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Zdické noviny
Duben 2003

číslo 134

Cena 5 Kč

Při únorovém vítání
občánků v obřadní síni zdické radnice byli
mezi šesti přivítanými ratolestmi také
Barborka Jarešová
(3. zleva) a Péťa
Prajzler (1. zleva).
Při jeho vítání samozřejmě nesměla chybět jeho starší sestřička Sáša.
Foto: ing. V. Šilhavý

Zdické noviny informují
• Pěknou událostí je pro rodiče dětí slavnostní vítání jejich malých ratolestí v obřadní síni
Městského úřadu ve Zdicích. Při této první letošní
akci bylo uvítáno v sobotu 22. února na zdické radnici 6 dětí se svými rodiči, mezi kterými byly i dvě
děti z Bavoryně.
• Myslivecké sdružení Zdice se svou činností výrazně podílí na ochraně přírody a péče o zvěř.
Organizace, která má 24 členů, hospodaří za účelem zachování normovaných stavů zvěře.
Každoročně myslivci vypouštějí do přírody přibližně 1000 kusů bažantů za účelem zazvěření honitby. Velice důležité je, že se starají o krmení zvěře, které předkládají také sůl a medikamenty.
Členové mysliveckého sdružení zamezují škodám
na lesních i polních kulturách.
• Na dominantě města, kostele Panny Marie, se na
jižní straně stále více projevuje rozsáhlé vzlínání
vlhkosti a z tohoto důvodu je silně narušena v této
části omítka. V rámci napravení skutečnosti bude
třeba vybudovat podle projektové dokumentace
odvětrávací kanál. Římskokatolická farnost Zdice
se společně s městem zabývá otázkou opravy kostela. Farnost podala žádost na zařazení této akce do
Havarijního fondu Ministerstva kultury ČR pro rok
2003.
• Pečovatelskou službu v současné době zajišťuje
1 stálá pečovatelka, která pracuje na plný úvazek
a 1 další pracovnice pracuje na zkrácený úvazek,
a to 6 hodin denně. Pečovatelská služba eviduje
cca 38 klientů, převážná část z nich má zájem o donášku obědů. Při jejich rozvozu je třeba, aby byly
splněny předpisy, které určuje Vyhláška ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na
stravovací služby (Sbírka zákonů č. 107/2001).
Protože k rozvozu a přepravě pokrmů lze používat
jen k tomu vyčleněné a vhodně upravené dopravní
prostředky, zakoupí město auto, které bude sloužit
pouze pro tento účel.
• 11. března 2003 se uskutečnilo jednání se zástupci povodí Vltavy ohledně pokračování prací na

úpravě koryta Červeného potoka a Litavky.
Občané mohli v následné době vidět pracovníka
firmy Lesostavby Beroun, který pomocí bagru odstraňoval nánosy ze znečištěného koryta potoka
po zimním období. Obdobná úprava koryta bude
provedena na soutoku potoků Červeného
a Stroupinského.
• 5. listopadu 2002 byla podána žaloba na firmu
KAVEX - GRANIT HOLDING a.s. Plzeň ohledně zaplacení penále 2 683 921,50 Kč z důvodu
prodlení dodání díla. Jedná se o firmu, která
budovala povrch nového náměstí a dodávala (či
spíše nedodávala) točící se kouli. Smlouva na její
zhotovení a technické zprovoznění zněla na částku 972 000,- Kč. V případě trvání žaloby mělo
město zaplatit do 13. 3. soudní poplatek za její podání, který by byl 107 356,- Kč.
Pokračování na str. 2.

Podûkování sponzorÛm
MĚSTO ZDICE a SPOLEČENSKÝ KLUB
ZDICE děkují všem sponzorům, kteří přispěli na
8. PLES MĚSTA ZDICE, který se konal 8. 3.
2003 ve Společenském domě Zdice.
Jsou to: Centrum výpočetní techniky Zdice p. Ivan Házl, Agropodnik - farma Levín, Pekárna
Johan Zdice, Datram Zdice, JRWZ Chodouň,
Kachlová kamna Chodouň, Drupol Zdice,
Květinka Zdice - pí Palková, ARKR s.r.o. - BALA
Potraviny (Palackého nám., Zdice), Potraviny pí Podskalská, Ovoce - zelenina p. Hudlička,
Železářství Zdice - p. Kreisinger, Potraviny pí Ernestová.
Společenský klub Zdice Vás zve na představení
"NA TÝ LOUCE ZELENÝ"
hrají: sólisté a členové HD Karlín
SPOLEČENSKÝ DŮM ZDICE- sobota 26. 4. 2003 od 18 h
vstupné 70,- Kč.
Předprodej : Spol. dům Zdice,
po - čtv 7 - 15.30 h, pá 6 - 14.30, tel.: 311 685 186.

ROZPOâET MùSTA NA ROK 2003
v tis. Kč
Celkem příjmy
29.567
z toho: daňové příjmy
20.000
správní poplatky
600
místní poplatky
1.885
nedaňové příjmy
5.615
dotace
1.467
Celkem výdaje, rezerva a investice
35.600
z toho: školství
4.403
kultura
1.422
koupaliště
250
veřejné osvětlení
1.000
veřejná zeleň
100
skládkování (koše, kontejnery)
150
sociální zabezpečení
400
hasiči
202
městská policie
610
místní zast. orgány
1.250
vnitřní správa
6.500
hřbitov (provoz, mzdy)
240
komunikace
1.350
výkup pozemků (TJ Loko Zdice)
500
kasárna (údržba, nájemné, mzdy) 2.380

komunální odpad
1.700
úrok z úvěru
300
daň z příjmů práv. osob - obec
432
investice:
Husova ul.
4.100
Poncarova ul.
1.000
bezdrátový rozhlas
600
plynofikace ul. Levínská
500
chodníky Komenského ul.
(v závislosti na st. dotaci)
400
bytová výstavba
4.000
ostatní
811
rezerva
1.000
Rozdíl příjmů a výdajů
-6.032
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován
ze zůstatku r. 2002, jehož výše činí 8.671.905,35
Kč. Z této částky bude dále uhrazena další splátka
jistiny Č. spoř. ve výši 856.000,- Kč a další splátka
půjčky SFŽP ve výši 228.000,- Kč.
Zdické noviny uvádějí v rozepisování výdajů nejdůležitější položky. Podrobně rozepsaný rozpočet
na rok 2003 i výsledek hospodaření roku 2002 jsou
k nahlédnutí na vývěsní desce na MěÚ Zdice. - sm -
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Zdické noviny informují
Pokračování ze str. 1.
Po jednání s právníky bylo současnému vedení
města řečeno, že soud by určitě neuznal pohledávku v plné výši, neboť je nepřiměřená výši plnění.
Další spornou otázkou je, zda by při rozhodnutí
soudu uvedená firma tuto pohledávku uhradila,
protože v současné době nemá finanční prostředky
a hrozí jí konkurz. Otázkou je i zdlouhavé řešení
soudních sporů v naší republice. Vedení města proto z výše uvedených důvodů jednalo s firmou KAVEX o možnosti vyrovnání pohledávky formou
dodávky materiálu a provedením prací na úpravě
povrchu ulice Barákovy a Partyzána Košťálka.
S tím firma souhlasila, hodnota takto vyrovnané
pohledávky je cca 500 000,- Kč. Zastupitelstvo
města vzalo při svém jednání 12. března všechny
uvedené informace v úvahu a rozhodlo o nepodání
žaloby a vyrovnání pohledávky formou dodání materiálu a položením dlažby.
• Nařízením vlády č. 37/2003 Sb. se nově stanovují měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva. Podle tohoto nařízení se jedná ve většině
případů o zvýšení odměn, pouze předsedům výborů a komisí byly odměny sníženy. - Zastupitelstvo
města projednalo tuto změnu a rozhodlo, že odměny zdických zastupitelů nebudou zvýšeny a budou
ponechány tak, jak bylo usneseno na zasedání ZM
18. 12. 2002 (výše odměn byla uvedena ve
Zdických novinách č. 131). U předsedů výborů
a komisí se s účinností od 1. 3. 2002 částka snížila
v souladu s nařízením vlády z 1300,- Kč na 1 140,Kč (jedná se o hrubé platy). Pro předsedy komisí,
kteří nejsou členy zastupitelstva, schválilo ZM měsíční odměnu 500,- Kč.
• Z řad zdejších obchodníků se ozývají protesty

Hospodaﬁení za rok 2002
plán
v tis. Kč
33 235
19 000
600
1679

Příjmy celkem
daňové příjmy
správní poplatky
místní poplatky
nedaňové příjmy:
příjmy z vlastní činnosti 2 265
příjmy z pronájmu majetku 2 638
ostatní
1 725
dary na povodně
40
akcie
příjmy z prod. inv. majetku 3 224
přijaté dotace:
neinv. dotace ze st. rozpoč. 1 664
inv. dotace CZECHINVEST
neinv. náklady ZŠ od obcí
400
příspěvek Nižboru na povodně
Na čištění koryta Červeného potoka a Litavky
pracovala firma Lesostavby Beroun. Na snímku
jsme zachytili pracovníka firmy právě v blízkosti
dálničního mostu.
Foto: - sm proti prodeji, který uskutečňují cizí prodejci v pronajatém přísálí Společenského domu. Tato otázka
byla řešena na schůzce vedení města se zástupci
podnikatelské komise a vedoucím Společenského
klubu panem Landou. Zúčastněné strany si vysvětlily stanoviska. Město Zdice má z pronájmu prostor ve Společenském domě finanční přínos, který
je použit na vylepšení rozpočtu Společenského
klubu. Za denní pobyt v přísálí platí prodejci
2 000,- Kč. Ze schůzky vzešla dohoda, že počet
prodejních akcí ve Společenském domě bude omezen tak, že budou nejvýše 4 do měsíce.
- sm -

Programové prohlá‰ení zastupitelstva mûsta Zdice
Programové prohlášení je vypracováno pro město Zdice a přilehlé části Černín a Knížkovice na volební období 2002 - 2006 v obecné rovině.
Realizace konkrétních akcí bude závislá na momentálních finančních podmínkách města a konkrétní investiční akce se objeví v rozpočtu města na
příslušný rok.
1. Investiční výstavba
a) územní příprava výstavby rodinných domků
b) rekonstrukce místních komunikací
c) výstavba obecních bytů
d) realizace dětského hřiště
e) vybudování dětského areálu u základní školy
f) úprava místního hřbitova
g) další etapa plynofikace
2. Kultura, školství, sport
a) podpora kulturních akcí města a činnosti kulturních skupin města
b) modernizace městské knihovny, vybavení
c) podpora zájmových aktivit pro děti
d) podpora činnosti TJ Loko Zdice
e) modernizace učeben a vzhledu škol
f) úprava interiéru kina
g) aktualizace internetních stránek města
h) zavedení info-kanálu a bezdrátového rozhlasu
i) zachování provozu koupaliště, postupná rekonstrukce
3. Majetkové záležitosti
a) převedení objektu kasáren na město a využití tohoto objektu k pronájmu a jako zázemí pro hasičský
sbor
b) převod zdravotního střediska na město
4. Veřejně prospěšná činnost
a) zkvalitnění činnosti Městské policie a její spolupráce s přestupkovou komisí a Policií ČR
b) podpora zájmových spolků
c) obnovit dosavadní a nově zrealizovat další do-

str. 2

pravní značení
d) řešení provozu skládky TKO
5. Sociální oblast
a) celoroční stravování ve školní jídelně
b) zkvalitňování péče o dříve narozené
6. Životní prostředí
a) úsilí o zvýšení čistoty ve městě
b) obnova lesoparku Knihov a Písmena
c) údržba zeleně
d) usilovat o zabezpečení města proti povodním
7. Vytvářet podmínky pro příchod investorů do nových průmyslových zón včetně místních podnikatelů
8. Dopravní obslužnost
a) zachování dosavadního standardu
9. Zvýšení účasti občanů při rozhodování o důležitých projektech města prostřednictvím anket a průzkumem veřejného mínění
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Velikonoční výstava
Zveme vás na ní do výstavní síně MěÚ,
kde se uskuteční ve dnech 14. - 18. dubna.
Otevřeno bude vždy od 10 do 17 hodin.
Kromě prohlídky vystavených exponátů
budete mít možnost zakoupit velikonoční
perníčky, kraslice, vizovické pečivo i další
nabízené velikonoční drobnosti a vidět ukázky jejich výroby.
Kulturní komise a Spol. klub vyhlásily
"Soutěž o nejlepší kraslici". Výrobky odevzdejte, prosím, do 4. dubna do
Společenského domu. Nejlepší práce budou
odměněny cenami.
- sm -

Výdaje celkem
33 185
z toho:
školství
7296
kultura
1 222
hasiči
312
místní zast. orgány
900
vnitřní správa
6 100
městská policie
477
sociální zabezpečení
400
koupaliště
300
Měst. podnik Zdice - příspěvek 490
veřej.osvět., zeleň, skládkování 1 360
hřbitov
190
komunikace
1 098
výkup pozemků - TJ Loko
800
plyn
320
komunální odpad
1 700
úrok z úvěru Č.spořitelny
450
poplatky FÚ, OkÚ
160
daň z příj. práv. osob - obec 500
kasárna
1 750
ostatní
935
investice
6 425

skuteč. plnění
v tis. Kč v %
40 871 123
20 032 105
781 130
1929 115
2 365
2 998
1 831
41
150
4370

104
114
106
103

3 000
3 000
393
- 20

180

36 688

111

7 940
1 255
343
885
5 873
545
434
318
490
1 287
191
978
800
358
1716
376
480
264
1 919
980
9 027

109
103
110
98
96
114
109
106
100
95
101
89
100
112
101
84
300
53
110
105
141

136

98

Největší část výdajů tvořily investice. Z nich
největší položky připadají např. na výstavbu přípojky vodovodu a kanalizace ke KOSTALU
- cca 7 600 000,- Kč (město se podílelo cca
4 500 000,- Kč, dotace CZECHINVEST byly
3 000 000,- Kč), na komunikace cca 1000 000,Kč, patří sem i výstavba chodníků v řadové zástavbě (164 000,-Kč) a finance na tvorbu územního
plánu (127 000,- Kč).
K 31. 12. 2002 bylo na všech účtech:
8 671 905,35 Kč (zůstatek r. 2002 + zůstatek
r. 2001).
- sm -

PLESOVÁ SEZÓNA 2003
Prostory Společenského domu ve Zdicích přivítaly
letos v zimních měsících postupně návštěvníky 6 plesů.
Bálovou sezónu zahájil Ples myslivců (220 lidí),
25. ledna následoval Ples hasičů (260 lidí). V únoru se uskutečnily 3 plesy - 8. února Ples rybářů (250
lidí), 14. února Ples ZŠ (350 lidí) a 22. února Ples
sportovců (130 lidí.). V sobotu 8. března se konal
ještě 8. Ples města, kterého se zúčastnilo 150 lidí.
Všechny plesy měly bohatou tombolu, Ples
města a Ples ZŠ měly i bohatý program plný tanečních vystoupení. Na plesech hrály známé oblíbené skupiny - GONG, STUDIO B, BOBEŠ
A SPOL. a HARMONY BAND.
Přemysl Landa, vedoucí Spol. klubu
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Kdo je kdo?

Cestovní pasy

U příležitosti Dne učitelů připravily paní učitelky I. stupně ZŠ pro své
žáky zábavnou soutěž.
Děti měly týden na pozorné "prozkoumání" dětských fotografií 13 paní
učitelek a po té očíslované obrázky správně přiřadit ke jménu.
Už první den soutěže
bylo zřejmé, že žáčci mají o čem diskutovat a přemýšlet. Výsledky soutěže
zajisté nepřekvapily pouze děti, ale i samotné paní učitelky, které mnohdy
měly nemalé problémy
s "identifikací" svých kolegyň.
- sm -

V srpnu 1993 se začaly vydávat první pasy
České republiky, jejichž platnost končí v tomto
roce.
S ohledem na skutečnost, že některé státy (např.
Itálie, Německo apod.) posuzují platnost cestovního dokladu i půl roku před skončením jeho platnosti, upozorňujeme občany cestující do zahraničí,
že v současné době mohou požádat o vydání nového cestovního pasu bez delšího čekání.
Podívejte se proto už dnes, zda máte platný
cestovní pas nebo zda jeho platnost nekončí, případně porovnejte, zda vaše současná podoba odpovídá fotografii ve stávajícím cestovním pasu
a zkontrolujte, zda váš cestovní pas není poškozen,
či není porušena celistvost, zejména datové stránky.
V případě, že zjistíte některou z uvedených závad, požádejte ihned o vydání nového cestovního
pasu. Předepsaný tiskopis obdržíte na každém matričním úřadu v republice a v Berouně také v budově Policie ČR, kde jedno z pracovišť odpovídá za
správnost vyhotovení těchto dokladů. Vyplněnou
žádost o vydání cestovního pasu, společně s jednou
fotografií, příslušným správním poplatkem (zpravidla 200,- Kč, u dětí do 15 let 50,- Kč) a osobními doklady (např. občanský průkaz nebo rodný
list) můžete podat u kteréhokoli matričního úřadu
a v budově Okresního ředitelství Policie ČR
Beroun (odbor správní Městského úřadu Beroun).
Zároveň upozorňujeme občany, aby si zkontrolovali platnost občanských průkazů. Dva měsíce
před ukončením platnosti lze požádat o vydání nového občanského průkazu.
O nový občanský průkaz si požádejte i v případě změny bydliště, změny stavu nebo ztráty občanského průkazu.
Matrika MěÚ Zdice

Ze zasedání zastupitelstva mûsta Zdice
12. 3. 2003
• souhlas s hospodařením města za rok 2002 bez
výhrad
• schválilo rozpočet města na rok 2003, který byl
zpracován na základě požadavků vedoucích jednotlivých zařízení, určení priorit v investicích a při respektování vyrovnanosti příjmů a výdajů.
• vzalo na vědomí zprávu hlavní inventarizační
komise a schválilo odpis majetku
• vzalo na vědomí zprávu o hospodaření s Fondem
rozvoje bydlení v r. 2002, souhlasilo s vyhlášením
výběrového řízení na poskytnutí půjček z fondu
bydlení a současně jmenovalo členy výběrové komise: ing. Pánek, ing. Vožeh, pí. Hůrková,
pí.Tišerová
• souhlas s Programovým prohlášením pro město Zdice a přilehlé části Černín a Knížkovice.
Realizace akcí bude závislá na finančních podmínkách města.
• souhlas se jmenováním paní Jany Borecké do
funkce ředitelky MŠ Zdice, Žižkova 390, okres
Beroun
• zřídilo v souladu se zákonem o obcích osadní
výbor v části obce Knížkovice, určilo jeho členy
a zvolilo Bohumila Mudru jako předsedu osad-

ního výboru
• souhlas s poskytováním odměn předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města a neuvolněným členům zastupitelstva
• souhlas s navrhovanou změnou zástupce města
ve společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Nově
by město zastupoval JUDr. Václav Bubník místo
dosavadního zástupce ing. Gustava Součka
• schválilo bezúplatný převod chaty v lokalitě
Nový Jáchymov Okresní radě Junáka Beroun
• souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
mezi městem Zdice a obcí Stašov za účelem projednávání přestupkové agendy pro obec Stašov
• souhlas s nepodáním žaloby na firmu KAVEX
o zaplacení penále z prodlení s tím, že pohledávka
bude vyrovnána formou dodání materiálu a provedením prací na úpravě povrchu v ul. Barákově
a Partyzána Košťálka
• Diskuse byla zaměřena především k jednotlivým položkám rozpočtu, investičním akcím, závěrečnému účtu, bezdrátovému rozhlasu, využití školní jídelny, úpravy hranice katastrálního
území Zdice-Černín, prodejních akcí ve
Společenském domě apod.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

·kolka opût samostatná
Chtěla bych tímto poděkovat paní Holečkové,
paní Ondrové a panu Horovi za to, že svým zastupováním všech rodičů naší školky dokázali vyřešit ku prospěchu nás všech pro nás tak zoufalou situaci.
Postavili se za nás rodiče všude, kde jen bylo třeba, i když mnohdy šance na úspěch byla mizivá.
Myslím, že už z toho vyplývá, že naše rada školy není zbytečná, a co je důležité, že má ty správné členy.
Naše školka je opět samostatná a nezbývá, než se
těšit z toho, že paní Borecká byla jmenována opět do
funkce ředitelky. Slučování školek, o kterém bylo
rozhodnuto těsně v závěru minulého volebního období, mi připadalo jako nesmysl. Vždyť se tím ničilo něco, co už značnou dobu sloužilo lidem a hlavně dětem k nejvyšší spokojenosti. Myslím, že skutečnost, že do této školky směřují rodiče nejen se
svými prvními, ale i dalšími potomky, je toho jasným příkladem. Nebude to tím, že se jim práce školky pod vedením paní ředitelky Borecké zdá být přinejmenším dobrá? Vždyť i přes usilovnou snahu vyhovět všem žadatelům, se vzhledem ke kapacitě
školky nepodaří umístit vždy všechny děti. Paní
Borecká totiž pro školku žije, vždy se nám rodičům

snažila vyjít vstříc. Vždyť kolik toho ona sama ve
svém volném čase, často za pomoci rodiny, opravila
a upravila ve školce a okolo školky. Proto si myslím,
že přání, aby se nám paní ředitelka Borecká vrátila
zpět, nebylo jen mým přáním, ale že stejně smýšlejí
i další rodiče. Moje dcera byla nešťastná, že jim vzali jejich paní ředitelku, když byla tak hodná. Co odpovědět na její otázku: Proč? Nad tím se asi nikdo
nepozastavil. Také děti chtěly vědět, proč na místo
jejích oblíbené paní ředitelky Borecké nastoupí někdo, koho neznají a kdo se jim nesnaží podat vysvětlení. Vždyť je to pedagog! A kdo jiný by jim to
měl vysvětlit lépe, než ten, kdo byl pověřen a kdo
se v tomto oboru jistě léta vzdělával.
Chtěla bych také poděkovat novému zastupitelstvu města, které se tak pozitivně postavilo k našemu problému. Ochotně upřednostnilo naši žádost
o zrušení nového právního subjektu vzniklého
sloučením obou MŠ, a to i přes spoustu jiných problémů, které jim bezpochyby nové volební období
přináší. Myslím, že málokdo uvěří, že to nebyl předem naplánovaný a promyšlený tah bývalé rady
města sloučit obě MŠ a vzít nám naši paní ředitelku Boreckou. Navíc nám nikdo nebyl schopen po-

Dûtsk˘ tábor - âastoboﬁ
Provozovatel: Společenský klub Zdice, Husova
369, 267 51 Zdice, Tel.: 311 685 186, 603 382 191.
Hlavním vedoucím je Přemysl Landa. Tábor se bude konat v rekreačním zařízení ČASTOBOŘ (7 km
Sedlčany). Děti budou ubytovány v chatkách po
3 a 4. Tábor je vybaven splachovacím WC, sprchami, umývárkou, fotbalovým, tenisovým, nohejbalovým a volejbalovým hřištěm, hlavní jídelnou, terasou a obchodem. Zaměřením tábora je sportovní
a poznávací činnost. V programu je dále zahrnut
výlet parníkem a jízdy na koních.
Tábor se koná v termínu - neděle 29. 6. - sobota
12. 7. 2003. Cena: děti do 10 let - 2.800,- Kč, děti
nad 10 let - 3.100,- Kč (rozdíl v ceně je z důvodu
stravování - dle provozovatele zařízení).
Informace a přihlášky ve Spol. domě Zdice
Po - Pá 7 - 15.30 hod., tel.: 311 685 186,
603 382 191.
skytnout k tomuto rozhodnutí žádné rozumné vysvětlení. Proč chtěl někdo brát paní Borecké práci,
kterou má jako životní poslání? Vždyť ji plní jako
málokdo ve prospěch a maximální spokojenost
ostatních, a hlavně dětí. Že by snad měl někdo
obavy, že ho svou pílí, důsledností a vytrvalostí
může ohrozit? Nikdo s čistým svědomím se nemusí bát. Paní Borecká není vypočítavý ani sobecký
člověk. Proto o ní naše děti mohou kdykoliv říci naše hodná paní ředitelka. Pevně věřím, že to tak
v budoucnu zůstane.
Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat našemu novému zastupitelstvu v čele s novým starostou Mgr. Miroslavem Holotinou, že nám začíná
vracet důvěru v tak dlouho očekávanou demokracii
a svobodu projevu. Děkuji všem zúčastněným za
pochopení a podporu při řešení našeho problému.
Jitka Jeníčková
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V recitační soutěži základních škol, která se
konala
6.
března
v Králově Dvoře, byli
reprezentanti
zdické
školy ve svých kategoriích velice úspěšní.
Představujeme je na
snímku: v 1. řadě
zleva Julie Freyburgová
(3. místo), Luboš Koče
(2. místo), Nikola
Hejdová (1. místo),
Nela
Rajtmajerová
(1. místo), vzadu zleva
Eliška
Němcová
(2. místo) a Markéta
Holotinová (1. místo).
Foto: - sm -

Ze Ïivota Z·
Pomalu ale jistě se blížíme třem čtvrtinám školního roku 2002/2003, 16. dubna bude pedagogická
rada - hodnocení prospěchu a chování žáků.
Už nyní se začíná zhodnocovat to, čemu se žáci
naučili. Proběhly olympiády v českém jazyce, dějepise a zeměpise. V pátek 21. března počítají žáci celorepublikovou matematickou soutěž Klokan. Čekají
je olympiády ve fyzice, biologii a matematice.
Na 1. stupni proběhly také 2 soutěže - Dětská
scéna, kde naši žáci dosáhli značných úspěchů. Ve
čtvrtek 20. března proběhne v hudební škole
Stella Maris pí. Tauberové soutěž ve zpěvu
„Králodvorská koruna“.
11. 3. a 18. 3. navštívila žáky 1. stupně paní Palková
a učila děti vyrábět ozdoby.
18. března žáci dramatické výchovy sehráli pro
Ústav sociální péče a ZŠ v Lochovicích pohádku
Zlaté srdíčko. Měli úspěch a pan režisér Landa byl
spokojen.
25. v úterý sehrají žáci - fotbalisté naší školy zápas s vylosovanou školou Broumy o pohár Cocacola Cup, trenér je p. Mudra.
Mgr. Miluše Holceplová
ředitelka školy

Zmûna pracovní doby
Spoleãensk˘ klub Zdice
- od 1. 4. 2003:
Po - ât 7 - 15.30 hod.
Pá 6 - 14.30 hod.
Pﬁemysl Landa, vedoucí Spol. klubu Zdice

Hospodaﬁení
Spol.
klubu
a Mûstské knihovny v r. 2002
Příjmy:
Tržby za vlastní výkony
790.090,- Kč
Úroky
554,- Kč
Výnosy z prodeje majetku
4.555,- Kč
Provozní dotace
1.049.202,- Kč
CELKEM:
1.844.401,- Kč
Výdaje: Spotřeba materiálu
(nákupy - knihy, potřeby,...)
147.859,- Kč
Spotřeba energie (el., plyn)
196.740,- Kč
Spotřeba - voda
6.008,- Kč
Opravy a udržování (malování)
75.781,- Kč
Cestovné
14.561,- Kč
Ostatní služby (veškeré výdaje, kultura) 489.122,- Kč
Mzdové náklady
688.129,- Kč
Zákon. soc. pojištění
186.530,- Kč
Ostatní pojištění
2.886,- Kč
FKSP (stravné - zaměstnanci SK)
11.081,- Kč
Jiné náklady (poplatky ČS a.s., OSA) 9.242,- Kč
CELKEM:
1.827.939,- Kč
CELKEM ZISK:
+ 16.462,- Kč
Městská knihovna
Příjmy:
Tržby za vlastní výkony (půjčovné)
12.300,- Kč
CELKEM:
12.300,- Kč
Výdaje:
Spotřeba materiálu
(nákupy - knihy, potřeby,...)
87.535,- Kč
Spotř. energie (el., plyn)
25.039,- Kč
Spotřeba - voda
678,- Kč
Cestovné
281,- Kč
Ostatní služby (další výdaje)
15.222,- Kč
Mzdové náklady
138.176,- Kč
Zákon. soc. pojištění
48.369,- Kč
Ostatní pojištění
448,- Kč
FKSP (stravné - zaměstnanci SK)
2.763,- Kč
CELKEM:
318.511,- Kč
CELKEM ZISK:
- 306.211,- Kč
Přemysl Landa, vedoucí Společenského klubu Zdice
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SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
ÎIVOTNÍ JUBILEA

PODùKOVÁNÍ

Životní jubilea v měsíci dubnu 2003 oslaví:
94 let - Marie Spoustová, Zdice
90 let - Zdeňka Smutná, Zdice
86 let - Anna Nováková, Zdice
86 let - Libuše Nováková, Zdice
84 let - Zdeňka Kocmanová, Zdice
84 let - Anna Maříková, Černín
84 let - BarboraVenigová, Zdice
83 let - Izidor Kačerík, Zdice
83 let - Jiří Procházka, Zdice
82 let - Marie Očenášková, Zdice
81 let - Květoslava Ježková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Děkuji
všem příbuzným a známým za projevenou soustrast nad bolestnou ztrátou tatínka a maminky ULBERTOVÝCH.
Dcera Blanka Kubíčková s rodinou.

NARODILI SE
24. 2. Miroslav Raboch, Zdice
27. 2. Adéla Kadeřábková, Zdice
13. 3. Michal Harčar, Černín
15. 3. Klára Janoušková, Zdice

OPUSTILI NÁS
25. 2. Karel Červenka, Zdice 58 let
26. 2. Jiřina Přívratská, Zdice 81 let
27. 2. Václav Prachňar, Bavoryně 64 let
9. 3. Věra Štětková, Zdice 74 let

VZPOMÍNKA
28. března uplynulo 21 let, co
nás opustil náš milovaný manžel a tatínek pan RUDOLF
MUŽÍK z Bavoryně.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Manželka a syn.

❁❁❁❁❁❁
Dne 14. dubna 2003 uplyne
10 let od úmrtí pana VLADIMÍRA HRUBÉHO.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka a děti s rodinami.

BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 25. 4. 2003 slaví JAROSLAV a BOŽENA
FEYEREISLOVI zlatou svatbu.
K tomuto krásnému výročí přeje dcera a syn
s rodinami hodně zdraví, štěstí a lásky.

❁❁❁❁❁❁
Dne 26. dubna 2003 uplyne
5 roků, kdy mě opustila manželka paní BĚLA PATEROVÁ
z Černína.
Stále vzpomíná manžel.

SPOLEâENSK¯ KLUB PO¤ÁDÁ
9. 4. 2003 (st) - Jarní koncert
- účinkují: Dětský pěvecký sbor SKŘIVÁNEK,
Zdický vokální sbor, Swingový orchestr SPECIÁL
a další hosté. Začátek v 18 hod., vstupné 40,- Kč,
předprodej místenkových vstupenek: Spol. dům
Zdice Po - Čtv 7 - 15.30 hod., Pá 6 - 14.30 hod.

14. 4. - 18. 4. 2003 - Velikonoční výstava - MěÚ
18. 4. 2003 (pá) - Velikonoční diskotéka DJ Aleše
Růžičky - začátek ve 21 hod., vstupné 30,- Kč
26. 4. 2003 (so) - Na tý louce zelený - hrají sólisté
a členové HD Karlín, Společenský dům Zdice
- začátek v 18 hod.
Přemysl Landa
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Balet je moje radost
Měli jste jako žáci 5. třídy základní školy jasnou
představu o svém budoucím povolání? Říkáte, že
neměli? Nejste určitě sami. Ráda bych vám ale
představila toho, který se pro svou budoucí profesi
rozhodl v 11 letech a jde za svým cílem. Moje
otázky patřily patnáctiletému Martinu Šintákovi,
studentu Taneční konzervatoře hlavního města
Prahy, kde se na svoje, ne zcela běžné povolání,
připravuje.
Proč jsi se rozhodl pro studium baletu?
Musím začít od začátku. Když mi bylo tak 5 - 6
let, tak jsem si pořád poskakoval a rád se nakrucoval podle hudby tak, jak jsem to viděl v televizi.
Maminka zjistila, že by se tato záliba dala dělat
pod odborným vedením v tanečním oddělení LŠU
v Berouně, kam jsem pravidelně dojížděl od 2. třídy vždy 1x v týdnu k paní profesorce Janě
Nygrýnové. Ta mi řekla, že bych mohl studovat na
konzervatoři a vysvětlila mi, co se tam učí a co
bych mohl dělat po skončení studia. Připravila mě
také na přijímací zkoušky, které jsem v 5. třídě dělal a dopadly pro mne úspěšně.
Jak přijímací zkoušky probíhaly?
Museli jsme předvést, zda umíme rozeznávat
dobře rytmus, zda jsme ohební a pohybliví, zda dobře slyšíme hudbu a máme smysl pro taneční cítění.
Kolik vás bylo přijato?
V našem ročníku jsou dvě třídy, jednu tvoří
Pražáci, druhá jsou mimopražští. Ve třídě máme 21
děvčat a 10 chlapců. Se dvěma spolužačkami, a to
Zdeňkou Kerlesovou a Isou Silvovou, jsem už třikrát vystupoval na školním plese zdické ZŠ.
Které odborné předměty máte na konzervatoři?
Od 1. ročníku máme každý den 2 hodiny klasického tance, 2x týdně po 2 hodinách taneční gymnastiku a 1 hodinu povinného klavíru. Postupně se
počet těchto odborných hodin zvyšuje. Nyní jsem
ve 4. ročníku a k uvedeným hodinám přibyla 2x
týdně scénická praxe, 1x týdně improvizace. Od
5. ročníku se budeme zabývat dějinami tance a baletu, čekají nás dějiny hudby a výtvarné výchovy,
přibude historický tanec, šerm, tanec s partnerem,
lidové tance naše i cizí.
Jak jste při výuce tance zkoušeni a známkováni?
Profesoři si zapisují pro sebe hodnocení každodenního tréninku, ale známku nám píší do indexu
1x za měsíc. Dvakrát do roka máme komisionální
zkoušky.
Už jsi se měl možnost představit na prknech,
která znamenají svět?
Ve 2. ročníku jsem účinkoval v baletu
Louskáček, který jsme dělali ve spolupráci s divadlem z Ústí nad Labem. Při zájezdech jsme předvedli tento nádherný balet ještě v Jablonci nad
Nisou, Karlových Varech, Děčíně a také
v Německu. Malou roli jsem měl také v baletu
Šípková Růženka, který se hrál v divadle Státní
opera Praha (bývalé Smetanovo divadlo). Každý
rok má naše škola v závěru školního roku absolventský koncert, na kterém účinkuji. Ve 2. ročníku
jsme měli tento koncert ve Stavovském divadle
a měl jsem tu čest, že jsem vystupoval jako jediný
z 2. ročníku. Ve 3. ročníku jsem na závěrečném
koncertu účinkoval také v několika vystoupeních,
např. jsem tančil Pas de troix z baletu Louskáček.
Všechna naše vystoupení s námi nacvičila paní
profesorka Olga Šulcová.
Jak prožíváš vystoupení na divadelních prknech?
Působí to na mne úžasně, jsem ve svém živlu.
Celou atmosféru plně prožívám, vzájemně si se
spolužáky fandíme, povzbuzujeme se. Potlesk diváků je velikou odměnou. Moc si vážím toho, že už
jsem směl účinkovat tam, kde tančí známí tanečníci a tanečnice.
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Lehkost provedení baletního prvku je výsledkem
nadání a poctivého tréninku Martina Šintáka, studenta 4. ročníku taneční konzervatoře. Foto: - sm Které máš vzory?
Mám jich hodně, např. je to Jiří Jelínek, Stanislav
Fečo, Vlastimil Harapes, Luboš Hajn, bratři
Bubeníčkové, Jaroslav Slavický (řed. naší školy),
Miroslav Hajn (náš profesor na klasický tanec),
z tanečnic obdivuji Terezu Podařilovou, Zuzanu
Pokornou. Ze zahraničních se mi líbí Michail
Baryšnikov a Maja Plisecká.
Jak trénuješ?
Je jasné, že musím denně doma cvičit baletní
prvky. Víc mě ale baví, když cvičíme ve škole při
klavíru. Chci mít techniku tance co nejlepší. Moc
mi v tom pomohla ve 2. a 3. ročníku paní profesorka Kovářová. Musím na sebe prozradit, že nemám rád prázdniny. Potřebuji si sice odpočinout,
ale po několika dnech volna už se mi stýská po pravidelném školním tanečním systému.
Jaké máš koníčky?
Balet je vlastně mým velkým koníčkem. S tím
souvisí i moje sbírání fotografií tanečníků s jejich
podpisy. Pokud mám volný čas, jezdím rád na kole, plavu, poslouchám moderní i klasickou hudbu,
hraji na klavír. Z vážné hudby mám rád Smetanovu
Mou vlast a hudbu z baletů Louskáček, Labutí jezero a Šípková Růženka.
Jak prožívají tvoje studium rodiče?
Maminka mě vlastně ke všemu přivedla a všechno se mnou prožívá. Tatínek to nebere tolik emocionálně, ale zajišťuje mi studium finančně a když je
třeba, vozí mě na vystupování.
Dovedeš si představit svou budoucnost po
ukončení konzervatoře?
V 8. ročníku dělají studenti konkurzy do různých divadel. Je možné jít také studovat dál na
AMU. Já bych chtěl po maturitě a absolutóriu jít
hned do angažmá. Mým snem je tančit v budoucnu
např. v Národním divadle, rád bych se dostal třeba
i na zahraniční scény. Až už mě tělo nebude poslouchat, chtěl bych tanec vyučovat. Prostě řečeno:
celý život bych se chtěl věnovat baletu.
P. S.: Martine, děkuji za rozhovor a držím ti palce.
Ať se ti tvoje sny splní. Poctivá příprava, umělecká
pokora a tvoje neustálá snaha o zdokonalování ti
k úspěchu určitě pomohou Je dobře, že takové
vlastnosti už nyní máš.
Jana Smíšková

připravilo pro občany města sběr komunálního velkoobjemového odpadu (nikoliv tedy odpadu pocházejícího z jakékoliv živnosti, podnikání
či firmy).
Kontejnery budou připraveny v následujících lokalitách a čase:
v sobotu 12. dubna
1) ČERNÍN, náves 11 - 16 hod.
2) KNÍŽKOVICE, náves 11 - 16 hod.
3) ZDICE - před Kovošrotem Zdice 11 - 16 hod.
4) ZDICE - parkoviště před sportovní halou TJ
11 - 16 hod.
a v neděli 13. dubna
5) ZDICE - u prodejny potravin ALPRO, Hornická
ul. 11 - 16 hod.
6) ZDICE - parkoviště vedle MěÚ, Komenského
ulice 11 - 16 hod.
7) ZDICE - před kotelnou na sídlišti, Velizská
ulice 11 - 16 hod.
8) ZDICE - Našich Mučedníků - u trafostanice
11 - 16 hod.
Ukládán může být např. tento odpad - textil, dřevo, kovy, papír, odpad ze zeleně, zemina, kameny,
smetky, malé množství cihel, betonu, tašek, keramiky, větší kusy skla či plastů.
!!! Kontejnery nenahrazují popelnice a neslouží
k ukládání pneumatik a nebezpečného odpadu
(např. oleje, barvy, baterie, různá rozpouštědla,
kyseliny apod., ledničky a televizory) !!!
Pro tyto druhy odpadů bude organizován svoz
zhruba v měsíci květnu.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Hráli jsme
v Lochovicích
Po úspěšné premiéře pohádky "Zlaté srdíčko",
kterou jsme hráli zdickým dětem i ostatním občanům našeho města 19. února, jsme měli příležitost
vystoupit 18. března v Lochovicích. Pohádku jsme
hráli pro místní základní školu a pro Ústav sociální péče pro mentálně postižené. Svým vystoupením jsme získali veliký ohlas. Diváci dali vytrvalým potleskem najevo, že se jim pohádka velice líbila a projevili zájem zhlédnout vystoupení ještě
jednou. To však nebylo v našich možnostech.
Přesto jsme slíbili, že uděláme vše, co bude v našich silách, aby se s námi opět mohli setkat při
představení naší další hry.
Pan režisér Přemysl Landa měl z našeho úspěšného vystoupení radost, s o to větší chutí jsme začali připravovat novou komediální hru.
Petra Němcová, 9. A

Mateﬁské centrum
Sluníãko
Mateřské centrum Sluníčko při MŠ, Zahradní ul.
ve Zdicích zve maminky a děti na pohádky.
První přijede zahrát Divadelní společnost
Ludmily Frištenské - Úsměv z Chotěboře v úterý
8. dubna v 10.45 hod. s názvem Zdravěnka na jaře.
Druhou pohádku uvede Divadelní společnost pana
Husáka z Prahy v úterý 29. dubna v 9 hod. s názvem
Slůně. Cena představení vždy 40,- Kč.
Zdeňka Pacourková, ředitelka MŠ
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Tekut˘ kov ze Svaté
V paměti lidí ze školních let zůstává naleziště
rudy rumělky, odborně nazývané cinabarit, důl na
Jedové hoře u Komárova. Pražením se zde získávala stříbrošedá, za normální teploty tekutá rtuť.
O historii tohoto dolu, kde hlavním dobývaným
nerostem byla železná ruda a jako vedlejší produkt
těžby ruda rumělka, jsem psal v článku " Jedová
hora a falešné mince" ve Zdických novinách č. 85
v roce 1998. To, co jsem tehdy nevěděl, byl dvojí
název hory. Jedová hora vznikl na základě poznatků, že lidé pracující na dobývání a zpracování železné rudy trpěli příznaky otravy, způsobené rtuťovými parami a vlastní rudou rumělkou, která se vyskytovala jako jasně červená vrstvička na rudohnědé železné rudě. Zprávy o časté otravě havířů a hutníků zneklidňovaly tehdejší vrchnost, neboť jim to
způsobovalo potíže při získávání nových pracovníků do dolu i do hutě. Proto bylo zcela uměle zvoleno nové pojmenování této hory, hora Dědova.
Proto se na mapách vydávaných v různých dobách
uvádělo jméno hory někdy jako Jedová, jindy zase
jako Dědova.
Ze studie Jana Urbana o hornické činnosti na
Hořovicku a Křivoklátsku v minulých staletích se
dozvídáme, že koncem první poloviny šestnáctého
století se objevují první zprávy o dolech na rumělku, tedy na rtuť u Svaté nedaleko Berouna.
Nacházely se na jih a jihovýchod od obce, zatím co
ve směru severním mezi Svatou a Hudlicemi byly
doly výhradně na železnou rudu. Jejich prvním majitelem se stal Jan z Valdštejna, který byl od roku
1544 pánem na Točníku a Žebráku. Mezi ním a havíři vznikly spory, jejichž původ není v zachovalých materiálech uveden. Od té doby změnily doly
u Svaté několikrát svého majitele. Zástavou přešly
doly na rtuť na rod Týřovských z Týřova a později,
roku 1568 zde začali dolovat norimberští měšťané
Wolf Krabber, Georg Schafzelezar a Erasmus
Prenner. I oni po několika letech doly opouští.
Podle záznamů se jednalo o dva doly. Důl zvaný
Petr dosáhl hloubky 35 m a dolovalo se na něm hlavně stříbro a vytěžená ruda obsahovala i stopy zlata.
Na druhém dole zvaném "U tří korun" byly zahájeny
práce roku 1587. Důl dosáhl padesátimetrové hloubky a těžila se na něm výhradně ruda rumělka.
Po roce 1608 zprávy o dolech chybí a začínají se
objevovat až po roce 1685, kdy přešlo panství
Křivoklát do rukou Jana Josefa Valdštejna. V lednu
roku 1690 se na dolech ještě pracovalo a vybírala
se ruda rumělka. Po té byly doly opět opuštěny.
Jejich nové vzkříšení nastalo až roku 1715
a o rok později bylo na zásobě evidováno 50 liber
t.j. 27 kg rumělky. V 18 století doly nesly jméno
Jan Evangelista, Helena a Josef. V listopadu roku
1716 byl na doly povolán prubíř, aby havíře naučil
co nejpřesněji oddělovat rumělku a neponechávat ji
v křemeni a v kyzu. Kvalitní vytříděná rumělka se
používala na výrobu barev, k postříbřování a pozlacování a také pro tehdejší léčebné prostředky.
V roce 1721 se zde postavila huť na výrobu rtuti. Rumělka se na povrchu pražila a uvolněné rtuťové páry se prudce zchlazovaly v tekutý stříbrošedý kov. O zdraví škodlivé práci jsem se již zmínil
v úvodu. Od roku 1725 do února 1727 se na dole
získalo celkem 145 kg kvalitní surové rumělky
a mimo to se vypražilo přes 640 kg rtuti. Dolování
se začalo vyplácet a majitelům dolů přinášelo nemalé zisky. V roce 1739, kdy se majitelkou panství
stává Anna Marie Fűrstenbergová, se zřizuje na dolech u Svaté horní kancelář a dolování jde do poslední fáze rozkvětu, která trvá zhruba do roku
1760. V roce 1749 uvádí dokumenty, že bylo vypraženo přes 286 kg rtuti a získáno bylo 25 kg prvotřídní čisté rumělky.

Výstava KČT nabízela mnoho zajímavých fotografií z historie zdických turistů a dále velice hezké fotografie Jakuba Kencla z brdské přírody. Na snímku jednatel odboru Miroslav Zálom a předseda odboru
Bedřich Vrba se členkami turistického klubu.
Foto: - sm -

Vernisáž výstavy, uspořádané u příležitosti 80. výročí založení Klubu českých turistů ve Zdicích, byla doprovázena pěkným kulturním programem, který připravili zástupci jednotlivých oddílů. K vystoupení přibrali i své přátele ze Zdického smíšeného vokálního sboru.
Foto: - sm -

V˘stava Klubu ãesk˘ch turistÛ
V pátek 21. března 2003 byla na Městském úřadě ve Zdicích zahájena výstava zdického KČT, kterou oddíl uspořádal u příležitosti 80. výročí svého
založení. Vernisáž, která byla bohatě navštívena,
zahájil v 16 hodin ve slavnostním prostředí obřadní síně pan Miroslav Zálom. Přivítal srdečně starostu města pana Mgr. Miroslava Holotinu, paní
ing. Jaroslavu Sedláčkovou z Ústředí KČT, pana
Jana Laibla za oblast Berounka, pana
Krumphanzla za TJ Lokomotiva Zdice a všechny
přítomné. Historii KČT ve Zdicích nastínil ve
svém projevu předseda oddílu pan Bedřich Vrba.
Na úspěchu kulturní části vernisáže se podílely
všechny oddíly KČT, protože každý z nich zajistil
část kulturního programu. Pro návštěvníky vernisáže připravily členky turistického oddílu pestrou nabídku výborného občerstvení.
Výstavu rozdělili pořadatelé do dvou částí.

První představuje pomocí fotografií a dokumentů
průřez historií zdických turistů, s kterou se mohli
seznámit čtenáři Zdických novin v jejich lednovém, únorovém a březnovém čísle. Podrobně ji zachycuje i dobře zpracovaná brožura, která byla vydaná k oslavám. Druhá část výstavy patří zajímavým fotografiím pana Jakuba Kencla, který objektivem svého fotoaparátu zachycuje obrazy brdské
přírody.
Výstava potrvá až do 29. března, kdy se ve
Zdicích v rámci oslav 80 let turistiky v našem městě uskuteční oblastní sraz k zahájení turistické sezóny 2003. Na jeho účastníky čeká trasa 8 km pochodu Zdicemi a okolím se startem i cílem ve
Společenském domě. Na trase pochodu je pamatováno i na zastávku na výstavě. Vždyť by byla určitě škoda, kdyby si zajímavou výstavu neprohlédli
i turisté z jiných měst.
- sm -

O dříve prováděné hornické činnosti na Svaté
svědčí názvy některých míst v okolí obce, které se
dochovaly dodnes. Tak třeba "Na perku" (hlušina,
odval), "Na šmelcárně" (drtič, třídírna), "U cechhouzu" (cáchovna - místnost, kde se shromažďovali havíři před sfáráním, kde byli určováni na jednotlivá pracoviště, nebo se společně před sfáráním
modlili).
Na Berounsku a Hořovicku se ruda cinabarit rumělka nacházela na četných místech, jako např.
v Jincích, Hořovicích, Svaté Dobrotivé, Krušné
Hoře, ve Hředlích, v Mrtníku, Točníku a Trubské.
Jedině na Jedové hoře u Komárova a na Svaté se cílevědomě rumělka těžila a z ní se pak pražením

získávala tolik potřebná a vzácná rtuť. Kolik lidských životů si tato zdraví nebezpečná činnost vyžádala, dobové dokumenty neuvádějí. Josef Hůrka

Město Zdice hledá zájemce, který by
v červenci letošního roku vykonával
funkci plavčíka na místním koupališti. Přihlášky u tajemnice MěÚ
pí Součkové (tel. 311 685 258) nebo
u ved. MPZ p. Eliáška
(tel. 311 685 478).
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Bajka na ãeská
poﬁekadla
Kdysi se procházel po nekonečné, žluté poušti
velbloud (komu se nelení - tomu se zelení) a potkal půvabné Jaro, které si vesele (veselá mysl - půl
zdraví) prozpěvovalo (lépe zpívati, nežli klívati).
V ruce neslo džbáneček (tak dlouho se chodí se
džbánem pro vodu - až se ucho utrhne), ve kterém
bylo přenádherné třpytivé vajíčko (není všechno zlato, co se třpytí). I zašklebil se velbloud, vycenil své
obrovské žluté zuby (darovanému velbloudu na zuby nehleď), smekl klobouk (s kloboukem v ruce nejdál dojdeš) a povídá: "Drahé, kouzelné Jaro (s uctivostí nejdál dojdeš), odkud pak neseš to přenádherné třpytivé vajíčko (zvědavý bude brzo starý)?"
Jaro však neodpovědělo (mluviti stříbro - mlčeti zlato). Velbloud se urazil a spustil ostřeji (jak ty
mně - tak já tobě): "Hej povídám, hloupě činíš, ty
jedno ošklivé Jaro, (hadr onuci kárá), že mi svého
vajíčka nedopřeješ, ač právě hlady umírám (sytý
hladovému nevěří)!" Nebyla to sice pravda (lež má
krátké nohy - daleko nedojde), ale bláhový velbloud myslel, že takto se soucitným Jarem nejlépe
pořídí (kdo chce s vlky žíti - musí s nimi výti).
Citlivé Jaro se zaleklo (strach má velké oči) jeho
umíněné řeči (hlavou zeď neprorazíš), takže nemohlo ani slova ze sebe vypraviti. Tu se velbloud rozzlobil a obořil se na ubohé Jaro (co nechceš, aby ti jiní
činili - nečiň ty jim) a důrazně řekl (chytrému napověz - hloupému dolož): "Ušetři (kdo šetří, má za tři)
mne již dalšího čekání (čas jsou peníze) a to vejce mi
rychle dej (nepožádáš statků bližního svého)!"
Něžné Jaro poznalo, že nemělo šklebícího velblouda dráždit (chybami se člověk učí) a aby byl
pokoj (moudřejší ustoupí), raději vajíčko velbloudu darovalo (kdo do tebe kamenem - ty do něho
chlebem).
Zaradoval se velbloud, vajíčko pečlivě vyleštil
(čistota půl zdraví), vykopal jamku (kdo jinému jámu kopá - sám do ní padá) a vajíčko do ní dal
(s chutí do toho - půl je hotovo). Pak si na vajíčko
lehl (mladí ležáci - staří žebráci) a jal se je pilně ve
dne i v noci zahřívati (píle dochází cíle), neohlížeje se na námahu, kterou mu to působilo (bez práce
nejsou koláče), neboť se zahřívaním vajec žádné
zkušenosti neměl (každý začátek je těžký).
Nevěděl, jaké zlo tím působí (nevědomost hříchu
nečiní), nespal, nejedl a jen stále pilně zahříval
a zahříval (trpělivost přináší růže), zapomínaje na
vše ostatní (čas k jídlu - čas k dílu).
Kuře se však stále neklubalo, ač se zahříváním
tolik pospíchal (práce kvapná málo platná). Mnozí
mu jeho pošetilé počínaní rozmlouvali (dobrá rada
nad zlato), on se však jen šklebil, cenil zuby
a chechtal (kdo se směje naposled - ten se směje
nejlépe) a zapomínal, že i vajíčko může býti záludné (není růže bez trní).
I stalo se, že jednoho dne velbloud na vajíčko
neopatrně šlápnul (dvakrát měř - jednou řež). Tu
tloukl se zoufale pro rozbité vajíčko do hlavy (škoda rány, která padne vedle) a hojné slzy mu vytryskly z očí (marné kamenu slzy do klína sypati).
Když se shýbl a pohlédl lítostivě na tu zkázu (pýcha předchází pád), tu šlakem trefen se mrtev svalil na zem (každý na světě okolo smrti se plete).
Ono totiž to vajíčko bylo uvařené na tvrdo.
Námaha velblouda byla proto marná (z kozích
bobků bič neupleteš a když, tak jím nezapráskáš).
Ať dělal, co dělal, kuřete se nikdy nedočkal (by
osla do Paříže vedl, komoně z něj neudělá).
Jak vidno z této bajky, pozdě bycha honí nejen člověk (chybovati je lidské), ale i velbloud. A proto.
milá dítka, nekupujte nikdy zajíce v pytli.
Z časopisu Junák č. 7/1946 upravil Josef Hůrka.
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Premiéra se vydaﬁila

Na výstavě plastikových modelů představili v kategorii žáků svoje pěkné exponáty také zdičtí žáci (zleva)
Milan Frýbert, Tomáš Táborský a Jakub Hrubý. Na snímku si právě prohlížejí svoje modely. Foto: - sm V sobotu 22. března 2003 proběhla
ve Společenském domě ve Zdicích první veřejná
soutěž plastikových modelářů místního klubu.
Počáteční obavy pořadatelů, zda bude premiéra
úspěšná a přiláká diváky, se ukázaly liché.
Dobrá propagace akce udělala své. Výstavu
si přišlo prohlédnout více než tisíc diváků.
Potěšující byla vysoká účast soutěžících žáků
a juniorů. Těch bylo dokonce víc než soutěžících
seniorů.
Zájem dětí přilákaly kromě modelů také ukázky
vojenské historické techniky, kterou si děti mohly
na dvoře kulturního domu osobně vyzkoušet.

Mnozí z návštěvníků využili i možnost koupit si
na místě zajímavé stavebnice, a to za výhodné ceny přímo od výrobců.
Za úspěch této akce vděčí klub plastikových
modelářů samozřejmě především Městskému úřadu Zdice, bez jehož podpory by se soutěž nemohla
vůbec uskutečnit. Značnou měrou nám přispěli také další sponzoři z regionu.
Se zpracovanými výsledky akce, jmennými seznamy, oceněním a dalšími podrobnostmi okolo
soutěže vás seznámíme, vzhledem k uzávěrce
Zdických novin, až v příštím čísle.
Ladislav Houba, KPM Zdice

První výstava plastikových modelů, která se konala v sobotu 22. března ve Společenském domě ve
Zdicích, byla úspěšná. Pořadatelé výstavy byli spokojeni a už chystají plány na výstavu v příštím roce. Na
snímku zleva Ladislav Houba, Stanislav Cink, Vladimír Majer a Václav Táborský.
Foto: - sm -

Zimní turnaj fotbalistÛ
FK Olympie Zdice pořádala od ledna do března t.r. celkem čtyři halové turnaje mládežnických
družstev. Zúčastnilo se 9 družstev berounského
okresu a jeden tým z Prahy. Nejúspěšnější bylo
družstvo Rpet, turnaj přípravek vyhrálo a na
turnaji mladších žáků obsadilo druhou pozici.
Na prvním turnaji 11. ledna se představily přípravky. Patronem turnaje byla ředitelka ZŠ ve
Zdicích Miluše Holceplová. Turnaj vyhrály Rpety,
které ani jednou neprohrály. Na druhém turnaji
25. ledna pod patronací předsedy TJ Lokomotivy
Zdice Jana Dudáčka, se utkali dorostenci. Rozdíl
mezi prvním a čtvrtým místem v konečné tabulce
byl pouhý jeden bod. Turnaj vyhrálo družstvo AFK
Loděnice, porazilo druhou FK Olympii Zdice jen
díky lepšímu vzájemnému utkání. Ve třetím turna-

ji 15. února pod patronací starosty města Zdice
Miroslava Holotiny se představili mladší žáci.
První byla SK Praha Střešovice, vyhrála všech pět
utkání s 18 brankami. V závěrečném čtvrtém turnaji 2. března pod patronací předsedy OVV ČSTV
Beroun Ladislava Chramosty hráli starší žáci.
Zvítězilo družstvo Hořovic, které nenašlo přemožitele. Tři vítězné týmy z každého turnaje dostaly
věcné ceny, které věnovali a předávali patronové
jednotlivých turnajů. Na každém turnaji byl vyhlášen také nejlepší brankář a nejlepší střelec.
Na turnaj mládeže finančně přispěli: STRABAG, Město Zdice, František Johan - Kovo Zdice,
Stavebniny - Karel Freyburg, Pavel Šimon - ELISS
ELEKTRO. Poděkování patří také Miroslavu
Sklenářovi a Miluši Vladykové. Karel Dušánek
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Pronajmu ovocný sad (3.630m2)
- na území: ZDICE - HROUDA
Kontakt: Marie Slezáková
tel.: 607 868 753, 251 818 513
Zemědělská technika Beroun, a. s.
PRODEJNÍ SKLAD
HUTNÍHO MATERIÁLU
ŽEBRÁK, Hradní ul. 61

Rozšířil prodejní
sortiment
• Hutní materiály
(profily, trubky,
plechy, sítě atd.)
• Technické plyny vč. PB
• Svařovací potřeby
(elektrody, dráty, hadice)
• Pletivo
(pozinkované, plastované, šestihranné,
okrasné a další)
- ceny Vás příjemně překvapí.
• Ochranné pomůcky
(rukavice, brýle, mycí prostředky apod.)

Kontakt: tel./fax: 311 533 408

Pozvánka do pﬁírody
V rámci oslav "80 let organizované turistiky"
ve Zdicích připravili zdičtí turisté na sobotu
12. dubna již 13. ročník dálkového a turistického pochodu "Hájemství zelené".
Tento pochod je rozšířen i o cyklotrasy a je zařazen do celostátního kalendáře pochodů IVV.
Start a cíl pochodu je ve sportovním areálu TJ
Lokomotiva Zdice. Do místa startu vás odvede
modrá turistická značka jak z nádraží ČD, tak ze
stanice autobusů.
Jednotlivé trasy startují takto:
• výkonnostní turistika
od 6 do 7 hod.: trasy 50, 45, 40 km
od 7 do 8 hod.: trasy 35, 30 km
• rekreační, rodinná turistika a mládež
od 8 do 10 hod.: trasy 25, 20, 15, 9 km
• cyklotrasy startují
od 8 do 9 hod.: trasy 55 a 45 km
od 9 do 10 hod.: trasy 25 km
Před pochodem obdrží každý účastník při prezentaci startovní průkaz s popisem trasy a mapkou.
Cíl všech pěších i cyklotras je do 18 hod. v místě
startu.
V cíli pochodu obdrží každý účastník upomínkový diplom, razítko pochodu, někteří razítka IVV.
Na tomto pochodu lze plnit podmínky OTO
Berounsko, dále Vrcholy ČR (Vraní skála) a zájemci, kteří plní podmínky IVV si mohou druhý
den po pochodu projít ještě individuálně příměstskou trasu IVV okolím Zdic.
Zdičtí turisté zvou proto na tuto akci všechny turisty, mládež a příznivce turistiky a těší se na shledanou na některé z uvedených tras. Bedřich Vrba
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POZOR, NOVÁ SLUÎBA!!!

Čištění peří

Firma

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

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

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

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

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

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

Z DENÍKU
POLICIE âR
6. 2. ZDICE - NP odcizil popelnici před zdravotním střediskem. Neviděl někdo pachatele, popelnice nebyla ještě vyprázdněná.
(Asi si ztrhl pupek!)
7. 2. ZDICE - NP se vloupal do osob. auta před
VAZBOU v dopoledních hodinách a ukradl vrtačku. Neviděl někdo pachatele?
7. 2. ZDICE - Neznámý muž šmíroval ženy při
koupání. Nedávejte příležitost a zatemněte si a dojde-li ke šmírování, volejte ihned Policii, aby pachatele zadržela.
8. 2. CHODOUŇ - NP se vloupal do vozidla
Favorit, kde odcizil autorádio DAEWO.
11. 2. ZDICE - oznámen odběr el. proudu před počítadlem. Je v šetření.
21. 2. KNÍŽKOVICE - Pět NP přepadlo
Ukrajince asi v 21.35, ukradli jim peníze uschované ve skříních. Neviděl někdo pachatele?
22. 2. ZDICE - Na trati Zdice - Libomyšl byl odcizen drážní kabel. Neviděl někdo pachatele?
24. 2. ZDICE - Při silniční kontrole zjištěn řidič,
který před jízdou požil alkohol. Byl oznámen
správnímu orgánu.
27. 2. ZDICE - NP ukradl mobil. telefon z otevřeného vozidla. Je v šetření.
27. 2. ZDICE - Při výstavbě nového podniku byly

odcizeny části hliníkového lešení. V šetření.
28. 2. ZDICE - Poškození garážových vrat je
v šetření.
2. 3. ZDICE - Vypouštění odpadních vod do příkopu je v šetření.
mjr. Bláha, vedoucí oddělení

Zdické meteorologické okénko
V měsíci únoru bylo 10 dní jasných, 2 dny skoro jasné, 3 dny polojasné, 4 dny oblačné, 1 den
skoro zatažený a 8 dní zatažených. Z toho bylo 20
dní mrazivých s teplotou mezi - 0,1 oC až - 10 °C
a 6 dní arktických s teplotou pod - 10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 15 °C 18. 2. (úterý),
- 14 °C 14. 2. (pátek), - 13 °C 13. 2. (čtvrtek).
Nejchladnější den: úterý 18. 2., kdy se teplota pohybovala od - 1 °C do - 15 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 13 °C 28. 2. (pátek),
8 °C 25. 2. (úterý).
Nejteplejší den: pátek 28. 2., kdy se teplota pohybovala od 0 °C do 13 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 964 milibarů, t.j. 723,1
torrů 4. a 5. 2. (úterý, středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1014 milibarů, t.j. 760,6
torrů 17. 2. (pondělí).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2:
3,26 l vody 8. 2. (sobota)
Celkem v měsíci únoru napršelo a nasněžilo:
8,65 l vody na 1 m2.
Josef Hůrka
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