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VáÏení spoluobãané,
úvodem mi dovolte, abych Vám popřál do nového roku hodně zdraví a štěstí, řadu
úspěchů v osobním i pracovním životě.
Po listopadových komunálních volbách, s jejichž výsledky jste byli seznámeni v minulém čísle Zdických novin, došlo ve složení ZM ke změně, neboť 26. listopadu se vzdali
zvolení zastupitelé ODS i jejich náhradníci svých mandátů členů ZM. Tím klesl počet členů zastupitelů města na deset. Zákon v této souvislosti stanoví. Pokud celkový počet zastupitelů klesne pod 11 členů, končí činnost RM třicátým dnem od uprázdnění mandátů
v ZM. Znamená to tedy, že práce bude probíhat oproti minulému volebnímu období v nestandardních podmínkách. Změna spočívá v tom, že část pravomocí přejde do rukou starosty a větší část pravomocí RM přejde do kompetencí celého ZM, které se bude muset
scházet častěji, než tomu bylo doposud.
Co se týká další budoucnosti našeho města, bude se jeho vývoj odvíjet od
Programového prohlášení ZM, které by mělo být schváleno na příštím zasedání zastupitelů. S jeho obsahem se můžete seznámit vaší přímou účastí na zasedání ZM a bude také
uveřejněno ve Zdických novinách.
Ke změně dochází i v osobě tajemníka Městského úřadu Zdice, neboť ke stejnému datu, ke kterému byla podána rezignace členů a náhradníků ODS na práci v ZM, se vzdal
funkce tajemníka MěÚ pan JUDr. Ján Belička. Na jeho místo přešla od 23. prosince 2002
paní Jitka Součková.
Jitka Součková - rozená Němcová, po absolvování gymnázia v Praze a po nepřijetí na
VŠ pokračovala v nástavbovém studiu na ekonomické škole se zaměřením na zahraniční
obchod. Od roku 1987 pracovala v organizačním úseku tehdejšího MNV ve Zdicích. Po
mateřské dovolené pokračovala v zaměstnání na MěÚ ve Zdicích na úseku majetkoprávních záležitostí a životního prostředí. V roce 1996 odešla na
MěÚ v Berouně, kde pracovala na odboru životního prostředí.
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Městská knihovna ve Zdicích přeje všem
svým čtenářům i ostatním občanům úspěšný
nový rok 2003. Těším se na setkání s vámi při
výběru vašich oblíbených knih a časopisů.
Marcela Filipová, vedoucí MK

Zdické noviny informují

Rada města Zdice po zahájení své činnosti
přehodnotila stav na úseku předškolních zařízení ve Zdicích. Neztotožnila se s průběhem transformace těchto zařízení v té podobě, jak byla
provedena v závěru minulého volebního období
předchozím zastupitelstvem.
Po seznámení se s průběhem a výsledkem konkurzního řízení na funkci ředitelky a výběrem nové ředitelky předcházející radou města, navrhla nová rada města současnému zastupitelstvu města
Zdice vytvořit dva samostatné právní subjekty:
Mateřskou školu Žižkova Zdice se sídlem Žižkova
ul. (dosavadní MŠ I) a Mateřskou školu Zdice se
sídlem Zahradní ul. (dosavadní MŠ II). Další důležitou skutečností při tomto rozhodování RM byla
snaha vyjít vstříc části rodičů (jejichž názor vyjadřuje rada MŠ I). K zřízení dvou příspěvkových organizací, a tím k vrácení se k původnímu uspořádání mateřských škol, které ve Zdicích bylo, vedla
radu ještě další skutečnost. Současný trend našeho
školství je dát rodičům možnost vybrat si svobodně školu, do které své dítě chtějí umístit. Ve větších
městech, kde je více školských zařízení jednoho

druhu, tuto možnost volby rodiče mají. Ve Zdicích
tuto možnost měli rodiče pouze při výběru MŠ.
Každé z těchto dvou zařízení se liší vlastní koncepcí výchovného a vzdělávacího procesu, pro který si rodiče toto zařízení vybírají jako vhodné pro
svoje děti. Celá tato záležitost byla projednána
a schválena na mimořádném zasedání ZM dne
4. prosince 2002.
Starosta města Mgr. Miroslav Holotina navštívil
19. prosince spolu s matrikářkou paní Marií
Sudíkovou bývalé zdické občany - paní
Křečkovou, Klikovou, Suchého a Štuksu
v Domově důchodců v Zátoře, aby jim předali dárkové balíčky a popřáli pěkné prožití Vánoc
a všechno nejlepší do nového roku. O den později
navštívili za stejným účelem 72 obyvatel Domova
důchodců ve Zdicích.
12. prosince bylo provedeno kolaudační řízení
ve firmě Kostal v souvislosti se začátkem zkušebního provozu.
Autobusová čekárna na zdickém náměstí už
opět vypadá odpovídajícím způsobem. Bylo provedeno zasklení rozbitých výplní. Je třeba zdůraznit,

že peníze věnované na opravu zbytečně rozbitých
skel mohly být použity na jiné potřebné věci.
Snad si to konečně uvědomí i ti, kteří takovéto objekty ničí.
- Sm -

Vánoce
Moc se těším na Vánoce a hlavně na Štědrý
den. Vánoce jsou svátky klidu a pohody. Mám rád
vůni pečeného vánočního cukroví, které pomáhám péci mamince a babičce. Po upečení vánočního cukroví strojíme vánoční stromeček tajně,
protože nejmenší bratr Tomík věří na Ježíška.
Na Vánoce strojíme stříbrnou jedličku a je ozdobená modrozlatými ozdobami, zvoničky a spoustou barevných řetězů a blikajících světýlek. Když
nastane Štědrý den, připravujeme bramborový
salát a řízky z kapra. Večer se sejde celá rodina
u sváteční večeře. Maminka rozsvítí vánoční stromeček, zazvoní zvoneček a dárky na nás čekají pod
stromečkem. Všichni se z dárků radují. Je to ten
nejkrásnější den v roce.
Martin Šmíd, 5. A
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ZASEDÁNÍ RADY MùSTA
Dne 27.11. rada města
• vzala na vědomí informaci o stavu rozpracovanosti územního plánu města
• zřídila pracovní skupinu pro zpracování ÚPD v tomto složení: předseda - ing.
Vožeh, členové - p.Dresler, pí Hůrková, ing. Pouska, JUDr.Belička
• schválila stávající Jednací řád rady města
• schválila předložený Jednací řád zastupitel. města a doporučila zastupitelstvu ke
schválení
• doporučila ZM ke schválení bezplatný převod objektu v Novém Jáchymově
Okresní radě Junáka v Berouně ua účelem užití pro děti a mládež a především pro
místní organizaci Junáka Zdice
• uložila MěÚ připravit odborné podklady k převodu a návrhu ZM
• uložila starostovi připravit konkretní text návrhu usnesení pro ZM v této věci
včetně důvodové zprávy
• vyslechla informaci a ve věci soudního sporu Města Zdice s firmou KAVEX • GRANIT HOLDING a.s. Plzeň a uložila místostarostovi p.Dolejšovi a místostarostce pí
Rabochové prověřit spor a navrhnout další možná řešení
• zamítla žádost o přehodnocení nájemného za prodejní stánek na koupališti
• nesouhlasila s přijetím pracovníka p.Vrtišky do trvalého pracovního poměru po
skončení smlouvy s Úřadem práce dne 30.11.2002
• nevyhověla žádosti manželů Ťoupalových na příspěvek na fasádu rodinného
domu v ul. Družstevní č.672 vzhledem k tomu, že žádost neodpovídá dříve
schváleným kritériím
• schválila záměr nákupu sypačové nástavby a sněhové radlice ve výši do
250.000,- vč. DPH
• doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu na uvolnění těchto prostředků
• uložila starostovi města zajistit nabídku dalších minimálně tří firem
• vzala na vědomí informaci p.Eliáška - ved. MPZ upřesňující hospodaření
v r.2001
• schválila žádost o prominutí pronájmu sálu SD ve Zdicích za účelem pořádání
koncertu dne 21.12.02 a 12.1.03, jejíž výtěžek je určen pro občany postižené povodněmi za podmínky, že p. Huml podá informaci s fotokopií dokladu o použití
peněz získaných touto akcí
• uložila p.Eliáškovi - ved.MPZ připravit rozpočet k osazení příslušných dopravních značek na základě stanovení OkÚ Beroun - ref. dopravy a silničního hospodářství a fin. referátu tuto částku zahrnout do rozpočtu města pro rok 2003
• schválila zřízení přechodu pro chodce na křižovatce ul. Vorlova, Komenského
a Husova
• schválila umístění zpomalovacího prahu před přechod pro chodce ve směru od
Knížkovic
• uložila MěÚ zaslat vyjádření Města Zdice OkÚ - ref. dopravy
• uložila MěÚ prověřit možnost umístění zrcadla před budovou MěÚ Zdice na
ref.dopravy OkÚ Beroun
• souhlasila s udělením licence na linku 470110 Radnice - Zbiroh - Praha pro dopravce p. Miroslava Hroudu, Zbiroh
• uložila MěÚ odpovědět v tomto smyslu ref. dopravy OkÚ Beroun
• uložila místostarostce pí Rabochové zjistit informace nutné k postupu při výměně zástupců města ve společnosti ZDIBE a zjistit základní informace o současném stavu společnosti ZDIBE a další perspektivy skládky
• uložila místostarostovi p.Dolejšovi zjistit informace nutné k postupu při výměně
zástupce města Zdice v akciové společnosti VaK Beroun
• schválila nákup osobního počítače pro potřeby pan starosty
• schválila vznik právní subjektivity příspěvkové organizace Mateřské školky,
Žižkova ulice a doporučuje ZM ke schválení
• stanovila termín mimořádného zastupitelstva města na den 4.12.2002 od 19 hod.
v zasedací místnosti MěÚ Zdice s tímto programem:
"Vznik příspěvkové organizce a schválení zřizovací listiny Mateřské školy Zdice,
Žižkova ulice"
• vzala na vědomí rezignaci místostarosty p. Dolejše na funkci člena redakční rady Zdických novin a jmenuje p.ing.Vožeha do funkce člena redakční rady
Zdických novin.
Na mimořádném jednání rady města dne 4.12.02 pověřila rada města Zdice paní
Janu Boreckou řízením Mateřské školy, Žižkova ul., Zdice do doby jmenování
ředitelky uvedené MŠ na základě konání výběrového řízení na tuto funkci
Dne 9.12.2002 rada města
• uložila MěÚ vyvěsit možnost bezplatného převodu objektu v Novém Jáchymově
• uložila jednat s firmou KAVEX - GRANIT HOLDING o mimosoudním vyrovnání

• schválila zakoupení sypače sněhové radlice od firmy BEILHACK Bohemia s.r.o.
dle cenové nabídky na základě předložených tří nabídek různých firem
• požádala jednatele firmy ZDIBE p.Humla o předložení písemné zprávy o ekonomickém stavu a dalším fungování skládky s termínem do příští rady města dne
16.12.02
• uložila MěÚ pozvat na zasedání rady města dne 16.12.02 v 16 hod. p.Humla
a p.Pintu
• uložila jednat s většinovým akcionářem VaK Beroun ohledně výměny
p.ing.Součka - předsedy dozorčí rady a připravit návrh na vhodného zástupce
• souhlasila s tímto složením konkurzní komise: předseda - Mgr. Smíšková
členové - PaeDr. Pavel Schneider, zást. Kraj. úřadu, pí Kliková, pí Holečková,
pí Rabochová, pí Poncarová.
Tajemník komise - JUDr. Ján Belička
• souhlasila s poskytnutím fin. příspěvku ve výši 1.000 Kč Sboru dobrovolných
hasičů v Černíně na Mikulášskou besídku
• vzala na vědomí návrh rozpočtu na dopravní značení ve Zdicích a návrh projedná v rámci rozpočtu města pro rok 2003
• doporučuje schválit ZM odměny neuvolněným členům
• schválila knihovní řád městské knihovny Zdice
• schválila rozpočtové opatření a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
• uložila stavebnímu úřadu ve Zdicích zjistit majitele pozemků a další okolnosti
týkající se problému odtoku dešťové vody mezi pozemky u tenisových kurtů, do
příštího jednání RM
• odsouhlasila změnu sazby místního poplatku za komunální odpad na území města Zdice (Zdice, Černín, Knížkovice) pro rok 2003 ve výši 370 Kč pro fyzickou
osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku s příslušnými změnami
• zatím odložila žádost o uvolnění finančních prostředků ze zvláštního fondu města Zdice pro DD na pořízení bezdotykových baterií
• projednala návrh rozpočtu města na rok 2003 a ukládá MěÚ doplnit požadované
informace k jednotlivým kapitolám rozpočtu do jednání RM dne 16.12.02
• doporučila schválení podmínek čerpání rozpočtu města v době od 1.1.2003 do
schválení rozpočtu na rok 2003 ZM
• požádala zastupitele města o nominace na členy kontrolního a finančního výboru a členy komisí RM do 16.12.02
• navrhuje na funkci předsedy fin. výboru ZM p.ing. Vožeha.
Dne 16.12.2002 rada města
• uložila p.Dolejšovi konkretizovat a obeslat zástupce Krajského úřadu (Výběrové
řízení na ředitelku MŠ)
• uložila pí ing.Petákové zjistit, zda na uvedených pozemcích je zřízeno věcné břemeno (havarijní situace vodoteče v ul. Komenského
• navrhla předsedy a členy kontrolního a finančního výboru:
Kontrolní výbor: předseda: JUDr.Rudolf Peltan
členové: Hana Šmídová, Karel Freyburg
Finanční výbor: předseda: Ing.Jaroslav Vožeh
členové: Hana Košťálková, JUDr. Josef Mol
• schválila předsedy těchto komisí: sociální a zdravotní: Naděžda Rosenbaumová,
stavební: Ing.Václav Pánek, kulturní: Mgr.Jana Smíšková, SPOZ: Jarmila
Čížková, komise pro přestupky: JUDr.Jana Foltánková, pro životní prostředí:
Ing.Karel Havlíček, školská: Mgr.Jaroslava Poncarová, komise pro sport:
Václav Franc, pro podnikání a rozvoj prům. zón: Vladimír Majer
• vzala na vědomí zprávu p.Pinty a p.Humla a uložila p.Pintovi a p.Humlovi zpracovat písemnou zprávu o stavu skládky a prognózu existence současné skládky
firmy ZDIBE. Termín do 30.12.2002
• vyhověla žádosti pí Šímové, Zdice 72 a souhlasila s poskytnutím příspěvku na
úpravu fasády domu čp.72
• souhlasila s poskytnutím příspěvku ve výši 30.000 Kč/ročně s tím, že firma
FEDOS zajistí provoz minimálně dvou linek směr Zdice - Hořovice, nemocnice
- Cerhovice a zpět ve dnech pracovního volna a klidu (soboty a neděle) po vzájemné dohodě s MěÚ
• schválila dodatek v článku III nájemní smlouvy s firmou CTJ v objektu kasáren
skladu č.47 na stp.1918/3 a 1918/4 a přilehlých prostor u skladu č.47 a skladu
č.51 a 58 na dobu určitou k 31.12.2003
• uložila zjistit podmínky pro zavedení městského kanálu kabelové televize po
legislativní a licenční stránce.

Zasedání zastupitelstva mûsta Zdice ze dne 18. 12. 2002
Zasedání zastupitelstva proběhlo s tímto programem:
1. Volba návrhové, mandátové a volební komise
2. Zpráva o činnosti rady města
3. Projednání a schválení Jednacího řádu ZM
4. Zřízení výborů ZM a volba jejich předsedů

5. Rozpočtové opatření č. 5
6. Schválení výše odměn neuvolněným členům ZM
7. Schválení pravidel pro čerpání rozpočtu v roce
2003 v době rozpočtového provizoria
8. Schválení výše místního poplatku za sběr a svoz
komunálního odpadu

9. Schválení změny zástupce města ve společnosti ZDIBE
10. Určení kompetencí místostarostů
11. Majetkové záležitosti města
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr
Dokončení na str. 3
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·kolka opût samostatná
Chtěla bych tímto poděkovat paní Holečkové,
paní Ondrové a panu Horovi za to, že svým zastupováním všech rodičů naší školky, dokázali,
pro nás tak zoufalou situaci, vyřešit ku prospěchu nás všech.
Postavili se za nás rodiče všude, kde jen bylo třeba, i když mnohdy šance na úspěch byla mizivá.
Myslím, že už z toho vyplývá, že naše školní rada není zbytečná a co je důležité, že má ty správné členy.
Naše školka je opět samostatná a nezbývá, než
se těšit na návrat naší ředitelky paní Borecké.
Připadá mi jako nesmysl ničit něco, co už značnou
dobu slouží lidem a hlavně tedy dětem k nejvyšší
spokojenosti. Myslím, že skutečnost, že do této
školky směřují rodiče nejen se svými prvními, ale
i dalšími potomky, je toho jasným příkladem.
Nebude to tím, že se jim práce pod vedením paní
ředitelky Borecké zdá být při nejmenším dobrá?
Vždyť i přes úsilovnou snahu vyhovět všem žadatelům, se vzhledem ke kapacitě školky, vždy nepodaří umístit všechny děti. Paní Borecká totiž pro
školku žije. Vždy se nám rodičům snažila vyjít
vstříc. Vždyť kolik toho ona sama ve svém volném
čase, často za pomoci rodiny, opravila a upravila ve
školce a okolo školky. Proto si myslím, že přání,
aby se nám paní ředitelka Borecká vrátila zpět,
není jen mým, ale že stejně smýšlejí i další rodiče.
Moje dcera byla nešťastná, že jim vzali jejich paní
ředitelku, když byla tak hodná. Co odpovědět na
její otázku proč? Nad tím se asi nikdo ani nepozastavil. Děti by také chtěly vědět, proč na místo
jejich oblíbené paní řaditelky Borecké nastoupí někdo, koho neznají a kdo se jim ani nesnaží podat
vysvětlení. Vždyť je to pedagog! A kdo jiný by jim
to měl vysvětlit lépe, než ten, kdo byl nově pověřen
a kdo se v tomto oboru jistě léta vzdělával.
Chtěla bych také poděkovat novému městskému
zastupitelstvu, které se tak pozitivně postavilo
k našemu problému. Ochotně upřednostnilo naši
žádost o zrušení nového právního subjektu vzniklého sloučením obou MŠ a to i přes spoustu jiných
problémů, které jim bezpochyby nové volební
období přináší. Myslím, že málokdo uvěří, že to
nebyl předem naplánovaný a promyšlený tah naší
bývalé městské rady sloučit obě MŠ a vzít nám naši paní ředitelku Boreckou. Navíc nám nikdo nebyl
schopen poskytnout žádné rozumné vysvětlení.
Proč by chtěl někdo brát paní Borecké práci, kterou
má jako životní poslání? Vždyť ji plní jako málokdo ve prospěch a maximální spokojenost ostatních a hlavně DĚTÍ. Že by snad měl někdo obavy,
že ho svou pílí, důsledností a vytrvalostí, může
ohrozit? Nikdo s čistým svědomím nemusí mít obavy. Paní Borecká není vypočítavý ani sobecký
člověk. Proto o ní naše děti mohou kdykoliv říct naše hodná paní ředitelka. Pevně věřím, že to tak
v budoucnu zůstane.
Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat našemu novému zastupitelstvu v čele s novým starostou Mgr.Miroslavm Holotinou, že nám začíná vracet důvěru v tak dlouho očekávanou a vydobývanou demokracii a svobodu projevu. Děkuji všem
zúčastněným za pochopení a podporu při řešení našeho problému.
Jitka Jeníčková

Oprava:
V minulém čísle ZN si v článku "Zasedání rady
města" zařádil tiskařský šotek. Na havárii kotle ve
školní jídelně MŠ II bylo poskytnuto 85.000,- Kč,
ne pouhých 35.000,- Kč. Čtenářům se omlouváme.

12. prosince se uskutečnila vánoční besídka v obou MŠ. Zdické noviny přinášejí tentokrát snímek z MŠ v Žižkově
ulici. Vystoupení dětí se všem přítomným moc líbilo. Na závěr čekaly na děti pěkné dárky.
Foto: - sm -

Prosinec ve ‰kole
Vánoční svátky se přiblížily rychlým tempem se všemi změnami, které ve školství prožíváme.
Jako už několik let se na svátky připravujeme tak, abychom udělali radost druhým i sobě. S očekáváním sledujeme, kdy už se na pěší zóně rozzáří vánoční strom, přemýšlíme, zda bude sníh, zda
při zpívání u vánočního stromu bude mráz a hudebníkům budou zamrzat nástroje, křehnout prsty a zlobit hlasivky. Tento okamžik spolu s otevřenou Vánoční výstavou na Městském úřadě jsou
prvními skutečnými známkami Vánoc, přestože naše přípravy začaly již dávno předtím. Znovu si
naši žáci ověřili svou tvořivost a představivost, kterou předvedli na svých výrobcích, pečlivou a pravidelnou práci při nácviku pěveckých představení v Domově seniorů a na Vánočním koncertu.
V celostátní akci STONOŽKA poskytujeme finanční pomoc postiženým dětem, aby i ony mohly mít
potěšení z dárků a slavnostních chvil. Sportovní vánoční turnaje v odbíjené, přehazované a florbalu přilákaly hodně žáků a klání byla urputná. Kdo bude lepší, rychlejší, kdo dá víc gólů... Dokonce jsme se už
dostali na led, i když ten na rybníku dlouho hezký nevydržel, ale na hokej se kluci těší "...a třeba se bude zase hrát v Cerhovicích..." Ve čtvrtek diskotéka ve Společenském domě - kdo tentokrát vymyslí nejbláznivější účes a nejnápaditěji se namaluje, vydrží letos soutěžící taneční maraton? V pátek vánoční besídky, rozloučení a přání ve škole, pomoc maminkám, poslední dárky a pak už jenom... TA KRÁSA!
Vážení občané, rodiče, žáci, kolegyně a kolegové, Vám všem přeji spokojený a úspěšný rok 2003.
Miluše Holceplová, ředitelka školy.

Zasedání zastupitelstva mûsta
Dokončení ze str. 2
Po schválení programu a po volbě komisí přednesl
pan starosta zprávu o činnosti rady města, kde seznámil
přítomné s běžnými záležitostmi projednávanými
v radě. (O práci rady se podrobně píše na jiném místě.)
Poté se projednával a schválil Jednací řád ZM.
V tomto jednacím řádu je kromě jiného zakotvena
možnost pouze ústní omluvy místo písemné pro zastupitele města v případě nepřítomnosti na zasedání ZM,
dále pak právo občana vstupovat do jednání k jednotlivým bodům programu, ovšem po předchozím hlasování ZM o souhlasu s tímto vstupem.
Následně byly zřízeny výbory ZM a to:
1. finanční výbor
2. kontrolní výbor
Do těchto výborů byli zvoleni předsedové a členové
v tomto složení:
1. a) předsedu finančního výboru - p. Ing. Jaroslava
Vožeha
b) členové finančního výboru - pí Hanu Košťálkovou
p. JUDr. Josefa Mola
2. a) předsedu kontrolního výboru - p. JUDr. Rudolfa
Peltana
b) členové kontrolního výboru -pí Hanu Šmídovou
p. Karla Freyburga
Rozpočtové opatření č. 5, což byl další bod programu zasedání, pojednává o hospodaření města. Ve
stručnosti lze říci, že podle upřesněných údajů o příjmech a výdajích města je rozpočet mírně přebytkový.
Dále byly schváleny odměny neuvolněným členům
ZM s tím, že vždy po uplynutí jednoho roku starosta
města a tajemník vyhodnotí práci jednotlivých komisí
a výborů a stanoví výši odměn na základě výsledků
jejich práce. Měsíční výše odměn:
Člen zastupitelstva 440,- Kč

Člen rady, předseda komise, výboru 1300,- Kč
Místostarosta 8 000,- Kč
U místostarostů došlo k navýšení odměn vzhledem
ke zrušení rady, kdy se značná část povinností přesune z rady na místostarosty.
Další bod programu byl o schválení pravidel pro
čerpání rozpočtu v roce 2003 v době rozpočtového
provizoria. Jelikož nebylo možné vypracovat a schválit rozpočet města na rok 2003 do konce roku 2002,
budou se až do schválení nového rozpočtu čerpat
finanční prostředky podle rozpočtového provizoria,
což znamená, že se utratí měsíčně maximálně 1/12
rozpočtu loňského.
Schváleno bylo zvýšení poplatku za komunální odpad z 350,- Kč na 370,- Kč pro fyzickou osobu, která
má v obci trvalý pobyt, a 370,- Kč pro fyzickou osobu,
která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, nacházející se na území obce.
Přesto bude značnou část nákladů doplácet město.
Zástupcem města ve společnosti ZDIBE, kde mají
Zdice 50% podíl, byl navržen a schválen starosta města p. Mgr. Holotina.
K určení kompetencí místostarostů - jako zástupce
starosty byla navržena a schválena místostarostka
pí Rabochová.
V bodu programu o majetkových záležitostech
města byla schválena žádost zdického občana
o odkoupení menšího pozemku, který je přilehlý k jeho stavebnímu pozemku.
Diskuse s občany se týkala předvolebních praktik,
nakládání s finančními prostředky, špatného značení
některých silnic apod.
Rovněž padl návrh na nový systém poplatků za
komunální odpad.
Po přečtení usnesení ukončil zasedání pan starosta.
Ing. Jaroslav Vožeh
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SPOLEČNOST

str. 4

Kulturní dárky
Z opravdu pestré nabídky kulturních akcí
mohli si v letošním předvánočním čase vybírat
občané Zdic, Černína, Knížkovic a dalších okolních obcí. Všechny kulturní akce navozovaly
pravou vánoční atmosféru, na kterou se těší nejen děti, ale také dospělí.
Prosincový kulturní maraton odstartoval 5. prosince Mikuláš s čerty a andělem v podání zdických a chodouňských divadelních ochotníků. Postupně navštívili
děti ve školkách ve Zdicích a Chodouni, nezapomněli
na děti 1. stupně ZŠ a dokonce zavítal Mikuláš se
svým doprovodem i do Domova důchodců, aby i jeho
obyvatelům připomněl krásnou dobu jejich dětství.
Tradice setkání občanů u vánočního stromu na
novém zdickém náměstí pokračovala i letos. I přes
velmi chladné počasí se u krásně osvětleného vánočního stromu sešlo hodně dospělých i dětí. V úvodu i závěru programu zazněly nově nastudované
fanfáry v provedení členů orchestru Speciál, tradičně účinkoval dětský orchestr zobcových fléten
SZUŠ dr. Tauberové pod vedením Mgr. Zdeňka
Frýdla. Vánoční koledy zazněly v provedení dětského sboru Skřivánek a Zdického vokálního smíšeného sboru, u kterých se o taktovky vystřídaly
Mgr. Milada Gertnerová a Mgr. Bohumila
Vokáčová, hudební doprovod patřil panu učiteli
Václavu Myškovi a panu Davidu Jůnovi.
Blížící se Vánoce připomněla také vánoční výstava, která se uskutečnila 6. - 11. prosince.
Pestrou nabídku vystavených výrobků si přišlo
prohlédnout veliké množství návštěvníků.
Obdivovali výrobky dětí ZŠ Zdice, Speciállní školy ze Žebráku, D - centra Zahrádka, pochvalou nešetřili u nápaditých výrobků z Domova důchodců.
I letos nabídku zpestřily perníčky paní Šindlerové
z Nového Jáchymova, vizovické pečivo paní
Šímové z Berouna a vánoční vazba paní Stadlerové
z Berouna. Nově se představila paní Strnadová
z Roztok, která vyrábí nejrůznější vánoční ozdoby
a výrobky za slámy, premiéru měly i malované kameny paní Fryčové a keramika paní Šebestové.
Předvánoční doba patřila ve Společenském domě
ve Zdicích víru tance. 7. prosince se uskutečnila
Mikulášská taneční prodloužená, o den později pro
děti uspořádal Společenský klub Mikulášskou diskotéku se soutěžemi odměněnými dárečky. Na své si
přišli i dospělí milovníci tance, kterým na bohatě navštívené Mikulášské taneční zábavě v sobotu 7. prosince vyhrávala plzeňská kapela Harmony Band.
Krásným zakončením tanečních kurzů byl pro jejich
účastníky 14. prosince závěrečný věneček s předáváním kapesníčků a stuh na památku svým tanečníkům.
Slavnostní chvíle prožili obyvatelé Domova důchodců v podvečer 12. prosince, kdy je přišel potěšit
svým vánočním koncertem Zdický smíšený vokální
sbor. Dalším vystoupením tohoto sboru vyl vánoční
koncert v pěkném prostředí v Lochovicích. V jeho
podání zazněly krásné melodie České mše vánoční
J. J. Ryby dále také 26. prosince ve zdickém kostele
a o den později v Karlštejně.
Na vánočním koncertu 17. prosince ve Společenském domě ve Zdicích účinkovala obě oddělení
dětského sboru Skřivánek. Moc se líbilo vystoupení
52 mladších dětí i 30 dětí z 2. stupně ZŠ. V druhé
části večera se úspěšně představil 15 členný swingový orchestr Speciál, známé melodie zazněly
v provedení pana Henyše a Jany Urbánkové, která
kdysi také zpívala ve sboru Skřivánek.
31. prosince se rozzářil Společenský dům, aby přivítal návštěvníky silvestrovské zábavy, kteří společně
s přáním všeho dobrého uvítali nový rok 2003. - Sm -

Na vánoční výstavě se rozzářily oči mnohých dětských návštěvníků. Tyhle malé děti z MŠ v Zahradní ulici si právě prohlížejí čerty a Mikuláše, které vyrobili jejich starší kamarádi ze ZŠ.
Foto: - sm -

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea v měsíci lednu 2003 oslaví:
93 let - Marie Mžíková, Zdice
89 let - Milada Oličová, Zdice
85 let - Josef Mádle, Zdice
82 let - Jarmila Pokorná, Zdice
82 let - Jarmila Sklenářová, Zdice
82 let - Josef Škoda, Zdice
81 let - Anna Kozelrová, Zdice
81 let - Jindřich Tomášek, Zdice
80 let - Marie Cyprová, Zdice
80 let - Ivan Koula, Zdice
80 let - Jaroslav Kučera, Zdice
80 let - Emilie Šmídová, Zdice
80 let - Zbyšek Vašata, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti. Matrika SPOZ MěÚ Zdice.

OPUSTILI NÁS
1. 12. Růžena Štulcová, Zdice
1. 12. Stanislav Petrenka, Zdice
3. 12. František Horák, Zdice
6. 12. Zdeněk Štolba, Zdice

82 let
52 let
71 let
51 let

Dne 28. 1. uplyne jeden
rok od úmrtí manžela
a dědečka pana JIŘÍHO
LÁBY ze Zdic.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Manželka a dcera s rodinou.

SchÛze ââK
Ve středu 11. 12. se konala členská schůze
ČČK. Byla prodiskutována činnost za uplnyulé
období.
Několik členek výboru ČČK rezignovalo, proto
byl zvolen nový výbor ČČK: Předseda: Jana
Koželuhová, místopředseda: Hana Košťálková, jednatelka: Zina Průšová, pokladní: Marie Angelová,
další členové: pí Havrdová, Tarantová, Beránková,
Kučerová, Honzík, Pavelková.
Činnost organizace bude zaktivována. Všem členům ČČK přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v Novém roce 2003.
Výbor ČČK.

SPOLEâENSK¯ KLUB PO¤ÁDÁ
Plesová sezona 2003
11. 1. 2003 MYSLIVECKÝ PLES (skupina GONG), od 20 hod., bohatá tombola
25. 1. 2003 PLES HASIČŮ (skupina STUDIO B), od 20 hod., bohatá tombola
8. 2. 2003 PLES RYBÁŘŮ (skupina GONG), od 20 hod., bohatá tombola
POKRAČOVACÍ KURZY SPOL. TANCE A SPOL. VÝCHOVY budou probíhat ve Spol. domě
ve Zdicích každý pátek od 10. 1. do 14. 3. 2003 (mimo 31. 1., 14. 2. 2003 = VOLNO). Vyučují manželé
KAINOVI, začátek v 19 hod., poslední příležitost přihlásit se je 10. 1. 2003 při prvním kurzu.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ od 10. 1. do 14. 3. 2003 ve Spol. domě ve Zdicích (mimo 31. 1., 14. 2. 2003
= VOLNO). Vyučují manželé KAINOVI, začátek vždy ve 22 hod., přihlášky: od 2. 1. 2003 ve Spol.
domě ve Zdicích.
Přemysl Landa
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Je‰tû jednou
k povolební situaci
ve Zdicích
Dovolte mi vrátit se ještě jednou k tomu, co se
stalo po volbách a po úspěchu programové koalice ČSSD, SNK, SZ a Koalice při volbě starosty,
místostarostů a radních. Jak známo, všichni zastupitelé za ODS podali do rukou starosty svou
rezignaci a rezignaci všech ostatních kandidátů
této strany, kteří by jinak fungovali jako náhradníci. Tento krok zdůvodnili ve článku nazvaném "Proti vůli voličů", který byl k dispozici na různých místech ve Zdicích.
Přiznám se k tomu, že jsem se chtěl původně jako reakci na tento článek rozepsat o nevhodnosti
rozhodnutí zastupitelů místního sdružení ODS,
když místo toho, aby působili jako správná konstruktivní opozice, a kontrolovali případně kritizovali veškeré kroky Městské rady, podávali protinávrhy a pouštěli se do názorových střetů, jejichž výsledkem by mohlo být co možno nejlepší řešení
všech možných problémů ve Zdicích, tak místo toho odstoupí. Chtěl jsem se rozepsat o tom, že není
pravda, že by se zastupitelé z ČSSD, SNK a dalších uskupení vyrovnávali s tím, že kandidáti za
ODS, nemají ani jediné zastoupení v orgánech
města slovy, jak se píše ve výše zmíněném článku,
"pěkně jsme s nimi zatočili". Protože oni sami se
sebou pěkně zatočili a to vystupováním svých
hlavních představitelů během celého volebního
období a během povolebních jednání. Dále se
v onom článku píše: "Jako rozhodující se neukázaly volby, ale to, komu důvěřuje vychytralý český
politik, který v zákulisních jednáních nebere zřetel
na vůli voličů." Když ponechám stranou, že povolební jednání jsou zde označena jako zákulisní,
musím konstatovat, že této větě naprosto nerozumím. To snad naši vyjednavači měli zajít za ODS
a navrhnout, aby si dosadili svého starostu, či obsadili ještě nějaká další místa v radě, když jsou teda lepší? Co by pak nám asi řekli zase naši voliči?
Určitě by nás už nikdy nevolili. Právě proto, že
bereme zřetel na vůli voličů (nikoliv obráceně, jak
se píše v článku) podařilo se nám po vzájemných
ústupcích dosáhnout dohody a díky tomu zvítězit.
Na jiném místě článku se píše: "Mohli bychom

Z DENÍKU
POLICIE âR
5.11.ZDICE - Pachatel, který v podniku ukradl radiomagnetofon a několik lahví alkoholu, byl zjištěn v
souvislosti s pokusem vloupání do MŠ v Berouně.
Jedná se o bezdomovce.
5.11.OTMÍČE - NP se vloupal do rekreační chalupy,
kde odcizil starožitný nábytek, obrazy, BTV, el.nářadí,
vrtačku, řezbářká dláta. Je v šetření.
6.11.OTMÍČE - Oznámeno vloupání do rekreační
chalupy. Nebylo zjištěno, že by bylo něco odcizeno.
8.11.ZDICE - Kontrolován ukrajinský občan, který
neměl doklady a zdržoval se zde neoprávněně. Předán
cizinecké policii.
10.11.ČERNÍN - Vloupání do auta a odcizení autorádia a benzínu z nádrže - je v šetření.
12.11.CHODOUŇ - NP se vloupal do prodejny, kde
odcizil cigarety, alkohol a další zboží. Je v šetření.
13.11.ZDICE - Krádež peněženky ve vlaku, v které
byl OP a částka 1200,-Kč.
18.11.ZDICE - NP ukradl PB lahve z kontejneru

INFORMACE
ponechat rozhodování téměř všech životně důležitých otázek na radě města, ve které 3 z 5 míst obsadila CŠSD, a to všemi svými zastupiteli ?"
Dovolím si připomenout, že poslední 4 roky měla
ODS rovněž 3 místa v radě, z čehož jeden byl navíc starostou. Volební období předtím měli dokonce 4 místa v pětičlenné radě. Ano, měli tehdy lepší
volební výsledky, ale ČSSD zase neobsadila místo
starosty.
No dobrá, už toho radši nechám. Jde mi o mnohem důležitější věc, než jsou jenom vzájemné
dohady o všem možném. Je mi jasné, jak asi celá
věc se složením mandátů zastupitelů a náhradníků
vznikla. Celou akci vymyslelo abych tak řekl vůdčí jádro místní ODS a ostatní buďto ze solidarity,
nebo z neochoty vystupovat proti tomuto záměru
podepsali odstupující listinu také. Mezi kandidáty
ODS mám známé a dovolím si tvrdit i přátele.
A věřím, že nejen oni ale i ostatní, kteří nepodlehnou onomu vůdčímu jádru a jeho přesvědčovacím
metodám, budou slyšet na následující výzvu:
Nevěřte tomu, že nebudete moci ovlivňovat
chod našeho města. Zapojte se do práce v komisích
a nabídněte svoji odbornost, případně neodmítněte,
budete-li osloveni. Všem nám jde o stejnou věc,
a to o naše město a jeho rozvoj. Pokud jste kandidovali, tak věřím, že jedině proto, abyste pro město a pro naše občany něco udělali. A to se přece po
volbách snad nezměnilo.
Na posledním zasedání zastupitelstva byla na
návrh městské rady zřízena a schválena kromě tradičních komisí také komise pro podnikání a rozvoj
průmyslových zón. A podle předběžného zájmu
o členství v této nové komisi, bude tato komise asi
nejpočetnější a nejvlivnější. A to je signál voličům,
kteří volili takzvaně pravicovou stranu, tedy místní
ODS. V komunální politice asi není úplně přesné
dělit strany na pravicové a levicové. Důležitější je,
co která strana nebo seskupení stran udělá. A naším cílem je podpořit podnikání v našem městě,
a zřízení komise pro podnikání a rozvoj průmyslových zón je prvním krokem.
Nezatracujte nás tedy, protože se budeme snažit
splnit i ta očekávání, která se pojí spíše s jinou stranou. Podívejme se, co za osm let udělali pro místní podnikatele členové rady za ODS. Pardon, už toho opravdu nechám.
Děkuji všem, kteří měli tu trpělivost a dočetli to až
sem.
Ing. Jaroslav Vožeh

Neviděl někdo pachatele?
15.11.ČERNÍN - Poškození tel.kabele je v šetření.
16.11.PRASKOLESY - Odcizení dvou kompletních
kol z návěsu zaparkovaného v objektu ZD je v šetření.
16.11.HŘEDLE - NP se vloupal do rekr. chaty, kde
odcizil BTV, elektrotechniku, lyže a potraviny.
19.11.ZDICE - NP se vloupal do bytu na sídlišti, který prohledal, ale nic neodcizil.
22.11.HŘEDLE - NP odcizil vozidlo, které bylo nalezeno odstavené ve směru na Zdice. je v šetření.
26.11.ZDICE - Odcizení motor.pily na stavbě podniku - je v šetření.
26.11.HŘEDLE - Odcizení tvrdého palivového dřeva
ze skládky - je v šetření.
29.11.CHODOUŇ - Odcizení hliníkových plechů ze
střechy mlýna - je v šetření.
1.12.ZDICE - Fyzické napadení mezi řidičem a cyklistou bude předáno spr. orgánu.
2.12.CHODOUŇ - Byl nalezen krvající místní občan.
Po provedené soudní pitvě zjištěno, že cizí zavinění je
vyloučeno.
Z dřívějších případů se podařilo objasnit případ zcizování dopravních značek.
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Víte, Ïe...
Odměna za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve Zdicích činila v roce 2002 u Jiřího
Humla (ODS) 4.000,- Kč měsíčně a u JUDr.
Václava Klímy (ČSSD) rovněž 4.000,- Kč měsíčně.
Odměna za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve Zdicích po komunálních volbách v roce
2002 činila již v témže roce 2002 u Richarda
Dolejše (ČSSD) 8.000,- Kč měsíčně a u Ivany
Rabochové rovněž 8.000,- Kč měsíčně.
Pokud by si naše ekonomika mohla dovolit 100
% nárůst odměn všech zaměstnanců a důchodců
v jednom roce, pak by šlo o velmi pozitivní zprávu.
Pokud je ale 100 % nárůst odměn určen pouze pro
vybrané funkcionáře ČSSD, pak lze při zachování
slušného vyjadřování uvést, že jde o poněkud svéráznou realizaci sociální politiky vládnoucí ČSSD
v praxi.
Jedním z důvodů, proč kandidáti do zastupitelstva města Zdice za ODS rezignovali na své funkce, bylo přesvědčení, že zastupitelé za ČSSD budou v zastupitelstvu města bez problémů prosazovat své osobní zájmy. Rozložení politických sil
v zastupitelstvu města vylučovalo, aby zastupitelé
za ODS měli možnost tuto situaci změnit, a svojí
přítomností by pouze stvrzovali legitimitu kroků
prosazených zastupiteli za ČSSD. V tom, že budou
zastupitelé za ČSSD v zastupitelstvu města úspěšně prosazovat své úzce osobní zájmy, jsme se bohužel nezmýlili. Dříve, než zastupitelstvo našeho
města cokoliv pozitivního pro město vykonalo, dříve, než zajistilo výstavbu byť 1 metru vodovodu,
kanalizace, chodníku či bezprašné vozovky, rozhodlo o navýšení odměn místostarostům o 100 %.
Ani na nás, ostatní občany, však zastupitelstvo
města nezapomnělo. Rozhodlo o zvýšení poplatku
za odvoz domovního odpadu počínaje dnem 1. 1.
2003.
Výbor MS ODS ve Zdicích

Zdické meteorologické
okénko
V měsíci listopadu byly 2 dny skoro jasné, 4 dny
polojasné, 4 dny oblačné, 3 dny skoro zatažené
a 17 dní zatažených. Z toho byl 1 den mrazivý
s teplotou mezi - 0,1 °C až - 10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 4 °C 7. 11. (čtvrtek),
0 °C 6., 8., 13. 11. (středa, pátek, středa)
Nejchladnější den: čtvrtek 7. 11., kdy se teplota
pohybovala od - 4 °C do 1 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu:
12 °C 12. a 17. 11. (úterý, neděle)
Nejteplejší den: neděle 17. 11., kdy se teplota pohybovala od 8 °C do 12 °C.
Nejnižší tlak vzduchu:
971 milibarů, t.j. 728.3 torrů 14. 11. (čtvrtek)
Nejvyšší tlak vzduchu:
1005 milibarů, t.j. 753,8 torrů 6. 11. (středa)
Největší dešťové srážky na 1 m2:
14,50 l vody 23. 11. (sobota)
Celkem v měsíci listopadu napršelo:
87,80 l vody na 1 m2.
Josef Hůrka
Chtěl bych touto cestou poděkovat občanům, kteří
nám pomohli při odhalení několika případů, které se
podařilo objasnit. Bez jejich pomoci by se nám to nepodařilo. Věřím, že i v letošním roce nám budete nápomocni. Všem pak přeji hodně zdraví a pracovních
úspěchů v novém roce 2003.
mjr. Bláha, vedoucí oddělení
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80 let od zaloÏení Klubu ãesk˘ch turistÛ ve Zdicích
Část I. 1923 - 1973
Klub českých turistů byl založen v Praze již v roce 1888 a jeho prvním předsedou byl známý cestovatel Vojta Náprstek. Z toho je zřejmé, že v letošním
roce slaví KČT 115. výročí svého založení.
V našem regionu zakládají berounští turisté svůj
odbor v následujícím roce. Před první světovou válkou vznikají další odbory klubu zejména ve větších
městech. Ku příkladu roku 1892 v Hořovicích a v roce 1912 v Rakovníku. Až teprve po vzniku
Československé republiky je ustaven odbor
v Žebráku a rok poté je založen odbor Klubu československých turistů ve Zdicích a v Jincích. Hlavním
iniciátorem založení odboru ve Zdicích byl místní
občan, ale již dlouholetý člen Klubu pražského a hořovického pan stavitel Josef Spousta. Na jeho popud
zajížděl v roce 1922 do Zdic člen pražského ústředí
KČST pan profesor dr. Kropáček, aby místním zájemcům přiblížil a vysvětlil význam a organizaci turistické činnosti. Ustavující valná hromada byla svolána na 4. března roku 1923 v místnosti "U města
Prahy". Za ústřední výbor KČST se schůze zúčastnil
pan dr. Kropáček, za župu rokycanskou pan Křen, za
odbor hořovický pan Jindáček a pan dr. Zelenka za
odbor berounský. Do výboru odboru bylo podle stanov zvoleno 10 členů, 3 náhradníci a 2 revizoři účtů.
Navrženi a zvoleni byli: pánové Spousta, Šebesta,
Modr, Kraisinger, Holub, Žák, Moudrý, Zázvorka,
Kozler a paní Platzerová. Náhradníci: Bílý, Stehlík
a Matucha. Revizoři účtů: pan Šebík a Volman.
Z přítomných 56 pánů a dam se za členy odboru
přihlásilo 51.
Ustavující schůze zvoleného výboru se konala dne
7. března 1923 v restauraci "U Pelců". Do hlavních
funkcí odboru byli zvoleni: předseda - pan řídící
Holub, místopředseda - pan Žák, pokladník - pan
Kozler, jednatel - pan Modr.
Odbor ihned po svém vzniku pořádá řadu výletů.
Jejich cílem jsou známá místa v okolí. Například:
Vraní Skála, hrady Točník, Žebrák, Křivoklát
a Karštejn. Dále zajímavá místa v nedalekých
Brdech - Padrťské rybníky, Valdek apod. Záslužnou
činností bylo zřízení a vyznačení celé řady turistických cest, které slouží veřejnosti dodnes. V obvodu
působnosti odboru patří k nejznámějším tyto trasy:
zelená značka Zdice - Slavíky - Koukolova Hora,
modrá značka Zdice - Vraní Skála - Svatá - Hudlice,
červená značka Zdice - Hředle - Točník a žlutá značka Zdice - Kublov - Velíz. Další záslužnou činností
bylo zřízení turistické ubytovny v místní sokolovně.
Odbor vykazoval pravidelnou činnost až do roku
1941. Každoročně svolával valnou hromadu a po celé toto období stál v jeho čele pan řídící Holub.
V průběhu těchto let se ve výboru vystřídala řada nových členů. Například: pan Karel Velc, ing. Šindelář,
pan Ledvinka, paní Spoustová a páni Volman,
Čermák, Šebík, Láznička, Dušek, Cílek a Mudr.
Jeníček. Poslední zápis je z valné hromady ze 17.
května 1941. Tento záznam je velmi stručný a je psán
samotným předsedou panem řídícím Holubem. V této době, německé okupace, byla zakázána činnost celé řady spolků jako Sokol, Junák a Orel. Klub českých turistů jako jednu z mála organizací na území
protektorátu ponechali. Přesto řada odborů se stáhla
do pozadí a postupně přestala vyvíjet svoji činnost.
Mezi ně se zařadil i turistický odbor ve Zdicích.
Po skončení druhé světové války v roce 1948 byl
Klub českých turistů zařazen do jednotné tělovýchovné organizace Sokol a z odborů KČT se staly turistické oddíly této organizace. Materiály o tomto zařazení ve Zdicích nejsou zachovány. Z ústního podání jsme získali informace, že odbor začal pomalu ob-

novovat činnost hlavně díky pánům Josefu Prokšovi,
Gustavu Součkovi, Josefu Šilhavému, Jiřímu Velcovi
a Františku Mračkovi. Tito začali provozovat a organizovat turistickou činnost víceméně individuelně.
Zúčastňovali se různých turistických akcí v okolí a později vyjížděli často i na Slovensko. Z tohoto období
jsme bohužel také neobjevili žádné archivní záznamy,
takže nevíme, kdo v té době dělal předsedu odboru,
ani neznáme jména ostatních členů výboru.
V roce 1952 byl vytvořen státní výbor pro tělovýchovu a sport, jenž měl 14 dobrovolných sportovních organizacích (DSO) a ty měly v jednotlivých místech, nebo
i ve větších podnicích tělovýchovné jednoty. U nás ve
Zdicích to byla TJ Lokomotiva Zdice. Náš odbor KČT
byl do ní začleněn jako odbor turistiky. V této době nebyla však činnost odboru a turistické aktivity příliš velká. K oživení činnosti dochází až po roce 1960.
V roce 1961 se do Zdic přistěhovali manželé
Heindlovi. Karel a Jaroslava, oba učitelé a začali vyučovat ve zdické základní škole. Z předchozího pů-

Poznáváte členy KČT ve Zdicích na snímcích asi z 30. let? Na 1. snímku stavitel Josef Spousta s manželkou
a neteří. Na 2. snímku pořízeném na zahradě p. řídícího Holuba jsou v horní řadě zleva pánové Novák, Holub,
Pokorný, čtvrtého se zatím nepodařilo určit. Nepomohou čtenáři ZN? Sedící zleva pánové Janda, Velc, Vurm.

sobení na škole v Hazlově u Aše si přinesli nadšení
pro turistiku a téměř současně s tím, jak začali ve
Zdicích učit, zakládají oba turistické oddíly mládeže.
Zpočátku podnikají výlety do nebližšího okolí Zdic.
Proto, že mají smělé plány pro pozdější, zejména
prázdninové dlouhodobé pobyty a tábory, nacházejí
dvě základny pro víkendovou činnost. Jsou to chata
v Novém Jáchymově a chata Nářadí v Kařízku. Tady
se děti učí pobytu v přírodě, orientaci a turistickým dovednostem a tomu nejdůležitějšímu, přípravě stravy. Je
navázán kontakt s ostatními turistickými oddíly mládeže v okrese Beroun a s vedením svazu v tomto regionu. Děti začínají soutěžit v Turistickém závodu a při
pobytu na zmíněných základnách se věnují i přípravě
a tréninku na tuto s outěž. Po celou dobu byly oddíly
začleněny v tělovýchovné jednotě Lokomotiva a při
tom všem přemisťování a putování užívaly tehdejší velké výhody, cestování vlakem téměř zdarma.
První velký prázdninový tábor se uskutečnil v Klenčí
po Čerchovem. Pan učitel Heindl odtud pocházel,
tehdy tu žili jeho rodiče, a tak dobře věděl, kam tábor umístit. Nad městečko, do lesů, na půl cesty na
haltravský hřeben. Stany na malé mýtině v lese, nedaleko pramen, ze kterého se dalo pít a každý večer

písničky u ohně. A to každodenní toulání po
Chodsku, v krajině až neskutečně nabité pověstmi.
To bylo v létě ruku 1962 a potom každý rok následoval další tábor až za polovinu osmdesátých let.
Pokaždé jinde a výčet některých míst prázdninových
pobytů vypadá následovně: Sloup v Čechách,
Hazlov a okolí Františkových Lázní, Jeseníky Karlova Studánka, Josefův Důl v Jizerských horách,
Bratislava, Železná Ruda, několikrát Tatranská
Lomnice, Jablonec nad Nisou, Bedřichov, Svoboda
nad Úpou, Liberec, Hrádky u Srní na Šumavě. Tak
jak děti dorůstaly, pokaždé v trochu jiné sestavě
a spolu s oddílem rostli i jejich tři synové - Karel,
Jaromír a Jiří. Nejvíce vzpomíná paní učitelka
Heindlová na dvě děvčata z oddílu. Jarmily
Prokšovou a Čížkovou. Obě jí významně pomáhala
s vedením oddílu i po tom, co opustily lavice základní školy. Škoda, že se psaných i fotografických dokumentů na činnost oddílu Karla a Jaroslavy
Heindlových zachovalo tak poskrovnu, však každý
kdo měl možnost v nich několik ze svých školních
let působit, vzpomene s uznáním a úctou.
Zpracovali Bedřich Vrba a Mirek Zálom,
(pokračování v příštím čísle).
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Hrají pro radost
30. listopadu 2002 sehráli chodouňští ochotníci pro obyvatele Domova
důchodců ve Zdicích moc hezké představení "O mlynáři Jankovi
a Cecilce ze zámku". Proč pohádku předvedli právě seniorům? To byla
také jedna z mých otázek pro Evu Hurcíkovou, vedoucí a režisérku mladých ochotnických nadšenců z Chodouně.
Naše spolupráce s Domovem důchodců ve Zdicích trvá už dva roky. Přesně
si vzpomínám, že tento nápad vznikl, když jsem s vámi byla po skončení výstavy "Historie zdických a chodouňských ochotníků ve fotografii" na besedě
v DD. Tehdy, při prohlížení fotografií, promítání videa a vyprávění o divadle,
vyslovili důchodci přání, abychom jim přijeli také někdy zahrát. No a když
jsem viděla, jaké krásné výrobky vyrábějí obyvatelky DD v rámci pracovní
terapie, napadlo mě, že by se mohly jejich výrobky líbit dětem v motolské nemocnici, kterým také jezdíme hrát. Příjemné je tak spojené s užitečným
a vždy v Motole dětem říkáme, kdo pro ně dárky vyrobil. My na oplátku už
jsme přišli do DD podruhé zahrát divadlo.
• Kdy vaše skupina mladých ochotníků vznikla? Kolik má členů?
Ve složení, v jakém hrajeme v současné době, vystupujeme od roku 1998,
kdy jsem převzala soubor jako vedoucí i jako režisérka. Od té doby jsme sehráli pět představení, v některých jsem si i zahrála. Zatím je pro mne, coby
stále začínající režisérku, těžké skloubit režírování a současně moje účinkování ve hře. A kolik máme členů? Zhruba deset, hrají u nás např. i manželé,
ale v účinkování se střídají - když hraje jeden, druhý hlídá malé dítě.
V roce 2000 se chodouňští divadelníci vrátili k dřívější několikaleté tradici masopustu. Po 20 letech se tato staročeská akce zase pěkně vydařila.
Vzpomínali jsme při ní také na bývalého vedoucího pana Hájka, který v roce
1998 zemřel. Byl takovou velikou duší souboru. V krásné tradici masopustu
od roku 2000 opět pravidelně pokračujeme.
• Jaký máte repertoár?
Zatím jsme hráli převážně pohádky. Jsme dost omezeni výběrem her kvůli malému počtu členů našeho souboru, zvláště jeho mužská část je početně
slabá. Přesto jsme v roce 2000 nacvičili ale i hru pro dospělé. Byla to veselohra "Nepožádáš o manželku bližního svého", s kterou jsme se také představili na divadelní přehlídce Erbenův Žebrák, kde jsme v divácké anketě skončili hned za vítězným žebráckým souborem, což je myslím obrovský úspěch.
Pro děti jsme sehráli v roce 1998 hru "Vodník Mařenka", v roce 1999 "Ženich
pro čertici", v divadelně úspěšném roce 2000 hru "Kopretinka" a letos již zmíněnou pohádku "O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku".
• Pro koho a kde jste tuto hru hráli?
V červnu a říjnu jsme ji hráli několikrát v kulturním domě v Chodouni, představili jsme se dětem MŠ a ZŠ. V říjnu jsme ji sehráli také dětem v kulturním domě ve Tmani, kde jsme byli moc pěkně přijati. Navíc nám tmaňští věnovali divadelní kostýmy, které někde získali a sami nepotřebují. Výtěžek ze všech těchto představení jsme věnovali na pomoc postiženým povodněmi. Celkem to bylo
i s přidanými penězi z naší divadelní pokladny 12 000 Kč, což je docela slušná
částka. V prosinci jsme jeli s pohádkou opět potěšit nemocné děti v motolské nemocnici, dále jsme ji hráli v Berouně v Domě mezinárodního přátelství za odměnu dětem, které se zúčastnily literární soutěže "Zimní pohádka". Když děláme tzv. "výjezdní představení", např. do nemocnice nebo do DD, hrajeme ve
zkrácené verzi, abychom respektovali zdravotní hledisko diváků. Vozíme s sebou
i kulisy, které maluji pro tato představení. Jinak v Chodouni hrajeme v kulisách,
které kdysi vyrobil pan Bezucha a dodnes bezvadně slouží.
• Jak zkoušíte hru dlouho?
V průměru 3 - 4 měsíce. Rekord jsme měli v pohádce "Kopretinka", kterou
jsme nacvičili za šest týdnů. Nesmím zapomenout pochválit při studování her
naši skvělou nápovědku Lidušku Lukášovou. Zůstala nám z původního souboru a je opravdový poklad. Umí dobře "nahodit" herci text a její úloha je pro
naše představení nedocenitelná.
• Co plánujete na rok 2003?
Na březen opět počítáme s masopustem. Po pohádkách pro děti bychom
zase chtěli nacvičit hru pro dospělé, s kterou bychom se chtěli zúčastnit divadelní přehlídky v Žebráku.
• Náš rozhovor děláme v závěru roku 2002. Co bys ráda vzkázala členům
souboru?
Chtěla bych jim moc a moc poděkovat a všechny pochválit, protože divadlu věnují hodně svého volného času. V případě školních dopoledních představení si navíc berou dovolenou nebo si prohazují směny. Jestliže hrajeme
dopoledne dvě představení jen s krátkou přestávkou mezi nimi, je to pro
všechny náročné a vyčerpávající. Kdo hrál divadlo, tak mi dá určitě za pravdu. Největší odměnou nám všem je potlesk diváků a rozzářené oči dětí. Chci
poděkovat i rodinným příslušníkům našich členů a i mé rodině. Bez jejich pochopení bychom se ochotnickému divadlu nemohli věnovat. Věřím, že nám
mezi našimi dětmi vyrůstají budoucí kolegové.
P.S. Co dodat závěrem?
Za redakci Zdických novin dodávám: Je dobře, že mezi námi žijí lidé, jako jsou tito mladí ochotníci z Chodouně, kteří myslí na druhé, není pro ně těžké obětovat svůj volný čas pro jiné, aby jim svým divadlem přinesli radost.
Zvlášť v dnešní době je potěšitelné, že pro ně vůbec není důležité, co za to,
ale především chtějí potěšit duši člověka, hlavně dětí. Všem členům chodouňského souboru přeji hodně úspěchů. Režisérce Evě Hurcíkové přeji hodně tvůrčích nápadů a děkuji za rozhovor.
Jana Smíšková

Chodouňští divadelníci se představili ve hře "O mlynáři Jankovi a Cecilce ze
zámku". Snímek je z 30. listopadu 2002, kdy hráli v Domově důchodců ve
Zdicích. V horní řadě zleva: Daniel Varnuška, Lida Lukášová (nápověda),
Lenka Křivancová, Jaroslav Červenka, Andrea Jirkovská. Vpředu zleva: Eva
Hurcíková, Stáňa Hrudková a Jiří Koudela.
Foto: - sm -

KRÁLOVSKÁ HRA
Přebor Sředočeského kraje v RAPID šachu - Tišice 22. 6. 2002.
Celkový počet 30 účastníků.
Na místě 15. Vít Rosenbaum, 25. Michal Podskalský
Kladenské šachové dny 2002 - mládežnické dvojice
Celkový počet 23 dvojic.
1. ŠK Kladno, 2. ŠK Smíchov "B", 3. LOKO Zdice - Třešňák - Janeba
Memoriál Růženy Suché - Praha - Smíchov 5. 10. 2002.
Čtyřčlenná družstva žáků. Žáci do 15 let. Účast 19 družstev.
7. místo - LOKO Zdice "A", 18. místo LOKO Zdice "B" (děvčata začátečnice).
Hodnoceny byly výkony na jednotlivých šachovnicích. Na první šachovnici 2. místo Jaroslav Janeba. Na druhé šachovnici 1. místo Vít Rosenbaum,
7. místo Anna Rosenbaumová
Mistrovství Čech - Frymburk - 26. 10. - 2. 11. 2002
Mládež do 16 let - SKLO BOHEMIA OPEN B - 59 účastníků, na 24. místě Lukáš Třešňák.
CAESAR CRYSTAL OPEN D (dívky do 16 let) - 38 účastnic, na 36. místě
Anna Rosenbaumová (9 let).
Mistrovství Čech H 12 (hoši do 12 let) - 50 účastníků, 26. Vít Rosenbaum.
Krajská soutěž družstev dospělých - hrají 2 dospělí a 3 žáci.
První polovina soutěže se odehrála na podzim 2002, druhá polovina se odehraje v měsíci lednu a únoru.
1. Žebrák "B" 14 b., 2. Nenačovice 11 b., 3. Zdice 11 b., 4. Beroun B 11 b., 5.
Hostomice 8 b., 6. Řevnice 7 b., 7. Beroun "C" 6 b., 8. Liteň 4 b., 9. Hořovice 0 b.
Rudolf Bohdanecký

Zprávy z batohu KâT
V sobotu 7. prosince 2002 se KČT TJ Lokomotiva Zdice rozloučil s turistickou sezónou "Posledním pochoďáčkem roku 2003". Trasa 12 km tůry vedla ze Zdic údolím Stroupinského potoka na silnici Žebrák - Hředle,
zatočila doprava do Hředel a odtud po silnici zpět do Zdic. Cíl pochodu
byl již tradičně v restauraci "U Zímů". Zde 34 turistů družstva kulturněpoznávací turistiky, a družstva rodinné turistiky zasedlo ke společné
večeři a po ní následovalo roční hodnocení činnosti a turistická aktivity
každého jednotlivce.
V družstvu KPT bylo pořadí následující
1. Bohuslava Růžičková 801 b., 27 akcí, 2. Naďa Škrobánková 754 b., 24 akcí, 3. Božena Johanová 726 b., 23 akcí, 4. Libuše Vrbová 702 b., 23 akcí,
5. František Spousta 586 b., 17 akcí
V družstvu rodinné turistiky:
1. Milan Hrudka 582 b., 2. Marie Hrudková 580 b., 3. Miroslav Zálom 542 b.
Po rozdání drobných cen turistům umístěným na předních místech proběhlo vylosování malé tomboly. Po té už následovalo přátelské turistické posezení a přípravy na novoroční výstup na Vraní skálu 1. ledna 2003.
Zdičtí turisté se těší na shledanou na některé z jejich akcí.
Bedřich Vrba, předseda odboru KČT
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Domov dÛchodcÛ Zdice
Marie Eliá‰ková
Dnešní den byl potěšující. V pondělí k nám
do domova přišel celý pěvecký soubor, aby nám
pro radost zazpíval. V úterý nás navštívily děti
z mateřské školy a ty nejen zazpívaly, ale i zatančily. Potom už byla středa a přišli žáci základní
školy, rozveselili nás písničkou, recitací i tancem.
Odpoledne jsme zase my na oplátku vyjeli
potěšit nemocné děti, které leží v nemocnici
v Motole na onkologickém oddělení. To je smutná stránka věci, když na tomto oddělení leží tito
malí. Vezli jsme jim vlastnoručně vyrobené dárky
- hračky - zhotovené různými technikami - šitím z látek, pletením z vlny. Splu s dětmi se radovala i vrchní sestra tohoto oddělení. Potom jsme se vraceli do domova aspoň trochu potěšeni, že je zde o děti tak vzorně pečováno.
Děkujeme tímto všem babičkám, obyvatelkám domova,
které hračky vyráběly pod vedením paní Dany Házlové a vedoucí domova paní Ivaně Rabochové, že tuto akci společně
vymyslely.
Všem přeji hodně štěstí v novém roce 2003.

Sváteãní dopoledne v DD
Ve středu 18. prosince navštívili žáci 7. C,
6. B a 1. stupně ZŠ zdický DD.
Pod vedením pí uč. Mgr. Koželuhové a pí uč.
Košťálkové zatančili moderní tance, zazpívali koledy, přednesli básničky, zahráli na flétnu. Navodili
tak krásnou předvánoční atmosféru.

KATAPULT ve Zdicích
V pátek 31. ledna 2003 v SD Zdice
vystoupí KATAPULT. Začátek ve 20 hod.
Jako předkapela se představí MEJ - DEJ.
Vstupné 150,-Kč. Předprodej: SD Zdice
Po - Pá 6 - 14 hod. Tel.: 311 685 186, 603
382 191 a MIC Beroun, tel.: 311 654 321

Hledám podnájem
ve Zdicích na 1 - 2 roky.
Otec a syn.

Tel. +420 723 247 054.
Mûsto Zdice hledá muÏe

na funkci stráÏníka
Mûstské policie.
Věk od 21 let.
Podmínka - minimálně vyučen,
bezúhonnost, spolehlivost.

Na snímku paní Házlová s obyvatelkami DD při výrobě hraček pro vánoční výstavu. Další hračky putovaly dětem do nemocnice v Motole. Určitě se dětem líbily a potěšily je.
Foto: - sm -

Jaroslav âapek - DANù a ÚâETNICTVÍ
(certifikace ISÚ dle direktiv EU v oboru úãetnictví a finance I. stupeÀ)
Vám nabízí své sluÏby:
ím • zastupování na úﬁadech
• vedení úãetnictví • pﬁiznání k dan
y
ní mzdové agendy vã. personalistik
• rekonstrukce úãetnictví • zpracová
m
níke
ladÛ • spolupráce s práv
• daÀové poradenství • svoz dok
spoleãností, právní zastupování)
ních
hod
obc
í
(smlouvy, zakládán
privat: Komenského 303, Zdice
kanceláﬁ: Wágnerovo nám. 1541, 3. patro (budova âeské poji‰Èovny), Beroun
Tel./Fax: 311 624 358, Mobil: 605 269 47

Myslivecké sdruÏení „Hrouda Zdice“

KULTURNÍ DÒM CHODOU≈

poﬁádá tradiãní

- plesová sezona

Mysliveck˘ ples

Sobota 18. 1. 2003 - Hasiãsk˘ bál

11. 1. 2003 od 20 hod. ve Spol. domû Zdice

skupina ÚÎAS ﬁídí Martin Heny‰

Sobota 25. 1. 2003
- II. obecní ples HARMONY BEND

vstupné 60 Kã, bohatá tombola
hudba GONG, spol. odûv nutn˘

pﬁedtanãení, bohatá tombola

POZOR, NOVÁ SLUÎBA!!!

Čištění peří

Firma

Technologie, která Vaše peří dokonale zbaví veškerých nečistot,
bakterií, plísní a roztočů.

Z Vašeho peří, které Vám kvalitně vyčistíme, ušijeme:
- prošívané přikrývky a polštáře
- dvoudeky a spací pytle
- vše v rozměrech,
které si sami zvolíte

- velký výběr sypkoviny
- kvalitní prošití, které zabraňuje
posunu peří
- krátké dodací lhůty

Dále vyrábíme a prodáváme:
- prošívané přikrývky a polštáře
- z ovčí vlny
- z um. vláken

- z nového peří
- přehozy, spací pytle,
ložní soupravy

Vše pro děti a dospělé
Sbûrna: Textil - Alena S˘korová
Husova 9, Zdice, Tel. 603 519 071
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