly směr
gují játra, ledviny aj.), a z tohoto nálezu se dá odvodit příčina zdravotních
cesty, v létě pak poskytovaly příjemný stín. Kolem silnic byla čistota, drobné
problémů klienta. Při této metodě nelze posuzovat změny vidění jako
přestupky cestáři diskrétně odstranili.
u optika. Na základě této diagnostiky a aktuálních obtíží klienta doporučí
Podívejte se dnes na dálnici, která nás spojuje s ostatními zeměmi Evropy. Po
bylinnou léčbu.
obou
stranách je lemována skoro souvislou vrstvou odpadků všeho druhu, baPoradenství se uskuteční v prodejně bylinek a zdravé výživy DIA RArevnými obaly od potravin počínaje a konzervami a PET lahvemi konče.
CIO ZDICE, Palackého nám. 3 (naproti autobusu).
Hladová posádka po vyprázdnění obsahu již nemá pro obaly v autě místo, a proPro tento účel je v prodejně zařízena oddělená místnost, která poskytuje dostatek soukromí při diagnostice. Objednávejte se prosím na tel.:
to je odkládá do okolního prostoru dálnice. Vrstva vůčihledně přibývá a během
603 533 453 nebo přímo v prodejně.
několika let bude dálnice odpadky "úhledně zarámovaná". Bohužel, lze totéž viZdravíčko a dobrou náladu
dět i na ostatních silnicích nižší třídy. Není divu, pán tvorstva - člověk - si přece
Vám přeje Miroslava Kolebabová
musí nějakým způsobem označit zpáteční cestu ke svým zvířecím prapředkům.
Josef Hůrka
Proč třídíme odpady? Zkuste se nad touto
otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále.
Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci, aby přibývaly skládky; jenom
správně roztříděný odpad je možné dále zpracovávat - recyklovat; je to móda; ve škole jsem
slyšel/a, že se to má dělat… Všechny tyto odpovědi jsou dobré, zkusíme je utřídit.

DIAGNOSTIKA Z OâÍ

Jarní glosa
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Nov˘ uãitel
v M· ÎiÏkova
Od jara letošního roku pomáhá pí učitelkám
v naší "mateřince" vzdělávat děti nový učitel.
Děti se s ním spřátelily na první pohled, jak je
patrné z dokumentární fotografie do kroniky,
kterou si nyní mohou čtenáři ZN prohlédnout.
Již v prvních dnech kluci i holčičky zjistili, že
jim může nový učitel nabídnout spoustu zajímavých činností, u kterých se nejen dobře pobaví, ale
hlavně mnoho naučí - především namáháním vlastních hlaviček a prstíků. Všichni oceňují jeho nekonečnou trpělivost, nikdy nemá špatnou náladu, je
vždy přívětivý, milý, pokaždé děti pochválí za úspěšně splněný úkol. Pokud se někomu právě nedaří, laskavě ho povzbuzuje k dalšímu úsilí.
Některé paní učitelky přijaly jeho přítomnost
s povděkem jako dobrého pedagogického pomocníka, jiné k němu mají zatím zdrženlivý přístup.
Ono to totiž nebylo jen tak přijmout do kolektivu
spolupracovníka s tak moderními metodami práce.
Aby dokonale využily jeho schopnosti a možnosti,
musely nejprve absolvovat mnohahodinovou odbornou přípravu.
V dohledné době bude mít dalšího kolegu, na
jednoho je těch dětí přece jenom příliš.
Jeden nedostatek však náš nový učitel přece jenom má. Absolutní závislost - nikoli však na alkoholu, cigaretách či dokonce drogách - ale na stálém
přívodu elektrickém proudu. Jak jej nemá, okamžitě přestane pracovat, a nebude pokračovat, dokud
jej znovu nedostane. Ano, uhodli jste, jedná se
o osobní počítač, vybavený kvalitním vzdělávacím
softwerem pro předškolní děti.
Naše škola jej získala laskavostí městského úřadu ve Zdicích, který nám daroval své starší PC,
které již nedostačovalo nárokům jejich práce, bohatě však vyhovuje požadavkům multimediálních
programů pro předškolní věk. Díky sponzorskému
daru manželů Navrátilových ze Zdic jsme k němu
mohli pořídit monitor.
Práce na PC zajímavě doplňuje klasické metody
a formy práce v MŠ a děti se nenásilně naučí základům ovládání počítače - především ty, které jej
doma nemají.
Do budoucna bychom chtěli získat další stroje,
protože zájem dětí o tuto formu práce je obrovský.
Děkujeme rovněž Společenskému domu ve
Zdicích, který nám daroval podobné PC, nyní sháníme prostředky na jeho dovybavení a další licence programů.
Jana Borecká za kolektiv MŠ Zdice, Žižkova 390
Ředitelka Mateřské školy Zdice, Zahradní ulice
801, stanoví podle § 34 ZÁKONA č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
provedení zápisu nových dětí do mateřské školy.
Zápis dětí do Mateřské školy Zdice,
Zahradní ulice 801
na školní rok 2005/2006
se uskuteční
5. května 2005 od 8.00 do 11.00
a od 14.00 do 16.00 hod.
v budově MŠ - Zahradní ulice 801.
Zapsány budou děti, které dovrší 1. září t. r.
věku 3 let. Na základě vyjádření dětského lékaře
mohou být výjimečně zapsány i děti mladší.
Rodiče předloží při zápisu rodný list dítěte.
Zdeňka Pacourková v. r.
ředitelka MŠ Zdice, Zahradní 801

Práce s počítačem děti plně zaujala.

Zápis dûtí do M·
Zahradní
Přiblížila se doba zápisu do Mateřské školy
v Zahradní ulici - 5. 5., a proto mi dovolte stručně přiblížit její náplň, filozofii a aktivity.
Filozofií naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem
podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet děti talentované.
Jednotlivé formy vzdělávání máme rozpracovány v pěti základních oblastech. První je biologická
oblast, kde se děti seznamují se svým tělem, ochranou přírody a prevencí sociálně patologických jevů
(počátek agrese, šikany…). Druhá oblast, psychologická, nabízí dětem vše z umění - hudba, výtvarno, lidová tvořivost, literatura a divadlo. Ve třetí, interpersonální, oblasti si děti prohlubují poznatky
o rodině, vztazích atd. V sociálně - kulturní oblasti
se děti seznamují s tradicemi jak národními, tak
i rodinnými a místními. V poslední, páté enviromentální oblasti si děti prohlubují poznatky o svém
městě, vesnici, zemi, kde žijí, přírodě, fauně, naší
planetě atd. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech
činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, a to spontánními a řízenými aktivitami.
A nyní k našim nadstandardním aktivitám.
Během školního roku podnikáme výlety do ZOO
Plzeň, ZOO Praha, plavbu parníkem po Vltavě, návštěvu sklárny v Nenačovicích, návštěvu Planetária v Praze. Dále máme zařazeny návštěvy divadel
v Praze a Příbrami, 1 - 2x přijíždí divadelní společnost do MŠ, 1 - 2x ročně vyjíždíme do školy
v přírodě. Mezi naše turistické akce patří pochod
na hrad Točník. Dále se děti pravidelně zúčastňují
předplaveckého výcviku v OA v Berouně.
Ve vzdělávání mimořádně nadaných, talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových kroužků, které vedou učitelky naší MŠ. Jedná
se o hudební kroužek, taneční kroužek a výuku hry
na zobcovou flétnu. Dále je to výtvarný kroužek,
kterého se mohou zúčastňovat i naše děti a vedou
ho pí uč. Palánová ze ZŠ a pí Kadlecová, výtvarni-

Foto: Archiv MŠ Žižkova.

ZÁPIS DO MATE¤SKÉ ·KOLY
V ÎIÎKOVù ULICI
A

DEN OTEV¤EN¯CH
DVE¤Í

5. kvûtna 2005
od 8 do 11 hod.
a od 14 do 16 hod.
ZAPISUJEME DùTI OD 2,5 LET
S SEBOU SI VEZMùTE
RODN¯ LIST DÍTùTE.
T ù · Í M E S E N A VA · I N ÁV · T ù V U .
ce. Jako poslední je to výuka anglického jazyka,
zajišťována agenturou Tour Praha a sl. Marií
Machovou.
Tyto aktivity doplňují celoroční vzdělávání dětí,
kde upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání
jako základ veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme rozvíjení komunikačních dovedností
dětí. Veškeré snažení všech zaměstnanců mateřské
školy, nejen pedagogů, směřuje k tomu, aby bylo každé dítě u nás maximálně šťastné a spokojené.
Zdeňka Pacourková,
ředitelka MŠ Zdice, Zahradní 801
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Zveme na zájezd
Kulturní komise a Společenský klub Zdice pořádají v pátek 27. května 2005 polodenní zájezd:
Lány - hrob a muzeum TGM, návštěva zámeckého parku
Lhota u Bratronic - skanzen výroby dřevěného uhlí.
Odjezd ve 12 hodin z náměstí. Cena 70,- Kč.

SPOLEâENSK¯ KLUB
ZDICE VÁS ZVE NA
TRADIČNÍ JARNÍ KONCERT - středa 4. 5.
Účinkují: Dětský pěvecký sbor Skřivánek,
Zdický vokální smíšený sbor a hosté ze ZUŠ
Václava Talicha - Beroun. Začátek v 18 hodin,
vstupné 40,- Kč. Předprodej: Spol. dům Zdice Po Čt 7 - 15.30 hod., Pá 6 - 14.30 hod.
NÁRODNÍ VÝSTAVU KOČEK - sobota 21. 5.,
Společenský dům Zdice.
Otevřeno pro veřejnost od 9 do 17.30 hod.
BESEDU S CESTOVATELEM VLADIMÍREM
VOKÁČEM - čtvrtek 26. 5. - Spol. dům
Téma besedy: INDONÉSIE - příroda, katastrofa
tsunami. Začátek v 18 hod., vstupné 20,- Kč, beseda je doplněna promítáním filmu.
Prodejní akce ve Spol. domě: 3., 10., 12., 13., 17.,
19., 20., 24., 25. a 31. května.
Přemysl Landa

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM KVùTEN 2005
So 7. 5. BLADE: TRINITY, vstupné 60,- Kč,-.
Wesley Snipes znovu jako komiksový upír.
Začátek 17.30 hod.
So 14. 5. HITCH: Lék pro moderního muže,
vstupné 60 Kč,-. Znáte "schůzkologa"? Will Smith
svoji roli umí dokonale. Začátek 17.30 hod.
So 21. 5. ROBOTI, vstupné 60,- Kč. Z doby ledové do doby plechové. Animovaná rodinná komedie. Začátek 17.30 hod.
So 28. 5. CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ,
vstupné 60,- Kč. Dobrodružný příběh v českém znění podle románu Julese Verna. Začátek 17.30 hod.

OâKOVÁNÍ
Dne 7. května 2005 proběhne očkování psů
proti vzteklině a králíků proti králičímu moru
a myxomatóze.
ČERNÍN: 8.00 - 8.30 hod. u zastávky
KNÍŽKOVICE: 8.45 - 9.15 hod. u prodejny
ZDICE:10.00 - 12.00 hod. u kostela
Očkování králíků - od 12.00 hodin
Zájemci o očkování králíků se mohou nahlásit
na MěÚ Zdice u ing. Petákové, tel.: 311 685 105.
Ochranné očkování hradí majitelé psů a králíků.
Výjimkou jsou psi slepečtí, u nichž je očkování
bezplatné. Majitelé psů očkovaných individuálně
(mimo hromadnou akci) předloží na MěÚ Zdice
potvrzení o vakcinaci psa proti vzteklině.

Pozoruhodná v˘stava
Dokončení ze str. 1.
Na výstavních panelech byl dokumentován případ Josefa Piláta ze Hředel, který měl údajně střílet na německého rotmistra SS Altmayera v blízkosti Samohelky dne 17. 11. 1939. Pokud by k tomu skutečně došlo, následky pro zdické občany
nelze domyslet. Výstava byla ještě doplněna autentickými výzvami a vyhláškami z doby Protektorátu
Čechy a Morava.
Bohatou fotodokumentaci umocnily uniformy
německých, sovětských a amerických vojáků, jejich výzbroje a výstroje, obohacené přehlídkou řádů a vyznamenání, včetně měny platící v té době.
Pokud to omezené prostory výstavní síně dovolily,
byly zde k vidění přenosné zbraně všech hlavních

účastníků 2. světové války, kulomety počínaje
a osobními zbraněmi konče.
Je třeba všem členům Klubu vojenských historických vozidel Zdice poděkovat za uspořádání pozoruhodné výstavy, která všem generacím spoluobčanů přiblížila významné dny na konci nejstrašnější války, jakou svět kdy poznal. Poděkování náleží i panu Pavlu Dušánkovi za zapůjčení části fotodokumentace z revolučních dnů roku 1945.
Všem členům Klubu je třeba popřát mnoho úspěchů v další sběratelské a dokumentační činnosti,
která budoucím generacím přiblíží jak dobu nacistického temna, tak šťastný návrat svobody do nově
obnoveného státu Čechů a Slováků.
Josef Hůrka

Ve Spoleãenském domû zavládla neb˘valá atmosféra
V sobotu 26. března se už od brzkého večera
začaly scházet skupinky lidí před zdickým
Společenským domem. Pro nezasvěceného sledovatele to byl jev naprosto odlišný od zdické
atmosféry v běžný víkendový den. Kolem sedmé
hodiny se skupinky nadšenců proměnily v dav
očekávající jakýkoliv náznak pootevření vchodových dveří a vpuštění do sálu zdického
Společenského domu. Dovnitř se k nevoli všech
postávajících dostal jen mladík z donáškové
služby. Podle počtu prodaných lístků se koncertu mělo zúčastnit 800 lidí.
Úderem osmé hodiny se začali pomalu, ale jen
díky precizní kontrole lístků, trousit první lidé do
sálu a zabírat si ta nejlepší místa. Sál se pomalu plnil, lidí stále přibývalo, vzduch houstnul a všichni
očekávali začátek.
Jak to tak na koncertech bývá, na řadu přišla nejdříve předkapela. Ve Zdicích se představila kapela
La Grupa v čele s nadějnou zpěvačkou. Jejich úkolem bylo naladit lidi na hlavní část programu, a tou
byla skupina Divokej Bill v čele s kapelníkem
Vaškem Bláhou, známá především hity jako je
Malování, Plakala, Pocit, Znamení, Rozárka a další.
Úvalská kapela Divokej Bill byla založena v průběhu roku 1997. První album jim vyšlo v roce
2000 pod názvem "Propustka do pekel" a největším hitem se stala skladba "Plakala". Druhá deska
dostala jméno podle písničky "Svatá pravda" a klip
byl na pomalejší hit "Miláčku, co je ti". Třetí deska "Mezi nima" se stává zlatou za 10 tisíc proda-

ných kusů. Singlová písnička "Znamení" otevřela
kapele cestu do většiny rádií. Za večer zaznělo od
kapely kolem 20 skladeb, některé méně známé, některé známější, dokonce zahráli i jednu skladbu
z připravované desky.
Po poslední písničce, kdy kapela odešla z pódia,
se ztrhla vlna potlesku, pískotu a vyvolávání, jen
aby se kapela vrátila a přidala ještě nějaký ten hit.
Jak to tak obyčejně bývá, největší hity si kapela nechala na samotný závěr. Tou úplně poslední skladbou od skupiny Divokej Bill, která se rozezněla
zdickým sálem, byla Rozárka. Nebyla ale písničkou zdaleka poslední. Na samotný závěr došla řada i na zlidovělé písničky, které si zazpíval opravdu každý, a nebylo třeba ani hudebních nástrojů.
Po posledním potlesku se lidé začali v poklidu
rozcházet do svých domovů či hospůdek, v hlavách
jim zněly melodie skladeb, které večer slyšeli,
a myslím, že nejeden zdický občan byl hrdý nejenom na to, jaký koncert se tu uspořádal, ale kolik
přišlo lidí a že to stálo opravdu za to! Velký dík
patří nejenom všem zúčastněným za báječnou atmosféru, ale i vedení Společenského klubu, jmenovitě panu Landovi za skvěle zvládnutou organizaci
koncertu. Jen tak dál.
Lucie Trunečková
Vzkaz od kapely Divokej Bill:
"Lidi byli výborný. My jsme se dostávali z kocoviny z předešlýho koncertu v Nejdku, takže ten výkon nebyl stoprocentní, ale tak na 98 %." DB

Český svaz chovatelů
základní organizace chovatelů koček Zdice a město Zdice Vás zvou na

I. NÁRODNÍ VÝSTAVU KOČEK
Memoriál Stanislava Petrenky,

Společenský dům Zdice 21. května 2005
Program výstavy:
9.00 hod.
zahájení výstavy
9.00 - 15.00 hod. výstava koček, posuzování
15.00 - 15.30 hod. vyhodnocení výtvarné
soutěže dětí

15.30 - 17.00 hod. soutěž o nejlepší zvíře
výstavy BEST IN SHOW
17.30 hod.
ukončení výstavy
Vstupné: dospělí - 30,- Kč, děti - 15,- Kč
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Vzpomínka na kvûtnové dny roku 1945
Připomeňme si události ze života zdické měšťanské školy v květnových dnech roku 1945,
jak jsou zaznamenány ve školní kronice:
"Pro velmi časté a náhlé nálety hloubkových letců nebylo možné zajistit, že by žactvo mohlo včas odejít do krytů, pročež ředitel
školy zastavil dne 24. dubna vyučování.
V sobotu dne 5. května ve čtvrt na deset
dostal ředitel Václav Brynda zprávu, že na
farní budově byla vztyčena československá
vlajka. Vyzval tedy školníka B. Sklenáře, aby
s ním šel na budově chlapecké školy vyvěsit
již připravený prapor v československých
barvách. Zatím přišel do školy i odborný učitel St. Šmirgl a společně vešli do kreslírny,
kde byla kancelář štábu německého motor.
dělostřeleckého pluku. Ředitel oznámil shromážděným členům štábu, že nastal státní převrat a že vyvěsí z okna československý prapor. Důstojníci sice protestovali, leč československý prapor byl přece vyvěšen, což bylo obecenstvem, které před školní budovou
napjatě očekávalo, radostně uvítáno.
Německá stráž v hlavním vchodu do školy pod československým praporem - zůstala
v plné zbroji (viz obrázek) až do příchodu
vojska generála Vlasova, které německé vojsko odzbrojilo. Příštího dne příslušníci německé branné moci byli jako váleční zajatci
odvedeni do obecné školy.
V dalších dnech nastala těžká práce s úklidem školy. Leč i tato obtíž byla zdolána obětavostí některých členů sboru a matek žáků, které ochotně přišly na pomoc. V úterý 22. května
bylo opět zahájeno pravidelné vyučování."
Poznámka: Budovou chlapecké školy je třeba rozumět přední budovu ZŠ, kreslírna byla
v 1. poschodí, dnes učebna chemie s kabinetem.

Rozhovor občanů s vlasovci.

Slavnostní nástup vojenských záloh Československé armády.

Zdičtí občané doprovázejí des. asp. Gustava Kubáska (uprostřed) do měšťanské školy na jednání o kapitulaci místní německé posádky.
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První sovětské tanky projely Zdicemi 10. 5. 1945.
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Návrat jednotek Československé obrněné brigády ve Velké Británii do vlasti.
Průjezd Zdicemi 21. 5. 1945.

Členové Revolučního národního výboru ve Zdicích (s páskami na rukávech).
V uniformách místní protektorátní četníci. S páskou pátý zleva uč. Velc, vedle předseda RNV Bátko, za ním starosta Klatovský, vzadu farář Komorous a další.
Fotografie je pořízena před tehdejší radnicí v Žižkově ulici (dnes mateřská škola).
Nástup vojenských záloh čs. armády po vyhlášení mobilizace škpt. Šáchou
dne 5. 5. 1945.

Přísaha 5. 5. 1945

Shromáždění občanů v centru města při provolání Revolučního národního výboru k občanům 5. 5. 1945. V úvodu provolání RNV bylo shrnuto vše, co provázelo náš národ za dobu šestileté okupace, bylo poděkováno spojeneckým
vojskům, zvláště pak Rudé armádě za postupné osvobození naší vlasti. Důraz
v provolání byl dán na tehdejší revoluční dobu, na nutnost začít okamžitě budovat republiku, vést obchodní a výrobní činnost, respektovat všechna opatření vedená k bezpečnosti občanů, zajišťovat a vyhledávat kolaboranty a zrádce
a předávat je k vykonání spravedlnosti tzv. soudu.
Všechna foto: Archiv Pavla Dušánka.
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ÎIDÉ
A DIKTÁTO¤I
20. STOLETÍ
Pochopit psychologii německého národa
v období mezi dvěma světovými válkami 1918 1939 vyžaduje alespoň z části znát, co se v této
zemi odehrávalo po prohrané první světové válce 1914 - 1918. Utrpěnou porážku německý národ nestrávil, a demokratické síly v Německu
nedokázaly národu vysvětlit příčinu a důvody,
které k ní vedly. Nedokázaly vyvést tuto zemi
z psychického ponížení. Rovněž se nesjednotily
na konkrétních cílech a programu, který by přijala za svůj většina národa.
Toho obratně dokázal využít Adolf Hitler spolu
se svými soukmenovci a vytyčil jednoznačný směr
nacistické straně - odstranit podmínky a důsledky
nadiktované poraženému Německu vítěznými státy. Ve své knize Mein Kampf (Můj boj), vydané
v roce 1925, ohlásil Adolf Hitler svůj záměr, že
v případě uchopení moci vyhubí všechny Židy žijící v Německu. Ty totiž považoval za příčinu všeho
zla, které bylo způsobeno v době první světové války německému národu. Ukázal na nepřítele a německý národ tomu uvěřil.
Po nástupu k moci v roce 1933 postupně odstranil nezaměstnanost, podpořil činnost průmyslu,
zvláště zbrojního. Podporoval výstavbu nových závodů, dálnic, průplavů a vodních cest jako přípravu na válečný konflikt Německa s ostatními evropskými národy. Většina Němců vůbec nerozpoznala,
kam všemi těmito opatřeními směřuje. Národ propadl hysterickému uctívání jeho osoby a jím hlásaných nacistických ideí. Kulturní a vzdělaný německý národ podlehl šíleným teoriím o nadřazenosti německé rasy nad ostatními národy a rasami
světa, zvláště pak nad Židy, Slovany a cikány. Že je
vede Hitler do nové, mnohem strašnější války, pochopilo jen málo Němců. Ti, kteří to včas rozpoznali, raději emigrovali, mimo jiné i do tehdejšího
Československa.
Počátek protižidovských pogromů nastal o tzv.
"Křišťálové noci" dne 10. listopadu 1938, kdy nacistické hordy vytloukaly výkladní skříně židovských
obchodů a synagog v Berlíně i v ostatních městech
Velkoněmecké říše. Jako záminku k tomuto běsnění
využili atentát na německého diplomata Ersta
von Ratha, spáchaný židovským emigrantem
z Německa Grynspanem dne 7. listopadu 1938
v Paříži. "Křišťálová noc" odstartovala veřejně vedený boj se židovskou komunitou v Německu, do té
doby diskriminovanou před světovou veřejností
v tajnosti. Podle pokynů bylo zatčeno a do koncentračních táborů odvezeno na 30 000 Židů. Zvláštní
pozornost byla věnována zámožným židovským rodinám, protože nacistům se jednalo také o jejich bohatství, které potřebovali do vojenskými výdaji vyčerpané státní pokladny. Tato akce také prokázala,
že psychické zpracování podvědomí německého národa je dokonalé, protože nikdo proti této brutální
akci neprotestoval a většina Němců s ní souhlasila.
Nacistické vedení tuto skutečnost rychle pochopilo,
a napříště používalo k odsouvání a likvidaci Židů
právní a byrokratické prostředky. Na této praxi se do
konce druhé světové války už nic nezměnilo.
Pro separaci Židů vytvořili nacisté tzv. židovská
ghetta. K těm nejznámějším patřila ghetta v Te-

Základní osvětimský koncentrační tábor - dnes muzeum holocaustu.
Foto: Josef Hůrka.
rezíně, Varšavě, Lvově a dalších evropských městech. Zde žili Židé odděleně od ostatního světa,
vzájemně se mohli stýkat, vyhrazený prostor však
nesměli opouštět. Mohli si vytvořit vlastní samosprávu a zřídit základní školy.
K úplné likvidaci Židů byl pak vytvořen po obsazení Polska koncentrační tábor Osvětim. Tady
Hitlerův "nadčlověk" vymyslel velkokapacitní lidská jatka, která pak se vší německou důkladností také realizoval. Místo, které si pro koncentrační tábor
vybrali, nebylo náhodné. Osvětim se nachází mezi
Katovicemi a Krakovem, v bažinaté krajině plné
komárů přenášejících nakažlivé choroby, zvláště
pak bahenní zimnici. Předpokládali, že lidé, žijící
v nezvyklém prostředí bývalých vojenských kasáren
polské armády, ve špíně, špatně živení a denně stresovaní, budou umírat přirozenou cestou, tělesným
a duševním vyčerpáním. Nestalo se tak. Člověk se
dokáže přizpůsobit nevhodnému a nezdravému prostředí. Navíc deportace "nežádoucích" nebyla po
stovkách, ale s postupnou okupací evropských národů nacisty dosahovala desetitisíců. Bylo proto nutno
vybudovat v blízkosti Osvětimi nový tábor, nesoucí
jméno Birkenau - Březinka. V něm realizovali fašisté plynové komory a kremační pece, ve kterých
po stovkách denně likvidovali nejen Židy, ale
i ostatní příslušníky okupovaných národů.
Mnozí sloužili pro pseudovědecké pokusy pomatených jedinců - lékařů, kteří na mladých
a zdravých lidech zkoušeli své zvrácené "léčebné"
metody a nové neověřené léky. Tito lidé trpěli ze
všech nejvíce. Byli odsouzeni k pozvolnému umírání, a pokud přežili, zůstali pro zbytek života tělesně, ale hlavně duševně postiženi.
Podle přesně vedené evidence zahynulo v koncentračním táboře Osvětim na 3 899 000 nevinných lidí. Z toho 150 000 Čechoslováků, stejný počet Francouzů, 2 300 000 Poláků, ale i 250 000 německých Židů a antifašistů. Osvětim, jako celá řada dalších koncentračních táborů, které nacisté po
celé Evropě vybudovali, ukazuje, kam až vede cílevědomé, demagogické a psychické působení
zvrácených ideologů na masy jinak inteligentního
a vzdělaného národa.
Klasickou ukázkou postoje druhého diktátora
20. století - Stalina - bylo Varšavské povstání proti
německým okupantům v roce 1944, které vzniklo
právě v židovském ghettu, pod vedením Bor
Komorowského. Zatím co bezbranní Poláci všemi

dostupnými prostředky bojovali proti německým
okupantům, vojska Rudé armády tomuto řádění
přihlížela z druhého břehu řeky Visly, aniž by okamžitě zasáhla. Tady je na místě poznamenat, že
vzhledem k rychlému postupu sovětských vojsk na
Varšavu, došlo k jejich vyčerpání a odtržení od týlových jednotek zabezpečujících útočící vojska. Ta
zaostala o více jak 200 km za čelnými bojovými
jednotkami. Bylo také třeba se připravit na obtížný
přechod řeky Visly. To si všechno vyžádalo několik týdnů oprávněného zdržení. Po ukončené přípravě však marně čekala sovětská vojska, na čele s
armádním generálem Žukovem, na Stalinův rozkaz
k obsazení Varšavy. Důvodem nepochopitelného otálení Stalina byla skutečnost, že povstání bylo řízeno židovskými představiteli a podporováno polskou londýnskou vládou, která povstání s ním nekonzultovala. Následkem tohoto postoje zahynuly
zbytečně tisíce Poláků, a Varšava byla německou
armádou prakticky srovnána se zemí. Teprve po
úplném potlačení Varšavského povstání Němci dostala sovětská vojska od Stalina rozkaz k překročení řeky Visly a k osvobození zničeného města.
(Maršál G. K. Žukov: Vzpomínky a úvahy.)
Vraťme se však k utrpení prostých židovských
rodin v naší zemi, které podle vlastní zkušenosti
dostatečně výmluvně popsal ve svých knihách Ota
Pavel. Zvláště v knize "Smrt krásných srnců" poukazuje na tíhu, která na něho jako nezletilého doléhala po zatčení otce a odvedení obou starších bratrů do terezínského ghetta. Starost o mámu, s kterou zůstal doma, se na jeho duševním a tělesném
zdraví projevila v dospělém věku. Zemřel předčasně ve čtyřiceti dvou letech. Nejlépe to vyjádřil slovy: "Někteří lidé mi s chutí říkají, že vypadám skoro na šedesát a že mám v očích smutek. Když jsem
byl u pana Wericha na Kampě, ptal se mě, kolik je
mně vlastně let. Odpověděl jsem, že tři sta. Usmál
se, ale ne moc vesele, a povídal, abych mu o sobě
něco řekl. Když jsem skončil, přikývl, že je mi tedy tři sta let, ale dodal, že jsou zřejmě také lidé,
kterým je třeba i tisíc let nebo milion, podle toho,
co prožili. Já jsem s ním souhlasil. Nesměle jsem
se zeptal, a kolik let je vám pane Werichu?"
Tento úryvek z rozhovoru obou mužů snad nejlépe
dokresluje absurdnost rasové nenávisti vůči Židům,
a nejen vůči nim. Válečné hrůzy a genocida, která před
60 lety skončila, se již nesmí v žádné formě v Evropě,
ani jinde ve světě opakovat.
Josef Hůrka
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Srdeãné pozvání do Tmanû
Ve sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské ve Tmani
se ve státní svátek v neděli 8. května t. r. koná u příležitosti 60. výročí
ukončení 2. světové války SLAVNOSTNÍ HUDEBNÍ SETKÁNÍ, při
němž se představí:
1. Zdický pěvecký smíšený sbor za řízení Mgr. Bohumily Vokáčové.
2. Slavnostní projev k tomuto vysoce významnému výročí přednese starosta města Zdice Mgr. Miroslav Holotina.
3. Hlavním bodem pořadu je vystoupení výtečného tenoristy Luboše
Karhana, za hudebního doprovodu čestného občana města Zdice Josefa
Jonáše, který doprovodí střídavě na E-piano, keyboard a kostelní varhany.
Oba umělci žijí dlouhodobě v Německu a se svými pořady již vystupovali
s mimořádným úspěchem v Německu, Francii, Itálii a Španělsku.
Ke vzpomínce na tento historicky významný den srdečně zve Rada
starších Církve čs. husitské ve Tmani. Začátek v 17 hodin.
Pro účastníky této akce ze Zdic a okolí bude na autobusovém nádraží ve
Zdicích přistaven autobus. Odjezd do Tmaně v 16.30 hod. Jízdné zdarma.
Toto hudební setkání finančně podporují: Ing. Josef Stehlík, soukromý
zemědělec, Chodouň, Sběrné suroviny - Miroslav Lorenc, Zdice, Studio

Menhart - Alexandra a Michal Francovi, Praha, Pekařství - Ing. Oldřich
Johan, Zdice, Kovo - František Johan, Zdice, Elektronika servis - Jiří Johan,
Zdice, Stavebniny - Karel Freyburg, Zdice, Stavební firma - Václav
Černovský, Chodouň.

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci květnu 2005 oslaví:
95 let - Anna Vlčková, Zdice
94 let - Božena Drmlová, Zdice
94 let - Antonie Šmídová, Zdice
90 let - Anežka Hůrková, Zdice
86 let - Jana Tomášková, Zdice
83 let - Albína Rosenbaumová, Zdice
82 let - Miroslav Pazdera, Zdice
81 let - Otilie Sládková, Černín
81 let - Františka Šimková, Zdice
80 let - Ludmila Mužíková, Zdice
80 let - Milada Sklenářová, Zdice
80 let - Miloslava Šteflová, Zdice
80 let - Helena Varvařovská, Zdice
80 let - Jan Vrba, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

PODùKOVÁNÍ
Vážení přátelé, děkuji touto cestou všem, kteří jste projevili svou
účast mojí rodině a věnovali tichou
vzpomínku panu JAROSLAVOVI
HRDÉMU (školníkovi v.v.).
Děkuje manželka a dcery
s rodinami.

NARODILI SE
21. 3.
22. 3.
22. 3.
24. 3.
29. 3.
29. 3.
31. 3.

OPUSTILI NÁS

Veronika Dvořáková, Zdice
Martin Růžička, Zdice
Dan Sklenář, Zdice
Elizabeth Merhautová, Zdice
Lenka Soukupová, Chodouň
Nicol Štampferová, Knížkovice
Tomáš Bacík, Zdice

11. 3.
17. 3.
18. 3.
23. 3.
23. 3.
25. 3.
3. 4.
3. 4.

❁❁❁❁❁
Děkuji touto cestou z celého srdce všem, kteří se přišli v pátek
8. dubna 2005 poklonit do hořovické obřadní síně památce mojí
drahé maminky, paní Marie
Smíškové - rozené Polívkové.
Zemřela krátce před svými 97.
narozeninami, kterých by se dožila
4. května. Byla nejstarší zdickou paní učitelkou a poslední žijící členkou učitelského sboru z doby otevření
nové školy v roce 1934.
Za vřelá slova útěchy, květinové dary milované mamince na rozloučenou a za vzpomínku děkuje dcera Jana.

62 let
91 let
74 let
86 let
65 let
76 let
97 let
41 let

VZPOMÍNKA
Dne 13. května uplyne velmi smutný rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný
a nenahraditelný manžel, tatínek a dědeček pan ZDENĚK JUNGMANN.
Stále vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinou.
❁❁❁❁❁
Dne 8. dubna uplynulo 10
let od úmrtí pana VLADIMÍRA SÝKORY ze Zdic.
Za srdečnou vzpomínku děkuje manželka s rodinou.

❁❁❁❁❁

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem EMANUELEM SKLENÁŘEM.
Rovněž děkujeme za projev soustrasti a květinové dary. Sestra a bratr s rodinami.

Emanuel Sklenář, Zdice
Milada Oličová, Zdice
Anna Hříbalová, Chodouň
Zdeňka Kocmanová, Zdice
Jaroslav Hrdý, Zdice
Václav Tvrdek, Zdice
Marie Smíšková, Zdice
Milan Popelka, Zdice

❁❁❁❁❁

Člověk žije tak dlouho, dokud se na něj vzpomíná.
Dne 31. května vzpomeneme 1. smutného výročí úmrtí
manžela, tatínka a dědečka,
pana ANTONÍNA BORECKÉHO ze Zdic.
Kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, děti s rodinami a bábinka.
❁❁❁❁❁
Dne 8. května uplyne 10
let, kdy nás opustil pan
FRANTIŠEK NOVÁK.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcera s rodinou.

❁❁❁❁❁

Dne 3. května by se dožil
100 let pan RUDOLF HÁJEK, strojvedoucí ze Zdic.
Vzpomíná syn s rodinou.

Dne 1. května uplyne 1 rok
od úmrtí paní HANY
SKLENÁŘOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Manžel a děti.

BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 10. května oslaví 94. narozeniny paní BOŽENKA DRMLOVÁ.
Do dalších let jí přejí hlavně zdraví a štěstí vnuk
Láďa s rodinou a dcery Jarmila, Jana a Libuše
s rodinami.
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Ze Zdic do zemû

faraonÛ
Požádal jsem paní Zdenu Fišerovou, která
navštívila loňského roku Egypt, o rozhovor, co
pro ni návštěva této kolébky civilizace znamenala. V příjemném prostředí zaplněném překrásnými suvenýry z desítek zemí světa ochotně
odpovídala na mé dotazy pro naše čtenáře.
• Kdy a jak se zájezd do této země uskutečnil?
Na jaře minulého roku. Letěli jsme z Prahy do
města Hurgháda ležícího na břehu Rudého moře. Již
samotný pohled z přistávajícího letadla na osvětlené
město a přilehlé ostrovy byl nezapomenutelný.
Hodiny ukazovaly právě půlnoc. Konečně jsme na
pobřeží celosvětově uznávaných vod vhodných pro
sportovní potápění za účelem pozorování podmořského života. Po ubytování v hotelu následují dva dny
odpočinku spojeného s koupáním v Rudém moři.
• A co následovalo po dnech odpočinku?
Přesun autobusem z Hurghády do Asuánu.
Autobusy a osobní auta se musí soustředit na určeném místě a pak za doprovodu egypské policie
a vojska se kolona přesouvá do Asuánu. Toto bezpečnostní opatření bylo přijato po spáchání hromadného atentátu na zahraniční turisty v devadesátých
letech. Cesta vedla kamenitou pouští, a pokud procházela skalním masivem, byla do něho vytesána.
Trvala bezmála celý den, včetně zastávek na občerstvení v hotelích vybudovaných v zelených oázách.
• Viděli jste Asuánskou přehradu a Násirovo
jezero nad přehradou?
Bohužel neviděli. Zato jsme navštívili "perlu
Egypta" chrám Filé, vystavěný ve 4. stol. před n.l.
Původně stál na ostrově, který byl zaplaven vodou
Asuánské přehrady, proto byl přemístěn na jiný
ostrov. Je opravdu úchvatný.
Přesun z Asuánu do Luxoru se uskutečnil na hotelové lodi. Cesta trvající 4 dny byla přerušována
v jednotlivých městech ležících na březích Nilu, kde
se nacházely významné památky egypské historie.
Tak třeba chrám Edfú, vystavěný v letech 237 - 102
před n.l. Je druhým největším chrámem v Egyptě.

Jedna z perel Egypta - chrámový komplex v Luxoru.
Foto: J. Fišer
Po celou cestu se k nám Arabové chovali příkladně, měli zájem rozprávět s každým cizincem o čemkoliv. Všichni znají anglický jazyk, mnozí i jazyky
jiných národů. Veškerou obsluhu, kuchaři počínaje
a pokojskými konče, provádí výhradně muži. Každý
den nás překvapili svéráznou ozdobou vytvořenou
z ručníku ve tvaru labutě, či jiného zvířete, což vyvolalo úsměv na tváři každého turisty. Na lodi se
denně konaly maškarní karnevaly a diskotéky.
Prodej masek byl přímo na lodi, nebo v přístavech.
• A jaký dojem na vás udělal Luxor, za antických Řeků známý jako Théby?
Je to krásné město. Jeho dominantou je Luxorský
chrámový komplex z roku 1350 před n.l. Každého zaujme svou velikostí, početným sousoším a okrasnými
malbami. Další chrám jsme navštívili v Karnaku, což
je 2 km od Luxoru. Sloupová síň chrámu má v 9 řadách 122 sloupů 21 metrů vysokých. Je světovým stavebním unikátem. Na druhém břehu Nilu se nachází
Údolí králů, což je novější pohřebiště faraonů, vysokých kněží, šlechticů a významných řemeslníků.
Jedná se o hroby umístěné v hlubokých chodbách
pod zemí. Tento způsob pohřbívání byl zvolen proto,
že hrobky v pyramidách byly vykrádány.

Charakteristické pro Luxor jsou obrovské bazary se zbožím všeho druhu, keramikou počínaje,
ošacením, kořením a upomínkovými předměty
konče. Vše se kupujícím nabízí, cena se smlouvá.
Typickým suvenýrem je dnes už vyhynulý živočich
Scarab. V kamenných obchodech je pak nepřeberné množství zlatých šperků a výrobků z alabastru.
Vyhledávaným zbožím je papyrus, staroegypský
papír, vyrobený z trávy, u nás zvané šáchor, s malbami egypských bohů.
• To jste celou dobu pobytu cestovali?
Nikoliv. Po návratu autobusem zpět do Hurghády jsme poslední dny věnovali odpočinku a koupání. Zájmem mladých bylo pozorování podmořského života za pomoci potápěčských brýlí a dýchací
trubice.
• Jak byste návštěvu Egypta závěrem zhodnotila?
Egypt je velice zajímavá země, která se příkladně
věnuje turistickému ruchu. Kdekoliv jsme byli, ať
v poušti nebo v hotelu u moře, bylo o nás vzorně
postaráno. Každému, kdo touží podívat se někam
do světa, mohu návštěvu této země doporučit.
Za zajímavý rozhovor a poutavé vyprávění
děkuji.
Josef Hůrka

Aerobní cviãení

Společenský dům Zdice středa 11. 5. 2005

s therabandem,
s overballem, poweryoga

PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE SENIORŮ

od 14. bﬁezna kaÏdé pondûlí
od 20 hodin v 1. Z· Hoﬁovice

Herci divadla Rozmarýnek z Mostu účinkují v pořadu
"Písničky, které mám rád".
Přijďte si poslechnout melodie ze starých filmů a muzikálů.
Občerstvení zajištěno. Začátek v 17 hodin.

Tel.: 737 864 039, www.vojtapalek.com

Opět v provozu

AUTO·KOLA
BURE·
Přihlášky ve zdické
kanceláři Fedos,
Palackého náměstí 3,
naproti autobusovému nádraží

realitní a dražební společnost
jsme malá, ale spolehlivá firma, nabídnûte nám svojí nemovitost, zajistíme
Vám bezstarostn˘ prodej ãi pronájem v západní ãásti Stﬁedoãeského kraje
kancelář Palackého 70, Dobřichovice 252 29
Tel. + fax : 257 712 671
e-mail: info@infocredit-reality.cz
kontaktní osoba: Hana Geisslerová Brejlová

www: infocredit-reality.cz
736 673 909
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Pozvánka na turnaj odbíjené
TJ Lokomotiva Zdice, odbor Sport pro
všechny, z pověření RC SPV Beroun pořádá
v sobotu 21. 5. 2005 turnaj mužů a žen v odbíjené (družstvo může být doplněno dorostenci nebo dorostenkami).
Turnaj je určen pro hráče a hráčky neregistrované ve svazu odbíjené bez ohledu členství v tělovýchovné organizaci. Hraje se na hřišti s umělým povrchem vedle haly TJ Lokomotiva Zdice.
Muži: prezentace od 8.30 do 9 hod., ženy: prezentace v 10 - 10.30 hod. Zdravotní zajištění všichni účastníci turnaje hrají na vlastní nebezpečí,
průkazy zdravotní pojišťovny s sebou. Startovné členové ASPV 200,- Kč za družstvo, ostatní 300,Kč za družstvo.
Odbor SPV TJ Lokomotiva Zdice předem vítá
všechny účastníky turnaje. Těšíme se na vaši účast
a přejeme herní pohodu!

MASÉRSKÉ SLUŽBY
Mgr. Michal Babor
Pro klienty zdravotní
pojišťovny Metal Aliance
masáže zdarma.
Zdravotní středisko Zdice
Tel.: 602 215 561

Z DENÍKU
POLICIE âR
14. 3.: Krádež kabelky, kterou poškozená zapomněla ve vlaku - je v šetření.
15. 3.: NP ukradl v Černíně kompresor a střešní latě, izolační materiál z plechové garáže na rekonstrukci domu MěÚ Zdice - je v šetření - neviděl někdo pachatele?
16. 3.: Krádež peněženky s doklady, OP, ŘP, částkou 2.000,- Kč a platební kartou ve firmě za provozu - je v šetření.
16. 3.: Omezování osobní svobody, vydírání a krádež elektroniky na několika místech kraje - je
v šetření.
20. 3.: NP se vloupal do rekreačního domku č. 281
ve Zdicích, kde odcizil obraz 40 x 30 motiv zákoutí v parku, obraz zimní krajina 40 x 30, sošku
Panny Marie vel. 12 - 15 cm, zrcadlo v dřevěném
rámu - neviděl někdo pachatele? Nenabízel někdo
věci ke koupi? Žádáme o pomoc při pátrání.
26. 3.: NP ukradl několik kol z osobních vozidel
Fabie - v DRUPOLU - žádáme o pomoc občany,
neboť kompletní kola zn. Matador 185/60 R 14 čtyři kusy a další kola zn. Kléber 185/60 R 14 by mohl někdo nabízet k prodeji.
1. 4.: Krádež osobního vozidla Š 120. Dalším šetřením bylo zjištěno, že vozidlo odcizili tři muži
z Berouna, auto rozřezali a prodali do Kovošrotu jsou stíháni pro neoprávněné užívání cizího mot.
vozidla.
Tyto skutky jsou šetřeny jako trestné činy.
16. 3.: Krádež sekerky a uříznutá hadice od čerpadla z Nerudovy ulice - je v šetření.
24. 3.: Založení černé skládky na bývalém platu
hnojiště na cestě do Knížkovic - je v šetření.
27. 3.: Při silniční kontrole ve Zdicích kontrolován
řidič z Chodouně, který před jízdou požil alkohol.
Bude oznámen správnímu orgánu MěÚ.
Všechny tyto skutky jsou šetřeny jako přestupky.
Mjr. Bláha, vedoucí oddělení

Zdické meteorologické okénko
V měsíci březnu bylo 6 dní jasných, 3 dny skoro jasné, 5 dní polojasných, 5 dní oblačných, 3 dny
skoro zatažené a 9 dní zatažených. Celkem bylo 11
dní mrazivých s teplotou mezi - 0,1° C až - 10° C
a 5 dní artických s teplotou pod - 10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 18° C 2. 3. (středa), 15° C 4. 3. (pátek), - 14° C 3. 3. (čtvrtek), - 11° C
1. a 5. 3. (úterý, sobota), - 9° C 11. 3. (pátek),
- 7° C 7. a 10. 3. (pondělí, čtvrtek), - 5° C 6., 20.,
21. 3. (neděle, neděle, pondělí).
Nejchladnější den: středa 2. 3., kdy se teplota pohybovala od - 1° C do - 18° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 17° C 18., 24., 25., 26.
3. (pátek, čtvrtek, pátek, sobota), 16° C 17., 28.,
29. 3. (čtvrtek, pondělí, úterý), 14° C 16. 3. (středa), 13° C 27., 30. 3. (neděle, středa), 12° C 22.,
31. 3. (úterý, čtvrtek).

Nejteplejší den: pátek 18. 3., kdy se teplota pohybovala od 11° C do 17° C.
Průměrná teplota za měsíc březen: + 4,08° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 974 milibarů, t.j. 730,6
torrů 12. 3. (sobota).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1007 milibarů, t.j. 755,5
torrů 10. 3. (čtvrtek).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 4,33
l vody 12. 3. (sobota), 3,54 l vody 9. 3. (středa),
3,34 l vody 13. 3. (neděle).
Celkem v měsíci březnu napršelo a nasněžilo:
20,53 l vody na 1 m2.
Poznámka: Ve středu 9. 3. napadalo 5,5 cm, ve
čtvrtek 10. 3. 4 cm, v sobotu 12. 3. 6,5 cm a v neděli 13. 3. 5 cm sněhu. Dík kolísajícím teplotám
sníh postupně odtával.
Josef Hůrka

Turistick˘ svátek ve Zdicích
Po nelichotivých meteorologických předpovědích přivítal v sobotu 16. dubna 2005 krásný slunečný den na 400 turistů z celé České republiky
a širokého okolí na 15. ročníku dálkového pochodu Hájemství zelené. Pochod byl rozšířen
o cyklotrasy 27, 47 a 58 km. Pochodovalo se na
9 trasách od 10 do 50 km. Proti poslednímu ročníku se podstatně zlepšila účast zdické mládeže,
a z celkového počtu se zúčastnilo 250 dětí a mládeže do
15 let. Zvýšila se účast cykloturistů na 86. Mezi nimi
na trase 58 km šlapal i starosta města Mgr. Miroslav
Holotina a řada členů ASPV Loko Zdice.
Účast na jednotlivých trasách - pěší:
10 km - 77
35 km - 11
15 km - 86
45 km - 4

20 km - 56
50 km - 5
25 km - 8
30 km - 26
Cyklo:
27 km - 33
58 km - 21
47 km - 32
Pochod organizovalo a zajišťovalo 25 pořadatelů jak v místě startu a cíle, na kontrolách, tak
i v kuchyni při zajišťování občerstvení pro pochodníky.
Pořadatelé z KČT Lokomotiva Zdice děkují
městu Zdice za finanční dotaci na tento pochod,
panu Oldřichovi Johanovi za sponzorský dar
a všem účastníkům za podporu akce. Těšíme se
na shledanou na příštím 17. ročníku.
Za KČT Lokomotivu Zdice B. Vrba

V¯SLEDKY FK OLYMPIE ZDICE
Mladší žáci odehráli na jaře tři mistrovské
zápasy, z toho jeden vyhráli. Prohráli v Novém
Strašecí 0:3 a na domácím hřišti podlehli Novu
Kladno 0:2. Mladší žáci jsou na 13. místě krajské I. A třídy se ztrátou jednoho bodu na dvanáctou Odolenou Vodu.
Starší žáci sehráli na jaře tři mistrovská utkání,
ze kterých dokázali vytěžit šest bodů. Doma porazili Kročehlavy a Novo Kladno. Prohráli jen na půdě vedoucího Nového Strašecí. Starší žáci jsou se
ziskem patnácti bodů na desátém místě I. A třídy.
Dorost na jaře získal ze tří zápasů plný počet bodů, když doma porazil Chyňavu a Nižbor, a vyhrál
v Lochovicích. Tabulku okresního přeboru vede
dorost Olympie s náskokem pěti bodů.

"B" mužstvo získalo ze tří jarních zápasů šest
bodů, když dokázalo doma dvakrát těsně vyhrát.
Na domácím hřišti porazilo Chyňavu 3:2 a Nižbor
1:0. Na půdě vedoucího Nového Jáchymova prohrálo 1:4. "B" mužstvo je se čtrnácti body na dvanáctém místě III. třídy se ztrátou pouhého bodu na
desáté místo, na kterém je rezerva Zadní Třebáně.
"A" mužstvo na jaře ještě neprohrálo, přesto ve
dvou zápasech ztratilo. "A" mužstvo vyhrálo ve
Bzové 2:0. Na domácím hřišti však dvakrát pouze
remizovalo, s Tlusticí 0:0 a se SKP Beroun 1:1.
Postup do I. B třídy se "A" mužstvu vzdálil, protože na vedoucí Osek ztrácí již osm bodů.
Karel Dušánek

Vandalové
Vedle pravidelné rubriky "Z deníku policie ČR", by mohl být nadpis tohoto článku stálým
sloupkem každého vydání Zdických novin.
Zůstává rozum stát nad počínáním některých jedinců, žijících mezi námi, kteří v noci z 18. na 19. prosince mr. a opakovaně v noci z 26. na 27. března tr. rozbili sklo vývěsní skříňky místní organizace
Zahrádkářského svazu Zdice, umístěné proti oknům služebny Policie ČR. Nevím, co tyto zakomplexované jedince vede k takovému počínání, že ničí majetek organizace, která zrovna nevlastní přebytek finančních prostředků. Pokud nějaké má, jsou výsledkem dobrovolné a poctivé práce jejích členů. Uvedení
vývěsní skříňky do původního stavu není přece zadarmo.
Ať už je důvodem takového počínání cokoliv, popsaným jednáním to začíná, a kriminálními zločiny
mnohdy končí. Nebuďme k těmto a jiným případům vandalismu lhostejní, a mějme oči otevřené!
Josef Hůrka
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Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e
Zdice - naproti cukrárnû
NIKDE NENÍ LEVNùJI
TO TU JE·Tù NEBYLO:
Máslo - 22,90 • ·pekáãky - 46,90
Mouka - 7,90 • Mléko polotuã. - 11,90
Eidam cihla - 99,90 • Cukr - 22,90
Hera 13,90 • Olej kvalitní - 22,90
Rohlíky Berounské - 1,20
Uzeniny za super ceny: Párky - 49,90
Kabanos - 49,90 • Víd. párky - 89,90
·unka - 89,90 • Gothaj - 49,90
DrÛb. ‰unka 109,90 • Poliãan - 139,90
Loveck˘ - 129,90
Ostatní: Tûstoviny 7,90 • Keãup 9,90
Limo 2 l - 6,90 • Multivitamín 2 l - 7,90
Kávûnky 3,90 • Pa‰tika velká - 6,90
Olejovky - 9,90 • Tavené s˘ry - 19,90
Víno 1 l - 23,90 • Rum BoÏkov - 96,90
Káva - 3,90 • Paloma Káva 250 g - 23,90
Vepﬁ. konzerva - 19,90 • Jahody konz. - 11,90
Levnû koãiãí a psí krmivo

JUDr. Václav Bubník

AUTOŠKOLA
U Kovárny Zdice
Oznamujeme všem zájemcům, že v tomto
měsíci se zahajuje řidičský kurz skupiny
"B" (osobní automobil).
Cena kurzu: 5.800,- Kč (možnost splátek).
Výcvikové vozidlo: Peugeot 206.
V ceně kurzu je pravidelné občerstvení.
Učebnice zdarma jsou zajištěny.

H O T E L E M I L LY
Zdice - centrum

Novû jsme pro Vás pﬁipravili
1) KaÏd˘ den jídlo cenovû v˘hodné za
39.90 (vhodné pro dÛchodce a zamûstnané Ïeny a hlavnû s moÏností prodeje
jídla pﬁes ulici jiÏ od 10.00 hod.
Zamûstnané Ïeny si mohou urãit dobu
vyzvednutí obûdÛ i v odpol. hodinách.
Tel. ã. 311 685 151. Jídelníãek na cel˘
t˘den vyvû‰en na hotelu a na prodejnû.
2) Nové vynikající koktejly
z ãerstvého ovoce
3) Nov˘ vûdomostní automat

Přihlášky a informace lze získat v prodejně
Spotřebního zboží U Kovárny,
Velizská 597, Zdice, v trafice "HANA"
na Palackého náměstí, Zdice nebo na tel.:
311 685 708, mobil: 723 542 021.

4) Pro velk˘ úspûch prodluÏujeme
SOUTùÎ "LOSOVÁNÍ ÚâTENEK".

Těšíme se na Vaši návštěvu.

7) Od 15. 5. - 22. 5.
T¯DEN RYBÍCH SPECIALIT.

5) V nedûli 1. 5. a 8. 5. pﬁi útratû
nad 500,- Kã láhev vína ZDARMA.
6) V pátek 13. 5. - PÁNSK¯ STRIPT¯Z
rezervace 777 032 068
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