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Sportovní
hry seniorÛ
vyhrály Zdice
V úterý 6. června se v Domově důchodců ve
Zdicích uskutečnil další ročník oblíbených
Sportovních her seniorů. Sešlo se celkem deset
soutěžních pětičlenných družstev, z toho dvě byla zdická, kde vytvořili družstvo muži i ženy,
ostatní družstva byla smíšená. Závodilo se celkem
v osmi netradičních sportovních disciplinách, jako např. házení šipek, porážení kuželek, lov magnetických rybek, hledání bonbonů v hromadě
zrní, skládání puzzlů, srážení plechovek apod.
Cílem setkání, které se už konalo popáté, bylo nejen si zasportovat, zasoutěžit, ale také, a to myslím
především, popovídat si, setkat se s přáteli, poznat se
navzájem.Všichni se radovali z vydařeného počasí,
které samozřejmě přispívá k dobré náladě, a proto je
velice důležitým faktorem. Soutěžící, kteří přijeli
z dalších domovů důchodců, či z domů pečovatelských
služeb, byli nadšeni prostředím zdejšího zařízení, nešetřili chválou nad jeho interiéry a nad pěknou zahradou s nádherně rozkvetlými rododendrony a azalkami.
Po závodech byl připraven společný oběd a přátelské posezení. Netrpělivost soutěžních týmů však rostla, protože se čekalo vyhlášení výsledků. Jak klání seniorů dopadlo? Pohár pro nejlepší získalo družstvo
žen z DD Zdice, na druhém místě se umístili soutěžící z DD Unhošť, třetí příčku obsadilo družstvo z DD
Dobříš. Ostatní družstva se umístila v následujícím
pořadí: 4. DD Rudná, 5. DPS Beroun, 6. DPS Žebrák,
7. DD Rožmitál pod Třemšínem, 8. DD Zdice (muži),
9. DD Hostivice a 10. DD Hostomice - Zátor.
Skleněný pohár patřil tentokrát zaslouženě domácím, nikdo ale neodcházel s prázdnou. Na
všechny čekal malý dárek Při zajímavé akci čas
rychle ubíhal. Myslím, že senioři při sportovním
zápolení zapomněli na nemoci, na svůj věk a určitě omládli. Moc bych jim takový pocit přála.
Jak hodnotí celou tuto akci ředitelka zdického domova důchodců paní Ivana Rabochová? "Sportovní
hry seniorů jsou největší akcí, kterou v průběhu roku pořádáme a na kterou zveme přátele z jiných domovů. Těší nás stoupající zájem. Prvního ročníku se
před pěti lety zúčastnila čtyři družstva, letos jich bylo už deset. Věřím, že všichni účastníci budou na
dnešní setkání dlouho vzpomínat. Rádi je zase u nás
přivítáme na dalším ročníku této sportovně společenské akce."
Jana Smíšková

Zdičtí senioři se na sportovní hry dobře připravili. Do soutěže se zapojilo družstvo mužů a družstvo žen,
které celou soutěž vyhrálo. Gratulujeme!
Foto: Archiv DD.

Volby 2006 v ãíslech

V každém volebním okrsku pracovala v průběhu voleb okrsková volební komise. Na snímku volební komise okrsku č. 1 v ZŠ v Komenského ulici.
Foto: Sm.
Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, které se konaly 2. a 3. června 2006, se zúčastnilo ve Zdicích 67,23 % voličů. Volilo se celkem v pěti volebních okrscích - tři byly ve Zdicích, jeden v Knížkovicích a jeden v Černíně.
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Pětiprocentní hranici překročily čtyři strany. Nejvíce hlasů dostala ODS - 38,54 % (806 hlasů), druhá
ČSSD měla 32,85 % (687 hlasů), třetí KSČM získala
13,05 % (273 hlasů), čtvrtá byla Strana zelených
s 5,02 % (105 hlasů). Další strany získaly méně než 5 %.
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Rádi bychom touto cestou poděkovali
firmám Autobusová doprava Jaroslav
Spal - Svatá a Pekařství Johan - Zdice
za dlouhodobou spolupráci a přejeme jim
v jejich činnostech mnoho dalších úspěchů a spokojených zákazníků.
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O nové informace požádala redakce ZN
starostu města Mgr. Miroslava Holotinu
a pracovníky Městského úřadu Zdice.
Rychlíky budou ve Zdicích stavět
1. června se uskutečnilo jednání starosty
města Mgr. Miroslava Holotiny a místostarosty pana Richarda Dolejše s náměstkem ministra dopravy panem Vojtěchem Kocourkem, který ubezpečil představitele města
o tom, že rychlíky podle nového jízdního řádu budou ve Zdicích stavět i nadále.
Stavební práce v Erbenově ulici
Práce v Erbenově ulici pokračují podle
schváleného harmonogramu prací. V současné
době, tj. v době uzávěrky ZN k 19. 6. 2006,
byla osazena poslední revizní šachta na opravovaném kanalizačním řadu v této ulici.
Probíhá propojování stávajících kanalizačních
přípojek jednotlivých objektů na opravenou
stoku. Současně dochází k přepojování vodovodních přípojek jednotlivých objektů na vyměněný vodovodní řad. Práce podle schváleného harmonogramu by měly být ukončeny
do 10. 7. 2006. Předpokládáme, že tyto práce,
pokud nenastanou nepředvídané situace - např. trvalý déšť aj., budou ukončeny v předstihu
do 30. 6. 2006. Dalším předpokladem je, že
v prvním týdnu měsíce července budou zahájeny práce na výstavbě elektropilířů a pilířů na
osazení hlavních uzávěrů plynu pro jednotlivé
objekty v Erbenově ulici. Druhý týden v měsíci červenci budou zahájeny práce na pokládce
kabelů NN a STL plynovodu.
K výstavbě nové knihovny
Záměr výstavby nové knihovny se časově
posouvá do příštího roku, neboť bylo nutno
provést změny v samotném projektu.
Výstavbě nové knihovny bude předcházet do
konce roku nutná rekonstrukce Společenského domu, se kterým bude knihovna napojená. V současné době je připravena zadávací
dokumentace pro výběrové řízení, které obstarává pro naše město firma OTIDEA.
Knihovna by měla obsahovat oddělení s knihami a časopisy, jak pro děti tak pro dospělé,
internet pro občany a audiovizuální oddělení
sloužící jako český filmový fond na DVD.
1. etapa výstavby by měla stát 12 miliónů
korun, které město obdrželo z prostředků veřejné pokladní správy, a řeší celkovou rekonstrukci a rozšíření Společenského domu. V rámci rekonstrukce a modernizace jeho současných prostor budou především zvýšeny kapacity nevyhovujících hygienických zařízení
a zřízeno WC pro invalidy, dále bude zřízeno
hygienické zařízení pro účinkující a obsluhu
občerstvení. U vyrovnávacího schodiště hned
u hlavního vstupu do Společenského domu
bude zřízena sklápěcí ocelová plošina pro invalidní návštěvníky, kterým tak bude umožněn bezbariérový přístup do Společenského
domu. Přístavbou Společenského domu směrem do dvora vzniknou zcela nové prostory

Koupaliště je letos otevřeno od soboty 24. června. Teď už si lze jen přát hodně slunečných dnů, jako tomu
bylo v závěru měsíce června.
2x foto: Sm.

dispozičně a provozně spojené se stávajícími.
Jedná se především o nové přísálí, WC ženy,
sklad, úklid, bar, mytí nádobí, přípravnu,
chodby, sklad a schodiště propojující prostory rozšířeného Společenského domu s nově
vzniklými prostorami Městské knihovny.
Z bývalého balkónu nad jevištěm bude zřízeno provaziště s technickým zařízením odpovídajícím současným nárokům vizuální
a osvětlovací techniky.
Anketa města
Uveřejňujeme výsledky ankety "Jste spokojeni se stavem místních komunikací včetně
chodníků? Pokud nejste, jaké řešení vám připadá ideální?" Anketa byla vyvěšena od 26.
10. 2005 do 26. 2. 2006.
Otázky a odpovědi:
Jsem spokojen. - 9 hlasů.
Udělat rekonstrukci komunikací včetně
chodníků nyní, zadlužit se jednorázovým
úvěrem, který se bude splácet 4 roky a komunikace již užívat. - 44 hlasů.
Řešit postupně (dle prostředků v rozpočtu)
v horizontu 10 let. - 13 hlasů
Jiné řešení (uveďte v knize vzkazů). - 3 hlasy (Žádné "jiné řešení" nebylo v knize vzkazů uvedeno.)
K situaci v autobusové dopravě
Vzhledem k přetrvávajícím potížím, které má
město s firmou Fedos při plnění smlouvy o zabezpečování autobusové dopravy, připravuje město
Zdice výzvu pro další dopravce, kteří by byli
schopni dodržovat smluvní podmínky, kvalitně za-

jišťovat přepravu občanů a pružně reagovat na požadavky města týkající se dopravní obslužnosti.
Černín - přestavba domu čp. 1
Další investiční akcí je přestavba domu čp. 1
v Černíně na 6 bytových jednotek, který je rekonstruován podle dotačního titulu vyhlášeného MMR "Podpora výstavby nájemních bytů
pro příjmově vymezené osoby". Celková hodnota díla se pohybuje okolo 7,800.000,- Kč,
z toho dotaci tvoří částka 3,300.000,- Kč.
Firma Řemesla AZ Strakonice, která byla vybrána na realizaci, má potíže dokončit a předat
dílo v požadované kvalitě i přes smluvní penále. Proto vedení města jedná s Ministerstvem pro
místní rozvoj a zároveň s Finančním úřadem
v Berouně o možnostech dokončení stavby tak,
aby nehrozilo nebezpečí vrácení dotace, které
město obdrželo od státu na uvedenou investici.
Plakátky ve městě
V souvislosti s opakující se neukázněností
některých majitelů psů, kteří neuklízejí na veřejných komunikacích exkrementy po svém
psu, přichází město s další iniciativou, a to
plakátovou, která by měla nešvar s neuklízením psích exkrementů pomoci omezit.
Samotní viníci by se po přečtení plakátu měli nad sebou zamyslet a zlepšit svoje chování
směrem k životnímu prostředí nás ostatních.
Plakátky by měly pomoci i občanům, kteří ve
svém okolí doposud tolerují zanechávání "psích
stop", aby si dodali odvahu a majitele psů na jejich velice nevhodné chování upozornili.
Dokončení na str. 3.
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Dnes už je snímek
z rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu v Erbenově ulici minulostí. Stavební práce pokračují nadále
podle schváleného
harmonogramu
prací.
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Městská knihovna o prázdninách
V době hlavních prázdnin bude městská knihovna uzavřena v důsledku dovolené od 24. 7. do 6. 8.
a dále od 21. 8. do 27. 8. Jinak bude otevřena stejně jako v průběhu roku, tj.
Pondělí 13 - 17 h dospělí
Středa
12 - 16 h děti
Čtvrtek
13 - 17 h dospělí
Pátek
8 - 12 h dospělí
Provoz na místním koupališti
Zdické koupaliště je otevřeno denně vždy od 9
do 19 hodin. Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 15,Kč. Děti do výšky 100 cm mají vstup zdarma. Po
17. hodině vstupné poloviční, děti zdarma.
V průběhu srpna začne plánovaná rekonstrukce
koupaliště, kterou bude provádět firma GHC
Invest, s. r. o., Praha. Přesný termín zahájení rekonstrukce bude včas oznámen.
Využívání infokanálu KT
Od letošního roku mají občané možnost dovědět
se o událostech, které probíhají v našem městě, také prostřednictvím informačního kanálu kabelové
televize. Stačí jen naladit příslušný kanál, protože
na kabelovou televizi je připojena většina domů.
Množství informací, které by občané mohli na
infokanálu najít, by mohlo být ještě větší. Vedení
města vyzývá proto všechny zdické organizace,
a to jak sportovní, kulturní, tak i zájmové, aby pro
zveřejnění svých informací občanům využívaly informační kanál KT. Informace je možné zasílat
v elektronické podobě na adresu ktzdice@mestozdice.cz. nebo je dodat osobně do podatelny
Městského úřadu Zdice (číslo dveří 5).
- sm -

Pﬁíjemné odpoledne
Poslední den v měsíci květnu se konalo ve
Společenském domě setkání zdických seniorů.
Pozvání přijalo na 70 našich starších občanů
a občanek.
Přítomné přivítal vedoucí Společenského klubu pan Přemysl Landa a předal slovo pracovníku
Státního okresního archivu v Berouně panu Mgr.
Jiřímu Topinkovi. Ten v poutavé přednášce
seznámil zdické občany se životem a zvyky
prapředků žijících na soutoku řeky Litavky
a Červeného potoka. Dále se podrobně zabýval
vznikem osady Zdice, jejího názvu a životem
prvních obyvatel.
Po zajímavé přednášce následovalo vystoupení
paní Dany Jaré z Dobříše, která hrou na harmoniku a zpěvem českých lidových písní vrátila každého z přítomných do krásných dob našeho mládí. Známé písně si s radostí zazpívali všichni.
Za hezké odpoledne je třeba poděkovat především oběma aktérům, kteří obohatili společenské
setkání o zajímavé poznání počátků historie našeho města i za příjemné společenské pobavení.
Poděkování si dále zaslouží pan ing. Oldřich
Johan, který sponzoroval všechny sladkosti onoho odpoledne. Za zajištění veškerého občerstvení si pak právem zaslouží uznání vedoucí
Společenského klubu pan Landa, který spolu se
svými spolupracovnicemi zajistil i vzornou obsluhu všech přítomných. Kdo se zúčastnil, nelitoval. Bylo to příjemně prožité odpoledne v kruhu
známých spoluobčanů.
Josef Hůrka

Foto: Anna
Jíchová.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta Zdice 26. 6. 2006
ZM vzalo na vědomí
• Plán odpadového hospodářství města Zdice
v předloženém znění.
• informaci o snížení poplatku za užívání veřejného prostranství firmě AGROHERB, s.r.o., a firmě
PALKOVÁ IVANA.
ZM schválilo
• směnu části pozemku p.č. 2144 v k.ú. Zdice, cca
160 m2, který je v majetku města Zdice, za části pozemků PK 908, 909 díl 1, 915, 920 v k.ú. Zdice
o výměře cca 160 m2.
• bezúplatný převod budovy transformační stanice
na pozemku p.č. 2143/7 v k.ú. Zdice společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., Praha.
ZM souhlasilo
• s rozpočtovým opatřením č. 1 roku 2006.
• s navrženými podmínkami pro zadávací dokumentaci zakázky "Zdice - Dodavatelský úvěr na rekonstrukci místních komunikací".
• se zveřejněním záměru města prodat nemovitý
majetek - pozemky parc.č. 2303/10, 2303/11,
2303/12, 2303/9, 2303/8, 2303/7, 2303/6, 2303/4
v k.ú. Zdice na výstavbu bytových domů a parc.č.
2303/14 a 2303/5 v k.ú. Zdice na výstavbu komunikací a infrastruktury.
• se zadáním veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně
realizace pro realizaci 3 BJ s nájemními byty v lokalitě Zdice - sever (Písmena).
• s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Zdice
a STP, a.s. Praha, jejímž předmětem je prodej NTL
plynovodu a 12 přípojek pro stávající zástavbu v ul.
Hroudská v předloženém znění.

• s navýšením ceny projektové dokumentace protipovodňové ochrany Zdic a pověřuje starostu města Mgr. Holotinu k podpisu dodatku č. 1 smlouvy
(č. zhotovitele 10/5210/02).
• s uzavřením Dohod o přistoupení k závazku a o převzetí práv a povinností ze smlouvy o dílo 66 D/2004
na akci "Stavební úpravy nebytového objektu čp. 1
v Černíně za účelem zřízení 6 b.j." ze dne 15. 9. 2004
mezi městem Zdice, společností Řemesla AZ, s.r.o., se
sídlem Nový Zlíchov 3172/6, Praha 5 - Smíchov a dalšími subdodavateli za účelem dokončení akce.
ZM stanovilo
• počet členů zastupitelstva města pro volební období 2006 - 2010 na 15 členů.
ZM jmenovalo
• pana Bohumila Mudru vedoucím Městského
podniku Zdice, organizační složky města s nástupem do funkce ke dni 1. 7. 2006.
ZM neschválilo
• prodej části pozemku p.č. 262 v k.ú. Zdice.
Diskuse byla zaměřena
• na řešení komunikace včetně kanalizačního řadu
v Havlíčkově ulici
• na dodavatelský úvěr na rekonstrukci místních
komunikací
• na problémy s dokončením rekonstrukce čp. 1
v Černíně
• na zamýšlené bytové domy v lokalitě Zdice - sever (Písmena)
• na anketní otázky na webu jako pomocný prostředek vyjadřování se občanů k dané problematice
na počet zastupitelů pro příští období
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

POÎÁR V âERNÍNù - VE¤EJNÁ SBÍRKA
Osadní výbor Černín společně s rodinou Červených touto formou srdečně děkuje všem
občanům naší obce, kteří finančně přispěli do veřejné sbírky na pomoc při postižení požárem.
V rámci této sbírky bylo v Černíně vybráno celkem 54.000,- Kč.
Prostředky byly rodině Červených předány dne 27. 5. 2006.
Osadní výbor Černín

Záhada pomníku rozlu‰tûna
V minulém čísle Zdických novin jsem prosila
o spolupráci při rozluštění obrázku pomníku na
staré pohlednici Zdic, která bude otištěna v chystané publikaci "Zdice na starých pohlednicích". Záhadu se mi podařilo objasnit v době
mezi korekturou novin a jejich vydáním, takže
jsem už svoji prosbu ve Zdických novinách nemohla zrušit.
Velice mě potěšilo, že jste se mnozí problémem
zabývali a ozvali jste se s vašimi názory.
K jakému závěru jsem dospěla? Jde o původní
pomník věnovaný zdickým občanům, kteří padli
v 1. světové válce. Byl odhalen v roce 1919 jako

"Pomník svobody" a umístěn v parčíku před farou.
V kronice Zdic jsem v zápise z roku 1927 objevila
větu, že je dělána sbírka na desku se jmény obětí,
která bude umístěna na pomník. Tu ale známe z pomníku před novou školou. Věděla jsem, že sem byl
pomník přemístěn z parčíku před farou v roce 1948.
Když jsem se zadívala na jeho fotografii, bylo rozhodnuto. Při zkoumání snímku jsem objevila v horní části pomníku paprskovité čáry, které jsem znala
z prohlížení staré pohlednice v počítači. Porovnání
těchto čar i tvarů kamenů souhlasilo. V horní části
musel být pomník trochu upraven, protože deska by
sahala až k samému okraji.
Jana Smíšková
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Sportovní den oãima Lady a Zuzky
Je čtvrtek 25. května ráno. Právě stojíme
před školou a v náručí držíme obrovské množství plastových kelímků. S ostatními "deváťáky" čekáme na signál k odchodu. Po několika
minutách se ze školy vyřítí učitelé, bleskově nás
seřadí a pádíme ke zdické hale. Dnes je totiž
sportovní den pro první stupeň v naší režii bez
účasti učitelů.
Od rána máme práce nad hlavu, ještě že jsme už
před několika dny zvolili organizační výbor (skládá se z pěti sportovců, kteří mají s podobnými akcemi zkušenost) a ten rozdělil mezi "deváťáky"
různé funkce - hostesky (tj. doprovody tříd), sčítání výsledků, působení na stanovištích, zdravotník,
novináři, údržba... Jak už jsme se zmínily, celou
akci jsme si museli připravit sami, bez pomoci učitelů - zařídit občerstvení, vyrobit medaile, napsat
diplomy, sehnat nářadí (stopky, míčky,...) atd.
Každý z nás měl žlutý šátek, aby malí sportovci věděli, na koho se mají v případě potřeby obrátit. My
dvě jsme byly nedobrovolně pověřeny sčítáním
haldy výsledků a také reportáží z této akce.
Asi v devět hodin se před halou začínají tvořit
hloučky prvňáčků, druháčků atd. Za chvíli už jsou
všichni perfektně seřazeni a předáni do rukou hostesek. Většina učitelek okamžitě využívá situace, aby
si dala kávu a odpočinula si od svých malých svěřenců. Některé starostlivější učitelky však nevyhledávají odpočinek a své třídy dále doprovázejí. Od
vyběhnutí prvního sportovce se nikdo nezastaví.
Teď přichází naše chvíle. Vyrážíme do terénu!
Naší první obětí jsou paní učitelky, které si hoví na

lavičce s výhledem na hřiště. Okamžitě na ně vychrlíme několik otázek. Když se vzpamatují, začínají nám odpovídat:
• Co si myslíte o naší organizaci?
Pí uč. Pánková, Machová: "Je výborná, jistě,
na ty menší děti se musí dohlížet, ale jinak je vše
v pořádku. Ujali jste se toho velice dobře."
(Děkujeme).
Pí uč. Palanová: "Vše je perfektně zorganizované."
P. uč. Bečvář: "Já jsem přišel později, ale myslím si, že to celkem klape. Co říct? Jen, nebude-li
pršet, nezmoknem."
• Co tu podle vás chybí?
• Pí uč. Koželuhová: "Mohlo by tu být něco teplého k pití." (Pro učitele zde byl automat, pro děti
studená limonáda - uznáváme chybu.)
P. uč. Bečvář: "Drobné mouchy to má, ale je to
vaše první akce, takže spokojenost."
(Z důvodu nedostatku místa jsou některé odpovědi zestručněny - omlouváme se všem zpovídaným.)
Právě jsme svolány ke sčítání výsledků, které se
nám průběžně hromadí v naší provizorní kanceláři.
Zuzka je stále zaměstnaná vyhodnocováním a já
vyrážím na druhé kolo naší ankety. Mířím k hosteskám, jež jsou doslova zavaleny dětmi. Prodírám
se k nim a ptám se. Na mojí jednoduchou otázku jak to zvládáte, odpovídají velice kladně. Vlastně,
až na moje dvě spolužačky, které se vyjádřily takto: "Je to super, ale do všeho se nám plete třídní
učitelka dětí, které máme na starost!"
Když dorazím k Zuzce, nalézám ji hluboce po-

Lada a Zuzka dělají anketu...
nořenou do výsledků. Okamžitě mi do ruky vrazí
fixu a pověří psaním diplomů. Touto "zábavou"
jsem zaměstnaná až do konce našeho sportovního
dopoledne.
Jak už jste si přečetli, Lada je vytížena diplomy
natolik, že závěr zbývá na mě. Takže, jak zhodnotit toto dopoledne? Přesně tak, jak se při anketě vyjádřili naši malí sportovci: „Moc se mi to líbí, ale
chybí tu vybijka,“ tento většinový názor rozhodně
mluví za vše. „Tato naše akce, nás velice bavila,
alespoň většinu, a tak děkujeme učitelům za dobrý
nápad. My se už můžeme těšit na to, jak to zvládnou příští deváťáci. Držíme palce!“
Lada Stuchlá a Zuzana Kolebabová 9.A

âerven ve ‰kole

1. 6. oslavily děti ZŠ svůj svátek tradičním průvodem masek městem. Na koupališti a ve sportovní hale byl pro ně připraven bohatý program.
2 x foto: Sm.
Poslední měsíc školního roku se na 1. stupni zdánlivě jevil jako ten nejdůležitější, co se týká zhodnocení práce žáků, ale v podstatě se na celoroční snaze už mnoho vylepšit, či pokazit nedalo. Mohli jsme si tedy dovolit častěji narušovat výuku akcemi školy a zajímavými výlety.
Ve čtvrtek 25. 5. připravili žáci 9. tříd pro 1. stupeň Školní atletický den,
jehož výsledky nám pomohly při sestavování družstva na regionální Závody
atletické všestrannosti, které se konaly 16. 6. na ZŠ Broumy. Při vybírání jsme
měli "šťastnou ruku", naši malí reprezentanti vybojovali 2. místo! Za jednotlivé ročníky závodili: 1. tř. - C.I. Beshirová, O. Slezák, 2. tř. - N. Petrželová,
V. Lipčák, 3. tř. - K. Baborová, Z. Jílek, 4. tř. - N. Davidová, V. Slezák a 5. tř.
- J. Gregovská a V. Kostič.
Ve čtvrtek 1. 6. děti oslavily svůj svátek tradičním průvodem masek městem, na koupališti si zasoutěžily, pobavily se u cirkusového vystoupení, a to
že zmokly, jim určitě na dobré náladě mimo školní lavice neubralo. Ve sportovní hale připravil pan Přemysl Landa diskotéku, venku si chlapci z 2. stupně zahráli fotbal a děvčata volejbal.
Plán na měsíc červen byl také plný školních výletů. Třída 1.A si zajela vlakem
do Srbska, kde děti strávily příjemné chvíle v jednom z nejhezčích míst našeho

kraje. 2. třídy nalákalo pozvání do westernového městečka nedaleko Přeštic. Třídy
1. B a 3. B si objednaly průvodce hradem Křivoklát a současně navštívily
Hamousův mlýn, kde měly možnost poznat prvky staré lidové architektury.
3. A si odvážně zatábořila, když žáci pobyli tři dny u řeky Vltavy. Na nocování ve stanech a zážitky s tím spojené jistě dlouho nezapomenou. Žáci
3. A si také vyrazili do Příbrami, kde uvolnili školní napětí v Aquaparku.
V polovině měsíce si žáci 3. A a 3. B prožili Příběh Hradu na Hradčanech.
Žáci 4. třídy objevili vesničku řemesel Ostrá, kde nejen poznali, ale měli také
možnost si prakticky vyzkoušet některá středověká řemesla.
A co naši páťáci? Ti podnikli druhou návštěvu Národní galerie, kde si aktivním
způsobem pohráli s barvami a liniemi. Ve druhé půli měsíce se vypravili opačným
směrem, prohlédli si město Klatovy, vodní zámek Švihov a plzeňskou ZOO.
Článek je psán před uzávěrkou ZN, tj. k 20. 6., a tak nám zbývá ještě několik
školních dní. Žáci 5. tříd připravují orientační závod pro naše prvňáčky. Některé
třídy se ještě těší na vycházky spojené s opékáním voňavých buřtíků, no a všichni společně se s nedočkavostí těšíme na vytoužené a zasloužené prázdniny!
Takže, školo, ahoj, hurá na prázdniny a krásné léto vám všem!!!
Mgr. Dana Němcová

str. 5

ZN ã. 170

Ohlédnutí za ‰kolním rokem v M· v Zahradní ulici ve v˘tvarn˘ch soutûÏích

Slavnostní rozloučení s mateřskou školou.
Tak jako v minulých letech, tak i letos se děti
všech věkových kategorií účastnily výtvarných
soutěží, a že si nevedly špatně, ukazuje umístění
na předních místech.
• Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska udělilo diplom Mikuláši Šínovi za 1.
místo ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima
dětí a Čestné uznání MŠ Zdice za příspěvek ve výtvarné soutěži v jubilejním 30. ročníku.
• Česká pojišťovna udělila diplom za 3. místo
v soutěži České pojišťovny, a. s., agentury Beroun
„Namaluj sluníčko“ MŠ Zdice, Zahradní ul.
Odměněny byly děti: Kristýna Zímová, Valérie
Kornová, Kristýna Švarcpiková a Vendula
Lavičková. MŠ dostala finanční odměnu.
• DDM Příbram, středisko Hořovice, udělil

Výlet dětí MŠ Zahradní na lodi Morávia po Vltavě.
1. místo v soutěži „Malujeme pohádku“ v kategorii MŠ A Martinu Novákovi a v kategorii MŠ B
Karolíně Bartuškové.
• DDM Příbram, středisko Hořovice, vyhodnotil
MŠ Zdice, Zahradní ul., v kolektivní výtvarné soutěži Hrady a středověké stavby na Berounsku 2. místem. Oceněny byly práce dětí: Kristýny Švarcpikové,
Jana Prokopa, Milana Macha, Venduly Lavičkové,
Tomáše Havrdy, Hynka Dřevěného, Jany
Kadeřábkové, Karolíny Bartuškové a Jiřího Rásla.
...a nejlepší nakonec. V celostátní soutěži Svět
očima dětí, kterou pořádal Odbor tisku a public relations MV Praha pod záštitou ministra vnitra Františka
Bublana, získala 3. místo Lucie Jíchová, která namalovala obraz na téma soutěžního okruhu Týrání.
Zdeňka Pacourková, ředitelka MŠ, Zahradní

Pasování předškoláků MŠ Zahradní na školáky.

Informace o v˘mûnû
oken ve sportovní hale
TJ Lokomotiva Zdice

Výlet se dětem moc líbil.

4x foto: Archiv MŠ Zahradní.

Klub mladého diváka
Spolu se školním rokem skončil také letošní Klub mladého diváka. Všichni členové se během
roku zúčastnili několika představení. Každé bylo z jiného žánru: komedie, tragické příběhy, romantické hry atd. Díky štědrým příspěvkům pana Fedorky mohli "mladí diváci" zhlédnout
představení Veselé skoky: Na hlavu - Divadlo v Celetné, Šípková Růženka - Stavovské divadlo,
Bídníci - Výstaviště, a nedávno také Školu pro ženy ve Švandově divadle.
Všechny zájezdy do divadel probíhaly za účasti několika učitelů, především pak paní učitelky
Prokšové a paní učitelky Palanové. Tento klub bude fungovat i příští školní rok, doufáme tedy, že se
ho, stejně jako letos, zúčastní děti z 1. a 2. stupně ZŠ Zdice.
Tímto článkem bych, za všechny členy KMD, chtěla poděkovat panu Fedorkovi, za již zmíněné sponzorování a paní učitelkám Prokšové a Palanové za organizaci a skvělý doprovod.
Zuzana Kolebabová

Jedním z důležitých aspektů v chodu TJ je cílená údržba, která má přinést v budoucnu určité
úspory ve výdajích na energie. Jen pro představu
finanční náročnosti uvádíme čerpání roku 2005.
Plyn: 456 047,- Kč; vodné a stočné: 20 088,Kč; elektřina: 140 684,- Kč; celkem 616 819,-Kč.
Spotřeby energií se za poslední roky nijak výrazně nemění. Každý si jistě dokáže spočítat výši
měsíčních záloh za energie.
Na podzim roku 2005 vypsal Středočeský kraj
grantové programy na podporu sportu a volného
času na rok 2006. Výbor TJ Lokomotiva Zdice připravil, po oslovení několika firem, podklady pro
grantové řízení na první etapu výměny oken ve
sportovní hale.
Na základě výběrového řízení získala TJ
z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje částku 200.000,- Kč. Město Zdice se podílelo na
této investici návratnou finanční výpomocí
150.000,- Kč. Výměnu oken provedla firma
Bohemia Plast Kladno, která předložila nejlepší
podmínky a v rámci reklamní smlouvy nabídla několik okenních systémů zdarma (čtyři okna v celkové hodnotě 15.000,- Kč).
Původní cena investice byla v rozsahu 504.000,Kč. Vzhledem k přidělení nižší grantové částky,
než bylo požadováno, došlo po dohodě s firmou
Bohemia Plast Kladno k technickým úpravám kování oken. Demontáž původních oken byla provedena členy TJ brigádně. Tyto úspory činily
180.000,- Kč. Konečná částka této investiční akce
je tedy 323.000,- Kč.
Hlavní výbor TJ Lokomotiva Zdice
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Dûtsk˘ den
"Homo Economicus" dnešní doby je často
nucen věnovat energii a čas věcem, o jejichž
smyslu není vždy stoprocentně přesvědčen.
Naštěstí existují smysluplné aktivity, při kterých se my dospělí dokážeme v zájmu dobré věci spojit, a to bez nároků na "honorář".
Jednou z takových aktivit je pořádání dětského
dne. Ti z vás, kteří jste v sobotu 3. 6. do areálu TJ
Lokomotiva Zdice dorazili, mi jistě dáte za pravdu.
Prožili jsme velmi příjemné, pohodové dopoledne
plné her, soutěží, radosti, napětí a hlavně dětského
smíchu. To vše se ale neudálo jen tak samo od sebe. Vše se muselo pečlivě naplánovat, zorganizovat
a hlavně provést. Velké poděkování tak patří všem
organizátorům, sponzorům, rodičům, dětem
a všem, kteří se nějakým způsobem aktivně podíleli na zdárném průběhu této akce. Bylo to prostě
fajn a za rok zase na shledanou! Mgr. Radek Hampl

V programu Dne dětí vystoupily tradičně zdické
mažoretky.

O prohlídku vojenské techniky, kterou připravil
KVHV Zdice, měli páni kluci veliký zájem.

Organizátoři a sponzoři dětského dne: Město
Zdice, TJ Lokomotiva Zdice, Sportovní komise
města Zdice, sportovní oddíly - ASPV, volejbal, šachy, turistika, ZŠ Zdice, zdičtí hasiči, kynologický
klub Zdice, KVHV Zdice, mažoretky (paní
Sedláčková), ozvučení - pan Klatovský, Kostal,
Narex, Schwarzmüller, PROBO TRANS, Jiří
a Oldřich Johan, drogérie paní Humlové, Luboš
Lhoták, potraviny Lorenc, stavebniny Freyburg,
železářství Kreisinger... + zvláštní poděkování
Matce přírodě za nedeštivé počasí...

KULTURNÍ LÉTO

2006

Náměstí Zdice - začátek vždy v 15 hodin
NEDĚLE 16. 7. DĚTSKÁ DISKOTÉKA
- soutěže o ceny
NEDĚLE 30. 7. CHEZNOVANKA
- koncert dechové hudby
NEDĚLE 13. 8. DĚTSKÁ DISKOTÉKA
- soutěže o ceny
NEDĚLE 20. 8. VODÁCI
- koncert country kapely
NEDĚLE 3. 9. LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI - DĚTSKÁ DISKOTÉKA
- soutěže - skákací hrad - překvapení
Kulturní léto pořádá Společenský klub Zdice
a Kulturní komise. Informace: SD Zdice, tel.: 311
685 186, spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM âERVENEC 2006
Sobota 1. 7. V JAKO VENDETA
Buřičský, anarchistický, znepokojivý, ale krásný
a neobyčejný film.
Přístupno od 12 let.
Sobota 8. 7. MISSION: IMPOSSIBLE III
Třetí návrat agenta Ethana Hunta do světa plného
adrenalinu, špionáže, akce a nebezpečných úkolů.
Přístupno od 12 let.
Sobota 15. 7. TRISTAN A ISOLDA
Akční a kostýmní příběh o nestárnoucí a věčné
lásce, bezmezné oddanosti a kruté zradě.
Přístupno od 15 let.
Sobota 22. 7. ŠIFRA MISTRA LEONARDA
Filmová verze nejpopulárnějšího románu Dana
Browna. Vražedné tajemství zakódované do nejznámějšího obrazu.
Přístupno od 12 let.
Sobota 29. 7. ZA PLOTEM
Parta zvířat vedená neurotickou želvou se vydá na dobrodružnou akci. Animovaná komedie. Přístupno.
Začátek vždy v 19 hodin.

U všech soutěží bylo stále plno.

3 x foto: Radek Hampl.

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci červenci 2006 oslaví:
87 let - Libuše Havelková, Zdice
86 let - Anna Rosáková, Zdice
86 let - Božena Votrubová, Zdice
85 let - Marie Doubková, Zdice
84 let - Marie Fryčová, Zdice
84 let - Růžena Zímová, Zdice
83 let - Marie Kůtová, Zdice
82 let - Jakub Danča, Zdice
82 let - Zdeněk Střela, Zdice
82 let - Jan Tauchen, Zdice
81 let - Věra Procházková, Zdice
80 let - Josef Zíma, Zdice
Životní jubilea v měsíci srpnu 2006 oslaví:
92 let - Marie Hříbalová, Zdice
91 let - Milada Pánková, Knížkovice
88 let - Ludmila Vodrážková, Zdice
87 let - Anna Ciprová, Zdice
86 let - Hubert Folda, Zdice
83 let - Marie Holečková, Zdice
81 let - Jiřina Štípková, Zdice
80 let - Marie Svobodová, Knížkovice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

OPUSTILI NÁS
16. 5. Alena Bubníková, Zdice
21. 5. Karel Elgr, Zdice
8. 6. Karel Sklenář, Zdice

81 let
65 let
79 let

VZPOMÍNKA
Dne 20. července by se dožila 90 let naše milovaná babička,
prababička a maminka, paní
TEREZIE ŽÁKOVÁ ze Zdic.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomínejte s námi. Děkujeme.
Rodina.

❁❁❁❁❁
...dík za lásku a krásný život můj a dětí...
Dne 3. srpna uplyne smutný
rok od chvíle, kdy nás opustil můj
manžel, tatínek a dědeček, pan
JOSEF VLADYKA.
Za vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.

❁❁❁❁❁
Dne 26. června uplynulo
10 let, kdy nás opustila paní
JARMILA BENDOVÁ.
Stále vzpomínají Jirka,
Jarka a Karel s rodinami.

NARODILI SE
25. 5. Sabina Brzáková, Zdice
10. 6. Kristína Hovorková, Černín
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Klub Betlém - Lochovice
Farní charita Beroun zahajuje 30. června
prázdninový provoz Klubu Betlém v Lochovicích. Den plný her na závěr školního roku začíná v 11 hod. na zahradě bývalé fary (vedle
kostela).
FCH Beroun získala objekt dlouhodobě do výpůjčky. Klub Betlém je součástí připravovaného
projektu domu pro matky s dětmi v tísni. Po dokončení nezbytných stavebních úprav bude objekt
fary v Lochovicích sloužit zejména matkám (otcům) s dětmi v obtížné sociální situaci a seniorům.
Ve vytvoření prostoru pro vzájemný kontakt obou
skupin - tedy seniorů, rodičů a jejich dětí, vidí FCH
možnost smysluplné pomoci a vzájemného obohacení. Klub bude využívat přízemí budovy (3 místnosti o rozloze celkem 69,92 m2), jehož otevření je
cílem první etapy projektu.
Klub bude otevřený všem rodinám s dětmi žijícím v regionu, především však rodinám ohrože-

ným sociálním vyloučením nebo rozpadem, rozvedeným rodičům, zvláště osamělým maminkám,
které s obtížemi zvládají péči o dítě v situaci po odchodu partnera. Cílem je podpořit také mladé svobodné maminky v sociálně obtížné situaci, které
dosud nejsou na rodičovskou roli dostatečně připraveny, a také oběti domácího násilí, jejichž počet
je (dle statistik) na Berounsku a Hořovicku poměrně vysoký. Klub chce vytvořit bezpečné a příjemné prostředí, které spolu s odbornou pomocí přispěje k záchraně rodiny, k vyřešení či zmírnění krizové situace a ke snížení jejího nepříznivého vlivu
na další vývoj dítěte.
Slavnostní otevření klubu a zahájení běžného
provozu FCH připravuje na druhou polovinu září.
Do konce r. 2006 pak bude klub otevřen vždy 2x
týdně od 9 do 19 hod. s následující nabídkou služeb: vytvoření příjemného, podpůrného prostředí
u kávy, čaje apod. jako prostoru k osobním setká-

ním a rozhovoru; ke sdělování a sdílení pocitů, názorů a zkušeností v souvislosti s tíživou životní situací; sociálně - terapeutické programy a poradenství na podporu sanace rodiny; dětský koutek (hlídání dětí v čase otevření klubu); zájmové kroužky
vedené zkušenými lektory; zajímavé jednorázové
aktivity pro rodiny s dětmi.
V současné době se ještě dokončují stavební
úpravy přízemí. Za pomoc při realizaci této etapy
FCH Beroun děkuje především sponzorům a drobným dárcům, bez jejichž podpory by stavební práce vůbec nemohly začít. Projekt zatím podpořily
firmy: Massive svítidla, s.r.o., Králův Dvůr,
Interquality, s.r.o., Praha, Apolo Cont, s.r.o., Praha,
VPO s.r.o., Chodouň, Limex ČR, s.r.o., Beroun,
Dřevona - Libuše Bartušková, Kachlová kamna,
s.r.o., Chodouň. Výraznou měrou pak přispěli také
donátoři z Německa. Na rekonstrukci získala FCH
Beroun dotaci z nadace Renovabis, na provoz klubu a realizaci programů grant z MPSV. Projekt
podpořil také ÚP v Berouně vytvořením sociálně
účelného pracovního místa.
Patricie Bedrnová

PRÁZDNINOVÉ ZÁJEZDY
Kulturní komise a Společenský klub Zdice připravují na červenec a srpen následující zájezdy:
Sobota 22. 7. Ostrá u Lysé nad Labem - Botanicus, odjezd v 9 hod., cena 120,- Kč. Návštěva středověké vesničky s ukázkami tradičních řemesel
- dráteníka, provazníka, hrnčíře, svíčkaře atd. Budete mít možnost si sami zkusit výrobky udělat. V programu dále návštěva bylinných zahrad.
Historické centrum v Ostré vzniklo v roce 1999 na místě bývalé skládky
a stalo se základním projektem její rekultivace. Použité materiály, kterými
jsou převážně dřevo a kámen, byly získány při demolici cukrovarů v Nymburce a Lysé nad Labem. Hlavním cílem stavby historického centra je vytvoření atmosféry pro jednotlivá tradiční řemesla, která byla nezbytnou součástí
života našich předků a v současné době se pomalu vytrácejí.
Biozahrady jsou postupně zakládány od roku 1999 a v současné době se
nacházejí na ploše 22 hektarů. Jsou obhospodařovány jako zahrady ekologické a jsou tvořeny různými typy okrasných a produkčních zahrad, které se mezi sebou vzájemně prolínají. Uvidíte zde rostliny z celého světa.
Do Jižní Ameriky v době Aztéků se podíváte s kolekcí dvanácti druhů slunečnic. Slunečnice jsou pouze jednou ze zajímavostí klášterní zahrady, založené po vzoru středověkých zahrad. Její typická pravidelnost odráží duchovní život mnichů a zároveň své maximální produkční využití. Zajímavostí klášterní
zahrady je i historická kolekce hrachorů.

Vzpomínka
na Mistra Jana Husa
Český svaz ochránců přírody a ZO Strany
zelených ve Zdicích pořádají ve čtvrtek 6. července v 16 hodin v Knížkovicích vzpomínkovou
slavnost k výročí upálení Mistra Jana Husa.

Upozornûní
V souvislosti s aktuálním problémem
současné doby, kterým je nezákonné
ukládání odpadů z jiných zemí, žádáme
všechny občany, aby v případě jakéhokoliv
podezření na tuto nezákonnou činnost
neprodleně upozornili MěÚ Zdice,
tel. 603 487 000, nebo přímo Krajský
úřad Středočeského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství,
tel. 257 280 135 nebo 257 280 344.

Projít si můžete tři druhy klasických bludišť různých tvarů a velikostí - nejjednodušší a nejmenší krétské je osázeno kostřavou (Festuca trachyphylla),
kostru největšího drnového bludiště tvoří kameny, mezi kterými je vysázen
Yzop lékařský (Hyssopus officinalis). Čtvercové bludiště je tvořeno stálezelenými konifery (Thuja occidentalis).
V zeleninové zahradě uvidíte kromě různorodé zeleniny (špagetových dýní, neobvyklých odrůd hrachu či paprik) kolem 140 původních i vyšlechtěných odrůd
rajčat a 12 odrůd mrkve. Jak vypadá asijská zahrada si představíte v části čínských,
japonských a jiných druhů rostlin. Tato je typická použitím kamenů a oblázků. Do
středověké Anglie se přenesete v bílé zahradě. Její rámec je tvořen ze stálezelených rostlin a vyplněn stromy, keři i bylinami bíle kvetoucími od jara do podzimu.
Vůni Francie neutečete na 30 arech produkční plochy levandule (Lavandula
angustifolia). Do bylinné zahrady vás přenese procházka mezi rozmanitými
druhy bylin a koření. Na 2 hektarech sadů a původních odrůd jabloní, hrušní,
třešní a švestek se vrátíte do časů našich prababiček. Dětem se budou zcela určitě líbit ovce, kozy a oslík ve výběhu v odlehlejší části zahrad, v jejich sousedství vzniká rozsáhlá kolekce náprstníků (Digitalis sp.)
Pátek 18. 8. Mníšek pod Brdy - návštěva nově otevřeného zámku, klášterního areálu a poutního místa Skalka nad Mníškem na svahu brdských
hřebenů. Odjezd: ve 12 hodin, cena 70,- Kč.
Přihlášky a bližší informace ve Společenském domě Zdice, tel. 311 685 186. - sm -

Zdické meteorologické okénko
V měsíci květnu bylo 6 dní jasných, 2 dny skoro jasné, 8 dní polojasných, 5 dní oblačných, 5 dní
skoro zatažených a 5 dní zatažených. Celkem bylo 5 dní letních s teplotou od 25° C do 29,9° C.
Nejnižší teplota vzduchu: 1° C 1. 5. (pondělí), 3,2° C 11. 5. (čtvrtek), 4° C 6. a 8. 5. (pátek, pondělí),
5° C 3. a 12. 5. (středa, pátek), 6° C 2., 9., 10., 25., 31. 5. (úterý, úterý, středa, čtvrtek, středa).
Nejchladnější den: úterý 30. 5., kdy se teplota pohybovala od 7,8° C do 12° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 29,4° C 22. 5. (pondělí), 26,5° C 12. 5. (pátek), 25,4° C 9. 5. (úterý),
25,2° C 3. a 16. 5. (středa, úterý), 24,2° C 8. 5. (pondělí),
Nejteplejší den: pondělí 22. 5., kdy se teplota pohybovala od 6,2° C do 29,4° C.
Průměrná teplota za měsíc květen: 16,29° C
Pro zahrádkáře: Teplota země v hloubce 10 cm se v měsíci květnu pohybovala od 11° C do 18° C.
Průměr zemní teploty za měsíc duben: 15,05° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1003 hPa 20., 21., 22., 23. 5., (sobota, neděle, pondělí, úterý).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1025 hPa 5. a 6. 5. (pátek, sobota).
Největší deštové srážky na 1 m2: 29,4 l vody 28. 5. (neděle), 16,9 l 27. 5. (sobota), 15 l 30. 5. (úterý),
4,8 l 23. 5. (úterý), 4,2 l 29. 5. (pondělí).
Celkem v měsíci květnu napršelo: 87 l vody na 1 m2.
Zaznamenány byly 2 bouřky.
Josef Hůrka
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Zprávy
FK Olympie Zdice
Přípravka FK Olympie Zdice odehrála ve své
skupině na jaře šest turnajů a celkově obsadila
za Hořovicemi druhou příčku, která jí zaručovala postup do finálového turnaje. Tento finálový turnaj se hrál na hřišti FK Olympie Zdice
a zúčastnily se ho týmy Českého lva Beroun,
Hořovic, Nového Jáchymova, KDC Beroun,
Všeradic a Olympie Zdice. Zdická přípravka
odehrála pět zápasů, tři remizovala a dva prohrála. Obě prohry byly velmi těsné, když
Olympie podlehla Českému lvu Beroun 0:1
a Hořovicím 1:2. Tři body za tři remízy stačily
pouze na celkové šesté místo. Do celé soutěže bylo přihlášeno čtyřiadvacet týmů berounského
okresu. Vítězem turnaje a přeborníkem okresu
Beroun se stal se třinácti body Český lev
Beroun, který na turnaji ani jednou neprohrál
a dostal pouze jednu branku. Druhá příčka patřila Hořovicím, na třetím místě skončil Nový
Jáchymov, čtvrté místo obsadila KDC Beroun.
Starší žáci byli po podzimní části soutěže na
4. místě. V úvodu jara se projevila horší docházka
na tréninky v zimním období a následná nerozehranost některých hráčů. Začali také znovu chodit
někteří žáci, kteří před tím delší dobu nehráli.
První dva ze tří úvodních zápasů žáci prohráli. Poté
však již nastal výkonnostní vzestup a ze šesti zbývajících zápasů pouze jeden prohráli, a to po vyrovnaném průběhu s celkovým vítězem soutěže
Všeradicemi. V průběhu jara se docházka na tréninky ustálila na 17 hráčích a vytvořila se velmi
dobrá parta. Díky této konkurenci se také neomluvená neúčast na tréninku stala výjimkou. To je zároveň velký příslib do budoucna, neboť Olympie
měla nejmladší tým - z poloviny tvořený mladšími
žáky. Pro příští rok, až na dva žáky, kteří přecházejí do dorostu, zůstává mužstvo pohromadě.
Vítězem okresního přeboru skupiny B se staly
Všeradice, druhé místo obsadil Komárov. Starší
žáci FK Olympie Zdice skončili na 3. místě.
Dorost FK Olympie Zdice měl po podzimní části soutěže 13 bodů. Na jaře sehrál několik dobrých
zápasů, kdy dokázal porazit zejména mužstva
ze spodní části tabulky. S mužstvy, která bojovala
o postup, hrála Olympie vyrovnané zápasy, mnohdy ale rozhodly individuální chyby hráčů. Olympie
celkově skončila v I. A třídě s jedenatřiceti body na
9. místě a zajistila si tak účast v krajské třídě i pro
příští rok. Postup do oblastního přeboru si vybojovala KDC Beroun, druhé skončily Černolice. Třetí
příčku vybojovaly Kročehlavy. Z berounského

Starší žáci, kteří obsadili 3. místo v Okresním přeboru 2005/2006. Stojící zleva: Miroslav Cipra, David
Turický, Antonín Míka, Marek Kincl, Tomáš Balatý, Jakub Křemen, Ondřej Štěpánek, Ondřej Tichý, Jiří
Štěpánek - trenér. Klečící zleva: Luboš Koče, Michal Sudík, Jakub Závorka, Milan Peták, Luděk Frýbert,
Lukáš Prošek, Daniel Nový a Tomáš Ježek.
okresu hrál dorosteneckou I.A třídu také Králův
Dvůr, ten skončil na pátém místě a také Žebrák,
který skončil sedmý. Na posledních třech místech,
které znamenaly sestup z krajské I. A třídy, skončily Dublovice, Stochov a Obecnice.
"B" mužstvo bylo po podzimní části soutěže
s jedenadvaceti body na šestém místě se ztrátou
šesti bodů na vedoucí Hudlice. Začátek jarní části
soutěže mužstvu vyšel, po dvaceti odehraných kolech bylo mužstvo stále na šestém místě, ale se
ztrátou tří bodů na vedoucí Trubín, a mělo tak stále šanci postoupit do okresního přeboru. Poté však
přišly dvě porážky, když mužstvo prohrálo v Lužcích 0:3 a na domácím hřišti se Svatou 2:3. Ze zbývajících tří zápasů Olympie získala čtyři body
a obsadila tak celkově páté místo ve III. třídě.

Postup do okresního přeboru si zajistil Nižbor, druhý skončil Trubín. Do IV. třídy sestupuje Tmaň.
Nejlepšími střelci "B" mužstva jsou Tomáš Prokop
a Jiří Kment. Každý z nich nastřílel 12 gólů.
"A" mužstvo bylo v zimní přestávce doplněno
o několik hráčů a to se projevilo na výsledcích.
Úvod vyšel skvěle. Z prvních pěti zápasů mužstvo
pětkrát vyhrálo a skóre mělo 15:1. V jarní části soutěže mužstvo uhrálo dohromady 23 bodů, v celé sezóně pak 33 bodů a obsadilo tak celkově 8. místo.
Postup do I. A třídy si zajistila Kněževes a Vraný.
Poslední místo a sestup z I. B třídy připadl Mšeci,
která získala jen 20 bodů a z I. B třídy sestupuje
i předposlední Oráčov. Nejlepším střelcem mužstva
celé sezóny se stal Martin Špinar, který dal 9 branek.
Karel Dušánek

Turnaj v minitenisu ve Zdicích

Prázdninov˘
t˘den her
Ve dnech 17. - 21. července se uskuteční
Prázdninový týden sportovních her. Akce je
určena dětem, které nemají v uvedeném termínu žádný program, a nechtějí se nudit doma.
Náplní je pestrá směsice sportovních aktivit
(atletika, basketbal, volejbal, nohejbal, florbal,
tenis, soft tenis, plavání, pěší turistika aj.).
Sportovat se bude každý den od 9 do 13 hodin na
zdických sportovištích. Cena za celou akci činí 300
Kč. Případní zájemci, hlaste se prosím telefonicky
na čísle 604 871 919, nebo osobně u pana učitele
Hampla. Neváhejte, počet účastníků je omezen.

V rámci projektu minitenis, o kterém jsme se
zmiňovali již v minulých dvou číslech ZN, a zároveň ke Dni dětí jsem uspořádala dne 4. června ve Zdicích turnaj v minitenisu pro opravdu
malé děti - ročníky 1999 a mladší.
Turnaje se zúčastnilo 20 dětí z celého
Středočeského kraje a Prahy. Nejmladší účastnicí
a největším překvapením turnaje byla pětiletá
Laetitia Pulchartová z Rudné u Prahy, která obsadila krásné 3. místo. Zdickou tenisovou školičku
reprezentovaly 4 děti - na obr. zleva Matěj Nový,
Kuba Čapek, Radim Zacios a Bára Slabochová.

Zároveň s turnajem probíhaly doprovodné soutěže
zaměřené na tenisové umění, ve kterých na 2. místě se umístil Radim Zacios a na 3. místě Bára
Slabochová ze Zdic. Každé dítě si odneslo pěkný
diplom, věcnou cenu a něco dobrého na zub. První
4 nejlepší byli navíc odměněni čokoládovými medailemi. Myslím, že ani déšť, který nás vyhnal z tenisových kurtů do nedaleké haly, nezkazil dětem
radost ze hry.
Další turnaj se bude konat dne 6. srpna na tenisových kurtech od 10 hodin.
Ing. Michaela Slezáková
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Cesta do pravûku na‰í zemû
Kdo se hodlá vrátit o několik milionů let v čase naší země zpátky, nechť navštíví Skryjská jezírka. Dostanete se k nim ze Skryj proti proudu
Zbirožského potoka, kolem rekreačních chat
a Slapnického mlýna. Hrobové ticho údolí narušuje jen padající voda romantického vodopádu.
Vládne tu zelený stín a slunce tušíte skryté
v mlžném oparu, kdesi nad vaší hlavou.
Popadané stromy dávají okolí ráz pravěké krajiny, ve které se zastavil běh času. Ze Skryjských jezírek pochází nálezy zkamenělého dřeva, jehož stáří se odhaduje na tři sta milionů let. O další miliony let jsou starší nálezy těl mořských živočichů,
krunýře kamenných ráčků, které se vyloupnou
z břidličného a pískovcového kamene jako jádra
z ořechů. Dnes už zkameněliny těchto živočichů
najdete obtížně, neboť jejich povrchová naleziště
jsou intenzivním sběrem vyčerpána.
Vůbec kraj kolem Skryjí je velkou učebnicí geologie. Mezi Skryjemi a Týřovicemi se různí dobrodruzi pokoušeli rýžovat v náplavech řeky
Berounky a okolních potoků zlato. Něco málo zlata skutečně bylo nalezeno, ale nikomu z těchto prospektorů to žádné bohatství nepřineslo. Naopak
mnohem efektivnější zde byla těžba kamene a ky-

zových břidlic, z nichž se vyráběla kyselina sírová.
Jako důkaz této intenzivní těžby, která se datuje od
roku 1692, jsou opuštěné lomy na vrchu Vosmíku
mezi Skryjemi a hradem Týřovem.
Jak jsem se již zmínil, poskytoval prostor mezi
Skryjemi a Týřovicemi před 500 miliony let ideální prostředí pro život desítek druhů mořských živočichů, tzv. trilobitů (prvohorní korýši). Tak je
pojmenoval francouzský inženýr Joachim
Barrande, který počátkem 19. století přišel do
Čech vyměřit trasu koněspřežné železnice, po níž
se mělo vozit uhlí z dolů v Radnicích a dřevo z okolních lesů do hutí v okolí Křivoklátu. Železnice
se pro nedostatek finančních prostředků nakonec
neuskutečnila. Právě v okolí Skryjí se však naplnil
osud a životní poslání Barrandeho. Začal vášnivě
sbírat zkameněliny, třídit je, kreslit a popisovat.
V roce 1846 vyšel první díl objemného katalogu, který mu přinesl celosvětový ohlas a slávu. Ze
stavebního inženýra se rázem stala legendární
osobnost paleontologie - vědy o zkamenělinách.
S úctou a vděčností mu občané obce Skryje postavili před místní školou pomník a založili malé muzeum památek na jeho život a dílo.
Josef Hůrka

Pohled z Týřova na řeku Berounku, na levé straně
vrch Vosmík s opuštěnými lomy.
Foto: Mgr. Jitka Kobrsková.

Poselství Golfského proudu

Děti MŠ Žižkova měly na karnevalu krásný zážitek z nádherných masek.
Foto: Archiv MŠ Žižkova.

ZachraÀme princeznu Julinku!!!
V pohádkové zemi se stalo něco strašlivého - nad Červeným královstvím se vznesl tmavý mrak. Nebyl dešťový či bouřkový, byl to drak.
Spolu se zlým čarodějem unesl princeznu Julinku. Co nejrychleji jsme
v naší školičce utvořili tři čety drakobijců.
Všichni stateční se 5. 6. v ranních hodinách rozloučili se svými rodinami
a vyrazili vstříc velkému dobrodružství do Šlovic u Skryj. Odvážní zachránci
prožili pět dní plných napětí. Při Kašpárkově šiškiádě se ukázalo, která četa
je nejpohyblivější a dokáže sebrat nejvíce šišek. Sestavit skrýš pro čaroděje
také nebyl zrovna lehký úkol, stejně jako ozdobit víly Květušky vším, co dokážeme v přírodě najít. Všichni jsme ušli mnoho a mnoho kilometrů, ale nakonec se podařilo princezničku osvobodit ze spárů draka. Na slavnosti - karnevalu se dlouho tancovalo, smálo a hrálo. Přesto všechno se dětičky velmi těšily domů na své maminky a tatínky.
Tereza Šnajdrová, MŠ Žižkova ulice, ZDICE
5. - 10. 6. škola v přírodě.

Příčinou letošní dlouhotrvající zimy a nezvykle chladného jara může
být, podle zjištění oceánografů, odklon teplého Golfského proudu od své
původní transatlantické trasy. Ten vznikl následkem vychýlení a zrychlení oběhu naší planety kolem vlastní osy. Obě odchylky jsou zatím velmi nepatrné, ale v citlivém hodinovém stroji vesmíru to někdy představuje mnoho.
Teplý Golfský proud vychází z Mexického zálivu, omývá východní břehy
Severní Ameriky a stáčí se přes Atlantický oceán k břehům Evropy. Ovlivňuje
počasí i průměrné roční teploty v západní i střední Evropě. Zasahuje až k pobřeží Norska, kde je průměrná zimní teplota o 24° C vyšší než by odpovídala příslušné zeměpisné šířce.
Teplota Golfského proudu dosahuje při hladině okolo 26° C, během cesty pak pozvolna klesá. Šíře Golfského proudu dosahuje až 100 km a jeho
rychlost přibližně 7 km/hod.
Přesnou trasu Golfského proudu od břehů Ameriky k břehům Evropy snad
nejlépe dokumentuje následující příběh, zveřejněný ve světovém tisku po
2. světové válce. Na jejím počátku, v roce 1939, hodil do moře z paluby zaoceánské lodi Queen Elisabeth v blízkosti přístavu New York jeden z cestujících
oceanografů, plechovku s dopisem s adresou svého přítele, žijícího na pobřeží
v dalekém Irsku. Plechovka, hnána Golským proudem, západními větry a bouřemi, byla po dlouhých šesti letech vyvržena mořskými vlnami na písčitý břeh
mysu jižního Irska. Tady ji nalezl nejmenovaný mladík, který po jejím otevření, vida dopis s adresou, nelenil a ihned jej odeslal. Na této zprávě je zajímavé
nejen to, že dopis urazil tisíce mil z Ameriky do Irska, ale že byl nalezen pouze několik kilometrů od domu přítele, kterému byl adresován.
Věřící připisovali tuto událost nadpřirozeným silám, zatím co oceánografové tvrdili, že plechovka díky přesnému směru teplého Golfského proudu
a západním větrům, jenž převažují nad severní oblastí Atlantického oceánu
snadno doplula do Irska, kam byla určena.
V současné době zaznamenaný odklon Golfského proudu od své známé
trasy bude-li pokračovat, může v budoucnosti trvale nepříznivě ovlivnit povětrnostní klima nad větší částí evropské pevniny, tedy i u nás v Česku.
Doufejme, že dlouhotrvající letošní zima a chladné jaro nejsou toho první předzvěstí. Nic na této skutečnosti nezmění ani několik dní tropických veder v měsíci červnu. Zdařilý pokus s plujícím dopisem by pak zůstal jen zajímavou vzpomínkou na dobu, kdy ještě bylo na evropském kontinentě příjemné počasí.
Josef Hůrka
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ZDIâTÍ FOTOAMATÉ¤I
poﬁádají 19. - 27. 8. 2006
v˘stavu fotografií

SVùT KOLEM NÁS
Náv‰tûvníci v˘stavy mohou
pﬁispût na v˘stavbu chránûného
pracovi‰tû v Berounû
(kavárna JINÁ KÁVA)
pro lidi s psychick˘m onemocnûním.
V˘stava se uskuteãní ve v˘stavní
síni Mûstského úﬁadu Zdice.

Dotazy: M. Kolebabová

- tel. 603 533 453

BAZÉNOVÁ CHEMIE
prodejna Chovatelsk˘ch
potﬁeb, ul. âs. armády 9
Otevﬁeno:
PO - PÁ 8 - 12 13 - 16

Společenský klub
Zdice pořádá

ZÁKLADNÍ KURZY
SPOLEâENSKÉHO
TANCE
A SPOLEâENSKÉ
V¯CHOVY.
Zahájení kurzu:
sobota 2. 9. 2006 v 15 hodin.
Konec kurzu:
sobota 9. 12. 2006 (14 lekcí).
Cena kurzu: 1.000,- Kč.
Taneční kurzy se budou konat
v Kulturním domě v Chodouni
z důvodu rekonstrukce SD Zdice.
Vyučují: Emil a Marie Kainovi.
Hudební doprovod: Jiří Klatovský.
Přihlášky: Společenský dům Zdice
Po - Pá 7 - 15.30 hod.,
tel.: 311 685 186, 603 382 191,
spolklub@iol.cz, www.mesto-zdice.cz.

P O Z VÁ N K A

P¤EDNÁ·KA
S UKÁZKOU
pﬁírodních produktÛ
a v˘robkÛ z ALOE VERA.

nabízí služby v oblasti
architektonických návrhů interiérů
a exteriérů,tvorby volné grafiky
(reklama, loga, logotypy, novoročenky,
pozvánky, svatební oznámení).
Bližší info na:
www.argad.cz
zaciosova@argad.cz
Tel. +420 777 231 056
Knížkovice 43, Zdice.

Vás zve na t˘den

AMERICK¯CH
SPECIALIT
(hamburgery, steaky)

17. 7. - 23. 7. 2006.
Pivo Bráník za super cenu
0,5 l
11,90 Kã

Dne 10. 7. od 17.30
se uskuteãní v klubovnû
(1. patro) Spoleãenského
domu Zdice

Ing. arch. Andrea Zaciosová

Hotel Emilly

Tû‰íme se na setkání s Vámi.

NOVù OTEV¤ENO

CAMEO

KOSMETICKÉ
SLUÎBY A PÉâE O PLEË
M. Velechovská,
tel. 777 292 421

MANIKÚRA
A MODELÁÎ NEHTÒ
M. Vyšínová, tel. 777 916 958
Provozovna:
Pod Šachtou 935, Zdice
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Husovo nám. 38, Beroun
(budova âSOB), tel. 311 611 072
realit y.majer@rkmajer.com
mobil: 606 781 468
Jsme realitní kanceláﬁ s nejvût‰í nabídkou nemovitostí na Berounsku.
N a t r h u s n e m o v i t o s t m i p Û s o b í m e j i Ï o d r. 1 9 9 2 .
Pr o n a ‰ e k l i e n t y h l e d á m e n e m o v i t o s t i v B e r o u n û a ‰ i r o k é m o k o l í .
Kompletní sluÏby vã. zaji‰tûní úvûru pro kupující jsou samozﬁejmostí.

Hledáte nebo prodáváte nemovitost?
K o n t a k t u j t e n á s , v y ﬁ e ‰ í m e Va ‰ i s i t u a c i s b y d l e n í m !
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