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Nechtûl jsem lhát

V pohádce "Zlaté srdíčko", kterou nastudovali žáci ZŠ, hráli: 1. řada zleva Marcela Heřmanová, Romana
Schovánková, Nataliya Melnyková (děti), 2. řada zleva Petra Němcová (Dobruška), Vojtěch Hříbal (dřevorubec), Eliška Davidová (víla Dobrodějka), Martina Simandlová (víla Zloběna), Petra Pánková (stráž), 3. řada
Přemysl Landa (režisér), Roman Punčochář (kníže), Jiří Kopecký (dřevorubec).
Foto: - sm -

Zdické noviny informují
Na informace pro březnové číslo Zdických novin se redakce ptala starosty města Mgr.
Miroslava Holotiny:
Při tvorbě programového prohlášení ZM a následném sestavování návrhu městského rozpočtu se
většinou mluví o penězích, kterých je vždycky nedostatek, takže některé záměry se nedají realizovat,
jiné se dají uskutečnit za pomoci dotací nebo za plného čerpání finančních zdrojů z rozpočtu. Jsou
však i věci, kde není třeba vynakládat peníze, ba naopak, a přece se vzhled města může zlepšit a lidé to
přijmou s povděkem. Jako příklad se tu nabízí tolik
diskutovaný problém volně pobíhajících psů a znečišťování chodníků od psích exkrementů. Majitelé
psů, až na čestné výjimky, tuto záležitost bohužel
dnes považují za normální. Jak k tomu ale přijde
většina ostatních občanů? Na zákaz volného pobíhání psů pamatuje město vyhláškou, která stanovuje
při jejím nedodržování sankci až do výše 30 000,Kč. Problém znečišťování chodníků psími exkrementy souvisí často s pohodlností, přehlížením, arogancí a nedostatkem tolerance majitelů psů k ostatním občanům. Tyto problémy, které otravují zbytečně náš život, se nevyřeší jen pouhým sankcionováním ze strany města, ale i uvědomělejším přístupem
vlastníků psů a společným úsilím nás ostatních upozorňovat na tento nešvar majitele psů. Jestli se nám
ho podaří společně odstranit, ukáže čas. Mimo jiné
i otázku znečišťování chodníků od psů řeší zákon
o znečišťování veřejného prostranství.
Ve středu 12. 3. 2003 se od 17 hod. koná ve
Společenském domě zasedání zastupitelstva města. Hlavní body programu: hospodaření v r. 2002,
rozpočet na r. 2003, programové prohlášení, fond
rozvoje bydlení.
Město vypisuje anketu týkající se návrhů na pojmenování nového náměstí u pěší zóny. Písemné návrhy je možné i v březnu zaslat nebo přinést osob-

ně do podatelny Městského úřadu nebo do
Společenského klubu. Lze využít i podání pomocí
e - mailu: holotina.zd@atlas.cz.
Na výzvu uveřejněnou v minulém čísle Zdických
novin a týkající se hledání zájemců o aktualizování
informací o Zdicích na internetu se již přihlásili zájemci.
Úřední hodiny na Městském úřadě Zdice:
Pondělí a středa: 7.30 - 12 hod., 12.30 - 17 hod.
V nutných případech je možné vyřídit neodkladnou záležitost i v dalších pracovních dnech
(nejlépe po dojednání) v těchto hodinách:
úterý
7 - 11.30 hodin 12 - 15 hodin
čtvrtek
7 - 11.30 hodin 12 - 15.30 hodin
pátek
7 - 11.30 hodin 12 - 14 hodin
Občané mohou i nadále přispívat svými náměty
k tvorbě plánů práce kulturní komise pro letošní rok
i další období. 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 (nemusí být ze Zdic), které bychom mohli oslovit pro kulturní spolupráci.
Kulturní komise se těší na vaše náměty.
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které bylo vybudováno v roce 2001 u budovy 1. stupně ZŠ,
je využíváno veřejností celoročně. Osvětlení umožňuje sportovat na něm i ve večerních hodinách.
Největší zájem je o jeho užívání o sobotách a nedělích. Zájemci si mohou zahrát tenis, fotbal, basketbal, volejbal a nohejbal. Posledně jmenovaný sport
je příkladem toho, že věk při rekreačním sportu nezná hranic, hrají mladí i ti dříve narození. Hřiště může veřejnost využívat v současné době následovně:
pondělí - pátek od 15 do 20 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. Dobu sportování na hřišti je možné zamluvit předem u Mgr. Radka
Hampla, tel. 604 871 919.
- sm -

(k 153. výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka)
V knize Karla Čapka Hovory s T.G.M. vypravuje velký spisovatel zajímavý příběh ze života prezidenta Osvoboditele, jak byl svými současníky
s láskou nazýván.
Jednou - bylo to v Topolčiankách - seděl prezident se svými hosty u hořícího krbu. Jak tak běžela řeč, začalo se mluvit, jaké to bylo za války, kdy
a kdo se ocitl v nejtěžší situaci. "Má nejhorší situace," začal pan prezident "to bylo, když jsem přijel
do Moskvy." A pak vypravoval, jak ho naši z revolučního Petrohradu poslali do Moskvy, tam že je
klidněji. Vystoupil v Moskvě na nádraží a slyšel
střílení. Jde pěšky do hotelu, ale před nádražím ho
zastaví kordon vojáků, prý nelze jít dál, střílí se
tam. Přece se dostal na náměstí, kde se z obou stran
pálí z ručnic a strojních pušek, na jedné straně kerenští, na druhé straně bolševici. "Jdu," vypravoval
"a přede mnou jde člověk, dá se do běhu a vklouzne do velkých vrat, která mu pootevřeli. Byl to hotel Metropol. Tož já za ním, ale zatím mě zabouchli vrata před nosem. Tluču na ně a volám: "Co to
děláte, otevřete!" "Jste náš host?" volal na mne
portýr: "Jinak vás nemohu pustit, máme obsazeno!" Nechtěl jsem lhát, tož jsem na něj vykřikl:
"Nedělejte hlouposti a pusťte mne!" On se zarazil
a pustil mě dovnitř."
Pan prezident se rozpovídal a vzpomínal na obléhání hotelu Metropol, na boje v Kyjevě a na "naše hochy," jak říkal legionářům. Karla Čapka
upoutala jedna malá větička, to "nechtěl jsem lhát."
Na náměstí se střílí a profesor Masaryk stojí za zavřenými dveřmi hotelu, kam ho nechtějí pustit.
Kdyby řekl, že je tam hostem, byli by ho pustili
hned, ale on ani v tuto chvíli, kdy šlo o život, nechtěl lhát. A pak to vypravuje, jako by se to rozumělo samo sebou, jen suchou a malou větičkou.
"Nechtěl jsem lhát." To bylo všechno.
Nemáte někdy pocit, že některým současným
politikům se té pravdy nedostává? A to se ani nestřílí, ani nejsou v ohrožení života.
Josef Hůrka

Mûsto Zdice a Spoleãensk˘
klub Zdice
si vás dovolují pozvat na

PLES MùSTA ZDICE
•
•
•
•

Spoleã. dÛm Zdice
sobota 8. 3. 2003
zaãátek ve 20 hod.,
vstupné 50,- Kã
k tanci a poslechu hraje
"HARMONY BAND"
bohatá tombola
pestr˘ program:
taneãní skupina R.A.K.,
dûti ze Z· Zdice
a dal‰í vystoupení
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Územní příslušnost obcí k vybraným správním úřadům od 1. ledna 2003
město
ZDICE
matriční úřad

adresa:
Městský úřad Zdice, Husova 2, Zdice
Zdice
tel.: 311 685 105
stavební úřad
adresa:
Městský úřad Zdice, Husova 2, Zdice
Zdice
tel.: 311 685 105
finanční úřad
adresa:
Finanční úřad Hořovice, Palackého nám. 1417,
Hořovice
268 01 Hořovice tel.: 311 540 111
katastrální úřad
adresa:
Katastrální úřad Beroun, Politických vězňů 420,
Beroun
266 01 Beroun tel.: 311 625 147 a 311 610 886
pozemkový úřad
adresa:
Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad
Beroun, P.O.BOX 170, Politických vězňů 20,
Beroun
266 01 Beroun tel.: 311 630 111
okresní soud
adresa:
Okresní soud Beroun, Wágnerovo nám. 1249,
Beroun
266 01 Beroun tel.: 311 604 500
celní úřad
adresa:
Celní úřad, Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr,
Beroun
tel.: 311 636 261
vojenská správa
adresa:
Vojenská správa, Sportovců 2311,
Kladno
272 01 Kladno, tel.: 312 810 111
adresa :
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se
krajská hygienická stanice
sídlem v Praze, územní pracoviště v Berouně,
Politických vězňů 455, 266 44 Beroun, tel.: 311
Beroun
623 755; 311 622 283
obec s rozšířenou působností a pověřený obecní
základní název a adresa:
úřad - viz pozn
Městský úřad Beroun, Husovo nám. 68, 266 43
Beroun
Beroun tel.: 311 654 111; fax: 311 621 991
Tento úřad zahrnuje různé odbory v různých budovách :
vedení města a úřadu, dále pak odbor školství, kultury a vnějších vztahů, odbor výstavby, odbor životního prostředí (zeměděls. půdní fond, voda, odpady,
budova radnice
ovzduší, lesy, myslivost, ochrana přírody a krajiny),
odbor územního plánování a regionálního rozvoje, na Husově náměstí 68, Beroun, tel.: 311 654 111
kancelář tajemníka, finanční odbor, odbor městského majetku a investic, odbor správní (matrika, evidence obyvatel, přestupky), městská policie
odbor dopravy (zkušební komisaři, přestupky, silniční hospodářství, správa dopravy),
odbor živnostenský - živnostenský úřad
(živnostenské listy, koncese)

budova bývalého okresnío úřadu
Politických vězňů 20, Beroun (naproti poště)
tel.: 311 630 111

odbor státní a sociální podpory;
odbor sociálních věcí (dávky sociál. pomoci,
sociál. právní ochrana dětí, služby sociální péče,
prevence)

pobočná budova bývalého okresního úřadu
Pod Kaplankou 21, Beroun (vedle Medicentra)
tel.: 311 630 111; fax: 311 630 234

budova Policie ČR
správní odbor (občanské průkazy a cestovní pasy)
Tyršova 1635, Beroun tel.: 974 872 111
a odbor dopravy (evidence vozidel, řidičské
průkazy)
Pozn. Obec s rozšířenou působností v Berouně - tedy Městský úřad v Berouně, nahrazuje některé kompetence bývalého Okresního úřadu v Berouně; další kompetence převzal Krajský úřad Středočeského
kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel.: 257 280 132 (112, 254, 333, 100), www.kr-stredocesky.cz ;
popř. dále odvětvová ministerstva.
Poměrně rozsáhlý telefonní seznam pracovníků MěÚ Beroun je k dispozici k nahlédnutí na našem úřadě - MěÚ Zdice. V současné době nelze vyloučit ještě případné drobné změny.
JS

str. 2
Informace o poskytování pÛjãek z FONDU
ROZVOJE BYDLENÍ ve
Zdicích
Pro zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí
a vzhledu města byl již v roce 1996 vytvořen
"Fond rozvoje bydlení města Zdice", který slouží
na zvelebení obytných budov, případně na vytvoření nové bytové jednotky.
Fond byl založen na základě dohody
s Ministerstvem financí ČR. Dotace do fondu byla
poskytnuta ze státního rozpočtu.
Občanům Zdic mohou být poskytnuty půjčky na tyto účely:
Ekologické vytápění (elektr., plyn., solární) splatnost 5 let, max. půjčka 20.000,- Kč, úrok 4%
Obnova fasády splatnost 3 roky, úrok 6%, max.
půjčka 100,- Kč/m2
Přípojky kanalizace splatnost 3 roky, úrok 3%,
max. půjčka 5.000,- Kč
Zřízení nové byt. jednotky (např. půdní vestavba
nebo nástavba) splatnost 7 let, úrok 5%, max. půjčka 100.000,- Kč
Dodatečná izolace domů proti vlhkosti splatnost
3 roky, úrok 6%, max. půjčka 10.000,- Kč
Čistírny odpad. vod ke stávajícímu domu splatnost 4 roky, úrok 6%, max. půjčka 10.000,- Kč
Vnitřní instalace domu - více než 3 byt. jednotky
splatnost 5 let, max. půjčka 100.000,- Kč, úrok 6%
Obnova střechy splatnost 4 roky, úrok 6%, max.
půjčka 100,- Kč/m2
Zateplení obvodového pláště bytového domu
splatnost 6 let, úrok 6%, max. půjčka 300,- Kč/m2
Tyto půjčky jsou poskytovány pouze 1x ročně,
jejich výše závisí na počtu žadatelů a na výši hotovosti, která je k dispozici. Podmínkou pro získání
půjčky je rovněž vyřízení stavebního povolení či
ohlášení stavby, nebo doklad o přípustnosti akce.
Komise, která rozhoduje o poskytnutí či odmítnutí
půjčky bere v úvahu rovněž schopnost žadatele
půjčku splácet.
Termín pro vyzvednutí a vyplnění žádosti je od
13. 3. 2003 do 13. 4. 2003. Do 15 dnů je pak žadateli odesláno rozhodnutí. Bližší informace je možno získat na stavebním úřadu nebo na finančním
odboru.
Na závěr nezbývá než popřát mnoho úspěchů
všem žadatelům při realizaci stavby a věřit, že požadavky stavebníků budou v souladu s možnostmi
fondu.
Ing. Jaroslav Vožeh

STATEK
ING. JOSEFA STEHLÍKA
V CHODOUNI
přijímá objednávky na

kuřice TETRA.
Stáří 9 týdnů,
doba odběru - konec dubna 2003.
Předpokládaná cena 65,- Kč.
Objednávky na telefonním čísle

311 685 798.
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Jak jsme se uãili o EU
V lednu a únoru jsme ve vlastivědě probírali
Evropu. Je samozřejmé, že jsme se věnovali i tématu Evropská unie.
Paní učitelka nám toto téma trochu zpestřila.
V úterý 4. února jsme zasedli do skupinek a začal
první úkol. Hráli jsme na tichou poštu, při které
jsme se toho dost naučili. Dověděli jsme se např.,
které státy už jsou v EU i které do ní chtějí vstoupit. Ke všem těmto státům jsme přiřazovali jejich
hlavní města. Druhý úkol spočíval v tom, že jsme
určovali na kartách přídavná jména podle druhů,
a když jsme karty obrátili, dověděli jsme se ze skládačky, co je cílem Evropské unie. Říkali jsme si plno zajímavostí o státech unie, např. že ve Francii je
Eiffelova věž, že ze Španělska pochází objevitel
Ameriky Kryštof Kolumbus, že v hlavním městě
Belgie v Bruselu je středisko EU, že v Řecku je hora Olymp, na které podle pověsti sídlili bohové
a ještě jsme se dověděli plno dalších zajímavostí.
Přinášeli jsme různé věci, které se týkaly jednotlivých států, např. prospekty, knihy, pohledy, fotografie, upomínkové předměty, kazety cizích jazyků, někteří přinášeli i informace z internetu. Ve třídě jsme do tabulky zapisovali body za přinesené
materiály.
V projektu o Evropské unii jsme také poslouchali hudbu a písničky. Zajímavé bylo určit, v jakém jazyku jsou nazpívané. Mezi tím co jsme poslouchali zpěv, zkoušeli jsme mimo jiné počítat
měnu. Nikdo z nás ale ze začátku nevěděl, že 1 EURO je 30,- Kč. Dostali jsme také úkol napsat, co
bychom změnili, kdybychom byli poslanci
v Evropském parlamentu. Úkol všichni splnili, dokonce jsme ve třídě volili zástupce do takovéto významné organizace. Škoda, že to nebylo doopravdy. V připravovaných referátech jsme se svobodně
vyjadřovali k tomu, jaké klady nebo zápory nám
vstup do EU přinese.
Na projektu ještě dále pracujeme. Po pravdě musíme říci, že se nám tento projekt velmi líbil a dost
jsme se toho naučili. Z toho, že nás projekt zaujal
a líbil se nám, měla radost i naše paní učitelka Jitka
Palanová, která asi měla hodně práce s jeho přípravou.
Vybráno z práce Markéty Holotinové
a Davida Turického z 5. A.

K učivu o EU si děti 5. třídy připravily referáty a udělaly výstavku knih, prospektů a dalších předmětů
souvisejících s daným tématem.
Foto: - sm -

VENKU je zima - je ãas na pohádky
Od září 2002 se na naší MŠ pracuje podle
"Rámcového programu pro MŠ". Je to práce
nová, zajímavá, je však potřeba velké tvořivosti,
nápaditosti, fantazie a různých dalších schopností každé učitelky při vytváření takzvaných
tematických okruhů, z kterých se celý školní
rok práce na MŠ skládá.
"Venku je zima - je čas na pohádku" - to byl název tematického bloku na měsíc únor pro práci
s dětmi na MŠ Zdice I. Žižkova ulice.
Pohádka byla, je a bude vždy něčím krásným,
veselým i poučným pro všechny dětské generace.
Také naše děti mají rády pohádky, rády je vyprávějí, poslouchají, nechají si je předčítat, navštěvují
divadelní představení, žijí svůj pohádkový svět.
Ten tvoří různé pohádkové postavy, za které se převlékají, které napodobují, kreslí, malují.
I o Vánocích se splnil mnohým dětem jejich sen
- byly šťastné za dostatek filmových pohádek v televizi, za jejich společné sledování se svými nejbližšími a uvítaly s rozzářenýma očima pohádkové

dárky (pohádkové knihy, kazety, videokazety a pohádkové postavičky).
Velmi pěkně do našeho pohádkového bloku přispělo i pozvání pana Landy na divadelní představení "Veselá medvíďata", pořádané 29. ledna ve
Společenském domě ve Zdicích. Divadlo se dětem
velice líbilo a svým námětem a vystoupením paní
J. Enochové si získalo každého dětského diváka.
Kromě tohoto divadelního představení navštívila naše škola 10. února divadlo v Příbrami a zhlédli jsme pohádku "Kocour Modroočko". Známou
pohádku "O perníkové chaloupce" viděly naše děti l8. února v divadle U hasičů v Praze.
Oblíbené pohádkové postavičky si namalujeme,
nakreslíme, vyrobíme, zhotovíme různé masky. Tematický blok "O pohádce" zakončíme pohádkovým rejem v MŠ, kdy děti přijdou v pohádkových
kostýmech jako do pohádky.
Co myslíte? Není dětem v naší MŠ jako v pohádce?
Marie Lisá - za kolektiv učitelek MŠ
Zdice Žižkova 390

V. ·KOLNÍ PLES

Martin Šinták a Zdeňka Kerlecová z pražské konzervatoře při vystoupení na Plese ZŠ Zdice.
Foto: Mgr. Jitka Kobrsková.
V pátek 14. února se konal V. Školní ples. Jak
jste si již všimli, bylo to na den svatého Valentýna.
My se ale můžeme jen dohadovat, zda toto datum
vybrali pořadatelé plesu schválně či ne. I přesto to
byla velká událost, která se nedá jen tak zapomenout. Přiznejte si, že máte ve své paměti každý
ples, na němž jste byli. A že jste žádný školní ples

Na 5. školním plese vystoupila společně se svým tanečním programem děvčata 9. a 5. třídy.
Foto: Mgr. Jitka Kobrsková.
ještě nenavštívili? Tak se pojďte se mnou podívat, šaty s výstřihem až k hýždím. K tomu ještě vyčejak takový ples vypadá.
saný účes a připadáte si jako v jiném světě. Na zaPrávě vstupujete do dveří Společenského domu hájení plesu nezapomene zazpívat sbor Skřivánek
ve Zdicích, když zjišťujete, že se přes nával lidí ne- pod vedením paní učitelky Milady Gertnerové a ani
můžete dostat ani do šatny, abyste si odložili kabát. žáci z různých tříd si nezapomenout připravit nějaA když už se tam konečně dostanete, trvá vám pěk- ké vystoupení.
nou dobu, než se dostanete ven. Pak vstoupíte do
Ovšem na takový ples jsou zváni nejen žáci zápřísálí (tam není lidí o nic méně ) a užasnete nad kladní školy. Školní událost zajímala i bývalé žáky
tou nádherou. Muži - kluci jsou oblečeni v saku a nejen je, nezapomínejme na všechny občany
a ženy - dívky mají různé šaty. Jedna dívka má čer- Zdic. Samozřejmě tu nesmí chybět ani pan starosta
vené s růžemi, druhá zase dává přednost jednodu- Miroslav Holotina. Zkrátka se tu sešly snad celé
chým šatům a třetí si odvážně zvolí červené sexy Zdice.
Michaela Hejná, 9. A.
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Ze Ïivota Z·
V pátek 7. února se konal zápis dětí do 1. třídy, ke kterému se dostavilo 45 dětí. Většinou přišly k této pro ně tak důležité události s maminkou, doprovázející tatínkové byli v menšině.
Budoucím paním učitelkám se pochlubily básničkami, písničkou, dovedly rozlišovat barvy,
geometrické tvary a některé znaly i písmena. Na
rozloučenou si každé dítě mohlo vybrat z bohaté nabídky malých dárků, které vyrobili jejich
starší kamarádi.
Také letos uspořádala ZŠ ve Zdicích tradiční
Ples rodičů s dětmi. Společenský dům byl v pátek
14. února při již 5. školním plesu zcela zaplněn.
V úvodu bohatého programu, který byl opravdu na
úrovni, se představil pěvecký sbor Skřivánek, sólovým zpěvem upoutala Anička Kliková ze 4. třídy,
dále se svými pěknými tanečními vystoupeními
představily skupiny dětí různých tříd a školní družiny. K obohacení programu přispělo kvalitní vystoupení taneční skupiny Z. I. M. v čele s Martinem
Šintákem - bývalým žákem současné 9. B, který
studuje 4. rokem v tanečním oddělení Konzervatoře
v Praze a dále bezvadná ukázka latinsko - amerického tance v podání loňské absolventky ZŠ Aleny
Froňkové a jejího tanečního partnera.
Děti 6. - 9. třídy, které navštěvují povinně volitelný předmět dramatická výchova, se pochlubily
pololetními výsledky své práce.Ve středu 19. února
2003 sehrály pro své spolužáky pohádku Jaroslava
Vysušila "Zlaté srdíčko". V průběhu dopoledne
účinkovali mladí herci dvakrát - nejdříve pro děti
MŠ a pro 1. - 3. třídu ZŠ, podruhé pro 4. - 6. třídu.
Večer předvedli hru rodičům a veřejnosti. Škoda, že
večer bylo diváků opravdu málo. Režii představení
měl pan Přemysl Landa, který dramatickou výchovu vyučuje a sám je známým hercem ochotnické
AZ scény Zdice. Pohádka se dětem velice povedla,
k úspěchu přispěla i scéna dobře provedená panem
Václavem Táborským a Přemyslem Landou a také
kostýmy mladých herců. Děti budou účinkovat ještě v okolních městech, podobně jako tomu bylo loni s hrou "Výtečníci". V jednání je také účinkování
v Jesenici u Prahy a uvažuje se o sehrání pohádky
v Ústavu sociální péče v Lochovicích. Do konce
školního roku plánuje režisér Přemysl Landa nacvičit ještě dětskou komedii.
Škola žila ve středu 19. února školním kolem recitační soutěže 1. - 5. třídy, ve kterém se o nejlepší výsledky utkalo přes 40 dětí. Vítězi se v jednotlivých třídách stali: 1. třída - Nikola Hejdová, 2. třída - Denisa
Ciprová, 3. třída - Luboš Koče, 4. třída - Anna
Kliková a 5. třída - Petra Košťálková. V oblastním kole, které se bude konat 6. března v Králově Dvoře,
budou tyto děti soutěžit v následujících kategoriích:
1. třída, 2. + 3. třída, 4. + 5. třída.
Děti 5. A pozvaly své malé spolužáky z 1. třídy
do své učebny, kde pro ně připravily zábavnou soutěžní hru "Riskuj". Soutěžila tříčlenná družstva
prvňáčků, kterým při zapisování výsledků do připravených tabulek pomáhali asistenti z 5. třídy.
Prvňáčci odpovídali na otázky z přírodovědy, českého jazyka, matematiky a z různých zajímavostí.
Vládla bezvadná atmosféra, kterou by mohl závidět i televizní moderátor Jan Rosák. Za správné odpovědi sklidili soutěžící velký potlesk a vítězná
družstva i odměny.
- sm -

Kulturní dÛm ChodouÀ
15. 3. (so) od 14 hod. Dětský maškarní karneval
s diskotékou DJ Přemka Landy
15. 3. (so) od 20 hod. Masopustní maškarní karneval (zábava), hraje "PLZEŇSKÉ TRIO", vstupné 50,- Kč, masky 30,- Kč.Těšíme se na vás!

„Tak jak odpovíme?“
Družstvo prvňáčků se právě rozhoduje
o správné odpovědi v soutěži „Riskuj“.
Za nimi jejich
asistenti z 5. A
třídy.

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci březnu 2003 oslaví:
93 let - Ferdinand Černohorský, Zdice
91 let - Jarmila Dobiášová, Zdice
90 let - Milada Frýbertová, Zdice
88 let - Marie Ciprová , Zdice
88 let - Marta Jonášová, Černín
85 let - Božena Císařová, Zdice
85 let - Josef Korecký, Zdice
83 let - Anna Pouchová, Zdice
82 let - Marie Jungmannová, Zdice
82 let - Marie Macourková, Zdice
81 let - Jiřina Přívratská, Zdice
80 let - Marie Kačeríková, Zdice
80 let - Pavla Zítková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika SPOZ MěÚ Zdice

Klub plastikov˘ch modeláﬁÛ
Klub plastikových modelářů Zdice, ve spolupráci s Městským úřadem Zdice, srdečně zve na
soutěžní výstavu plastikových modelů letadel
a bojové techniky konanou v sobotu 22. března
ve Společenském domě Zdice.
Soutěž o nejlepší vystavovaný model formou
hlasovacích lístků obodují sami diváci. Zahájení
výstavy a soutěže v 11 hod., konec v 16 hod. Vstup
ZDARMA. Pro soutěžící a hosty je připravena výstava modelů, prezentace prodejců, ukázka bojové
techniky a tématická videoprojekce.
Na vaši účast se těší KLUB PLASTIKOVÝCH
MODELÁŘŮ ZDICE.

NARODILI SE
14. 2. Kateřina Štěpánová, Zdice

OPUSTILI NÁS
22.1. Kristoslav Ulbert, Zdice
26. 1. Renáta Kellerová, Knížkovice
28. 1. Natálie Kadeřábková, Bavoryně
31. 1. Ludmila Vožehová, Zdice
10. 2. Jiřina Zajícová, Knížkovice
10. 2. Emil Hrabietz, Chodouň
14. 2. Anna Ulbertová, Zdice
14. 2. Mikuláš Macháček, Zdice

93 let
34 let
73 let
71 let
71 let
71 let
91 let
90 let

VZPOMÍNKA
Dne 3. března 2003 uplyne
20 let od úmrtí pana
JOSEFA KRUPIČKY ze
Zdic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Miluše a syn Josef s rodinami
Dne 14. března 2003 tomu bude 10 let, kdy nás navždy
opustil náš drahý syn, manžel,
otec, zeť a strýc pan
VLADIMÍR SÝKORA ze
Zdic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za vzpomínku děkuje manželka a děti.

SPOLEâENSK¯ KLUB PO¤ÁDÁ
Kulturní komise a Společenský klub Zdice srdečně zvou všechny občany na besedu: ASTRONOMIE,
UFO A POSLEDNÍ POZNATKY. Zajímavosti z uvedené oblasti si pro vás připravil pan Pavel Hrdý
z Berouna. Beseda se koná ve čtvrtek 20. března 2003 od 17 hodin v kulturní místnosti Domova důchodců ve Zdicích. Vstupné 10,- Kč.
Velikonoční výstava se uskuteční od 14. do 18. dubna. Kulturní komise a Společenský klub vyhlašují Soutěž o nejlepší kraslici, a to v kategorii dospělých a v kategorii dětí. Kraslice mohou soutěžící odevzdat do 4. dubna - dospělí ve Společenském domě, děti ve škole. Práce budou vystaveny ve výloze obchodu a na výstavě, nejlepší budou odměněny cenami.
2. 3. 2003 (ne) - Dětský maškarní karneval s diskotékou DJ Karla Moravce, soutěže o ceny a nejlepší masku, začátek ve 14 hod., vstupné 20,- Kč
16. 3. 2003 (ne) - zájezd do "Divadla Járy Cimrmana" na hru "ŠVESTKA", odjezd Zdice v 17 hod.,
cena 270 Kč, přihlášky ve Společ. domě Zdice Po - Pá 6 - 14.30 hod.
Společenský klub Zdice Vás zve na představení HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN "NA TÝ LOUCE ZELENÝ" 26. 4. 2003 (so) v 18 hod., hrají: sólisté a členové HD Karlín, vstupné 70,- Kč, předprodej vstupenek ve Spol. domě Zdice Po - Pá 6 - 14.30 hod., tel. 311 685 186.
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80. v˘roãí zaloÏení turistiky ve Zdicích
Odbor Klubu českých turistů TJ Lokomotiva
Zdice vás zve na oslavy 80. výročí založení organizované turistiky ve Zdicích
V pátek 21. března 2003 se v 16 hodin uskuteční v obřadní síni Městského úřadu ve Zdicích vernisáž výstavy "80 let turistiky ve Zdicích a fotografie Jakuba Kencla - Obrazy brdské přírody".
Výstava bude otevřena o sobotách 22. a 29. od
10 do 17 hodin, ve všední dny od pondělí 24. do
pátku 28. od 13 do 17 hodin.
Na sobotu 29. března je připraven, při příležitosti oslav, "Oblastní sraz zahájení turistické
sezóny 2003". Zdický odbor byl pověřen jeho pořádáním výborem KČT oblasti "Berounka". Na

programu je osmikilometrový pochod se startem
od 8 do 10 hodin ve Společenském domě
"Sokolovna". Na trase si budete moci vyzkoušet
šikovnost a obratnost při venkovských hrách
(kuličky, švihadlo, panák apod.), práci s mapou pro
orientační běh, opéci si špekáček a navštívit
již zmíněnou výstavu. V cíli, který bude od 11 do
15 hodin ve Společenském domě, vám bude
vyhrávat hudební skupina "Rančeři", obdržíte
diplom s příležitostním razítkem a zhlédnete výstavku ke 115. výročí KČT. Je zde zajištěna možnost občerstvení a tak se nabízí i posezení s přáteli. Těšíme se, že "naše osmdesátiny" oslavíme
společně.

Sportovní tﬁída bude
V pátek 7. února 2003 se uskutečnil zápis do
prvních tříd Základní školy ve Zdicích. Oproti
minulým rokům byl tentokrát trochu jiný.
Rozhodovalo se totiž o vzniku první sportovně
zaměřené třídy. Projekt byl připraven, nicméně rozhodující pro jeho realizaci byl zájem ze
strany rodičů. Během celého zápisu jsem oslovoval rodiče budoucích prvňáčků a seznamoval je s připraveným projektem. Až na několik výjimek jsem se setkal s příznivou reakcí, a
proto tedy již teď mohu oznámit čtenářům, že
od školního roku 2003/2004 vznikne ve zdické
základní škole první sportovní třída se zaměřením na tenis.
Při předběžném přihlašování se zaregistrovalo
24 dětí, což je velmi příznivý počet, ale jelikož je
většina chlapců, dohodli jsme se s paní ředitelkou
následujícím způsobem. Zájemci o tenis budou

rozděleni do obou 1. tříd a budou mít navíc
1 hodinu nepovinné výuky tělesné výchovy se zaměřením na tenis. Ke dvěma hodinám, které jsou
dané osnovami pro první třídu, přibude tedy ještě
jedna se specializací. Tato hodina se stane
plnohodnotnou součástí výuky. Na děti nebudou
kladeny přehnané nároky, výuka bude vedena
herní formou, její náplní bude získání obecných
koordinačních návyků směřujících k síťovým
hrám.
Závěrem děkuji ředitelce Základní školy Zdice
Mgr. Holceplové i všem ostatním, kteří se podíleli a podílejí na realizaci tohoto projektu, za pomoc a spolupráci. Děkuji také rodičům budoucích prvňáčků za odpovědný přístup k tomuto tématu. Myslím, že je to velmi podstatná změna
v možnostech využití sportovních aktivit v rámci výuky.
Jiří Rosol

První atletické závody
Začátkem ledna se zúčastnili někteří členové
atletického oddílu svých prvních velkých atletických závodů. Čekal je totiž halový krajský
přebor v nově zrekonstruované hale v Praze na
Strahově. Sice všechny zdické závodníky svazovala nervozita a i očekávání neznámého,
vždyť měli změřit své síly s borci až o tři roky
staršími, ale někdy se začít musí. Nutno říci, že
si vedli opravdu dobře. Ve sprintu na 50 m ml.
žákyň obsadila Lucie Sklenářová ve svém rozběhu 3. místo kvalitním časem 8,26 s, a celkově
20. místo, z 36 startujících. Ve stejné disciplíně
obsadila Anna Hrudková časem 8,43 s 26. místo. V běhu na 50 m překážek obsadila Michaela
Součková 7. místo. Velmi zdatně si vedla Lucka
Sklenářová i ve svém prvním vystoupení v běhu
na l50 m, rozhodně se starších a zkušenějších
soupeřek nezalekla, a statečně s nimi bojovala
až do cíle. Nutno poznamenat, že všechny běhy
byly měřeny elektronicky a o umístění rozhodovaly setiny sekundy.
Velmi kvalitního výkonu a 7. místa dosáhla
Anička Hrudková v běhu na 800 m. Byla to její
premiéra na této trati. Svým výkonem 3:07,2l
min. na sebe upozornila i některé přítomné trenéry. Statečně se poměřili s nejdelší žákovskou

tratí l.500 m i Lucka Kroupová a Radek Vojík.
Ten si dokonce zlepšil své osobní maximum
o plných 30 s. Michaela Součková ve skoku dalekém obsadila 9. místo, když jí k postupu do
užšího finále chyběl jeden centimetr. Perličkou
na závěr byla štafeta 4 x l kolo (což je zdejší halová specialita). Motivačním úkolem naší štafety děvčat bylo porazit v přímém souboji štafetu
Berouna, což se jim za velkého povzbuzování
rodičů povedlo.
A nakonec bych chtěl poděkovat rodičům,
kteří si našli čas a na své ratolesti se přijeli podívat. Zájem a přímá morální podpora rodičů
je pro mládež velmi důležitá, pomáhá děti udržet u jakékoliv smysluplné činnosti místo bezcílného bloudění ulicemi.
- is -

MS ââK Zdice
MS ČČK Zdice pořádá nákupní zájezd do Polska - Kudowy Zdroje 12.
dubna v 5 hod. z autobusového nádraží. Cena - pro členy ČČK - 140 Kč,
pro ostatní - 180 Kč. Prodej je od
1. března u J. Koželuhové nebo
A. Tarantové.
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Z DENÍKU
POLICIE âR
6. 1. CHODOUŇ - Slovní vyhrožování a poškození majetku, předáno spr. orgánu.
7. 1. ZDICE - krádež autobaterie z pracovního
stroje, je v šetření.
7. 1. ZDICE - Krádež plynoměru na Farčině u domu čp. 971. Neviděl někdo pachatele?
8. 1. ZDICE - Spr. orgánu oznámen řidič, který
před jízdou požil alkohol.
17. 1. CHODOUŇ - NP vnikl na rampu, vyboural
skleněné cihly a vloupal se do prodejny. Neviděl
ho někdo?
17. 1. ZDICE - NP se odpoledne vloupal do vozu
zaparkovaného v Tyršově ul. Rozbil okno, odcizil
tašku s MT a písemnosti. Je v šetření.
17. a 21. 1. ZDICE - Spr. orgánu oznámen řidič,
který před jízdou požil alkohol.
23. 1. ZDICE - Krádež autobaterie z pracovního
stroje, je v šetření.
24. 1. STAŠOV - Pět mladíků, kteří poškodili zastávku ČD, bylo zjištěno a budou oznámeni spr. orgánu.
24. 1. ZDICE - NP se vloupal do trafiky, kde
ukradl cigarety a kupony do MT. Neviděl někdo
pachatele?
28. 1. ČERNÍN - Na louce pod Svatou směrem
k Černínu NP ukradl dvojúl. Nezačíná si někdo zařizovat včely? Neviděl někdo pachatele?
30. 1. ZDICE - Při silniční kontrole ve Zdicích řídil vozidlo řidič, který nevlastní ŘP. Vezl plechy,
které byly ukradeny. Je stíhán pro krádež.
3. 2. ZDICE - NP se vloupal v 15:45 do vozidla
zaparkovaného před MŠ v Žižkově ulici. Rozbil
okno a ukradl tašku s peněženkou a doklady.
Neviděl někdo pachatele?
Z dřívějších případů se podařilo objasnit podvodné vylákání peněz v Broumech. Pachatel zadržen a je ve vazbě pro rozsáhlou trestnou činnost
podvodů. Stejně tak zjištěna pachatelka podvodného vylákání peněz v Libomyšli, která je stíhána na
svobodě.
mjr. Bláha, vedoucí oddělení

Zdické meteorologické
okénko
V měsíci lednu byl 1 den jasný, 3 dny skoro jasné, 4 dny polojasné, 5 dní oblačných, 4 dny skoro
zatažené a 14 dní zatažených. Z toho bylo 13 dní
mrazivých s teplotou mezi - 0,1 °C až - 10 °C a 5
dní arktických s teplotou pod - 10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 13 °C 12.1. (neděle),
- 11 °C 1., 9., a 10. 1. (středa, čtvrtek a pátek).
Nejchladnější den: čtvrtek 9. 1., kdy se teplota
pohybovala od - 6 °C do - 11 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 9 °C 2. a 28. 1. (čtvrtek a úterý)
Nejteplejší den: čtvrtek 2. 1., kdy se teplota pohybovala od 7 °C do 9 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 961 milibarů, t.j. 720,8
torrů 3. 1. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1010 milibarů, t.j. 757,6
torrů 25. 1. (sobota).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 6,65
l vody 2. 1. (čtvrtek)
Celkem v měsíci lednu napršelo a nasněžilo:
28,0 l vody na 1 m2.
Josef Hůrka

ZN ã. 133

HISTORIE

str. 6

80 let od zaloÏení Klubu ãesk˘ch turistÛ ve Zdicích - âást III. 1990 - 2003
Začátek roku 1990 byl také začátkem změn ve
společnosti, ale také v tělovýchově, sportu i v turistice. Také u nás ve Zdicích byla obnovena činnost Klubu českých turistů, a to v odboru
Tělovýchovné jednoty Lokomotiva. Do čela byl
zvolen výbor s předsedou Bedřichem Vrbou.
Odbor navazuje na činnost KČT z předválečného
období a přebírá všechny pozitivní směry, závazky
a zkušenosti z doby sjednocené tělovýchovy. V té
době má odbor 57 členů. V aktivní činnosti je družstvo výkonnostní turistiky, družstvo vysokohorské
turistiky a TOM "Stonožky" a "Čtyřlístek. Několik
členů provozuje turistiku individuálně.
V průběhu dalších let vzniká družstvo kulturně
poznávací turistiky a TOM "Stonožky" se postupně přetváří v družstvo rodinné turistiky
"Stonožky". Odbor organizuje dálkové a turistické
pochody, pravidelně 1x za 14 dní turistické akce
a výlety, týdenní putování po našich horách, tradiční "Podzimní putování Šumavou" a každý rok
v květnu a září autobusové zájezdy. Organizuje též
účast na zajímavých dálkových pochodech a na akcích pořádaných oblastí "Berounka" či jinými odbory. V tomto období pokračuje odbor v započatém rozvoji turistické činnosti, který nastal někdy
po roce 1975. Stav členstva se zvyšuje na 74 členů
a na té výši se drží již několik let.
Pro družstvo vysokohorské turistiky končí takzvaná éra východních expedic a otevírají se jim
možnosti obrátit pozornost na druhou stranu
Evropy a krásu její přírody. Hned v roce 1990 odjíždějí k jižním sousedům do Alp na Dachstein.
Počasí není příznivé, přechod ledovce s trhlinami
je nebezpečný, a tak vrchol Dachsteinu zůstává nepokořen. Ihned příští rok je zahájena příprava na
zdolání nejvyššího vrcholu Evropy - Mont Blanc.
Začátkem srpna šest členů VHT vyjíždí směr
Francie - Chamonix. Po dvou dnech výstupu 19. 8.
1991, kolem deváté hodiny ranní, stanuli na vrcholu Jiří Basl, Zdeněk Kencl, Sláva Šindelář, Bořivoj
Šebek, František Císař senior a junior.
V roce 1992 rozšiřuje družstvo svoji činnost
o další přesunový prostředek - kolo. Nejprve navštěvují jihozápadní Čechy. Ve čtyřech etapách se
v následujících letech vydávají na cyklistické stezky podél Dunaje. Postupně tak projíždějí
Německem, Rakouskem a Slovenskem. Na našem
území absolvují řadu cyklistických jízd. Například
navštěvují "Českou Kanadu", jižní Moravu,

Královská hra
Konečné výsledky Krajské šachové soutěže
družstev dospělých hráčů :
1. Žebrák B
29 bodů
2. Nenačovice
24 bodů
3. Beroun B
20 bodů
4. Zdice
19 bodů
5. Řevnice
16 bodů
6. Beroun C
14 bodů
7. Hostomice
14 bodů
8. Liteň
8 bodů
9. Hořovice
0 bodů
Zdické družstvo skončilo hned za divizními rezervami Žebrákem, Nenačovicemi a Berounem.
Na tomto úspěchu se podíleli žáci: Lukáš Třešňák,
Jarda Janeba, Vít Rosenbaum a Vít Heindl.
Rudolf Bohdanecký

Šumavu a Český les.
Následuje celá řada
cykloturistických akcí.
V roce 1997 projíždějí na kolech středomořský ostrov Korsiku. V dalších letech je
to cesta od pramene Labe do Ústí nad
Labem, v Polsku okolo
Mazurských jezer, od
pramenů Mže (SRN) až Družstvo VHT na vrcholu Mont Blancu, 19. 8. 1991. Zleva: Jiří Basl, Bořivoj
k Berounce a naposledy Šebek, Jaroslav Šindelář, František Císař a Zdeněk Kencl. Foto: p. Císař junior.
jízda východním Slodružstva rodinné turistiky "Stonožky". Bylo to
venskem.
Ani pohorky však nenechají zahálet. Navštěvují v roce 1994. Najednou bylo zřejmé, že v turisticDolomity a zdolávají pověstné a tolik atraktivní že- kých rodinách Zálomů a Hrudků dorůstají pro tuto
lezné cesty, ferraty. Další cesta směřuje do bohulibou činnost děti i vnoučata. Postupně jsme
Rakouska kde navštěvují skupinu Lechtálských hledali formy jak turisticky uspokojit všechny tři
Alp, Karwendelalpen a okolí skupiny Grosswene- věkové kategorie této více než dvacetičlenné skudiger. V roce 1999 se vydávají do německých Alp piny. Děti, dorost, dospělí. Nabídku programů
a zdolávají všechny tři hlavní vrcholy Watzmannu jsme vytvářeli tak, aby si mohl vybrat každý.
Už následujícího roku se činnost rozběhla na pl(2713 m). V roce 2001 zdolávají v Julských Alpách
nejvyšší vrchol Slovinska, Triglav (2864 m). Toto né obrátky. Nabídka jednotlivých akcí má svá speje jen prostý výčet hlavních akcí, který je třeba do- cifika. Z akcí, které jsou téměř výlučně nabízeny
plnit pestrou mozaikou jednodenních výletů pěšky dětem, je třeba jmenovat: každoroční účast na turistickém srazu TOM oblasti Berounka v květnu,
či na kole.
S přibývajícími lety členů výkonnostní turistiky návštěva na dětském dnu, který pořádají "Svišti"
se postupně začaly zkracovat délky turistických tras Pavla Stochly o prvním červencovém víkendu ve
a z výkonnostní turistiky se pozvolna začínala stá- Žloukovicích, a přeborů v orientačních závodech
vat turistika kulturně poznávací. Kolem manželů pořádaných oblastí KČT "Berounka" v září. Každý
Laibnerových se vytváří skupina lidí, kteří se tímto rok se "Stonožky" všech věkových kategorií vydásměrem vydávají. Pravidelně se setkávají k jedno- vají o jarních prázdninách s lyžemi do hor. Další
denním akcím, zpočátku směřovaných do nejbližší- každoroční událostí, a to pro všechny věkové kateho okolí Zdic. Do družstva se hlásí noví zájemci gorie, je vícedenní, zpravidla květnové, putování.
a členská základna narůstá. Zvyšují se nároky na Dosud vždy směřovalo do některého ze skalních
jednotlivé akce, zejména co se týká navštěvovaných měst severu a severovýchodu Čech. Vyvrcholením
oblastí a míst. Později se na přípravě a vedení akcí činnosti v každém roce bývá prázdninové putování
střídají Josef Laibner a Bedřich Vrba. Družstvo pra- nebo pobyt, který nebývá kratší než jeden týden. Je
pořádán vždy v jiné oblasti Čech či Moravy v převidelně vydává půlroční kalendář akcí.
V roce 1994 se družstvo vydává na týdenní pu- sunových prostředcích, pěšky nebo na kole. To vše
tování do Orlických hor. Základnou je chata KČT mimo rok 2002, kdy prázdninová cesta vedla na
"Na Čiháku". Akce se tak líbila, že týdenní puto- Slovensku Slovenským rájem a Vysokými Tatrami.
vání se stalo každoroční součástí programu. Z celé Celoroční program je doplněn jednodenními vyřady navštívených míst uvádíme tyto: 2x Beskydy, jížďkami na lyžích či na kole a dalšími i vícedenLužické hory, 2x Krkonoše, 2x Šumava, Nízké ními akcemi. Tyto se však neopakují každoročně,
Tatry, Jeseníky a národní park České Švýcarsko. nebo jsou pořádány "jen" pro jednu nebo druhou
Každoročně se zástupci družstva zúčastňují čtyř- rodinu.
Odbor turistiky však nepřipravuje program poudenního putování Šumavou. Vždy v květnu a září
jsou pořádány autobusové zájezdy do různých kou- ze pro svoje členy. Pro ostatní odbory, nejširší vetů Čech. Mimo těchto akcí se každých čtrnáct dní řejnost a zejména mládež každoročně připravuje:
družstvo schází k jednodenním pěším výletům do Novoroční výstup na Vraní skálu, v dubnu dálkový
blízkého i vzdálenějšího okolí. Každý rok končí pochod "Hájemství zelené" a v září turistický potradiční akcí, posledním pochodem "S Mikulášem chod pro děti v doprovodu rodičů "Toulky zlatem
na guláš". Cíl je vždy v některé okolní hospůdce, podzimu". V letošním roce nás výbor oblasti KČT
v posledních letech v restauraci "U Zímů", kde ná- "Berounka" pověřil pořádáním "Zahájení turistické
sleduje přátelské posezení a hodnocení celoroční sezóny 2003", které se uskuteční v sobotu 29. března 2003 ve Zdicích. Tím vyvrcholí oslavy 80 let oraktivity jednotlivých turistů.
Činnost dětského oddílu "Stonožky" byla už mi- ganizované turistiky ve Zdicích.
Zpracovali Bedřich Vrba a Mirek Zálom.
nulostí, čas však přinesl jinou nabídku, založení

Oblastní sraz ke
110. výročí KČT Havlíčkův
Mlýn.
Družstvo KPT spolu
s panem Mlynářem,
panímámou a zdejším hastrmanem.
Foto: Archiv KČT
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A léta bûÏí, váÏení
Běžná fotografie žáků první třídy obecné školy ve Zdicích. Podobných fotografií existují desítky, kterými si jednotlivé ročníky současných i
dřívějších generací připomínají první vážný životní krok na cestě za vzděláním. Opět nic mimořádného. A přece je tu zajímavý rozdíl oproti
jiným ročníkům.
Většina těchto chlapců oslaví letos své sedmdesáté narozeniny. Ti, kteří se těchto dnů už nedožili,
nebudou svými spolužáky zapomenuti. Všichni
jsme byli součástí onoho podivuhodného ročníku,
o kterém bych se chtěl alespoň několika řádky zmínit. Světlo světa jsme spatřili v roce 1933, kdy vrcholila světová ekonomická krize a kdy se dostal
v sousedním Německu k moci Adolf Hitler. Ten,
jak je všeobecně známo, usiloval, aby fašistická
ideologie a nacistické Německo ovládlo ostatní evropské národy a postupně celý svět.
Práh školy jsme poprvé překročili v roce 1939,
tedy v době, kdy nacistická vojska hitlerovského
Německa již vstoupila na území Československa,
které bylo rozděleno na Protektorát Čechy
a Morava a samostatný Slovenský štát. O tři měsíce později, když jsme nastoupili do první třídy,
předvedli ve Zdicích nacističtí vojáci, co dokáží
v praxi. Po údajném atentátu na německého vojáka
v prostoru dnešní benzinové pumpy u Samohelky
pozatýkali všechny muže starší 18 let, tedy naše otce, strýce a dědy, soustředili je do sokolovny a do
hostince "U krále Václava IV", kde pod hrozbou
zastřelení se dožadovali odhalení údajného pachatele. Teprve po zjištění, že atentát zinscenoval sám
přepadený, byli zdičtí občané postupně během
sedmi dnů propuštěni.Ten řev, křik a dusot okovaných bot po schodech našeho domu budu slyšet do
soudného dne.
Válečná léta, která pak následovala, byla charakterizována obavami o vlastní život, o životy rodičů
a sourozenců, zda se živi a zdrávi vrátí denně domů
ze zaměstnání, zda nebudou bezdůvodně zatčeni
všudypřítomným gestapem a odvezeni do koncentračních táborů, nebo nezahynou při bombardování

Divadelní soubory
hostovaly
Ochotníci divadelního spolku AZ scéna Zdice
hostovali 6. února 2003 v Benešově u Prahy, kde
sehráli představení "Podivné odpoledne dr. Zvonka
Burkeho". Poprvé uvedli zdičtí hru 9. listopadu
2001 ve Zdicích, kde ji ještě jednou reprizovali,
dále ji zahráli na divadelní přehlídce v Radnicích,
viděli ji také diváci v Berouně, Chodouni,
Hořovicích, Hudlicích, Zbiroze a Broumech. Nelze
zapomenout ani na účinkování ve Staré Huti, kde
opláceli svým divadelním kolegům jejich hostování ve Zdicích. Nastudovanou hru zahrají naši herci
ještě v Loděnicích a Chrustenicích, v jednání je
účinkování v Mladé Vožici a Sedlčanech.
Benešovští přijeli do Zdic v neděli 16. února,
aby oplatili našim hercům jejich účinkování. Na
programu byla hra Oldřicha Daňka "Nástup dam",
kterou hrál divadelní spolek Svatopluk Benešov od
premiéry 26. června 2002 již podesáté. Diváci se
prostřednictvím dvou povídek přenesli do života
císařovny Alžběty a velkokněžny Kateřiny. Hosté
v čele s režisérem panem Josefem Pšeničkou mohli být se svým výkonem po právu spokojeni Snad
jen malá účast diváků zamrzela je i pořadatele.
Věřme, že omluvou může být chřipkové období
a že příště bude návštěvnost lepší. Vždyť herci si ji
za svoje výkony a čas, který divadlu věnují, zaslouží.
Dokončení na str. 8

továren, či při skoro každodenních útocích stihačů
na železniční vlaky, mosty a nádraží. Na štěstí jsme
všichni přežili válečná léta, ačkoliv každý den mohl od základu změnit život kohokoliv z nás.
Školu ve Zdicích jsme opouštěli v roce 1948, po
únorovém komunistickém převratu. Náš vstup do
života doprovázely kádrové posudky zahrnující
hodnocení nejen osoby ucházející se o studia nebo
o zaměstnání, ale i rodičů a prarodičů apod.
Místopřísežné prohlášení, že uchazeč pochází
z dělnické rodiny, že jeho rodiče nevlastnili žádnou
živnost, továrnu, že nikdy nebyl německé, maďarské, ukrajinské národnosti, příslušníkem fašistické
organizace či ruské osvobozenecké armády mám
dodnes schované. Zní to v dnešní době naprosto
neuvěřitelně, uvážíme-li, že se dotazník týkal patnáctiletých školáků!
Bylo nám 35 let, když přišel rok 1968 a s ním
i naděje, že důstojnost každého slušného člověka
konečně dojde svého naplnění. Po osmi hektických
měsících učinil vpád "spřátelených armád
Varšavské smlouvy" konec veškerým nadějím na
změnu společenských a politických poměrů v naší
republice. Nové kádrování a politické prověrky
měly za následek, že u některých z nás pak následovala zásadní změna zaměstnání, včetně společenského postavení. V té době však existovali jednotlivci, kteří naštěstí jednali podle svého svědomí
a nikoliv podle pokynů, které dostávali " shora".
Pomohli tím alespoň některým, kteří upadli v nemilost stranických normalizátorů. Žel, pro některé
občany ani události roku 1968 nebyly dostatečným
poučením a z důvodů zištných šaškovali dál.
Upřímně řečeno mnozí v tom pokračují dodnes,
pro změnu v jiném dresu a s jiným logem.
Rok 1989 zastihl tyhle kluky z fotografie jako
56 leté muže na prahu brzkého odchodu do důchodu. V těchto letech jsme už jen sporadicky mohli
ovlivnit další chod událostí v nově se tvořící společnosti. Zbylo nám jediné, ohlédnout se zpět, zdali po celou dobu našeho života jsme nikomu vědomě neublížili, ač to doba umožňovala a od mnohých i vyžadovala. Pokud je mi známo, zůstali
jsme třídou slušných lidí. Nikdo se z nás nestal významným politikem, spisovatelem, vynálezcem či
podnikatelem. Zůstali jsme všichni obyčejnými
pracovitými lidmi, bez nichž se žádná lidská společnost nemůže obejít.
Je mou povinností se zmínit i o těch, kteří nás
naučili tomu nejzákladnějšímu, a to psaní, čtení,
počítání, prvnímu pohledu na složitost tohoto svě-

Foto: Archiv Josefa Hůrky.
ta. Učitelé z fotografie představovali svými životními osudy dobu, do které jsme se narodili a která
byla jako velká neznámá ještě před námi.
František Procházka, řídící učitel, československý legionář, účastník dvou největších bitev na východní frontě první světové války u Zborova
a Bachmače. Společně se svými spolubojovníky se
probil z porevolučního, bolševického Ruska přes
Ural a celou Sibiř do Vladivostoku. Odtud musel
obeplout celý svět na cestě domů, do svobodného
Československa. Patřil k tisícům českých a slovenských legionářů, kteří se v boji s nepřítelem zasloužili o vznik Československé republiky.
Bedřich Francl, v té době ředitel školy, byl v listopadu roku 1943 spolu s ostatními učiteli pány
Františkem Svobodou, Josefem Brožem, Václavem
Procházkou a Františkem Procházkou (na snímku)
zatčen na základě udání, že naslouchali zahraničnímu rozhlasu. Všichni byli internováni v koncentračním táboře Terezín. Domů se vraceli postupně
až v druhé polovině roku 1944 a někteří až v roce
1945. Bedřich Francl se vrátil z koncentračního tábora, stejně jako někteří jeho kolegové, s trvale
podlomeným zdravím pro zbytek života.
Hedva Chocová, tehdy začínající učitelka, dcera
majitele zdické pily zůstala sice v Československu,
ale její sourozenci za vlády jedné strany raději
emigrovali do vzdálené Austrálie.
Bylo by neodpustitelné zapomenout na naše
spolužačky, na tu hezčí a milou část našeho ročníku, která podle tehdejších školních pravidel tvořila
oddělenou třídu. I ony sdílely bezezbytku vše, co
prožila generace třiatřicátníků.
Na závěr mně dovolte pozvednout symbolicky
číši a do finále našeho života připít všem svým spolužákům a spolužačkám na dobré zdraví, spokojenost a na radost z našich následovníků, před kterými se, jak pevně věřím, otevírá lepší a šťastnější budoucnost než náležela naší generaci. Josef Hůrka

VáÏení ãtenáﬁi,
právě jste dočetli další ze zajímavých článků pana Josefa Hůrky, který pravidelně přispívá již mnoho let do Zdických novin a na jejich tvorbě se jako
člen redakční rady aktivně podílí.
Je jedním z těch, o nichž v článku píše a prozrazujeme, že v měsíci březnu se dožívá významného
životního jubilea. Přejeme našemu kolegovi k jeho
narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, elánu a mnoho nápadů při psaní dalších "čtivých" článků do Zdických novin.
Redakce

T E X T I L G A L A N T E R I E , S˘korová Alena
Provádíme opravy odûvÛ
·ijeme: záclony, závûsy, povleãení, pol‰táﬁky a jiné
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ZÁKLADNÍ BALÍâEK
preventivních pﬁíspûvkov˘ch programÛ
V˘‰e finanãního pﬁíspûvku závisí na délce pojistného vztahu mezi poji‰tûncem a ZP M-A.
Poji‰tûncem uzavﬁen˘ pojistn˘ V˘‰e finanãního pﬁíspûvku na vztah k datu: cel˘ Základní Balíãek
1. 8. 1993 - 1. 3. 1994
500 Kã
1. 4. 1994 - 1. 10. 2002
400 Kã
od 1. 1. 2003
300 Kã
Zdravé dítû do 5 let
• oãkování a pﬁeoãkování proti klí‰Èové encefalitidû (od 2 let)
• ozdravné pobyty dûtí a mládeÏe poﬁádané M· (od 3 let)
• oãkování proti virové hepatitidû typu A (od 2 let)
• podpÛrnû rehabilitaãní program (kurzy plavání dûtí, pohybové aktivity)
Zdravá mládeÏ 6 - 15 let
• oãkování a pﬁeoãkování proti klí‰Èové encefalitidû
• ozdravné pobyty dûtí a mládeÏe poﬁádané M·, Z·, S·, OU, SOU
• sportovní prohlídky pro registrované v˘konnostní a vrcholové sportovce
• podpÛrnû rehabilitaãní program (kurzy plavání dûtí, pohybové aktivity, saunování)
Zdrav˘ junior 16 - 30 let
• oãkování a pﬁeoãkování proti klí‰Èové encefalitidû
• ozdravné pobyty dûtí a mládeÏe poﬁádané Z· nebo S·, OU SOU (do 20 let)
• sportovní prohlídky pro registrované v˘konnostní a vrcholové sportovce
• podpÛrnû rehabilitaãní program (pohybové aktivity, saunování, STOB OBEZITù)
• pﬁíspûvek na hormonální perorální antikoncepci
Zdrav˘ produktivní vûk 31 - 54 let
• oãkování a pﬁeoãkování proti klí‰Èové encefalitidû
• sportovní prohlídky pro registrované v˘konnostní a vrcholové sportovce
• podpÛrnû rehabilitaãní program (pohybové aktivity, saunování, STOB OBEZITù, masáÏe)
• prevence vzniku osteoporózy u Ïen (od 50 let)
• prevence vzniku asterosklerózy (od 40 let)
• prevence rakoviny tlustého stﬁeva (od 50 let)
• prevence rakoviny u muÏÛ (od 45 let)
Zdrav˘ senior od 55 let
• oãkování a pﬁeoãkování proti klí‰Èové encefalitidû
• sportovní prohlídky pro registrované v˘konnostní a vrcholové sportovce
• podpÛrnû rehabilitaãní program (pohybové aktivity, saunování, STOB OBEZITù, masáÏe)
• prevence rakoviny prostaty u muÏÛ
• prevence rakoviny tlustého stﬁeva
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Regionální pracovi‰tû Beroun
Husovo nám. 175, Beroun, tel. + fax: 311 625 176
Hoﬁovice
9. kvûtna 206, Hoﬁovice, tel. + fax: 311 516 550
DOPL≈KOV¯ BALÍâEK
preventivních pﬁíspûvkov˘ch programÛ
V˘‰e finanãního pﬁíspûvku nezávisí na délce pojistného vztahu u ZP M-A (jako je tomu
u Základního Balíãku). Je stanovena zvlá‰È pro kaÏd˘ pﬁíspûvkov˘ preventivní program
DoplÀkového Balíãku.
Pﬁíspûvek na klimatické ozdravné pobyty v zahraniãí pro dûti a mládeÏ
âerpá: Zdravá mládeÏ a Zdrav˘ junior ve vûku 6 - 17 let
Maximální moÏná v˘‰e pﬁíspûvku za rok: 7000 Kã
Pﬁíspûvek na fixní ortodontické aparáty (rovnátka)
âerpá: Zdravá mládeÏ a Zdrav˘ junior ve vûku 10 - 18 let
Maximální moÏná v˘‰e pﬁíspûvku na jednu ãelist: 800 Kã
Pﬁíspûvek pro dárce krve a kostní dﬁenû
âerpá: Zdrav˘ junior, Zdrav˘ produktivní vûk a Zdrav˘ senior od 18 let vûku
Pﬁíspûvek pro:
• dárce krve po kaÏdém odbûru: jedno balení multivitamínov˘ch pﬁípravkÛ
s minerály a vitamínov˘ch pastilek
• nositele Janského medaile nebo Zlatého kﬁíÏe: aÏ do v˘‰e 4 500 Kã
• dárce kostní dﬁenû: 4 500 Kã a t˘denní rekondiãní pobyt
PodpÛrnû rehabilitaãní program
Plavání
âerpá: Zdravé dítû, Zdravá mládeÏ, Zdrav˘ junior, Zdrav˘ produktivní vûk, Zdrav˘ senior
Vstupenkou do vybran˘ch plaveck˘ch bazénÛ v ﬁadû regionÛ âR je prÛkaz poji‰tûnce
ZP M-A a obãansk˘ prÛkaz.

ZáleÏí pouze na Vás, abyste si zvolili nejbliÏ‰í mûsto. BliÏ‰í informace,
o vyhrazen˘ch dnech vãetnû hodin pro poji‰tûnce v dan˘ch smluvních
bazénech, získáte na kontaktních místech ZP M-A a na www.zpma.cz

ZDICKÉ NOVINY - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakce: Přemysl Landa, Mgr. Jana Smíšková, Josef Hůrka, Ing. Pavel Černý, Ing. Jaroslav Vožeh.
Ediční rada: Kulturní komise RM Zdice. Sídlo redakce: Společenský dům Zdice, Husova 369, 311 685 186. Příspěvky lze také doručit do redakce Podbrdských
novin, K nemocnici 22 (zámek), Hořovice, tel., fax 311 512 043. Redakční zpracování, grafickou úpravu, sazbu a tisk zajišťuje: Marta Šestáková - Vaculíková
- Podbrdské vydavatelství. Registrace: Ministerstvo kultury České republiky - evidenční číslo: MK ČR E 10527. Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc.
Za obsahovou správnost mimoredakčních příspěvků ručí autoři. Další číslo Zdických novin vyjde začátkem dubna 2003.
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Turnaje fotbalového
klubu

Velká událost prvňáčků - první vysvědčení.

Tù·TE SE NA DÒCHOD
Velice často slyším od mladších přátel a známých, že se nemohou dočkat důchodu, že už je to
ranní vstávání ani práce nebaví a že se těší, až z toho denního koloběhu vystoupí a budou dělat jen to,
co jim bude příjemné.
Aby věděli, co je v onom vysněném období důchodového věku opravdu čeká, na co se tak dětinsky těší, to dokládá níže uvedených 21 poznatků
důchodců zveřejněných na internetu. Věřte mi, že
vše, co si přečtete, se vám může do posledního písmene splnit, vím, o čem mluvím! Žiji v tom vysněném období už hezkých pár let. Tak tedy :
1./ Budete mít moře volného času, ale žádný nápad co s ním.
2./ Posadíte-li se někde na lavičku, abyste se pokochali přírodou, záhy usnete.
3./ Budou se Vám čím dál více líbit mladé holky,
ale oslovovat Vás budou staré babky.
4./ Když si budete chtít pořídit něco na sebe, budete poslouchat řeči, že už to neunosíte a do
rakve se to nehodí.
5./ Příroda Vám vezme sílu, ale chuť nechá.
6./ Začnou Vám říkat pamětník právě v době, kdy
začnete zapomínat.
7./ Budete více číst, ale na konci stránky nebudete vědět, o co na ní šlo.
8./ Budou Vám říkat, jak krásně vypadáte, jako
by nevěděli, že máte doma zrcadlo.
9./ Všechny boty Vás budou tlačit, nebo se Vám

Foto: Jana Smíšková.

budou vyzouvat.
10./ Obouvací lžíci budete potřebovat metr dlouhou.
11./ Čím méně budete mít zubů, tím budete kousavější.
12./ Bude Vám tak dlouho hučet v uších, že když
Vám spadne na nohu žehlička, ani to neuslyšíte.
13./ Ať Vám uvaří cokoliv, dostanete po tom pálení žáhy, zácpu nebo průjem.
14./ Vlasů budete mít pořád dost, ale čím dál na
menší hlavu.
15./ Do vany polezete po hlavě, protože neohnete
nohy v koleně.
16./ Budete mít moře zkušeností, ale žádné posluchače.
17./ Když si budete chtít u stánku koupit tisk
a upadne Vám peněženka, budete dělat, že
oprašujete koleno, pak lýtko, pak Vám rupne
v zádech, čímž Vaše ohýbání skončí, a Vy peněženku vzteky kopnete do kanálu.
18./ Budete močit tak často a tak dlouho, že se
skoro nebudete mít čas napít.
19./ Budete mít brýle na blízko, na dálku, na šířku, bifokální, trifokální a pak jedny s jednou
nožičkou, kterými budete dobře vidět.
20./ Strávíte hodně času v posteli, nikoliv z důvodu odpočinku nebo radovánek, ale protože se
nebudete moci zvednout.
21./ Až Vám někdo přijde přát, abyste se dožili
stovky, pošlete ho velice slušně řečeno do Prčic.
Z internetu, s průvodním slovem
předkládá k zamyšlení Josef Hůrka

Svatý Petr vyslyšel přání dětí a seslal na jednodenní pololetní prázdniny alespoň trochu sněhu, jehož kvalitu bylo třeba rychle vyzkoušet.
Foto: - sm -

Fotbalový klub Olympie pořádal koncem
ledna a v průběhu února dva halové turnaje
mládežnických mužstev, které se konaly ve
sportovní hale TJ Lokomotiva Zdice. První
turnaj dorosteneckých mužstev proběhl
25. ledna. Patronem turnaje byl předseda TJ
Lokomotivy Zdice Jan Dudáček. Turnaje se
zúčastnila mužstva ČL Beroun, FK Králův
Dvůr, AFK Loděnice, Durisol Všeradice,
Spartak Žebrák a domácí FK Olympie Zdice.
Hrálo se systémem každý s každým. Hrací čas
jednoho zápasu byl l x l5 minut. Na šestém místě skončilo mužstvo Spartaku Žebrák. Na pátém
místě se umístilo mužstvo ČL Beroun, které prohrálo pouze jeden zápas. Díky třem remízám
však nemohlo pomýšlet na lepší výsledek. Čtvrté
místo obsadil FK Králův Dvůr. Na třetím místě
skončilo mužstvo Všeradic, které získalo stejně
bodů jako čtvrtý Králův Dvůr, ale o pořadí rozhodoval vzájemný zápas, který Všeradice vyhrály 3 : 0. Na druhém místě se umístila se ziskem
devíti bodů domácí FK Olympie Zdice. První
místo obsadilo mužstvo AFK Loděnice, které
mělo stejně bodů jako druhý FK Olympie Zdice
a o pořadí opět rozhodoval vzájemný zápas, který Loděnice vyhrály 4 : 0. Loděnice byly také jediný tým, který neprohrál ani jedno utkání.
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Milan
Nájemník ze Všeradic, který dostal pouze čtyři
branky. Nejlepším střelcem turnaje se stal se šesti brankami Kaňka z ČL Beroun.
Druhý turnaj se uskutečnil l5. února a představila se na něm mužstva mladších žáků. Na turnaji hrály týmy: ČL Beroun, SK Hořovice, SK
Rpety, SK Praha Střešovice, Spartak Žebrák
a domácí Olympie Zdice. Patronát nad turnajem
převzal starosta města Zdice Miroslav Holotina.
Hrálo se systémem každý s každým. Hrací čas
jednoho zápasu byl l x l5 minut.
Na šestém místě se umístil ČL Beroun, který
získal jeden bod za remízu s Hořovicemi. Na pátém místě skončilo mužstvo Spartaku Žebrák,
které vsítilo pouze jednu branku. Čtvrté místo
obsadila domácí Olympie Zdice, která vyhrála
jen dva zápasy. Na třetím místě se umístily
Hořovice. Na druhém místě skončilo mužstvo
Rpet, které získalo l0 bodů za tři vítězství a jednu remízu. První místo obsadilo mužstvo SK
Praha Střešovice, které vyhrálo všechna svá utkání. SK Střešovice nastřílel v pěti zápasech celkem l8 gólů a pouze dvě branky dostal.
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Petr
Vácha ze Střešovic, nejlepším střelcem se stal
s osmi brankami Tomáš Tauchen rovněž ze
Střešovic.
První tři mužstva z každého turnaje dostala
věcné ceny, které věnovali a předávali patronové
turnajů.
FK Olympie Zdice také pořádala v sobotu 22.
února ve Společenském domě ve Zdicích tradiční
ples sportovců, na kterém nechyběla bohatá tombola. K tanci a poslechu hrála skupina GONG.
Karel Dušánek
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Zimní soustﬁedûní v Desné
V minulém čísle Zdických novin jsem slíbil,
že vás budeme informovat o soustředění
mladších a starších žáků oddílu kopané
Olympie Zdice, které se uskutečnilo od 25. ledna do 1. února 2003 v Desné v Jizerských horách.
Jsem moc rád, že se soustředění vydařilo. Počasí
nám sice v prvních dnech moc nepřálo, bylo jen asi
l5 cm sněhu, ale od poloviny týdne ho připadlo asi
40 cm a hned bylo veseleji. Program týdenního
soustředění byl docela nabitý. Každý den se lyžovalo na pěkné sjezdovce vzdálené asi 10 minut od
naší chaty v areálu Parlament, dokonce jsme si zalyžovali i při jejím večerním osvětlení, a bylo to
super. Samozřejmě jsme také běhali vytrvalostní
běhy. Starší kluci, které musím pochválit, vzali běhání poctivě a byli mladším příkladem. Při fotbálku hraném ve sněhu jsme si zlepšovali fyzičku,
a i u toho bylo plno legrace.
Ubytování bylo bezvadné, v chatě jsme byli úplně
sami. Pro zpestření se na chatě sehrál turnaj v kulečníku dvojic a v šipkách. Vedoucí areálu pan
Jiří Soldán nám vycházel po všech stránkách vstříc,
na závod ve slalomu nám zapůjčil i vysílačky, takže
jsme se mohli dobře domlouvat na trase START CÍL. Pracovníci areálu nám připravili slalomovou
dráhu.

Družstvo mladých fotbalistů FK Olympie Zdice na zimním soustředění v Desné v Jizerských horách.
Foto: Archiv FK Olympie.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří který nás dovezl i přivezl v pořádku. Samozřejmě
se zasloužili o zdar tohoto soustředění.
děkuji všem, kteří s námi dle svých možností
O stravování se perfektně starali pánové Antonín spolupracovali na zdárném uskutečnění soustředěElznic, Milan Vorel a František Doskočil st., ranní ní. Už se těšíme, že za rok pojedeme znovu.
nákupy a proviantní zásobování zajišťovali pánové
Na nadcházející jarní sezónu jsou srdečně zváni
Pavel Růžička st. a Luděk Jánský - oba dlouholetí rodinní příslušníci a všichni mladí i starší fanoušparťáci u žáků. Poděkování patří také paní ředitel- kové fotbalu a další spoluobčané.
ce Miluši Holceplové za uvolnění žáků ze školy
S pozdravem sportu zdar a fotbalu zvlášť
a dále řidiči autobusu panu Miroslavu Petrovi,
Václav Franc, vedoucí soustředění.

Zdiãtí hasiãi hodnotili
Činnost Sboru dobrovolných hasičů Zdice za
minulý rok byla hodnocena na valné hromadě
v sobotu 1. února 2003.
SDH měl k 31. 12. 2002 46 členů starších 18 let
(36 mužů a 10 žen). Důležité je, že si hasiči vychovávají i mladou generaci. Kolektiv mládeže,
který má 18 členů (10 ve věku 6 - 14 let a 8 ve věku 15 - 18 let), pracoval velmi dobře pod vedením
paní Dany Šilpochové a pana Jana Hájka. Mladí
hasiči se zúčastnili hry Plamen, kde v jarním kole
starší žáci obsadili 3. místo a v podzimním 12. místo. Dorost se umístil v podzimním kole na 5. místě. V průběhu roku bylo pro mládež připraveno
loučení se zimou na Koukolově hoře, v červnu třídenní pobyt v chatě ve Skryjích a na podzim navštívily děti Muzeum betlémů v Karlštejně. Velice
kladně je třeba hodnotit účast dospělých členů
SDH i mládeže na pietních vzpomínkách konaných
při významných výročích u hrobů obětí 1. a 2. světové války.
Loňský rok byl pro SDH rokem jubilejním.
25. května si oslavou připomenuli 120. výročí založení spolku dobrovolných hasičů ve Zdicích.
Slavnosti se zúčastnily i sousední sbory. Zdický
sbor obdržel při příležitosti výročí Stuhu ústředí

k praporu.
Minulý rok postihly v srpnu naši republiku veliké povodně, které se nevyhnuly ani okresu Beroun
a v menší míře ani našemu městu. V celé republice
pomáhalo při této přírodní katastrofě nesmírné
množství profesionálních i dobrovolných hasičů,
kteří odvedli veliký kus práce. Podle předběžných
statistických údajů zasahovaly jednotky požární
ochrany v průběhu roku 2002 v celostátním měřítku u 107 754 událostí, což je o 26 % více, než v roce 2001.
Výjezdová jednotka zdických hasičů, která má
21 členů, zasahovala při povodních 12. - 14. srpna
2002 ve Zdicích a další dva dny pomáhala
v Berouně. Během roku zasahovali zdičtí hasiči také u 3 požárů. Kromě toho poskytla výjezdová jednotka technickou pomoc při natáčení filmu ve
Žloukovicích, kdy zajišťovala bezpečnost při natáčení a dopravu vody pro filmové scény, další technickou pomoc poskytovala ještě třikrát ve Zdicích a
dvakrát v Lochovicích, také při zajišťování dodávky
vody. Celkem zdičtí hasiči při všech výše
uvedených akcích a při údržbě výzbroje a výstroje
odpracovali 1150 hodin (z toho 684 při povodních).
Členové výjezdové jednotky se pravidelně zúčast-

ňují školení a na konci roku skládají testy.
Soutěží se zúčastňují nejen mladí hasiči, ale do soutěže v požárním sportu se zapojilo i družstvo mužů.
22. května 2002 zvítězilo v okrskovém kole, které se
konalo ve Zdicích, a v okresním kole v Hořovicích se
7. června umístili naši hasiči na 5. místě.
Výbor spolu s členskou základnou zajistil dvě
tradiční kulturní akce - posvícenskou zábavu a Ples
hasičů. Při této příležitosti chtějí zdičtí hasiči moc
poděkovat všem sponzorům, vedoucím podniků,
obchodníkům a všem občanům, kteří přispěli do
tomboly plesu.
Na valné hromadě zaznělo poděkování minulému zastupitelstvu města za vše, co pro hasiče udělalo. SDH věří, že stejně dobrá spolupráce bude
i s novým vedení města při řešení záměru přestěhovat sídlo hasičů ze středu města do areálu bývalých kasáren, kde by po určitých stavebních úpravách měli pro svou činnost lepší podmínky.
Ze zprávy o činnosti přednesené starostou SDH
panem Janem Špačkem vybrala Jana Smíšková.

Divadelní soubory
hostovaly
Dokončení ze str. 7.
Spolek Svatopluk Benešov existuje od ledna 2000.
Při svém vzniku si vytkl nesnadný cíl: stát se důstojným nástupcem divadelního spolku Svatopluk Čech,
jehož činnost byla v Benešově násilně ukončena v roce 1968. Zakládající členy současného spolku jsou divadelníci z Říčan, z Bystřice u Benešova a z původního spolku Svatopluk. Dnes mají za sebou čtyři nastudovaná představení. Tím prvním byla také hra
Oldřicha Daňka, a to "Kulhavý mezek", kterou sehráli 28 krát a zúčastnili se s ní i krajské přehlídky
v Rakovníku, kde režisér Pavel Němec dostal ocenění za režii. Dalšími nastudovanými hrami byly
"Čekatel", "Podvodník a král" a již zmiňovaná hra
"Návštěva dam"
- sm Zápis do 1. třídy. Na snímku: Jituška Kusbachová
s p. učitelkou Baumovou.
Foto: - sm-

