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Zdické noviny informují
Pietní akt
Památka obětí světových válek bude ve Zdicích uctěna ve středu 7. května
v 15 hodin položením květin na jejich hroby. Vyzýváme veřejnost k účasti na
tomto pietním aktu.
Anketa - investiční akce města
Prostřednictvím Zdických novin se vedení města obrátilo již dvakrát na občany se žádostí, aby přispěli svými návrhy ke tvorbě plánu kulturních akcí či
hledání názvu nového náměstí. Starosta města oceňuje, že občané reagovali
na výzvu města a věří v další dobrou spolupráci s občany.
Nyní město vytváří plán investičních akcí, které by v blízké i vzdálenější
budoucnosti bylo třeba uskutečnit. I nyní můžete svými podněty doplnit návrhy připravené městem a navrhnout, co je u nás třeba udělat. Vedení města přivítá vaše připomínky, které můžete zaslat pomocí e-mailu: holotina.zd@atlas.cz nebo předat písemně v podatelně Městského úřadu ve Zdicích.
Sběr komunálního velkoobjemového odpadu
V rámci jarního úklidu připravilo město pro občany Zdic, Černína
a Knížkovic na dny 12. a 13. dubna 2003 sběr komunálního velkoobjemového odpadu. Celkem na 8 místech (4 v sobotu a 4 v neděli) byly připraveny
kontejnery vyhrazené pro tento účel. Jak se ukázalo, byly plně využité, a tak
lze jen věřit, že se občané zbavili opravdu všeho, a nebudou se v okolí města
objevovat černé skládky, ani nebudou odpadem zaplněny příkopy podél silnic. Bylo sebráno 23 tun odpadu a za jeho uložení na skládce včetně nakládky a vykládky kontejnerů a dopravy zaplatilo město 32 000,- Kč.
Generální úklid zavládl také na zdickém sídlišti, kde si jeho obyvatelé
upravovali plochy před svými domy.
Strážníci budou v plném počtu
V programovém prohlášení zastupitelstva města je pamatováno na zkvalitňování činnosti městské policie, její spolupráci s přestupkovou komisí a Policií ČR. V
rozpočtu města je počítáno s obsazením 2 míst městských strážníků. Několik posledních měsíců bylo obsazeno pouze 1 místo, v současné době už je vybrán druhý
strážník. Od 1. května 2003 nastoupí na místo nového strážníka pan Slavoj Luža.
Chodník v Komenského ulici
V minulých několika letech byly ve Zdicích vybudovány nové chodníky
v mnoha ulicích a byl tak výrazně zlepšen vzhled města. Neutěšený stav vykazuje ale chodník v Komenského ulici, kde byl v její nejzápadnější části budován v
posledních letech rozvod plynu či v jiné části rozvod opravován. Nyní se začíná
blýskat na lepší časy i chodníku v této lokalitě. Město zadalo vypracování projektu na jeho nové vybudování, jeho realizace se uskuteční v příštím roce. Určitě
tuto zprávu přivítají nejen obyvatelé Komenského ulice, ale také občané, kteří
chodí do sportovní haly TJ Lokomotivy Zdice či v létě na koupaliště.
Hřbitov vzorně uklizen
Občané přicházející na hřbitov se pochvalně vyjadřují o jeho vzorném pořádku. Úklid byl proveden nejen na hlavních cestách a prostranstvích, ale ta-

Ukázku tvorby vizovického pečiva předvedly šikovné ruce paní Miluše Šímové
(na snímku vlevo), pěkné výrobky ze šustí byly tvorbou paní Jarošové.
Foto: - sm ké pracně mezi hroby, což je třeba zvlášť ocenit. Ptáte se komu patří pochvala? Zaslouží si ji správce hřbitova pan Jaroslav Kosík.
Očkování psů a králíků
Očkování psů proti vzteklině a králíků proti králičímu moru a myxomatóze se
uskuteční v sobotu 3. května 2003 v těchto lokalitách a termínech:
Černín (u zastávky) 8.00 - 8.30 h, Knížkovice (u prodejny) 8.45 - 9.15 h,
Zdice (u kostela) 10.00 - 12.30 h
Očkování králíků - od 12.30 h
Ochranné očkování hradí majitelé psů a králíků. Výjimkou jsou psi slepečtí, u nichž je očkování bezplatné.
Majitelé psů očkovaných individuálně, tj. mimo hromadnou akci, předloží
do 30. 6. 2003 na MěÚ Zdice potvrzení o vakcinaci psa proti vzteklině.
Svoz nebezpečného odpadu
Městský úřad ve spolupráci s firmou Komunální služby Hořovice uskuteční tuto akci v sobotu 31. května 2003. Jedná se o následující druh odpadu: aku
baterie, ojeté pneumatiky, suché galvanické články, vyřazené televizory, televizní obrazovky, vyřazené lednice - kompletní i nekompletní, elektrotechnický odpad (radia, mixery, PC apod.), plechovky od barev nebo se zbytky barev
a laků, nádoby od motorových olejů, fridexu, oleje motorové, převodové, zářivky, výbojky, zahradní chemie.
Sběrná místa: Černín 8.35 - 8.45 h, Zdice - kotelna 8.50 - 9.00 h, Zdice - škola (Žižkova ul.) 9.10 - 9.25 h, Zdice - u kostela 9.30 - 9.45 h, Zdice - Kovošrot
9.30 - 9.45 h, Knížkovice 9.50 - 10.00 h.
Svoz nebezpečných odpadů je pro občany bezplatný. Právnické osoby platí dle ceníku roku 2003.
Dětský den
Město Zdice, TJ Lokomotiva a ZŠ uspořádají pro děti v neděli dopoledne
1. června 2003 DĚTSKÝ DEN s bohatým programem v areálu TJ Lokomotiva Zdice.
Budou předvedeny ukázky kynologie, práce hasičů a leteckých modelářů.
- sm Děti 1. tříd si s
paní Palkovou z
„Květinky“ vyráběly velikonoční
dekorace.
Pomoci jim přišly
maminky, babičky a dokonce 1
dědeček, který je
učil plést pomlázky. Ty se jim
povedly a už čekaly na své použití.
Foto: Alena
Klatovská.

Společenský klub Zdice Vás zve
na koncert skupiny

KRYŠTOF
v čele se zpěvákem Richardem Krajčo

Sobota 24. 5. 2003 - Spol. dům Zdice
Začátek ve 21 hodin Vstupné 170,- Kč
Předprodej vstupenek:
Spol. klub Zdice : Po - Čt 7 - 15.30 hod.
Pá 6 - 14.30 hod.
Tel.: 311 685 186; 603 382 191
Městské informační centrum Beroun
Tel.: 311 654 321
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Inventarizace majetku
mûsta
Na stav majetku města se Zdické noviny ptaly
na MěÚ paní ing. Dany Petákové z oddělení majetku města, dopravy a životního prostředí. Pro
naše občany přinášíme její podrobnou odpověď.
Na základě usnesení Městské rady ve Zdicích
dne 9. 10. 2002 (č. usn. 241), byly jmenovány hlavní a dílčí inventarizační komise a byl stanoven časový plán inventarizací. Inventarizaci majetku provedlo 12 dílčích komisí s celkem 28 členy dle
schváleného časového harmonogramu.
Inventarizace hmotného investičního majetku
(HIM), drobného hmotného investičního majetku
(DHIM), nehmotného investičního majetku (NIM) a
materiálu byla provedena na stav k 31. 10. 2002.
Inventarizace cenin, prostředků na bankovních účtech,
potravin, pohledávek a závazků na stav k 31. 12. 2002.
Stav majetku:
NIM
- do 60 tisíc
316.134,00 Kč
HIM
- budovy
154.222.135,70 Kč
- stavby
65.903.643,93 Kč
- zařízení nad 40 tis. 6.225.907,50 Kč
DHIM - do 40 tis.
16.334.238,80 Kč
materiál - do 3 tis.
1.703.291,00 Kč
ZÁSOBY (ŠJ)
82.625,65 Kč
POZEMKY:
účetní hodnota pozemků
33.933.821,40 Kč
POŘÍZENÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU:
577.320,00 Kč
POŘÍZENÍ HMOTNÝCH INVESTIC:
21.872.809,63 Kč
STAV BĚŽNÉHO ÚČTU:
8.671.905,35 Kč
ÚČELOVÝ FOND (DD):
544.910,00 Kč
SOCIÁLNÍ FOND:
36.225,05 Kč
SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY:
1.408,72 Kč
FOND ROZVOJE BYDLENÍ: 531.159,88 Kč
Členové inventarizačních komisí navrhli vyřazení majetku v těchto zařízeních:
MěÚ, Městská policie, Požární ochrana Zdice,
Černín, Knížkovice, MŠ Žižkova + jídelna, MŠ
Zahradní + jídelna, ZŠ, bytové hospodářství, koupaliště, Městský podnik.
Zastupitelstvo města Zdice dne 12. 3. 2003 projednalo zprávu hlavní inventarizační komise, vzalo
ji na vědomí a schválilo odpis majetku v hodnotě
1.393.883,50 Kč.

Zveme na v˘stavu
Výtvarné oddělení D - centra Zahrádka srdečně zve na výstavu svých prací, která se uskuteční ve výstavní síni zdické radnice ve dnech 26.
- 30. května 2003. Děti se těší, že se přijdete podívat na celoroční přehlídku jejich prací a dozvíte se
o úspěších, které se jim podařilo dosáhnout.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 26.
května od 16 hodin, další dny bude výstava otevřena: 27. a 28. května 10 - 12 h, 13 - 17 h, 29. a 30.
května 13 - 17 h.

O sběr komunálního velkoobjemového odpadu byl 12. a 13. dubna velký zájem. K dispozici bylo 8 sběrných míst. Jedním z nich bylo parkoviště u zdické fary.
Foto: Jitka Součková.

Peãujme o Ïivotní prostﬁedí
(Vybráno ze slohových prací dětí 5. třídy.)
Pokud chceme zachovat kvalitní životní
prostředí a čistou přírodu, musíme se sami
starat, aby nedocházelo k jejich dalšímu znečišťování.
Jedna z cest je třídění odpadů, které produkujeme. Všeobecně je dělíme na recyklovatelné a nerecyklovatelné. Je pravda, že převážná většina odpadů se dá recyklovat. Bohužel však dochází k tomu,
že v našem povědomí není dostatek zodpovědnosti, abychom odpad dělili a třídili tak, aby vyhovoval potřebě recyklace. Nevěříte? Stačí se podívat
do popelnic.
Největším problémem znečištění přírody jsou
bezesporu plastové obaly, zvláště pak tzv. PET lahve. Tento produkt neustále zaplavuje naše skládky,
příkopy podél silnic a různá zákoutí našich lesů. O
tomto druhu odpadu lze říci, že je celosvětovým
problémem.
Některé vyspělé země v Evropě již přijaly
přísnější pravidla pro nakládání s odpady.
Také my musíme být při řešení tohoto problému důslední. Pak se snad i naše příroda

dožije větší čistoty, neboť i ta NAŠE příroda
je v Evropě.
Tomáš Bílý, 5. B
Recyklace odpadu
Jak chránit naši planetu před znečišťováním?
Měli bychom Zemi chránit před znečišťováním odpadky, které dnešní civilizace produkuje. Jednou z
možností je recyklace odpadů.
Každá domácnost by měla třídit svůj odpad
alespoň na tyto hlavní kategorie: kovy, papír, plasty a sklo. Tím budeme všichni pomáhat chránit naši přírodu. Tříděný odpad se může navíc zpracovávat na další výrobky.
Josef Hrudka, 5. B
Komunální odpad
Lidé vyprodukují veliké množství odpadu.
Měli by se ho naučit třídit podle druhu, jinak bude naše Země jedno velké smetiště. Dnes,
když jdu do lesa, válí se tam velké množství odpadků. Měli bychom udržovat čistotu také na ulicích a všechny papíry a jiné odpadky dávat
do košů.
Je škoda, že lidé si neumí vážit hezké přírody,
kterou u nás máme.
Radek Pichlík, 5. B

PODùKOVÁNÍ
Vedení města a redakce Zdických novin děkují touto cestou pánům Ivanu Kolebabovi st. ze Zdic
a Arnoštu Fikarovi z Černína, jakož i členům
Mysliveckého sdružení Zdice za úklid polních cest
od Černína k bývalému železnorudnému dolu
Hrouda, podél cesty do Knížkovic a zpět k benzinové čerpací stanici pod Samohelkou. Touto dobrovolnou prací byl očistěn prostor zaneřáděný nezodpovědnými jedinci, kteří krásnou přírodu zaměňují
za sběrnu druhotných surovin. Je jen hodné politování, že po několika letech zřejmě titíž lidé ve své
trestuhodné činnosti pokračují, ignorujíce práci
druhých i hezké přírodní prostředí pro nás ostatní.

Sběrné místo bylo u Kovošrotu ve Zdicích.

Foto: Jitka Součková.
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Zpíváme a soutûÏíme
"Ve čtvrtek 20. března proběhne v hudební
škole Stella Maris paní PhDr. Tauberové soutěž
ve zpěvu "KRÁLODVORSKÁ KORUNA", řekla paní ředitelka a podávala mi pozvánku.
Co to všechno znamená? Popovídat si s dětmi o
této soutěži a získat nadšení některých z nich.
Janička s Bělinkou chvíli váhaly, ale Otík souhlasil
hned. Dlouho jsem vybírali písničky, které by se
dětem líbily a jak se říká "padly". Každou volnou
chvilku jsme strávili u klavíru a trénovali. Poslední
dvě zkoušky jsme však už zpívali s paní učitelkou
Martinou Rajtmajerovou, která děti z naší MŠ již
třetím rokem ochotně a velmi dobře doprovází na
klavír.
Když nastal den soutěže, začala narůstat tréma,
obavy z nepoznaného a pocit odpovědnosti. Děti
však všechno zvládly a zpívaly opravdu krásně.
Některé z dětí přijeli podpořit i jejich rodiče.
Jakmile soutěž skončila a porota se odebrala k poradě před vyhlášením výsledků, Janička mi šeptala: "Já bych zpívala ještě jednou, jak se mi to líbilo". Tréma byla ta tam a pro mně to byla velká odměna. Stálo to za to. O to víc nás překvapilo vyhlášení poroty, která udělila Janičce Jeníčkové i
Bělince Ondrové 1. místo a Otíkovi Kolářovi 3.
místo.
S radostí jsme se vraceli do školky a sdělovali
všem ostatním dětem a paní učitelkám, že palce,
které nám držely, držely
dobře.
Dana Kliková, MŠ Žižkova ul., Zdice

Zpívám na soutěži.

Kresba: Jana Jeníčková.

ZÁPIS DO MATE¤SKÉ ·KOLY
V ÎIÎKOVù ULICI
A
DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í

8 - 11 a 14 -16 hod.

ZAPISUJEME DĚTI OD 2,5 LET
S SEBOU SI VEZMĚTE OBČANSKÝ PRŮKAZ
A RODNÝ LIST DÍTĚTE.
TĚSÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
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Snímkem se vracíme
k

pěvecké

"Králodvorská

soutěži
koru-

na", kde se našim dětem
20. března dobře dařilo.
V nejmladší kategorii
obsadil 3. místo Otík
Kolář, dvě 1. místa byla

udělena

Janičce

Jeníčkové a Bělince
Ondrové (na snímku
vpravo).
Foto: - sm -

Pﬁedstavujeme Mateﬁskou ‰kolu Zdice v Zahradní ulici
Ve IV. ročníku regionální soutěže Králodvorská
koruna získala dne 20. března Čestné uznání Klára
Vohnoutová z MŠ Zahradní za účast ve zpěvu v I.
kategorii pásmo A.
Zápis dětí do Mateřské školy Zdice v Zahradní
ulici pro školní rok 2003/04 proběhne v úterý
6. května od 8 do 11 hod. a od 14 do 16 hod. v budově MŠ v Zahradní ulici. Zapsány mohou být
děti ve věku od 2,5 do 5 let ze Zdic, Černína,
Knížkovic, Bavoryně, Stašova a Hředel. Rodiče,
nezapomeňte, prosím, na rodný list dítěte. Na vaši návštěvu se těší pracovnice MŠ.
Přiblížila se doba zápisu do Mateřské školy ve
Zdicích, a proto mi dovolte, abych naši trojtřídní
Mateřskou školu v Zahradní ulici blíže představila.
Její nespornou předností je umístění v klidné části
města, kde děti na velké zahradě, bez smogu a dopravního ruchu, tráví svůj pobyt venku od jarních
do podzimních dní a od loňského roku se mohou v
letních měsících koupat v nově zrekonstruovaném
bazénu.
A nyní k naší práci a aktivitám. S dětmi pracují
paní učitelky podle Školního vzdělávacího programu s názvem "Objevujeme svět", podle kterého
předávají a zprostředkovávají dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupin
vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání, založené
na principu uspokojování individuálních potřeb a
zájmů. Rozvíjí jejich samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. Veškeré snažení
směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně
šťastné a spokojené. Ve vzdělání upřednostňují rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého
přirozeného poznávání a denně se věnují rozvíjení
komunikativních dovedností dětí. Péče je věnována dětem talentovaným. Kolektiv učitelek nabízí
kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči o
všechny děti naší školy. Během školního roku se
nejstarší - předškolní děti seznamují formou hry s
anglickým jazykem, další děti navštěvují kroužek
hry na zobcovou flétnu. V naší MŠ již třetím rokem
probíhá výtvarný kroužek D Zahrádka pod odborným vedením pí uč. Palánové a výtvarnice pí
Kadlecové. Tohoto kroužku se mohou, podle
zájmu, zúčastňovat i naše děti spolu s žáky ZŠ.
Rovněž třetím rokem máme v provozu Mateřské
centrum Sluníčko, kam docházejí maminky na mateřské dovolené s malými dětmi. V letních měsících mohou s nimi chodit na zahradu MŠ. Děti,
které do tohoto centra docházely, se seznámily s

mateřskou školou nenásilnou formou a jejich přechod do kolektivu byl bezproblémový. Naše pí učitelky nezapomínají ani na babičky a dědečky z
Domova důchodců ve Zdicích. Předvánoční dobu
jim zpestřují vystoupením dětí a k Velikonocům k
nim děti docházejí s malými dárky, které jistě potěší nejedno srdíčko.
A nyní k našim aktivitám. Prvním výletem, kterým děti vítáme v MŠ, je prohlídka ZOO v Plzni.
Dále máme připraveny návštěvy různých divadel Praha Divadlo S+H, Divadlo v Příbrami..., dále
zveme divadelní soubory do MŠ, kde mohou představení zhlédnout i rodiče s dětmi, které do MŠ nedocházejí. Pěkným výletem, na který se děti těší, je
plavba parníkem po Vltavě v Praze. Dále jsou to
nejrůznější akce dle aktuální nabídky. Mezi oblíbené pěší turistické akce patří návštěva hradu Točník,
dále výlet vláčkem na Karlštejn a školní rok uzavíráme výletem do ZOO v Praze.
Během jednoho školního roku se děti mohou
dvakrát účastnit ozdravného pobytu ve škole v přírodě, dle zájmu rodičů. Naše děti nyní čeká pobyt
ve ŠvP v květnu na Orlíku. Děti se také účastní
předplaveckého výcviku v OA v Berouně nebo v
plaveckém bazénu v Hořovicích, kde si osvojují
základy plavání za odborného vedení instruktorek.
Výčet je bohatý, ale nebyl by úplný, kdybych se
nezmínila o příkladné péči celého pedagogického i
nepedagogického kolektivu, který se o naše děti
stará. A nyní již nezbývá nic jiného, než přijít do
naší MŠ se svým chlapečkem či holčičkou k zápisu a při té příležitosti si prohlédnout všechny prostory a zhlédnout výchovnou práci s dětmi.
Zdeňka Pacourková, ředitelka MŠ Zdice,
Zahradní 801

KLUB ZVONEK - KRÁLÒV DVÒR
uspoﬁádá pro mûsto Zdice, v rámci
celostátního kvûtinového dne boje
proti rakovinû, v prodejnû fa Portas
Zdice prodej kvûtinek.
V˘tûÏek akce bude vûnován pro on kologicky nemocné lidi. Termín akce:
stﬁeda 14. 5. 2003

KULTURA
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Hezk˘ záÏitek

Na jarním koncertu se úspěšně představili také sourozenci Frýbertovi. Na snímku
u klavíru Milan, na příčnou flétnu si zahrála Michaela.
Foto: - sm Ve středu 9. dubna 2003 jsem se zúčastnil ve
Společenském domě ve Zdicích krásné kulturní
akce, která se konala pod názvem "Jarní koncert" a pořádal ji Společenský klub.
Pro potěšení a příjemné pěvecké a hudební zážitky posluchačů vystoupilo celkem 120 zdických
zpěváků a hudebníků soustředěných ve čtyřech
souborech, jmenovitě: 1) Dětský pěvecký sbor
"Skřivánek" složený z 38 dětí nižšího stupně místní ZŠ, 2) Dětský pěvecký sbor "Skřivánek" složený z 32 děvčat vyššího stupně zdejší ZŠ, oba sbory pod vedením paní učitelky Milady Gertnerové a
klavírního doprovodu pana učitele Václava Myšky,
3) Zdický smíšený vokální sbor (35 členný) pod
vedením paní Mgr. Bohumily Vokáčové a klavírním doprovodem pana Davida Jůny a 4) Velký
swingový orchestr "Speciál" (14 členný) se zpěvačkou Janou Urbánkovou a pod vedením pana
Milana Procházky.
Milým a vhodným doplněním vystoupení těchto
čtyř kolektivů byl i hudební příspěvek sourozenců
Milana (klavír) a Michaely (příčná flétna)
Frýbertových a působivý přednes básně
K. J. Erbena "První májová noc" paní Věrou
Dvořákovou. Celý program slovně velice pěkně
a klidně uváděli Petra Němcová, žákyně 9. třídy
a Roman Punčochář, žák 8. třídy zdejší ZŠ. Vše, co
jsem v předešlých řádcích uvedl, ještě umocňuje
vzácná a nebývalá skutečnost, že i sám starosta
města Mgr. Miroslav Holotina je důsledným a věrným trumpetistou swingového orchestru "Speciál".
Pořad, trvající jednu a půl hodiny, sledovalo 113
posluchačů, kteří silou svého potlesku dali jasně
najevo, jak se jim jednotlivá vystoupení líbila.
Myslím, že všichni účinkující mohou být s odezvou své práce, korunované velmi vděčným přijetím
u posluchačů, opravdu spokojeni.
Já osobně, jako zdický patriot, jsem potěšen, že
v našem městě, jako málokterém jiném, existuje
celkem pět kvalitních amatérských souborů. K těm
čtyřem výše jmenovaným musíme samozřejmě přidat ještě velmi činorodý kolektiv divadelních
ochotníků "AZ scény".
Podle uvedených skutečností má kultura z "domácích zdrojů" velmi optimistické perspektivy
a určitě by si ve Zdicích zasloužila ještě větší pochopení a zájem místních občanů.
Ivan Koula

Na hezkém kulturním zážitku z jarního koncertu se 9. dubna podílelo 120 účinkujících. Byly mezi nimi také zpěvačka orchestru
"Speciál" Jana Urbánková (na snímku vpravo) a Věra Dvořáková,
členka ochotnického divadla AZ scéna Zdice.
Foto: - sm -

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci květnu 2003 oslaví:
95 let - Marie Smíšková, Zdice
93 let - Anna Vlčková, Zdice
92 let - Božena Drmlová, Zdice
91 let - Barbora Kauerová, Zdice
88 let - Anežka Hůrková, Zdice
84 let - Jana Tomášková, Zdice
81 let - Albína Rosenbaumová, Zdice
81 let - Václav Kočárek, Zdice
80 let - Miroslav Pazdera, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

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

NARODILI SE
20. 3. Eliška Klimešová, Zdice
23. 3. Daniela Kovácsová, Zdice
1. 4. Štěpán Gracias, Černín

OPUSTILI NÁS
18. 3. Jan Pacák, Bavoryně
28. 3. Julia Valtová, Bavoryně
30. 3. JUDr. Jaroslav Čapek, Zdice
2. 4. Irena Holotinová, Zdice
5. 4. Františka Včeličková, Zdice
8. 4. Marie Štajerová, Zdice

76 let
66 let
58 let
71 let
80 let
78 let

VZPOMÍNKA
Dne 8. 5. by se dožil 100 let
náš stále nezapomenutelný tatínek, dědeček, pradědeček pan
ANTONÍN SLÁDEK, listonoš
ze Zdic.
Rodina Lorencova a Sládkova.

SPOLEâENSK¯ KLUB PO¤ÁDÁ
Úterý 20. 5. - Zájezd do DIVADLA SKELET
Pavla Trávníčka na veselou komedii "TEĎ NE,
DARLING!" Hrají: Pavel Trávníček, Mojmír
Maděrič, Pavel Skřípal, Markéta Hrubešová,
Jaroslava Obermaierová a další.
Odjezd: v 17 hod. ze Zdic
Cena vč. autobusu: 260,-Kč
Předprodej vstupenek: Spol. Dům Zdice
Po - Čt 7 - 15.30 hod. Pá 6 - 14.30 hod.
Sobota 24. 5. Koncert populární skupiny

KRYŠTOF v čele se zpěvákem Richardem Krajčo
Začátek od 21 hod., vstupné 170,- Kč
Předprodej vstupenek: Spol. Dům Zdice
Po - Čt 7 - 15.30 hod. Pá 6 - 14.30 hod.
Tel: 311 685 186; 603 382 191 nebo
Informační centrum Beroun tel: 311 654 321
Čtvrtek 29. 5. - 16 hod. SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
- odpoledne pro důchodce s kulturním programem
* Hudba a občerstvení zajištěno
* vstup zdarma

ZÁJEZD DO PRÒHONIC
Kulturní komise a Společenský klub Zdice připravují zájezd do zámeckého parku v Průhonicích.
Termín zájezdu bude oznámen prostřednictvím plakátů (záleží na rozkvětu rododendronů, jednáme s
Botanickým ústavem v Průhonicích). Na zpáteční cestě bude zastávka v Globusu.
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Velikonoãní v˘stava
Kulturní komise a Společenský klub Zdice připravily na dny 14. - 18. dubna 2003 velikonoční
výstavu. Ve výstavní síni radnice ji zhlédlo opravdu hodně návštěvníků, kteří chválili nápadité a krásné práce dětí i dospělých. Už jenom samotná prohlídka výstavy byla pohlazením na duši, plno návštěvníků si navíc odnášelo, pro potěšení své či svých blízkých, drobné velikonoční
dárky. Pro mnohé byla návštěva výstavy zdrojem
inspirace pro velikonoční výzdobu jejich obydlí.
Z vystavených kraslic bylo těžko vybírat ty nejlepší. Nakonec bylo vybráno 6 nejhezčích, které
vytvořila děvčata z 8. a 9. tříd. Protože pochvalu
a odměnu si zasloužily nejen kraslice, ale i ostatní
velikonoční práce, bylo rozhodnuto odměnit obě
mateřské školy. ZŠ a D - centrum Zahrádka. Pro
nejmenší byly zakoupeny sladkosti, škola a D centrum si vybraly nákup výtvarných pomůcek.
V kategorii dospělých si cenu za velmi pěkné kraslice odnesly paní Jana Kostrhůnová a Marie Lisá.
Odměny pro všechny oceněné mohly být zakoupeny díky sponzorským darům pana Jaroslava
Červenky - firma ACA, pana Karla Freyburga Stavebniny Zdice a pana Vladimíra Majera Realitní kancelář Beroun.
Závěrem bych chtěla poděkovat vedení ZŠ za to,
že uvolnilo děvčata na pomoc při prodávání věcí na
výstavě. Děvčata velmi pomohla, všem patří poděkování, zvláště oceňuji pomoc těch děvčat, která ji
nabídla ve svém volném čase.
Jana Smíšková

Velikonoční výstavu navštívily také děti z MŠ v Žižkově ulici. Na snímku s Katkou Rozsypalovou, která
spolu s dalšími dětmi ZŠ pomáhala na výstavě při prodeji velikonočních výrobků.
Foto: - sm -

KRÁLOVSKÁ HRA
V krajském přeboru mládeže 2003 - základní
kolo C 2 - byly zatím sehrány tři ze šesti turnajů.
1. Turnaj Rakovník - účast 39 dětí
2. Turnaj Zdice - účast 56 dětí
3. Turnaj Kladno - účast 61 dětí
Pořadí po třech turnajích :
1. Lukáš Třešňák: 3 turnaje - 17,5 bodů
4. Vít Heindl: 3 turnaje - 14,5 bodů
10. Anna Rosenbaumová: 3 turnaje - 11,5 bodů
15. Vít Rosenbaum: 2 turnaje - 10,5 bodů
17. Michal Kučera: 3 turnaje - 10,0 bodů
32. Jiří Wallerer: 2 turnaje - 7,0 bodů
49. Martina Sochorová: 2 turnaje - 5,0 bodů
61. Michal Bauer: 1 turnaj - 4,0 body
63. Martin Vorel: 1 turnaj - 4,0 body
65. Karolína Bauerová: 1 turnaj - 3,0 body
70. Zdeněk Simon: 1 turnaj - 2,5 bodu
75. Jan Rosenbaum: 1 turnaj - 2,0 body
77. Jan Simon: 1 turnaj - 2,0 body
Celkem hodnoceno 83 dětí.
Ve dnech 1. - 8. 3. se uskutečnilo v Seči
Mistrovství ČR mládeže v šachu.
V kategorii děvčat do 10 let obsadila
Rosenbaumová Anna - LOKO Zdice 10. místo.
Krajský přebor žákovských družstev 2003 Skupina JIH Příbram 29. 3. 03.
1. LOKO Zdice "A" 10 bodů
2. TJ Jince "B" 7 bodů
3. ŠK ALVA Příbram "C" 6 bodů
4. LOKO Zdice "B" 4 body
5. TJ Jince "C" 3 body
6. ŠK KDJS Sedlčany 0 bodů
Družstvo LOKO Zdice "A" postoupilo do finále
krajského přeboru, mezi 4 nejlepší družstva kraje.
Družstvo hrálo ve složení: Lukáš Třešňák,
Jaroslav Janeba, Vít Rosenbaum, Vít Heindl a Anna
Rosenbaumová.
Družstvo LOKO Zdice "B" ve složení Michal
Bauer, Lukáš Hrnčíř, Michal Kučera, Jiří
Wallerer, Karolína Bauerová a Jan Rosembaum obsadilo 4. místo. Skupinu JIH tvořilo 6 družstev.
Rudolf Bohdanecký

Ukázky velikonočního aranžmá vytvářela s dětmi ZŠ také letos vedoucí Květinářství ve Zdicích paní Ivana
Palková.
Foto: Alena Klatovská.

Pozvánka na koncert - MEDITACE O NADùJI
Málokterý duchovní text získal tolik příznivců po celém světě jako kniha "Prorok", malíře
a spisovatele Chalíla Džibrána.
Tento libanonský umělec, vyrůstající v křesťanské rodině a většinu života pak žijící a tvořící ve
Spojených státech, se dotknul ve svých zamyšleních základních otázek lidské existence. Činí tak
formou oslovení laskavého a srozumitelného všem.
Meditace o naději je pak kompozicí literárně hudební, která dává vyznít nejen nádherným myšlenkám Džibránovým, ale i hudbě na basovou zobcovou flétnu.
Jitka Molavcová a Alfred Strejček vytvářejí společně ideální souzvuk a nabízejí posluchačům zcela jedinečný zážitek.
Na tento mimořádný pořad vás velmi srdečně
zve Rada starších Církve čs. husitské ve Tmani,
která tradičně o státním svátku 8. května (letos již
58. výročí ukončení 2. světové války) pořádá na jeho počest setkání s hodnotnou kulturou.
Po loňském velice úspěšném vystoupení světového kytaristy prof. Štěpána Raka s hercem,
recitátorem a hudebníkem Alfredem Strejčkem

se i letos můžete těšit na hezké a zklidňující zážitky, které vám svým poutavým pořadem poskytnou dva významní umělci Jitka Molavcová
a Alfred Strejček ve sboru Jiřího z Poděbrad
Církve čs. husitské ve Tmani ve čtvrtek 8. května t. r. v 16 hodin.
V úvodu zazpívá Zdický ženský vokální sbor za
řízení Martiny Rajtmajerové.
Pro účastníky tohoto pořadu ze Zdic a okolí bude na autobusovém nádraží ve Zdicích přistaven
autobus. Odjezd do Tmaně je v 15.30 hodin. Jízdné
je zdarma.
Tuto kulturní akci finančně podporují:
Karel Freyburg, prodej stavebnin, Zdice
Saša a ing. Michal Francovi,
Studio MENHART, Praha
Vápenka Čertovy schody, Tmaň
ing. Josef Stehlík, soukromý zemědělec, Chodouň
ing. Oldřich Johan, pekařství, Zdice
Miroslav Lorenc, sběrné suroviny, Zdice
Obecní úřad Tmaň
Vladimír Jeníček, stavební firma, Zdice
- ik -
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První ruský tank ve Zdicích v květnových dnech 1945.

Nálet 31. 5. 1945.

Foto: Jindra Froněk.

Foto: Karel Dušánek.

DVANÁCT DNÍ P¤ED OSVOBOZENÍM
Byla krásná neděle s datem 28. dubna 1945.
Obloha modrá, bez jediného mráčku, jarní den
jak z palety vymalovaný. Ve vzduchu bylo cítit
nejen jaro, ale i předzvěst velmi brzkého konce
Hitlerovy třetí říše a tím i naší okupace. Rudá
armáda stála před Berlínem a v tehdejším
Protektorátu směřovala k moravské metropoli
Brnu. Spojenci dosáhli našich západních hranic. Všechny občany trápila jen jedna nezodpovězená otázka, jak to všechno skončí?
Zdičtí občané už přivykli dennímu houkání sirén ohlašujících nálety stihačů, tzv. hloubkařů na
zdejší nádraží, které vzhledem k důležité železniční křižovatce umístěné v otevřeném terénu bylo ideálním prostorem pro likvidaci parních lokomotiv
nákladních i osobních vlaků, ale hlavně vojenských transportů. Zdice se ještě nevzpamatovaly z
náletu, který se stal před několika dny, na Bílou sobotu velikonoční, u železničního strážního domku
v Bavoryni. Tady rozstříleli stihači parní lokomotivu, z jejichž útrob na jednu stranu vyskakoval
strojvedoucí, jehož jméno se mi nepodařilo zjistit,
a na druhou topič Jaroslav Houška, kterému podle
vyprávění jedněch pamětníků přeťala střela pravou
ruku při sestupu z lokomotivy, podle druhých se
tak stalo o několik metrů dále, když se ukrýval
před útočícími letadly za hromadou železničních
pražců. Do konce svého života zůstal invalidním
důchodcem.
O sváteční neděli 28. dubna se sirény znovu rozezvučely v pravé poledne. Ten den přiletěli nejen
stihači, ale spolu s nimi i lehká bombardovací letadla, která obsah svých pumovnic svrhla na vojenský vlak, který v té době stál ve stanici. Dále se je-

jich pozornost soustředila na železniční most přes
řeku Litavku. Zatím co vojenský vlak byl úplně
zničen, bomby svržené na železniční most minuly
cíl a dopadly do řeky i okolních polí, aniž by most
vážněji poškodily.
Naopak ve vlaku bylo mnoho vojáků zabito, nebo
vážně zraněno. Zraněni byli i náhodní cestující,
kteří se v té době nacházeli na peroně, nebo v nádražní budově. Tlaková vlna poničila všechna okna
železničních objektů i okna domů v obci, která byla situována směrem k nádraží. Kus utržené kolejnice dopadl až za kostel na Zdíkovo náměstí.
Na ten den mám osobní, tragikomickou vzpomínku. Chodil jsem každou neděli dědovi pro pivo.
Ve zmíněný den však točené pivo v žádné zdické
restauraci nebylo. I na této skutečnosti byl patrný
blížící se konec války. Zásobování toho mála, co
bylo ještě k dispozici, povážlivě vázlo. I zkusil
jsem to v restauraci na nádraží. Tam pivo skutečně
měli. Dobře si pamatuji na zmíněný vojenský vlak,
který stál delší dobu ve stanici. Někteří vojáci se v
restauraci občerstvovali. Byli zjevně unavení a vyčerpaní. Nikomu z přítomných vojáků nepřišlo na
mysl, že mají před sebou pouhých 15 minut života.
Vlastní nálet mne zastihl v prostoru dnešní dálnice, která přetnula původní cestu na nádraží.
Tlaková vlna se mnou smýkla o chodník. Skleněný
džbán se rozbil na kusy. Nic nevnímám, mám nepopsatelný strach. Po relativně krátkém náletu,
zcela vyděšen a otřesen se dopotácím domů. Tam
zatím panovalo napětí a obavy, neboť se všichni oprávněně domnívali, že jsem šel pro pivo až na
nádraží. Se zjevnou úlevou a radostí mne přivítali.
Jen děda s úsměvnou nadsázkou se ptá po pivu.

Je několik minut po půlnoci. Řidič zájezdového
autobusu zastavuje na mé přání na okraji dálnice,
abych nemusel s ostatními spolupracovníky až do
Prahy. Výstupem z autobusu končí překrásný desetidenní zájezd do Velké Británie, uskutečněný rok po
sametové revoluci na pozvání anglických kolegů
pracujících v plynárenském průmyslu. Vracím se ze
země, ve které jsou v úctě občanů strážci zákona a
naopak u policistů spořádaní občané, včetně zahraničních turistů. To na úvod.
Po nájezdové dálniční komunikaci pomalu scházím do údolí držíc v pravé ruce kufr zpola zaplněný
darovanými suvenýry od majitele londýnského obchodu za to, že jsem mu pomohl sesbírat náhlým poryvem větru odnesené venku vystavené zboží.
V druhé ruce svírám igelitový pytlík s karbanátky,
které mně starostlivá manželka připravila na dlouhou cestu. Nebylo jich zapotřebí, neboť bylo o nás
vzorně postaráno. Hodím je rybám na přechodu potoka, aby z nich měl alespoň někdo užitek. Domů je
přinést nemohu.
V údolí pod dálnicí uprostřed polí stojí neosvětlené auto. To mě znejistilo. Osobní bezpečnost nepatří k přednostem polistopadové doby. Popsaným
způsobem likviduji karbanátky a opatrně přecházím
na opačnou stranu silnice než stojí auto. To ale
náhle rozsvítí světla, prudce se na silnici otáčí a zastavuje přímo u mne. Vystupují dva policisté.
"Odkud jdete?" vychrlí ze sebe starší příslušník zákona. "Z Londýna," zní moje odpověď. "Jo, z
Londýna, pán si z nás bude dělat srandičky. Tak se
račte posadit." Mladší ochotně otevírá dveře u auta.
"A kam jedeme?" táži se. "Na místní velitelství," zní
odpověď. Domů to mám dva kilometry, a takhle se
alespoň svezu. Dnes už bych to neudělal, co kdyby
to policisté nebyli!
Naštěstí jsme zastavili před policejní budovou.
Službu konající policista, který přišel otevřít, mě poznal a s úsměvem od ucha k uchu se ptá, co jsem
provedl. Můj doprovod očividně znejistěl. "To
opravdu nevím", povídám. "Při dotazu, odkud přichází, nám odpověděl, že z Londýna," vysvětluje
starší. Z náprsní kapsy vytahuji cestovní pas a ukazuji přítomným razítka z anglického přístavu Dover
a belgického Ostende s včerejším datem, čímž zdůvodňuji svoji pravdivou odpověď. Službu konající
policista se smíchy plácal do kolen. "A co jste to házel do potoka?" nevzdával se mladší. "Jo pánové, to
byly karbánátky od ženy na cestu. S nimi se opravdu domů vrátit nemohu, na příštím zájezdu bych za
to mohl trpět hladem. To snad pochopíte." Službu
konající policista již naléval malou stopku
Becherovky a s očima plnýma slz od smíchu mně
podává uklidňující likér. To na závěr.
Buďme však spravedliví. Předchozí noc někdo
vykradl benzinovou čerpací stanici a oběma policistům bylo uloženo dotyčný prostor nepřetržitě sledovat. Nebylo tedy divu, že pozdní chodec házející podivný předmět do vody, a navíc podávající neuvěřitelnou informaci o výchozím bodu své cesty, se stane podezřelým. Naopak skutečný pachatel krádeže
by se určitě v obdobném případě zachoval inteligentněji.
Josef Hůrka

Duchem nepřítomen podávám dědovi místo džbánu s lahodným mokem jen skleněné ucho, které po
celou dobu křečovitě svírám v dlani v domnění, že
nesu džbán plný. V hrůze a strachu zapomene člověk i jak se jmenuje, natož pak pro co šel a co
vlastně přinesl.
Ucho od džbánu pak bylo rodinou chováno v úctě, jako důkaz mého přežití pouhých dvanáct dní
před osvobozením i jako předmět dokazující, že
někdy i střepy přinášejí štěstí.
Josef Hůrka
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Vyvrcholení turistického jubilea ve Zdicích
Zahájením turistické sezóny 2003 oblasti
Berounka vyvrcholily ve Zdicích oslavy k 80.
výročí založení místního odboru KČT TJ
Lokomotiva. V sobotu 29. března 2003 se ve
Zdicích sešlo 326 turistů z celé oblasti.
Pořadatelé připravili pro účastníky 8 km trasu
v okolí Zdic, která měla 4 zastavení.
První bylo v Černíně, kde byly pro děti připraveny hry a soutěže se sladkou odměnou. Druhé bylo Na hřebeni, kde si mohli zájemci prodloužit 8
km trasu o další 2 orientační kilometry. Třetí bylo
na "Kapce" nad Knížkovicemi. Tady obdržel každý účastník špekáček a bylo tradiční opékání.
Poslední, v pořadí čtvrté, zastavení bylo na zdické
radnici, kde byla od 21. března otevřena výstava
"80 let turistiky ve Zdicích a fotografie Jakuba
Kencla - Obrazy brdské přírody".
Start a cíl pochodu byl ve zdickém společenském domě "Sokolovna", kde od 11 hodin vyhrávala kapela Rančeři, v přísálí byly promítány
videozáznamy družstva vysokohorské turistiky a
ve velkém sále byla možnost při poslechu hudby a
občerstvení posedět s přáteli. V cíli pochodu obdržel každý účastník pamětní list a na požádání příležitostné razítko. Přes třetinu účastníků pochodu
tvořili členové místního KČT TJ Lokomotiva a
zdičtí občané. Velkou účast měly také odbory z
Králova Dvora, Rakovníka, Berouna, Hořovic,
Rudné a Středokluk. Největší zastoupení z oddílů
TOM měly Vlaštovky Hořovice, Kájíci a Svišti z
Králova Dvora. Zúčastnily se také děti TOM
Černošice - Vráž, Poutníci - Olešná, Stopa Beroun
a Chrobáci. Dvě třetiny účastníků tvořila mládež.
Nejpočetnější kolektiv byly Vlaštovky z Hořovic,
nejstarší účastnicí byla paní Velcová z místního odboru. Na organizování akce bylo zapojeno 28 pořadatelů, vedoucím byl Miroslav Zálom.
Ještě týž den večer byla udělána tečka za oslavami slavnostní členskou schůzí odboru KČT TJ
Lokomotiva Zdice v restauraci U Zímů. V 17 hodin
přivítalo 62 přítomných členů potleskem starostu
města Mgr. Miroslava Holotinu, zástupce výboru oblasti Romana Bartoníčka a předsedu TJ Lokomotiva
Zdice ing. Jana Dudáčka. Schůzi zahájil a řídil

Snímkem připomínáme úspěšnou výstavu k 80. výročí založení zdické turistiky. Její součástí byla expozice velice pěkných fotografií Jakuba Kencla (na snímku uprostřed) nazvaná "Obrazy brdské přírody".
Foto: - sm Miroslav Zálom. S historií 80 let zdických turistů se- 4 členkám, které již dosáhly také "80". Jsou to paznámil přítomné předseda odboru Bedřich Vrba.
ní Marie Velcová, Blažena Johanová, Věra
Po té následovalo ocenění práce některých Hanušová a Emilie Šmídová. Květiny a pamětní
členů odboru:
list obdržela také bývalá členka paní učitelka
oblastní výbor KČT Berounka udělil za obětavou Jarmila Heindlová, která měla v 70. letech se svým
práci pro KČT veřejné uznání KČT III. stupeň - manželem Karlem velké zásluhy o rozvoj mládeždiplom: Marii Dražkové, Bohumile Růžičkové, nické turistiky ve Zdicích. Předal jí je její bývalý
Nadě Škrobánkové, Milanu Hrudkovi a Bořivoji žák Miroslav Zálom.
Šebkovi,
Na závěr slavnostní schůze následovala společústřední výbor KČT udělil za mimořádnou a pro- ná večeře a přátelské posezení.
spěšnou činnost pro KČT veřejné uznání II. stupeň
Výbor odboru KČT TJ Lokomotiva Zdice děkuje
- diplom s medailí: PhMr. Aleně Laibnerové, všem sponzorům, kteří přispěli na zdárné a důstojné
Zdeňku Kenclovi, Libuši Vrbové a Miroslavu zajištění oslav. Jsou to: Město Zdice, TJ Lokomotiva
Zálomovi a za dlouholetou obětavou a úspěšnou Zdice, ústředí KČT, oblast KČT Berounka, ACA práci pro turistiku udělil veřejné uznání II. stupeň - obchodní firma Jaroslava Červenky, AGRONA s. r.
čestné uznání KČT Bedřichu Vrbovi.
o. Rpety, PEGAS spedition společnost s. r. o.
K 80. výročí založení KČT ve Zdicích bylo od- Chyňava, Pekařství - ing. Oldřich Johan Zdice, NAboru uděleno výborem oblasti Berounka za dlou- REX Zdice, soukromí zemědělci Jan Klika z
holetou obětavou a úspěšnou práci pro turistiku Chodouně a Karel Sklenář z Tlustice, AGP Beroun
čestné uznání.
- AGROPODNIK a. s. - středisko Černín,
Předseda odboru předal květiny a pamětní listy Elektronika, servis - Jiří Johan Zdice. Bedřich Vrba

Dal‰í dostaveníãko
turistÛ ve Zdicích

Úspû‰ní mladí gymnasté
V TJ Lokomotiva Zdice úspěšně
pracuje již dlouhou řadu let oddíl
sportovní gymnastiky mládeže. Děti
trénují pod obětavým vedením paní
Jitky Součkové, studentky Anety
Šimonové, pana Mgr. Pavla Němce
a pana Václava Štípka.
V sobotu 12. dubna 2003 se 15 členů oddílu zúčastnilo okresního kola
ve sportovní gymnastice, které se uskutečnilo v tělocvičně ZŠ v Preislově
ulici v Berouně. Byli velice úspěšní.
V kategorii mladších žákyn I. obsadila 2. místo Denisa Ciprová, 3. místo
patřilo Kristýně Popelkové. V kategorii mladších žákyň II. obsadily zdické
dívky zcela stupně vítězů. Výborně se
dařilo sestrám Košťálkovým - Petra v
této kategorii zvítězila, Pavlína byla
třetí. Mezi nimi se na pěkném druhém
místě umístila Lucie Sklenářová. Druhé místo v
kategorii starších žákyň III. patřilo Elišce
Němcové, bronzová byla Petra Poláčková a 6. místo získala Monika Vožehová
Vítězem kategorie mladších žáků I. se stal

Foto: J. Součková
Daniel Mareš, druhý byl Daniel Černota, třetí
Michal Mik. V kategorii starších žáků IV. zvítězil
Slávek Bezucha před Vítkem Kalinou.
- sm -

Na 280 turistů z celých Čech se v sobotu
12. dubna 2003 sjelo do Zdic, aby se zúčastnili
již 13. ročníku dálkového a turistického pochodu "Hájemství zelené", který pro ně připravil
místní Klub českých turistů TJ Lokomotivy.
Byla to poslední akce z programu oslav k 80.
výročí založení turistiky ve Zdicích. Pořadatelé zařadili 9 pěších a 3 cyklistické trasy, které vedly převážně křivoklátskými lesy. Účast na jednotlivých
trasách byla následující - pěší trasy: 9 km - 34, 15
km - 58, 20 km - 45, 25 km - 41, 30 km - 24, 35
km - 11, 40 km - 4, 45 km - 1, 50 km - 14 turistů;
cyklotrasy: 25 km - 14, 55 km - 6 účastníků.
Na organizaci pochodu se podílelo 26 pořadatelů. Nejvzdálenější účastník byl z Ostravy, nejpočetnější kolektivy byly TOM Kájíci z Králova
Dvora a TOM Chrobáci z Černošic - Vráže.
Nejstarší účastnicí byla opět stále aktivní turistka
paní Velcová z místního odboru TJ Lokomotivy
Zdice. Početná byla také výprava z Rakovníka a z
Lokomotivy Beroun.
Počasí nám tentokrát přálo. Zaráží však, že se
pochodu zúčastnil malý počet zdických dětí, občanů a školní mládeže. Škoda, snad příště.
Za organizační štáb: Bedřich Vrba.
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KOSMETICKÉ STUDIO
Zdice na Vyhlídce 791.

Nabízíme kompletní
kosmetické sluÏby.
Objednávky tel.: 723 280 332
311 685 704
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TA X I S L U Î B A Z D I C E
NON - STOP
Miroslav Petrenka
Zdenûk Janou‰ek
Tel. 602 339 613

SOLAR KLUB
NABÍZÍ
- Solárium
- Posilovnu
- Masáže

Firma ELEKTRON

Otevřeno
Út - Ne 16.00 - 21.00
Tel.: 311 685 168

NOVĚ OTEVŘENO
- Dětský mix
levné kojenecké a dětské oblečení
kočárky, autosedačky - do komise
Otevřeno:
Po - Pá 9.00 - 16.00
So
8.30 - 11.00
- Občerstvení
párek v rohlíku, hamburgry, saláty,
koktejly
Otevřeno
Po - Pá 9.00 - 16.00
Tel. 602 478 095 - Zdice - Husova 6

Zdické
meteorologické
okénko
V měsíci březnu bylo 6 jasných dní, 4 dny skoro jasné, 7 dní polojasných, 5 dní oblačných, 3 dny
skoro zatažené a 6 dní zatažených. Z toho bylo 9
dní mrazivých s teplotou mezi - 0,1 °C až - 10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 6 oC 22. a 23. 3. (sobota, neděle), - 4 °C 24. 3. (pondělí).
Nejchladnější den: pátek 14. 3., kdy se teplota pohybovala od 0 °C do 3 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 20 °C 27. 3. (čtvrtek),
18 °C 24., 25., 28., 29., 30. 3. (pondělí, úterý, pátek, sobota, neděle).
Nejteplejší den: neděle 30. 3., kdy se teplota pohybovala od 7 °C do 18 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 986 milibarů, t.j. 739,6
torrů 12., 30., a 31. 3. (středa, neděle, pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1014 milibarů, t.j. 760,6
torrů 15. a 16. 3. (sobota, neděle).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 2,40
l vody 7. 3. (pátek)
Celkem v měsíci únoru napršelo a nasněžilo:
4,90 l vody na 1 m2.
Josef Hůrka

poskytuje 10 % slevu na
zakázky uzavřené v měsíci květnu, a to včetně prodeje
zboží nad částku 500,- Kč ve firemní prodejně ve
Zdicích vyjma mobilních telefonů a dobíjecích kupónů.
Sleva uplatnitelná pouze s tímto kupónem.

Fotografie do Zdick˘ch novin zpracovává
PraÏská 1349 Hoﬁovice.
Kvalitní fotografie jiÏ od 0,80 Kã pro Vás zaji‰Èuje
drogerie A. ¤echtáãková, Husova ulice, Zdice.

Z DENÍKU
POLICIE âR
4. 3. ZDICE - Krádež radiomagnetofonu zn. Sony
z pokoje na ubytovně je v šetření.
4. 3. Zdice - Pachatel krádeže horského kola a dokladů je občan ze Strážku, který se pohybuje po republice a páchá majetkovou trestnou činnost. Je
stíhán pro krádeže.
8. 3. Zdice - Zdický občan ukradl lešení a je stíhán
pro přestupek.
9. 3. Zdice - Mladík z Chodouně poškodil nápojový automat na ČD.
12. 3. Zdice - Místní občan poškodil výherní automat. Je stíhán pro poškozování majetku.
12. 3. Zdice - NP se vloupal do zámečnické dílny,
kde odcizil přístroj na svařování (CO).
12. 3. Chodouň - Dva nezletilci z Chodouně se
vloupali do zděné kolny. Případ bude odložen.
13. 3. Chodouň - NP se vloupal do restaurace, kde
ukradl veškeré cigarety, alkohol. Je v šetření.
Neviděl někdo pachatele?
13. 3. Chodouň - NP se vloupal do rekreační chaty. Nic neukradl. Na místě zanechal starší kolo a
zelenou tašku. Je v šetření.
14. 3. Zdice - Postříkání zdi na Palackého nám. Je
v šetření. Žádáme o pomoc občany. Podobné poškození je na několika místech.
14. 3. Zdice - NP odcizil telefonní vedení podél
žel. tratě mezi Zdicemi a Libomyšlí.
14. 3. Zdice - Při silniční kontrole ve Zdicích byl

PODùKOVÁNÍ
MS ČČK ZDICE děkuje panu Jaroslavu
Červenkovi a firmě ACA za sponzorský dar v podobě zajištění autobusu a velké části dopravného
do Polska.
J. Koželuhová, předseda MS ČČK
oznámen spr. orgánu řidič z Litně, který před jízdou požil alkohol. Další jízda mu byla zakázána.
14. 3. Zdice - Pachatel fyzického napadení průvodčího ve vlaku byl zjištěn a je stíhán pro ublížení na zdraví.
17. 3. Chodouň - Slovní vyhrožování předáno spr.
orgánu.
19. 3. Hředle - NP poškodil čtyři okna u rodin. domu.
20. 3. Zdice - NP se vloupal do novostavby, kde
odcizil plynový kotel a sedm radiátorů. Po pachateli se pátrá. Neviděl ho někdo?
21. 3. Zdice - NP ukradl propojovací měděné kabely na železnici. Je v šetření.
21. 3. Chodouň - Krádež mobil. tel. je v šetření.
22. 3. Zdice - Rozšíření požáru při vypalování suché trávy. Předáno hasičům.
24. 3. Zdice - NP se vloupal do stánku PNS na ČD
Zdice, kde odcizil cigarety a časopisy.
26. 3. Zdice - Krádež bronzového drátu mezi
Zdicemi a Libomyšlí je v šetření.
26. 3. Zdice - Poškození nákl. vozidla u Pošty.
30. 3. Chodouň - Slovní vyhrožování bude předáno spr. orgánu.
31. 3. Otmiče - Překopání tel. kabelu je v šetření.
mjr. Bláha, vedoucí oddělení
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