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Cena 5 Kč

Zdické noviny informují
Zastupitelstvo města Zdice odsouhlasilo na
svém zasedání dne 18. 12. 2002 zvýšení sazby
místního poplatku za komunální odpad na správním území města Zdice pro rok 2003 na částku
370,- Kč pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt a také pro fyzickou osobu, která má na
území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Skutečné náklady na jednu fyzickou osobu pak činí 530,- Kč / kalendářní rok, tzn., že město Zdice
doplácí na každou fyzickou osobu ročně 160,- Kč.
Ke zvýšení nákladů došlo především z důvodu zákonného zvýšení základního poplatku za ukládání
odpadu na skládce (na tunu odpadu z 50,- Kč na
200,- Kč), zvýšilo se také množství odváženého
odpadu. Mnoho občanů totiž do loňského roku nemělo k dispozici popelnici, nebo pokud ji měli, pak
ji využívali velmi sporadicky. Vzniklý odpad pak
mnohdy skončil v odpadkových koších rozmístěných po městě, na černých skládkách nebo byl občany spalován v domácích topeništích.
Připomínáme občanům, že množství odváženého odpadu na skládku lze snížit důslednějším tříděním odpadu na jednotlivé složky. Město je si samozřejmě vědomo toho, že ke třídění musí občanům nabídnout větší možnosti a lepší podmínky.
Prozatím se tedy v nejbližší době rozšíří počet stanovišť a kontejnerů určených na odkládání plastového odpadu a odpadu ze skla, bude též rozmístěno několik kontejnerů na odpad z papíru a lepenky.
Kalkulace nákladů Rok 2001
Rok 2002
Komunální odpad
- sběr a svoz
516.000,- Kč 770.635,- Kč
- skládkovné
475.000,- Kč 924.526,- Kč
Tříděný odpad
171.855,- Kč 194.000,- Kč
Nebezpečný odpad 26.324,- Kč
20.495,- Kč
Kontejnery, koše
- skládkovné
36.145,- Kč 107.196,- Kč
Celkové náklady 1.225.324,- Kč 2.016.852,- Kč
Místní poplatek za komunální odpad je možno
zaplatit buď jednorázově do konce února 2003 nebo ve dvou splátkách, a to první splátku do konce
února, druhou do konce srpna 2003.
K 31. 12. 2002 skončila činnost okresních úřadů,
jejichž kompetence nyní přecházejí na jiné úřady
(např. na obce s rozšířenou působností, na krajský
úřad, na územní správní úřady a na ústřední správní úřady). Pro zdické občany je pověřeným úřadem
a zároveň obcí s rozšířenou působností Městský
úřad v Berouně, se sídlem Husovo náměstí 68,
Beroun, telefon - ústředna 311 654 111. Vzhledem
k tomu, že kapacita Městského úřadu v Berouně je
omezená, jsou některé agendy pro občany zajišťovány v pobočných budovách. V bývalé budově
okresního úřadu - Politických vězňů 20 - je umístěn
v přízemí odbor dopravy, ve II. patře živnostenský
úřad. Agenda státní sociální podpory zůstala v pobočné budově bývalého OkÚ (vedle Medicentra),
do této budovy se přestěhoval i odbor zdravotnictví
a sociálních věcí - pro obě tyto budovy zůstává
v platnosti telef. ústředna s číslem 311 630 111.
Další informace včetně potřebných kontaktů
zveřejníme poté, co bude na Městském úřadě v Berouně dokončeno stěhování a tyto informace nám
budou poskytnuty.
- so -

Zajímavý snímek, který jako by připomínal záběr z nějakého zámeckého parku s rybníkem, nám poslal bývalý
zdický občan pan Miroslav Pužík, který žije na Moravě. Poznáváte místo na fotografii? Nemylte se, jde skutečně o velice pěkný záběr zdického rybníka v ul. Čs. armády. Fotografie vznikla při návštěvě Zdic v červnu 2002.

BLAHOP¤ÁNÍ

Několik let vedl Zdický vokální sbor pan učitel Ivan Koula. Snímek z kůru zdického kostela je z vystoupení sboru při slavnostním svěcení zvonů 10. října 1993.
V lednu letošního roku oslavil krásné životní jubileum pan učitel Ivan Koula. Naši občané ho
znají jako člověka, který se velice výrazně podílel několik let na kulturním dění našeho města. Byl
to právě on, z jehož iniciativy byly v roce 1991 založeny Zdické noviny, které již 12 let informují
o dění města. Po čtyři roky pracoval jako zastupitel města a předseda kulturní komise, další čtyři
roky jako její člen. V roce 1990 založil a osm let vedl Zdický vokální sbor. S jeho jménem jsou spojeny tradiční jarní a vánoční koncerty, které po mnoho let připravoval.
Se Zdickými novinami je spojeno i jméno paní učitelky Jany Smíškové. S malou přestávkou se na jejich
tvorbě podílí od jejich začátku. Také ona oslavila v lednu kulaté životní jubileum. Nejeden příznivec kultury
se zúčastnil zájezdů, přednášek či výstav, které jako předsedkyně kulturní komise již osm let připravuje.
Rád bych oběma jubilantům poděkoval za jejich příspěvek ke kulturnímu životu města, popřál jim pevné
zdraví a v případě paní učitelky Smíškové i mnoho síly do další práce, která ji čeká ve funkci zastupitele města,
předsedkyně kulturní komise a členky redakční rady Zdických novin. Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Kde koupíte Zdické noviny
Společenský klub Zdice a Redakční rada Zdických novin děkují všem prodejnám, které zprostředkovávají prodej ZDICKÝCH NOVIN a přejí jim mnoho úspěchů v roce 2003. Jsou to:
Smíšenka - pí Lorencová, Tabák - p. Linhart, Jednota Zdice (Žižkova ul.), ARKR s.r.o. - BALA
Potraviny (Palackého nám.), Potraviny - pí Ernestová, Potraviny - pí Podskalská, Smíšené zboží ALPRO
- pí Prokopová, Jednota Chodouň, Květinka - pí Palková, Domácí potřeby - pí Fuxsová, Cukrárna Vlasta,
Tabák - p. Sládek, Smíšené zboží - pí Lukášová (Bavoryně), Tabák - Kniha fa ACA Jaroslav Červenka,
Domov důchodců Zdice
Přemysl Landa
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Zasedání zastupitelstva
mûsta 22. 1. 2003
- souhlas se jmenováním místostarostky I. Rabochové jako nového jednatele společnosti ZDIBE,
spol. s.r.o. za dosavadního jednatele J. Humla
a se jmenováním tajemnice MěÚ J. Součkové jako nového člena Rady společníků ZDIBE, s.r.o.
za Václava Holečka
- souhlas s tím, aby snoubenci činili prohlášení
o uzavření manželství před starostou města Mgr.
Miroslavem Holotinou, místostarostkou Ivanou
Rabochovou a pověřeným členem ZM Jiřím
Klánem
- schválení nájemní smlouvy s Ministerstvem obrany ČR na celý areál bývalých kasáren do 31.
12. 2004
- souhlas s udělením licence pro firmu FEDOS na
linkách Zdice - Chodouň, Zdice - Knížkovice,
Zdice - Žebrák - Cerhovice
- diskuse s občany se zejména týkala:
• volného pobíhání psů, šíření maleb sprejerů
• reformy státní správy
• převodu bývalého areálu kasáren do majetku obce
• výběrového řízení na ředitelku MŠ Žižkova Zdice
• zajištění obědů pro p. Nového
• stavu po velké vodě 2002 a další opatření
• informovanosti občanů o akcích ve Zdických novinách
• špatného stavu chodníků a vozovek s možností
zařazení oprav do rozpočtu města
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Charitativní koncert
V neděli 19. ledna 2003 zněla večer sálem
Společenského domu ve Zdicích vážná hudba.
Na svém koncertě se představil čtyřmi skladbami Komorní orchestr AKADEMIE Praha.
Tato kulturní akce splnila dva účely.
Milovníkům tohoto hudebního žánru přinesla pěkný umělecký zážitek, zvláště zaujal výkon mladé
harfenistky Markéty Šalanské, studentky pražské
konzervatoře, v Harfovém koncertu Camila Saint Saense. Nestává se často vidět u dirigentského pultu s taktovkou mladé umělce. Posluchači koncertu
Komorního orchestru AKADEMIE Praha toto potěšení měli, když v poslední skladbě večera přenechal pan dirigent ing. Miroslav Bašta svoje místo
mladému Petru Budínovi, studentu 1. ročníku
Karlovy univerzity. Koncert splnil i druhý důležitý
účel, a to účel charitativní. Výtěžek dobrovolného
vstupného 1790 Kč asi od 30 zúčastněných posluchačů byl věnován Obecnímu úřadu Vojkovice pro
občany postižené povodní.
Charitativní byl i koncert berounského sboru
Slavoš, v jehož podání zazněla 15. prosince 2002
ve Společenském domě známá Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby. Výtěžek dobrovolného vstupného 1440 Kč byl věnován také obci Vojkovice.
Sponzorem obou koncertů byla ODS Zdice, město poskytlo bezplatný pronájem sálu Společenského
domu. Jak informoval Zdické noviny pan Jiří Huml,
za věnovaný peněžní dar přišel děkovný dopis od
starostky Vojkovic paní Jany Kolerové.
- sm -

ANKETA
Kulturní komise prosí občany, aby svými náměty přispěli ke tvorbě plánu kulturních akcí
v našem městě. Písemné návrhy na zájezdy (převážně polodenní), na výstavy, kulturní akce, besedy a přednášky vhoďte, prosím, do schránky
Společenského domu. Uvítáme také informace
o zajímavých lidech, které bychom mohli oslovit
pro kulturní spolupráci. Vaše připomínky a náměty rádi přivítáme.
- sm -

Skládka směsného komunálního odpadu u Stašova se zaplňuje. Jak nám řekl ředitel společnost ZDIBE pan
Milan Pinta (na snímku vpravo), skládkovat tady bude možné už jen asi 1 rok. Na snímku dále Vlastimil
Raboch, který na skládce pracuje od začátku a pomocí těžkého stroje upravuje povrch skládky. Foto - sm -

Zdické noviny informují
Z rozpočtu Středočeského kraje byla našemu
městu poskytnuta neinvestiční účelová dotace ve
výši 43.000,- Kč. Dotace je vázána na pořízení
a instalaci komunikačního systému zabezpečující
vyhlášení poplachu pro zdickou jednotku Sboru
dobrovolných hasičů z operačního střediska
Hasičského záchranného sboru Středočeského
kraje. Zařízení také umožňuje poskytnutí základních informací nezbytných pro požární jednotky,
a to bez nutnosti spouštět hlasitou sirénu v obci.
V rámci zabezpečení informovanosti obyvatel
Zdic se v současné době připravují podklady pro výběrové řízení na instalaci bezdrátového rozhlasu, který by měl sloužit nejen k běžnému vyrozumění občanů, ale lze jej napojit i k tzv. systému varování a informování obyvatel Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR.
Město vypisuje anketu týkající se návrhů na pojmenování nového náměstí u pěší zóny. Písemné
návrhy je možné zaslat nebo přinést osobně do podatelny Městského úřadu nebo do Společenského
klubu. Lze využít i podání pomocí e - mailu: holotina.zd@atlas.cz
Informace o Zdicích lze najít i na internetových
stránkách. V současné době město hledá mezi občany zájemce, který umí pracovat s internetem
a chtěl by mít na starosti aktualizaci informací
o našem městě a spádových obcích Knížkovicích
a Černíně na internetových stránkách. Zájemci se
mohou přihlásit u tajemnice MěÚ pí Jitky
Součkové, tel. 311 685 258.
Majitele psů čeká letošní zaplacení poplatku za
jejich miláčka. Za psy v rodinných domech se platí 80,- Kč, v bytovkách 400,- Kč. Zaplatit je nutno
do 31. března 2003.
Již několikrát Zdické noviny informovaly o úkolu, který stojí před městem Zdice. Jde o skládku
komunálního odpadu, jejíž životnost pomalu končí. Tato řízená skládka odpadů u Stašova byla uvedena do provozu 1. 6. 1995. Jde o skládku určenou
převážně k ukládání komunálních odpadů typu
S III, která byla budována v etapách I. a - 22 000
m3, I. b - 13 000 m3 a II. - 160 000 m3, tzn. celkový objem 195 000 m3. K 1. 12. 2002 bylo uloženo

170 000 m3 odpadu. Jestliže v současné době je
roční objem ukládaných odpadů 25 000 m3, bude
skládka zhruba zaplněna za rok.
Při řešení existence skládky lze uvažovat
o různých variantách:
1) po zaplnění skládku zavřít, rekultivovat a řešit
svoz směsného odpadu pro město Zdice,
2) rozšířit skládku, což by značně zatížilo rozpočet
města
3) prodat skládku novému majiteli.
V případě prodeje projevily předběžný zájem
o koupi skládky dvě firmy.
Dalším způsobem řešení existence skládky by
mohlo být její začlenění do systému řešení likvidace odpadů v kraji.
Otázka řešení existence skládky je stále předmětem jednání. Možná, že se vyskytnou další varianty řešení její budoucnosti. Bude o ní jednat i valná
hromada společnosti ZDIBE 28. 1. 2003.
Začátkem března 2002 začala výstavba závodu
Kostal. Stavební práce pokračovaly podle harmonogramu. Rychlý průběh výstavby umožnil, že
hlavní objekty jsou stavebně dokončeny a v prosinci 2002 bylo zahájeno kolaudační řízení a řízení
o povolení zkušebního provozu technologie. Na
začátku ledna 2002 sem byla přemístěna první výrobní linka ze závodu Kostal v Čenkově, během
ledna přibude další. Na konci ledna by zde mělo
pracovat asi 100 zaměstnanců, do poloviny letošního roku by to pravděpodobně měl být
dvojnásobek. Pracovníci pro nový závod se doplňují zaškolováním stávajících pracovníků, kteří
jsou sem přemisťováni z Čenkova, ale také nových
pracovníků, kteří procházejí praxí, zejména v závodě Čenkov. Zaměstnanci při výrobě budou
pracovat v denních a nočních dvanáctihodinových
směnách. Jak Zdické noviny informoval při naší
návštěvě 17. ledna pan ing. Vokurka, bude zaměstnanec vždy 4 dny v práci, potom bude mít 6 dní
volna.
Celkově je možné konstatovat, že uvádění nové
výrobní kapacity do provozu postupuje podle předpokladů.
- sm -
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Klub mladého diváka
Dne 19. 12. jsme navštívili představení
Charleyova teta v divadle ABC v Praze. Tuto
možnost nám zajistil Klub mladého diváka.
Vyjeli jsme po obědě z autobusové zastávky na
náměstí. Cesta autobusem nám uběhla rychle
a v dobré náladě. Autobus nás vyložil kousek od divadla. Zde jsme měli možnost prohlédnout si část
našeho hlavního města.
Před druhou hodinou jsme se shromáždili před divadlem, kde nám naše paní učitelka Prokšová rozdala vstupenky. V divadle jsme si v šatně odložili bundy a kabáty. Posadili jsme se každý na své místo.
Ve 14.00 začalo představení. Tato hra pojednává
o dvou přátelích, kteří si pozvali své dívky na návštěvu. Dívky souhlasily pouze proto, že návštěvě
měla být přítomná i tetička jednoho z nich Charleyho. Vše se zkomplikovalo telegramem, ve
kterém tetička oznamuje, že nemůže přijet. A tak
kamarádi přemluvili svého přítele Pepsiho, aby se
převlékl za Charleyho tetičku. A od té chvíle začala
hra plná humorných zápletek, které vyvrcholily příjezdem skutečné tetičky. Představení končí přiznáním nepravé tetičky a příslibem souhlasu se sňatkem obou hlavních hrdinů s jejich přítelkyněmi.
Hlavní roli vytvořil Jan Hrušinský spolu s Kateřinou Lojdovou, Kamilou Špráchalovou, Daliborem
Gondíkem a dalšími skvělými herci. Tato komedie
měla poprvé premiéru před více než sto lety
v Londýně, autor Jevan Brandon se tak zasloužil
o dílo, které se dodnes hraje po celém světě.
V divadle ABC byla uvedena poprvé v roce
1964, hlavní roli lorda Babberleyho tehdy ztvárnil
Lubomír Lipský. Hra se nám všem velmi líbila.
Pokud chcete navštívit pěkné a humorné představení, pak vám doporučuji komedii Charleyova teta
v uvedení divadla ABC. Kristýna Vajnerová, 6. A

Mateﬁské centrum Sluníãko
Mateřské centrum Sluníčko při Mateřské
škole Zdice, Zahradní 801 zve maminky a jejich
děti na pohádku O BUDULÍNKOVI, kterou přijede zahrát divadelní společnost Úsměv
z Chotěboře v úterý 11. února 2003. Začátek
představení v 10.45 hod., cena 40,- Kč.
V Mateřské škole Zdice, Zahradní 801 se i v letošním školním roce děti zúčastňují pravidelně výtvarných soutěží. Pod vedením pí učitelek L. Sefzigové a E. Petrové se ve výtvarné soutěži vyhlášené pro Středočeský kraj pod názvem "Cesta mráčkového dráčka" umístila na 1. místě Alžběta
Dimiděnková za práci "Domov" a na 2. místě
Tomáš Koželuh za práci "Já s mámou".
V dětské výtvarné soutěži vyhlášené MŠMT ČR
"Ahoj z prázdnin" se z celkového počtu 1.873 zaslaných prací umístila v kategorii MŠ na 3. místě
Jitka Wallererová s prací "Ahoj ze Španělska".
Zdeňka Pacourková, ředitelka MŠ Zdice

Zprávy
z BATOHU KâT
Odbor KČT vstoupil do nového roku 2003
uspořádáním již 19. ročníku tradičního pochodu
"Novoročním výstupem na Vraní skálu".
Hromadný odchod byl ve 13 hodin od nové školy
a druhá možnost byla individuální výstup z jakéhokoliv místa nebo obce. Sraz všech byl potom ve

Městská knihovna Zdice nabízí k vypůjčení spoustu zajímavých knih a časopisů pro děti i dospělé. Při výběru vám ochotně poradí knihovnice paní Marcela Filipová (na snímku vlevo).
Foto: - sm -

Mûstská knihovna ve Zdicích
Výpůjční doba pro veřejnost:
Pondělí
13 - 17 hod.
Středa
12 - 16 hod. - pro děti
Čtvrtek
13 - 17 hod.
Pátek
8 - 12 hod.
Městská knihovna má ve svém fondu 15.297
svazků a odebírá 18 titulů časopisů.
Uživatelé v loňském roce navštívili knihovnu
3.035 krát a vypůjčili si celkem 17.501 knihovních
jednotek. Vzhledem k tomu, že se knihovna již roky potýká s nevyhovujícími prostorovými podmínkami, je téměř polovina knihovního fondu umístěna v depozitním skladišti, které bylo 13. srpna
2002 zasaženo přívalovou vodou a vyřazeno tak
muselo být 500 poškozených svazků. Knihovní
fond byl doplněn o 370 nových knih, z toho 19

svazků bylo zakoupeno z grantu MK ČR a dále
7 knih v hodnotě 1.700,- Kč bylo zakoupeno ze
sponzorského daru, který věnovala pí J. Smíšková.
Také v letošním roce se počítá s novinkami, přičemž jejich výběr bude zaměřen na požadavky čtenářů, zejména na naučnou a dětskou literaturu.
Ceník placených služeb Městské knihovny ve
Zdicích (registrační poplatky od 1. 1. 2003):
dospělý uživatel - 100,- Kč
mládež do 15 let - 50,- Kč
každý další rodinný příslušník - 30,- Kč
Z 370 svazků, o které byla knihovna v r. 2002
doplněna bylo 64 naučných pro dospělé, 225 krásných pro dospělé, 44 naučných pro děti, 37 krásných pro děti, časopisů přibylo 18.
Městská knihovna Zdice

Îáci Olympie Zdice opût na horách
Po vydařeném soustředění v lednu loňského roku vyrazili mladší a starší žáci oddílu kopané opět
sbírat fyzické a psychické síly do areálu v Desné
v Jizerských horách. Soustředění se uskutečnilo
od 25. ledna do 1. února 2003. Jeho organizační
zajištění se podařilo zvládnout s přispěním všech,
kteří se vzájemně dobře a vhodně doplňovali při
uskutečnění této akce. V příštím čísle Zdických
novin vám přineseme sportovně kulturní zážitky,
rádi se o ně se čtenáři podělíme.
Nyní vás chceme pomocí tabulky seznámit s výsledky podzimní části soutěže okresního přeboru
mladších a starších žáků.
OP - žáci - sk. A
1. FK Králův Dvůr
10 9 1 0 58 : 7 28
2. FK Olympie Zdice 10 8 1 1 28 : 3 25
3. Vysoký Újezd
10 6 2 2 40 : 20 20
4. Sklárna Nižbor
10 6 1 3 34 : 11 19
5. VČS Tmaň
10 5 1 4 18 : 15 16
6. FC Liteň
9 5 0 4 46 : 25 15
7. FK Stejstav Hýskov 10 4 2 4 17 : 20 14
8. SK Tetín
9 4 1 4 21 : 29 13
9. Sokol Svatá
10 3 1 6 30 : 23 10
10. SK Hudlice
10 1 2 7 6 : 41 5

11. AFK Loděnice
10 1 1 8 7 : 33 4
12. TJ Karlštejn
10 0 1 9 6 : 84 1
OP - ml. žáci - sk. B
1. SK Rpety
8 8 0 0 55 : 2 24
2. Durisol Všeradice
9 6 0 3 32 : 13 18
3. FK Olympie Zdice
9 5 0 4 29 : 23 15
4. Union Cerhovice
9 5 0 4 20 : 18 15
5. FK Komárov
8 4 1 3 16 : 20 13
6. FK Slavoj Osek
8 1 1 6 8 : 32 4
7. SK Tlustice
9 0 0 9 2 : 54 0
Pro informaci připomínám, že v minulé sezóně
( 2001 - 2002 ) se naši mladí fotbalisté umístili takto: mladší žáci 4. místo z 8 mužstev, starší 3. místo z 12 mužstev. Tehdy se nám nepodařilo bojovat
o postup do vyšší krajské soutěže.
V sezóně 2002 - 2003 jsme po podzimu druzí.
Toto umístění je velice příslibné pro boj o čelo tabulky, tedy i pro možnost postupu do vyšší soutěže. K tomu samozřejmě potřebujeme trochu toho
fotbalového štěstí, dobré zázemí v rodině, ve škole
a dobrou partu na hřišti.
S pozdravem SPORTU ZDAR A FOTBALU
ZVLÁŠŤ
Václav Franc, hlavní trenér mládeže

14.30 Pod Vraní skálou, kde jsme si připili na nový rok a popřáli všeho nejlepšího. Zájemci obdrželi roční plán akcí našeho odboru. Počasí bylo ideální, terén však dosti náročný. Místem srazu prošlo
během odpoledne na 150 turistů a přátel turistiky
ze Zdic, Králova Dvora, Svaté, Černína a okolí.

V sobotu 11. ledna 2003 družstvo KPT absolvovalo za mrazivého, ale hezkého počasí 15 km okruh
z Králova Dvora přes Zahořany, Trubskou, Svatou
a Trubín zpět do Králova Dvora.
Na sobotu 25. 1. 2003 má družstvo KPT v plánu 12
km zimní pochoďáček "Křivoklátskými lesy". - Vrba -
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Okna vesmíru
dokoﬁán
Zcela náhodně jsem se seznámil s panem ing.
Jiřím Šimanem, který mně při cestě ze svaté do
Zdic v nepříznivém počasí ochotně nabídl svezení. Slovo dalo slovo a z ochotného řidiče byl
rázem autor populárního místopisu "Pojednání
o současnosti i minulosti obce Svatá v okrese
Beroun," vydaného v roce 1999. Některé zajímavosti ze života této obce jsem již ve ZN publikoval, i když ze zcela jiných pramenů. Co mě
však na autorově publikaci zaujalo, bylo jeho
pozorování vesmíru a kosmických těles na obloze.
Tak například v březnu roku 1996 byla pouhým okem viditelná kometa Hyakukato, nejjasněji viditelná za posledních 400 let, která se vyznačuje zvláště
dlouhým světelným ohonem. Proletěla kolem naší
Země ve vzdálenosti 148 milionů kilometrů.
Nejzajímavější přírodní úkaz nese datum 11.
srpna 1999, kdy proběhlo zatmění Slunce na 99%
jeho plochy kotoučem Měsíce. Počátek zatmění
byl v 11 hodin 20 minut. Maximální zakrytí nastalo ve 12 hodin 40 minut a Měsíc opustil sluneční
disk těsně po 14. hodině. Zatmění bylo pozorovatelné ze 17 států nacházejících se mezi Novým
Skotskem a Bengálským zálivem, kde stín definitivně opustil naši Zemi. Putoval po ní 3 hodiny 50
minut, rychlostí kolem 2500 km za hodinu.
Z historie tohoto kosmického úkazu je známo,
že úplné zatmění Slunce bylo na našem území viditelné v letech 878, 1414 a 1706. Příští úplné zatmění Slunce uvidí naši potomci až v roce 2135.
Částečné zatmění Slunce, z 21%, bylo u nás pozorovatelné 12. dubna 2002 a 31. května 2003, tedy
letos, bude zatmění slunečního kotouče z 85%.
Nepromarněte tento termín bude-li dobrá viditelnost.
V noci ze 17. na 18. listopadu 1999 nám příroda
připravila další velkolepý zážitek. Kolem 3. hodiny
ranní vyvrcholil jev nazvaný „meteorický déšť
Leonid", druhý nejsilnější ve 20. století, který vzniká z chvostu komety Tempel - Tuttle. Tuto noc prolétala naše Země mrakem pevných částic rozměrů
od zlomků milimetru, což je prakticky prach, až po
velikost desítek centimetrů. Částice se pohybují
prostorem rychlostí až 71 km/s a proto všechny s jistotou shoří 100 km nad naším povrchem. Četnost
meteoritů dokáže rozjasnit i tmavou noc. Bohužel
tuto noc byla nad naším krajem velká oblačnost,
takže déšť částic nebyl vůbec vidět. Na obdobný
úkaz si mladá generace bude muset počkat dalších
33 let do roku 2032, kdy bude možno Leonidy z komety Tempel - Tuttle pozorovat znovu.
Josef Hůrka

Podûkování
Koncem kalendářního roku 2002 jsme obdrželi sponzorský dar od zdické stavební firmy
p. Vladimíra Jeníčka, který firma věnovala na
podporu činnosti zdického smíšeného pěveckého sboru. Částka bude využita na úbory členů.
Chceme touto cestou vyjádřit poděkování p. Vl.
Jeníčkovi a popřát mu do nového roku 2003 hodně
zdraví a podnikatelských úspěchů.
Eva Bufková

Ú s m û v p ro v ‰ e d n í d e n
Nepatřím k lidem, kteří mají při jakémkoliv sázení štěstí. Nikdy jsem nic pořádného
nevyhrál. A přece se dvakrát v životě na mne
usmálo štěstí. V obou případech se jednalo o
tombolu na místních tanečních zábavách.
Ta první výhra byla tažena na jedné z mnoha
letních zábav konaných v lesoparku Knihov.
Jednalo se docela o hlavní cenu - dárkový koš
z Domu potravin z Prahy. Ze služebních důvodů
jsem nemohl být osobně přítomen, ale to vůbec
nebylo na překážku, protože v podmínkách tomboly stálo černé na bílém, že "nepřítomní výherci si mohou věcné ceny vyzvednout dodatečně
na MNV Zdice". O to jsem se druhého dne také
pokusil. Nastalo však oprávněné zděšení, neboť
výherce hlavní ceny tady byl, ale cena chyběla.
Jak jsem se dodatečně dozvěděl, bylo na lesní
zábavě mnoho vojáků kteří před půlnocí odjeli.
Pořadatelé mylně předpokládali, že výherce
hlavní ceny je některý z vojáků a chutě se do bohatého koše z Prahy pustili. Strážci tomboly notně ovlivnění alkoholem úplně zapomněli na odsouhlasené podmínky. Byl jsem ujištěn, že hlav-
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ní cenu skutečně dostanu, ale až následujícího
dne. Bláhově jsem se domníval, že pořadatelé
zakoupí dárkový koš nový. Nestalo se tak.
Přinesli koš uložený u někoho na půdě, ten pak
neuměle opentlili a vybavili "bohatým" výběrem zboží z místní prodejny Jednota, v podobě
piškotů, čajového pečiva, sardinek a lahve obyčejného červeného vína. To mně muselo podle
názoru pořadatelů stačit!
Druhý případ následoval o málo let později.
Vyhrál jsem, rovněž v tombole, nákladní auto
palivového dříví z místní pily. To ale zase omylem složil řidič u mého jmenovce, který vida
před domem hromadu dříví nelenil a urychleně
jej naskládal do stodoly v dobré víře, že bylo objednáno některým z členů jeho rodiny. Chyba
byla v krátké době napravena a nová dodávka
dříví dovezena na moji adresu.
Obě pořádající organizace raději nejmenuji,
abych neporušil zákon o placené reklamě.
Uznáte však sami, že jakékoliv spoléhání se na
šťastnou výhru je po těchto zkušenostech v mém
případě jen bláhové šílenství.
Josef Hůrka

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci únoru 2003
oslaví
85 let - Jindřiška Nachtigalová, Zdice
83 let - Věra Blábolová, Zdice
82 let - Františka Dančová, Zdice
82 let - Josefa Nová, Zdice
81 let - Blažena Johanová, Zdice
80 let - Danuše Čepelová, Zdice
80 let - Oldřich Huml, Zdice
80 let - Jiřina Humlová, Zdice
80 let - Marie Zaspalová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika SPOZ MěÚ Zdice

VZPOMÍNKA
Dne 14. února 2003
uplyne právě rok od
úmrtí pana
RUDOLFA
PETERKY.
Za tichou vzpomínku
jménem celé rodiny děkuje
manželka.

PODùKOVÁNÍ
Děkuji všem příbuzným, přátelům a známým
za
projevenou
soustrast při náhlém úmrtí
mého manžela - pana
VÁCLAVA ČÍŽKA.
Jarmila Čížková s rodinou.

OPUSTILI NÁS
11. 12. Vlasta Peřinová, Zdice
23. 12. Jiří Soukup, Knížkovice
27. 12. Marie Kubíková, Zdice
29. 12. Alžběta Červenková, Zdice
17. 1. Václav Čížek, Zdice
18. 1. Jitka Miedlová-Judová, Zdice

88 let
49 let
77 let
83 let
77 let
52 let

NEZAPOMENEME
V sobotu 18. ledna 2003
byla značná část zdické
veřejnosti překvapena nečekanou a smutnou zprávou o úmrtí oblíbené zpěvačky paní
JITKY
MIEDLOVÉ - JUDOVÉ.
Je nesmírná škoda, že
nás opustila, protože byla velkou pěveckou
stálicí při všech pěvecko-hudebních pořadech u nás ve Zdicích, ale zpívala také při
mnoha podobných pořadech po celé České
republice i v zahraničí, hlavně v Německu.
Snad se to ani nechce věřit, že svým zpěvem
nebude již rozdávat radost mnoha posluchačům.
Budeme na ni všichni, kteří jsme ji měli rádi, stále vzpomínat jen v tom nejlepším.
Ivan Koula

NARODILI SE
15. 12. David Huml, Zdice
22. 12. Andrea Karasová, Zdice
13. 1. Kristýna Zímová, Zdice
24. 1. Veronika Fryšová, Zdice
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Výrobní hala nového závodu KOSTAL se od začátku ledna zaplňuje. Informace ZN poskytli (na snímku
zprava) pan ing. Jindřich Vokurka - vedoucí oddělení řízení jakosti a pan Vladimír Egner - vedoucí provozu. V novém závodě budou zaměstnáni mnozí zdičtí občané. Na snímku jeden z nich - výrobní kontrolor pan Fr. Žáček, který do Zdic přešel z KOSTALU Hořovice.
Foto: - sm -

V měsíci prosinci byly 4 dny jasné, 3 dny polojasné, 1 den oblačný, 5 dní skoro zatažených
a 18 dní zatažených. Z toho bylo 18 dní mrazivých s teplotou mezi - 0,1 °C až - 10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu:
- 10 °C 10. a 11. 12. (úterý, středa).
Nejchladnější den: úterý 10. 12., kdy se teplota
pohybovala od - 4 °C do - 10 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 12 °C 30. 12. (pondělí).
Nejteplejší den: pondělí 30. 12., kdy se teplota pohybovala od 10 °C do 12 °C.
Nejnižší tlak vzduchu:
972 milibarů, t.j. 729,1 torrů 30. 12. (pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu:
1008 milibarů, t.j. 756,1 torrů 19. 12. (čtvrtek).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2:
17,80 l vody 31. 12. (úterý)
Celkem v měsíci prosinci napršelo a nasněžilo:
47,80 l vody na 1 m2.
Josef Hůrka

Z DENÍKU
POLICIE âR

Maxima a minima meteorologick˘ch
údajÛ za rok 2002
V roce 2002 bylo 45 jasných dnů, 37 dnů skoro jasných, 79 dnů polojasných, 68 dnů oblačných a 136 dnů zatažených. Z toho byly 4 dny
arktické s teplotou pod - 10 °C, 48 dnů mrazivých s teplotou v rozmezí od - 0,1 °C do - 10 °C,
57 letních s teplotou v rozmezí 25 °C až 29,9 °C
a 11 dnů tropických s teplotou nad 30 °C.
Zaznamenáno bylo 29 bouřek.
Nejnižší teplota vzduchu v roce 2002: - 17 °C 4.
ledna (pátek), - 16 °C 5. a 6. ledna (sobota, neděle)
Nejchladnější den v roce: byl pátek 4. ledna, kdy
se teplota pohybovala od - 8 °C do - 17 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 36 °C 20. června (čtvrtek), 33 °C 19. června (středa).
Nejteplejší den v roce: byl čtvrtek 20. června, kdy
se teplota pohybovala od 20 °C do 36 °C.
Nejnižší tlak vzduchu:
966 milibarů 21. února (čtvrtek)
Nejvyšší tlak vzduchu:

1012 milibarů 4. ledna (pátek)
Největší dešťové srážky: zaznamenány dne 12.
srpna (pondělí), kdy napršelo 48,7 l/m2.
Nejdeštivější měsíc:
srpen, kdy napršelo 140,3 l/m2.
Nejsušší měsíc:
duben, kdy napršelo jen 9,90 l/m2.
Celkem napršelo a nasněžilo v minulém roce:
761,5 l/m2.
Mimořádné události byly zaznamenány ve
dnech 12. až 15. srpna, kdy se po intenzivních deštích rozvodnil Červený potok, ale zvláště řeka
Litavka, která zaplavila podchod pod železničním
mostem ve směru na Chodouň a způsobila škody
na budovách v bývalých kasárnách ve Zdicích.
Další mimořádnou událostí byla vichřice v noci
z 27. na 28. října, která způsobila škody na střechách některých budov a polomy na zahradních
stromech.
Josef Hůrka

6. 12. ZDICE - Dva dosud neznámí pachatelé přepadli prodavače a ukradli peníze a MT. Je v šetření.
10. 12. ZDICE - Ve sportovní hale došlo ke krádeži peněženky. Respektujte nařízení majitele a cenné věci ukládejte na vrátnici!
15. 12. ZDICE - Došlo k neúmyslnému poškození
vozidla.
18. 12. ZDICE - Slovní a fyzické napadení ve firmě je v šetření.
18. 12. BAVORYNĚ - Slovní a fyzické napadení
mezi rodinnými příslušníky, předáno spr. org.
18. 12. ZDICE - Osoba, která se pokusila o sebevraždu požitím léků, byla převezena do PL Dobřany.
22. 12. ZDICE - Při služební obchůzce ve Zdicích
byl zadržen pachatel ze Strakonic, který se pokusil
vloupat do stánku novinové služby. Je stíhán pro
krádež.
22. 12. ZDICE - NP ukradl peněženku při nákupu
v prodejně.
23. 12. ZDICE - Při silniční kontrole byl zjištěn řidič, který před jízdou požil alkohol a navíc má zákaz řízení. Je stíhán pro přestupek a trestný čin.
24. 12. KNÍŽKOVICE - Pitva prokázala, že místní občan zemřel na následky úrazu el. proudem při
opravě teplovzdušného ventilátoru. Cizí zavinění
vyloučeno.
24. 12. ZDICE - Slovní a fyzické napadení je v šetření.
27. 12. ZDICE - Slovní a fyzické napadení je v šetření.
29. 12. BAVORYNĚ - NP se vloupal do veřejného
tel. automatu. Neviděl někdo pachatele?
30. 12. CHODOUŇ - Oznámen výskyt nezajištěného os. auta Ford SPZ N 042023 "D". Vozidlo bylo zajištěno, žádáme majitele, aby se urychleně dostavil na Policii k převzetí vozidla!
30. 12. ZDICE - Krádež kanystrů s naftou je v šetření.
4. 1. ZDICE - NP ukradl automat na žvýkačky na
Palackého nám. Neviděl někdo pachatele?
4. 1. ZDICE - Slovní a fyzické vyhrožování je
v šetření.
Z dřívějších případů se nepodařilo žádný objasnit.
Mjr. Bláha, vedoucí oddělení
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80 let od zaloÏení Klubu ãesk˘ch turistÛ ve Zdicích
Část II. 1974 - 1989
K dalšímu většímu oživení činnosti dochází
opět v roce 1974. Ustavuje se nový výbor odboru, do jehož čela byl zvolen pan Josef Prokš,
a dalšími členy výboru se stali: Mirek Zálom,
Eduard Kotál, Vlasta Kotálová, Jarmila
Šprincová, Jaroslav Justych a paní Eliášková.
Jsou organizovány různé výlety, zájezdy a další
turistické akce. Narůstá i členská základna
dospělých. V roce 1976 je činnost odboru již na
takové úrovni, že se rozhodl uspořádat první
ročník dálkového pochodu "Krajem nepokořených". Jako součást memoriálu Josefa Košťálka
byl pořádán každoročně až do roku 1990.
V této době byly v oblibě dálkové pochody, kterých se řada našich členů pravidelně zúčastňovala.
Mezi nejoblíbenější patřily "Švejkova padesátka",
"Jarním českým krasem", "Brdským hřebenem"
a další. Účast na pochodech byla jednou z podmínek získávání výkonnostních odznaků. Denní trasa
byla stanovena nejméně 35 km a výše. Pro získání
bronzového odznaku bylo nutno našlapat 1000 km.
Stříbrný stupeň představoval dalších 2000 km
a zlatý dalších 3000 km. Zvyšující se zájem o tuto
činnost byl předpokladem k založení družstva výkonnostní turistiky. V té době byli nejaktivnějšími
Mirek Šilhavý, který získal Zlatý výkonnostní odznak, Cimerman, Hrudka a Vrba stříbrný a bronzový odznak získali: Oldřich Štuksa, Miroslav
Štuksa, Libuše Vrbová, Mirek Zeman, Jana
Zemanová, Vladimír Živný, Růžena Petrlíková,
Karel Petrlík a Jaromír Jedlička.
V roce 1980 přišli do vedení odboru noví členové Mirek Zeman a Marie Pokorná - Očenášková.
Předsedou odboru je zvolen Bedřich Vrba. Jsou zakládány Turistické oddíly mládeže TOM
"Stonožky" pod vedením Mirka Záloma později
i TOM Libuše Vrbové "Bažanti". Jejich činnost se
v následujících letech rychle rozvíjela.
V roce 1982 dochází k založení dalšího družstva. V jinecké sauně se schází parta čtyřicátníků,
která sní o poznání vysokých hor. Pánové Pavel
Suk, Zdeněk Kencl, Horst Novotný, Sláva Šindelář,
Jirka Basl a Jarda Červenka zakládají družstvo
vysokohorské turistiky TJ Lokomotiva Zdice.
16. června v následujícím roce již vyrážejí pokořit
rumunské dvoutisícovky. Postupně získávají zkušenosti, trénují ve svých Brdech a to potom zúročují v následujících expedicích. V Čechách přecházejí hřeben Krkonoš a na Slovensku Malou Fatru.
V Rumunsku postupně zdolávají pohoří Retezat,
Fagaraš a Pietra Grauilui. Následují bulharské hory Rodopy, Pirin a Rila. V roce 1987 trojice odvážlivců zakládá další tradici. Sláva Šindelář, Bořek
Šebek a Zdeněk Kencl přespávají v lednu na vrcholu Plešivce. Akce se každoročně opakuje pod
názvem "Plešivecký záhrab".
Po roce 1980 družstvo výkonnostní turistiky
přechází pod vedením Bedřicha Vrby a Mirka
Záloma na vyšší formu turistické činnosti, získávání výkonnostních tříd plněním zápočtových cest. Je
možno získat výkonnostní třídu III., II., I. a titul
mistra turistiky. Zápočtové cesty mají tři stupně
obtížnosti od víkendových pobytů až ke 14 denním
expedicím. Podle výše třídy je předepsaný počet
přesunových prostředků (pěší, kolo, lyže atd.). Ke
každé zápočtové cestě musí její vedoucí připravit
potřebnou dokumentaci. Členové družstva tak postupně poznávají pěším putováním Šumavu,
Slepičí hory, Nízké Tatry, Velkou Fatru, Slovenský
ráj, Východní Slovensko. Na lyžích pak několikrát
zdolávají Jizerské hory a Šumavu. Na kolech projíždějí celou Šumavu. V průběhu tohoto období

Sraz turistů berounského okresu ke stému výročí úmrtí Dr. Miroslava Tyrše - Svatá, myslivna „U Krále“ 1984.
Foto: Archiv KČT Zdice
získali II. výkonnostní třídu Bedřich Vrba, Libuše
Vrbová a Mirek Zálom.
III.výkonnostní třídu získali: Pavel Suk, Zdeněk
Kencl, Horst Novotný, Sláva Šindelář, Jiří Basl,
Jaroslav Červenka, Věra Zálomová, Milan Hrudka,
Marie Pokorná - Očenášková, Jan Cimerman,
Pavel Panocha, Jaromír Šilhavý a Miroslav Zeman.
Oba dětské oddíly TOM "Stonožky"a "Bažanti"
pokračují ve své započaté činnosti účastí na terčových, azimutových a orientačních závodech, které
byly v té době na okrese Beroun populární. I naše
oddíly byly pořadateli některých závodů. Jak
"tomíci" dorůstají a získávají turistické zkušenosti
začínají postupně plnit podmínky pro udělení výkonnostních tříd mládeže. Jejich zápočtové cesty
směřují do těchto oblastí: Křivoklátsko, několikrát
Jizerské hory pěšky i na lyžích, Šumava pěšky, na
lyžích a na kole, Krkonoše, Český ráj, Slovenský
ráj, Vysoké Tatry, Kokořínsko a na kole Jižní
Čechy. Za tyto zápočtové cesty získali II. žákovskou výkonnostní třídu: Milan Hrudka ml., Zdeněk
Šilpoch, Pavla Hejnová, Dana Brainhofová,
Jarmila Císařová a Věnceslava Zálomová. Dalších
22 dětí získalo III. výkonnostní třídu.

Na startu dálkového pochodu „Krajem nepokořených“.

V roce 1988 byl ustaven další oddíl TOM
"Čtyřlístek" pod vedením Jarmily Prokšové. Oddíl
se zúčastňoval turistických závodů na Berounsku,
navštěvoval dálkové pochody a postupně přešel na
plnění zápočtových cest.
Zatím co "Stonožky" a "Bažanti" v tomto období činnost ukončovali, oddíl "Čtyřlístek" v ní pokračoval až do roku 1996. Na svých putováních
navštívili: oblast Milevska, Severní Čechy,
Šumavu i Vysoké Tatry. Pět členů tohoto oddílu
získalo III. výkonnostní třídu mládeže.
V průběhu celého tohoto období, mimo již
zmiňovaného dálkového pochodu "Krajem nepokořených", připravoval a zajišťoval odbor celou
řadu akcí přístupných nejširší veřejnosti:
"Novoroční výstup na Vraní skálu", dálkový pochod "Křivoklátské hvozdy", stokilometrový dálkový pochod "Železniční uzel", pochod po
brdském hřebenu pod názvem "Deset brdských
šestistovek" a v roce 1989 byla založena tradice
pochodu dětí v doprovodu rodičů či prarodičů s názvem "Toulky zlatem podzimu".
Zpracovali Bedřich Vrba a Mirek Zálom
(pokračování v příštím čísle).

Foto: Archiv KČT Zdice
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Tenis ve Zdicích
Většina malých měst a vesnic si lpí na svém
zásadním sportu, ve většině případů je to fotbal.
Je samozřejmě výborné, je-li tento kolektivní
sport tak chytlavý pro širokou vrstvu obyvatel.
Ve Zdicích, což je chvályhodné, se daří sportům
několika. Rozšířen je tu již zmiňovaný fotbal na
úrovni okresního přeboru, hraje se zde již dlouhou řadu let volejbal a to v krajské soutěži, pan
Souček vede kroužek atletiky (díky za něj), dlouho existuje ASPV a nedávno přibyl i florbal.
Stejně tak řadu let se zde hrál tenis. Čtenář jistě
promine, ale mám takový nejasný pocit, že i když
je to sport krásný, což jistě uznáte, chybí mu pro
proniknutí do povědomí lidí v naší oblasti snad
dravost a kolektivnost - tolik k vidění ve fotbale
nebo ve zmiňovaném volejbale? Snad jsem jednou
vyslechl, že i nedostatek jakési "masovosti" je příčinou menší oblíbenosti. Naštěstí si nepamatuji,
z kterých úst tato myšlenka vzešla. Proti tomuto argumentu mohu již dnes sdělit, že i tuto vlastnost
kolektivních sportů (rozuměj "masovost") tenis naplňuje. Již v současné době spolupracuji s cca 50
dětmi, z toho 40 je ze Zdic a blízkého okolí (včetně přípravky) a ostatní z jiných měst. Z tohoto počtu více než polovina hraje výkonnostně a 5 vrcholově. Navíc již dnes je velmi reálná realizace tenisové třídy od školního roku 2003/2004 na zdické
základní škole.Tento plán plně podporuje ředitelka
zdické školy Mgr. Holceplová i president tenisového oddílu TK Olympie Zdice p. Nocar. V některém
z dalších článků se k tomuto tématu vrátím a budu
vás, čtenáře ZN, podrobně informovat.
A ještě jeden důvod mne napadá. Možný nedostatek výkonnosti. Tedy, jako že nejsou výsledky,
či jak se to říká. Tohle jsou důvody, které mne donutily napsat tento článek. Je mi líto všech těch
snaživých dětí, které si vybraly tak náročný a přesto překrásný sport. Mne - jejich trenéra se občas
zeptají: "To hrajeme hůř než fotbalisté nebo volejbalistky?". Odpovídám otázkou, jak je to napadlo
a oni kontrolují: "Když o nich se píše a tolik lidí
chodí na zápasy, i na volejbal se snad přijdou podívat spolužáci hráček." Musím jim dát bohužel
za pravdu. Pro všechny tyto děti píšu tyto řádky, ve
kterých ozřejmím, jaký že ten tenis ve Zdicích
opravdu je, jaké se hrají soutěže a jaké individuální úspěchy se již dosáhly. Snad na základě tohoto
článku se přijdou někdy v budoucnu podívat i nějací diváci na mistrovské utkání nebo turnaj, snad
nastane doba, kdy se tenis přesune z okraje zájmu
do jeho popředí. Zároveň si tímto dávám úkol
častěji o tenisovém dění informovat veřejnost.
Tedy k soutěžím a úspěchům, které se podařily.
Na počátek musím ozřejmit, že cílem tenisové
školy nebylo a není pouze rozšířit tenis jako sport
rekreační, ale především jako sport výkonnostní,
závodní a vrcholový. S potěšením musím konstatovat, že se tento záměr za přispění tenisového oddílu
a vynikajících rodičů mých svěřenců daří.
V soutěžích družstev se startovalo ve všech
věkových kategoriích, tedy mladší a starší žáci,
dorost a dospělí. Z těchto čtyř kategorií se ve třech
postoupilo do vyšší soutěže. Přesněji starší žáci
a dorost do 1. krajské třídy. Pozn.: Nad touto soutěží je již soutěž ligová, s tím že je jasně daný cíl
a předpoklad postupu dorosteneckého družstva do
dvou let, tedy do roku 2004. Účast v lize, to je
myslím snem sportovce v každém odvětví.
Družstvo dospělých postoupilo do 2. krajské třídy,
což samozřejmě není nic mimořádného, nicméně
je to příjemná motivace do další sezóny.

To, o čem bych chtěl nejvíce informovat jsou ale
individuální úspěchy. Vždyť tenis je individuální
sport. A hlavně, v družstvu nastupují 4 kluci
a 2 holky, a to je počet, který je příliš velký na
eventuální tréninkové možnosti ve Zdicích, uvážíme-li počet obyvatel, počet hrajících dětí a tři
věkové kategorie, ve kterých nastupují. Vychází
číslo 15 - 18. To znamená, že každou sezónu nastupuje tento počet juniorů na mistrovská utkání.
Jednoduchým způsobem řečeno jinak, aby mohly
každý rok nastoupit děti do všech kategorií, bylo
by třeba vychovat průběžně každý rok "alespoň"
6 šikovnějších dětí. To je bez nadsázky de facto
nesplnitelný úkol pro jednoho, dva lidi a pro
celkový počet dětí, které hrají. V dnešní době
bohužel trochu ubývá tzv. přirozeně motoricky
docilitních (pohybově nadaných) dětí. A je tedy
dost těžké najít "talent" a doprovodit ho až k metám nejvyšším. Na druhou stranu ale mám štěstí,
protože v současné době mám tu možnost spolupracovat s 5 - 6, podle mého názoru opravdu talentovanými dětmi.
Jiří Rosol, Tenisová škola,
tel.: 603149398, E-mail: jiri.rosol@tiscali.cz

Ve finále dvouher Vánočního tenisového turnaje uspořádaného ve Zdicích 26. - 27. 12. 2002 se střetli zdický Miroslav Matyáš (na snímku vlevo) a plzeňský Petr
Chval. Vyhrál náš hráč a pohár za 1. místo mu předal
starosta města pan Mgr. Holotina. Na dolním snímku
oba hráči ve chvíli odpočinku mezi sety. Foto: - sm -

SPOLEâENSK¯ KLUB PO¤ÁDÁ
5. 2. 2003 (st) - zájezd do Divadla Na
Fidlovačce na komedii "BLBOUN", hrají: Tomáš
Töpfer, Eliška Balzerová, Petr Rychlý, Tereza
Pokorná - Herz, Marián Kubec a další, režie: Juraj
Herz, odjezd: Zdice 17.30 hod., cena vč. autobusu
340,- Kč, předprodej vstupenek: Spol. dům Zdice
Po - Pá 6 - 14.30 hod.
8. 2. 2003 (so) - PLES RYBÁŘŮ, začátek ve 20
hod., hraje hudební skupina GONG, bohatá tombola
14. 2. 2003 (pá) - PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY,
začátek v 18 hod., hraje hudební skupina BOBEŠ
A SPOL., bohatá tombola, program
16. 2. 2003 (ne) - "NÁSTUP DAM" - SD
Zdice, hraje "Divadelní spolek SVATOPLUK BENEŠOV", Oldřich Daněk - NÁSTUP DAM, dvě
povídky ze života dvou slavných dam, císařovny
Alžběty (zvané též Sissy) a velkokněžny Kateřiny
Alexejevny, začátek v 18 hod., vstupné 30,- Kč
22. 2. 2003 (so) - PLES SPORTOVCŮ, začátek ve 20 hod., hraje hudební skupina GONG, bohatá tombola

28. 2. 2003 (pá) - zájezd do Divadla U Hasičů na
komedii "TŘI NA LAVIČCE", hrají: Petr Nárožný,
Ladislav Trojan a Květa Fialová, odjezd: Zdice 17
hod., cena vč. autobusu 230,-, 290,- Kč, předprodej
vstupenek: Spol. dům Zdice Po - Pá 6 - 14.30 hod.
2. 3. 2003 (ne) - MAŠKARNÍ KARNEVAL SD Zdice, dětské disko - DJ Karel Moravec, soutěže, vyhlášení nejlepších masek, začátek ve 14 hod.,
vstupné 20,- Kč
8. 3. 2003 (so) PLES MĚSTA ZDICE, začátek
ve 20 hod., hraje plzeňská hudební skupina HARMONY BAND, předtančení: taneční skupina
R.A.K., pestrý program, bohatá tombola
Připravujeme:
30. 3. 2003 (ne) - SD Zdice - hostuje HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN se svými sólisty, hra:
"NA TÝ LOUCE ZELENÝ", začátek v 18 hod.,
místenkové vstupenky k dostání ve Spol. domě
Zdice Po - Pá 6 - 14.30 hod., tel. 311 685 186, cena vstupenky 70,- Kč
Přemysl Landa, vedoucí Společ. klubu Zdice
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Turnaj Olympie Zdice
V sobotu 11. ledna 2003 se konal ve sportovní hale TJ Lokomotivy ve Zdicích první ze čtyř
turnajů mládežnických mužstev pořádaný fotbalovým klubem Olympie Zdice. Tento první
turnaj přípravky proběhl pod patronací ředitelky Základní školy ve Zdicích Miluše
Holceplové, která věnovala prvním třem mužstvům ceny.
Turnaje se zúčastnila mužstva AFK Loděnice,
Cementáren Beroun, FK Králův Dvůr, Spartaku
Žebrák, SK Rpety a domácí FK Olympie Zdice.
Hrálo se systémem každý s každým. Na šestém
místě skončilo mužstvo AFK Loděnice, které
vstřelilo dvě branky. Na pátém místě se umístilo
mužstvo Cementáren Beroun. Čtvrtá skončila domácí FK Olympie Zdice. Na třetím místě skončil
FK Králův Dvůr, který prohrál dva zápasy 2 : 6,
ale zbývající tři zápasy již neprohrál a se ziskem
sedmi bodů skončil celkově třetí. Druhý skončil
Spartak Žebrák, který vyhrál čtyři zápasy, v nichž
vstřelil celkem 20 branek, ale na celkové vítězství
to nestačilo. První místo obsadilo mužstvo SK
Rpety, které porazilo v rozhodujícím a zároveň
posledním zápase celého turnaje nakonec druhý
Žebrák jednoznačně 6 : 0 a zaslouženě se staly
celkovými vítězi turnaje. Za celý turnaj dostaly
Rpety pouze dvě branky. Nejlepším brankářem
turnaje byl vyhlášen Imrich Feňák ze Rpet.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Adam Vokáč ze
Spartaku Žebrák, který dal dohromady 13 branek.
Druhý turnaj dorostu proběhne v sobotu 25.
ledna 2003 pod patronací předsedy TJ
Lokomotivy Zdice Jana Dudáčka. V dalším turnaji se představí mladší žáci a uskuteční se v sobotu 15. února 2003. Patronát převzal starosta
Zdic Miroslav Holotina. Závěrečný turnaj se pak
koná v neděli 2. března 2003, kde budou hrát
mužstva starších žaků. Patronem turnaje je předseda OV ČSTV v Berouně Ladislav Chramosta.
Karel Dušánek
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JUDr. Václav Bubník

Auto‰kola U kovárny Zdice
poﬁádá v mûsíci únoru 2003 řidičský kurz k získání oprávnûní skupiny "B" (osobní auto).
Cena kurzu ãiní: 4.990,- Kč pro studenty, pro ostatní zájemce: 5.450,- Kč.
MoÏnost splátek. Uãebnice jsou zaji‰tûny.
Pﬁihlá‰ky a informace lze získat v prodejnû Spotﬁebního zboÏí
ve Velizské ulici ãp. 597 ve Zdicích, nebo na tel. 311/685708. Mobil - 723542021.
VyuÏijte moÏnosti získat ﬁidiãské zku‰enosti v zimním provozu.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.

Pohár za 3. místo získali mladí hokejisté ZŠ Zdice 10. ledna 2003 na turnaji o pohár starosty Cerhovic.
Vítězství patřilo domácím, tedy ZŠ Cerhovice.
Foto: - sm -

Florbalov˘ turnaj o pohár mûsta Zdic
Během víkendu 7. - 8. prosince 2002 se ve sportovní hale TJ Lokomotivy Zdice uskutečnil II. ročník dvoudenního florbalového turnaje, na jehož vítěze čekal pohár města Zdic. Celou sportovní událost zahájil starosta Zdic Miroslav Holotina s předsedou TJ Lokomotivy Zdice Janem Dudáčkem.
Turnaje, který by se měl stát každoročním zpestřením předvánočního období, se zúčastnilo celkem
12 družstev, především z berounského okresu
a z Prahy, která byla rozlosována do dvou skupin.
Skupina A: TJ SOKOL CHEB, VŠSK PEDF
UK PRAHA, TJ SOKOL PLZEŇ III BORY, FBC
APOLLO PRAHA, SOKOL HUDLICE, FBK
SPARTA ZDICE
Skupina B: FBC ZDICE, TBC KRÁLŮV
DVŮR, RED DRAGONS HOŘOVICE, ANIMALS PŘÍBRAM, ARASOVÉ PRAHA, XTC
BEROUN
V základních skupinách se hrálo systémem
každý s každým (2 x 13 minut). Z každé skupiny
pak po skončení této úvodní části postoupila 4 první
mužstva do play off hraném následně vyřazovacím
způsobem (2 x 15 min.). Do finále se takto nako-

nec probojovala mužstva TJ Sokol Cheb a TBC
Králův Dvůr. Nutno podotknout, že tento zápas byl
ozdobou celého turnaje, obě mužstva předváděla
nádherné kombinace a toto utkání bylo bezesporu
vyvrcholením dvoudenního zápolení. V normální
hrací době skončilo utkání remízou. Šťasnějšími
nakonec byli hráči z TJ Sokolu Cheb, kteří vyhráli
7:6. Zlatý gól v prodloužení střelil Tomáš Vesecký.
Třetí místo obsadil domácí celek FBC Zdice, který
porazil 8:0 Arasy Praha, na jejichž výkonu se zřejmě podepsal předchozí semifinálový zápas.
Vrcholem této sportovní soutěže bylo slavnostní
vyhlášení výsledků a předání cen vítězům za účasti
pana Jaroslava Červenky, jehož zásluhou na tomto
turnaji vystoupily při slavnostním zahájení také
zdické mažoretky. Kromě čtyř hlavních cen v podobě broušených skleněných pohárů, byly prvním
čtyřem týmům uděleny rovněž sady věcných cen
a odměněn byl také nejlepší hráč a střelec turnaje,
kterým se stal Tomáš Vesecký z Chebu.
Hráči FBC Zdice by touto cestou rádi poděkovali všem sponzorům, kteří se podíleli na této sportovní akci: ACA ZDICE (Jaroslav Červenka),

SBĚRNÉ SUROVINY LORENZ, BELGOFRUIT
(export - import ovoce - zelenina), PARFUMERIE
- DROGERIE (Eva Humlová), PEKAŘSTVÍ
(Oldřich Johan), TELESAT ELEKTRONIKA (Jiří
Johan), ZDRAVÁ VÝŽIVA.
V lednu hrálo družstvo FBC Zdice další ligové
zápasy.
4. turnaj, kterým se uzavírala první polovina
florbalové ligové sezóny, se hrál 5. 1. 2003
v Rokycanech. Zdičtí hráli s těmito výsledky:
MDDM Ostrov nad Ohří B - FBC Zdice 8 : 3
FBC Zdice - FBC Sokol Rokycany 1: 1
Zdičtí na tomto turnaji hráli se dvěma těžkými
soupeři, kteří aspirují na postup do vyšší ligy.
5. turnaj se hrál 19. 1. 2003 v Chomutově.
Družstvo FBC Zdice získalo na něm plný bodový
zisk dosažením těchto výsledků:
FBC Zdice - FBC Tsunami Ostrov nad Ohří 9 : 2
Red Dragons Hořovice - FBC Zdice 2 : 7
Po tomto ligovém turnaji jsou zdičtí v sezóně
2002 - 2003 zatím na 5. místě SZ přeboru mužů divize Západ. Na postupové 2. místo ztrácejí
2 body.
Alexandr Mol
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