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Zdické noviny
informují
Pietní akt
Památka obětí světových válek byla ve Zdicích
uctěna ve středu 7. května 2003 pietním aktem,
který se konal u příležitosti 58. výročí ukončení 2.
světové války. Delegace města, Svazu bojovníků za
svobodu a SDH položily odpoledne v 15 hodin
květiny u pomníků těchto válečných obětí. Čestnou
stráž u hrobů drželi členové skautů a mladých požárníků. Pietního aktu se kromě několika občanů
zúčastnily děti ze školní družiny ZŠ.
Referendum o vstupu ČR do EU
Hlasování o vstupu ČR do Evropské unie se uskuteční v pátek 13. června od 14 do 22 hodin a v
sobotu 14. června od 8 do 14 hodin. Ve Zdicích a
přilehlých obcích Knížkovice a Černín bude, tak
jako při každých volbách, celkem 5 volebních okrsků. Občané budou volit v těchto volebních místnostech: Zdice - stará škola, Zdice - Společenský
dům, Zdice - nová škola, Knížkovice - hasičská
zbrojnice, Černín - hasičská zbrojnice. Zdické okrskové komise budou sedmičlenné, v Knížkovicích
a Černíně pětičlenné. Výsledky hlasování od okrskových komisí budou přebírat a zpracovávat v
Berouně pracovníci Českého statistického úřadu.
Slavnostní otevření nového závodu
Ve čtvrtek 5. června 2003 bude slavnostně otevřen výrobní závod Kostal Černín, který byl vybudován v loňském roce a od prosince pracuje
ve zkušebním provozu. V současnosti poskytuje
pracovní uplatnění zhruba 150 lidem, ještě
v tomto roce bude jeho kapacita významně
rozšířena. Společnost Kostal je mezinárodním dodavatelem elektroniky a působí celkem ve
12 zemích světa.
V Černíně bude osadní výbor
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích umožňuje zastupitelstvu zřídit v částech obce osadní výbor. Pod
Městský úřad ve Zdicích patří přilehlé obce
Knížkovice a Černín. Na zasedání zastupitelstva
města byl v březnu letošního roku zřízen osadní
výbor v Knížkovicích, nyní o jeho ustanovení projevují zájem i v Černíně. Schůzka občanů Černína
s vedením města, na které bylo projednáno složení
osadního výboru, se uskutečnila v pátek 16. května
2003. Zvolení předsedy osadního výboru v
Černíně bude na programu zasedání zastupitelstva
města dne 24. června.
Květinový den
Ve středu 14. května 2003 se uskutečnil VII.
Květinový den, který je celorepublikovou akcí
Ligy proti rakovině. Jeho hlavním organizátorem v
berounském okrese je Klub Zvonek z Králova
Dvora, kterému pomáhají prodávat kytičky dvojice
studentů středních škol, firmy i jednotlivci.
Výtěžek sbírky je určen např. na podporu onkologických výzkumů, na výchovu k nekuřáctví, na nádorovou prevenci, na modernizaci zařízení, kde se
nemocní rakovinou léčí a na rekondiční pobyty on-

Snímek z pietního aktu 7. května 2003, kdy byly položeny věnce ke hrobům obětí světových válek.
Foto: - Sm kologických pacientů. Letos bylo k prodeji v na- možná nejkratší době po schválení současného nášem okrese připraveno 8 500 kytiček, cena jedné vrhu ÚP.
byla nejméně 20,- Kč. Při jejich prodeji úspěšně Bezpečnostní řez stromů
Firma ARBOSANA Jaromír Láník (zahradnické
pomáhalo 78 dvojic studentů středních škol.
služby) z Dobříše provede v měsíci červnu v areáÚzemně plánovací dokumentace města Zdice
Krajskému úřadu Středočeského kraje bylo zaslá- lu koupaliště bezpečnostní řez koruny 27 kusů kano Vyhodnocení dotčených orgánů státní správy a do- nadských topolů a současně provede i redukci potčených vlastníků pozemků k návrhu Územního plá- lehlých větví. Pracovníci firmy pracují stromolenu města Zdice se žádostí o posouzení návrhu této do- zeckou technikou. Stejné práce budou provedeny
kumentace. V případě, že nadřízený orgán neshledá v červenci u 14 stromů na hřišti.
nedostatky, lze návrh územně plánovací dokumenta- Zdické koupaliště hledá plavčíka
Koupaliště ve Zdicích vyhledávají v sezóně nejen
ce (ÚPD) schválit v zastupitelstvu města.
Od začátku t. r. město Zdice jako pořizovatel ÚP domácí, ale je bohatě navštěvováno i cizími návštěvobdrželo již několik žádostí vlastníků pozemků na níky z blízkého i vzdáleného okolí. Město hledá zázměnu ÚP. Tyto žádosti se budou posuzovat v co jemce, který by v měsíci červenci vykonával funkci
plavčíka. Přihlášky u tajemnice Městského úřadu
Zdice paní Součkové (tel. 311 685 258).
Okrsková soutěž SDH
V sobotu 10. května se v Chodouni soutěžilo v
požární technice. Vítězem se stalo družstvo SDH
ze Zdic, druhé místo patřilo Černínu, třetí
Chodouni, čtvrté Bavoryni. Putovní pohár předal
vítězům starosta Chodouně František Rambouský.
Podnikatelská komise
Při MěÚ vznikla v tomto volebním období podnikatelská komise. Jejím předsedou je pan
Vladimír Majer. Dotazy a připomínky do komise
podnikatelů můžete posílat také na e-mail:
podnikatel.zd@atlas.cz.
- Sm -

V˘stava kaktusÛ
a fotografií

Při nové úpravě panelů ve výstavní síni radnice
pomáhali i 2 „civilkáři“.
Foto: - Sm -

Kulturní komise a Společenský klub Zdice srdečně zvou na výstavu kaktusů a fotografií, která se
uskuteční ve výstavní síni radnice ve dnech 20. až
27. června 2003. Vernisáž výstavy se uskuteční v
pátek 20. června od 16 hodin, další dny bude otevřeno vždy od 14 do 17 hodin. Nádherné kaktusy
představí pan Miroslav Jansa, krásné fotografické
záběry budou dílem Mgr. Jitky Kobrskové. - Sm -
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Ze zasedání zastupitelstva mûsta
Zdice 28. 4. 2003
• Zastupitelstvo schválilo změnu obecně závazné vyhlášky o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školní družiny a školního klubu ve Zdicích a souhlasilo s následující výší příspěvku: MŠ Žižkova
- 213 Kč, MŠ Zahradní - 321 Kč, Školní družina - 45 Kč.
• Schválilo poskytnutí půjček občanům z "Fondu rozvoje bydlení".
• Souhlas s prodejem společnosti ZDIBE, s.r.o., společnosti CZ EKOLOGIEHOLDING, s.r.o., Lány a Středočeským komunálním službám, s.r.o., Kladno.
Tyto firmy s oběma městy uzavřou smlouvu o zajištění ukládání odpadu pro
město Zdice a Beroun na dobu 10 let v současných cenách, zvýšených pouze
o zákonné zvýšení sazby poplatků za ukládání odpadů na skládce.
• Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytování příspěvku (spolupráce při výstavbě a provozu III. etapy skládky komunálních odpadů na k. ú. Stašov) mezi obcí Stašov a městem Zdice a s příjmem příspěvku.
• Souhlas s rozpočtovým opatřením č. 1 roku 2003.
Příjmy: přijaté příspěvky 1.030.000 Kč, přijaté neinv. dotace od krajů
15.000.000 Kč
Výdaje: Společenský klub 404.000 Kč, Základní škola 390.000 Kč, Domov
důchodců 51.000 Kč, přísp. od krajů přísp. organizacím 2.444.000 Kč
Vysvětlení: U příjmů se v 1. položce jedná o příspěvek Svaté na vodovod v
Černíně, na který je napojena a který budovalo město Zdice. Položka neinvestiční dotace od krajů jsou dotace na mzdy všech zaměstnanců ZŠ a obou MŠ.
Tyto příspěvkové organizace mají od prosince právní subjektivitu. Město po
obdržení měsíční zálohy ihned posílá finanční částku těmto zařízením, tzn., že
částka tedy vlastně rozpočtem města pouze prochází.
U výdajů byl navýšen příspěvek Společenskému klubu z důvodu placení opravy topení (400 000,- Kč), která byla provedena v r. 2002, ale uhrazena až
letos. Částka 4.000,- Kč je na nájem, který platí D - centrum Zahrádka MŠ v
Zahradní ulici. Příspěvek byl navýšen i ZŠ (jedná se o částku na povinné odpisy dlouhodobého hmotného majetku v nové školní jídelně). Domov důchodců
obdržel finance na zaplacení energetického auditu. V položce příspěvky od krajů příspěvkovým organizacím jde o poměrnou část neinvestiční dotace, která již
byla ZŠ a oběma MŠ zaslána na mzdy zaměstnanců.
• Souhlas s rozdělením finančních prostředků z provozování výherních hracích automatů v celkové částce 240.923,- Kč
MŠ Žižkova ul. 25.461,50 Kč, MŠ Zahradní ul. 25.461,50 Kč, Základní škola 40.000 Kč, Společenský klub 50.000 Kč, Koupaliště 100.000 Kč

SKLÁDKA - ZDIBE
Zdibe, spol. s r. o., vznikla v roce 1995 jako
obchodní společnost v oboru nakládání s odpady. Základní kapitál byl 100.000,- Kč a byl tvořen vklady společníků, tj. měst Zdice a Beroun,
a to pro každé město 50.000,- Kč.
Výstavbu skládky začalo město Zdice v lokalitě
Stašov z vlastních finančních prostředků. Později
si město vzalo úvěr na výstavbu I. etapy. Výstavba
probíhala na pozemcích města Zdice a tyto pozemky pronajímalo město společnosti za finanční náhradu. Po vzniku společnosti byl převeden na společnost Zdibe úvěr města ve výši cca 23 mil. Kč.
Po naplnění I. etapy začala výstavba II. etapy, která byla opět financována úvěrem ve výši cca 20
mil. Kč. Za splácení obou úvěrů ručila města.
Vzhledem k tomu, že v minulých letech nebyla
společnost schopna ze svých finančních objemů
(byly dvě možnosti: zvýšit cenu skládkování nebo
skládku urychleně plnit odpadem i mimo okres
Beroun) pokrýt zcela splátku úroku a úvěru, byla
poskytována městy Zdice a Beroun půjčka.
V současné době dochází již k naplnění I. a II. etapy (celkem cca 200 tis. m3) a je třeba pokračovat
ve výstavbě další etapy skládky, která představuje
objem odpadu cca 200 tis. m3 a finanční náklady 40
mil. Kč. Na tuto investici v současné době Zdibe
však nemá a úvěr si vzít nemůže, neboť změnou legislativy nemohou města ručit za obchodní společnosti, byť jsou vlastníky této společnosti. Z uvedeného vyplývají následující možnosti:

Umíme se chovat k přírodě? Snímek černé skládky nedaleko Zdic dokazuje, že
někteří mají v tomto vztahu velké mezery.
Foto: - Sm -

Rekonstrukce schodů u vchodu do budovy ZŠ v Žižkově ulici provedla v květnu firma HASSTAV z Králova Dvora.
Foto: - Sm • Diskuse byla zaměřena na zřízení školní jídelny jako samostatného právního
subjektu a vydávání obědů i pro důchodce, dále na bezúplatný převod zdravot.
střediska na Město Zdice, úklid veřejného prostranství a nebezpečný provoz
ve Vorlově ulici.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

a) pokračovat dále v provozu - v tomto případě
nemá kdo zajistit ručení úvěru
b) ukončit činnost skládky a provést rekultivaci
předpokládané náklady na rekultivaci, které činí cca 10 mil. Kč by musela uhradit města. Dále
je tu zákonná povinnost vlastníka pozemku nejméně 30 let provádět monitoring skládky a zajistit popřípadě likvidaci havárie
c) prodej obchodních podílů společnosti Zdibe
společnosti CZ EKOLOGIE-HODING, s.r.o.,
Lány a Středočeským komunálním službám,
s.r.o., Kladno.
Zastupitelstva měst Zdice i Beroun odsouhlasila dne 28. dubna 2003 prodej obchodních podílů Zdibe společnosti CZ ekologie-holding a
Středočeským komunálním službám za násle-

dujících podmínek:
- převod obchodního podílu ve spol. Zdibe po
500 000,- Kč pro každé město
- úhradu vrácení půjček měst poskytnuté společnosti Zdibe
- úhrada pohledávky města vůči Zdibe z titulu původních investic do skládky
- poskytnutí dotace měst na provedení rekultivace
do výše 1 mil. Kč nejdříve v roce 2005
- uzavření smlouvy o ukládání odpadů z měst
Zdice a Beroun na skládku Zdibe na dobu 10 let
v současných cenách, v průběhu let zvýšených
pouze o zákonné zvýšení sazby poplatků za ukládání odpadků na skládku
- prodej pozemku města Zdice společnosti Zdibe.
Ivana Rabochová,
místostarostka města
Na snímku studentky
Střední zdravotnické
školy v Berouně Lucie
Guschlová a Ivona
Vašatová, které nabízely ve Zdicích květinky
při
celorepublikové
akci
7.
ročníku
Květinového dne konaného ve středu 14. května 2003.
Foto: - Sm -
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Jsou ãarodûjnice nebo nejsou...
To byla nejčastější otázka dětí v naší mateřské škole v posledním týdnu měsíce dubna.
Čarodějnice a jejich tradice patří k 30. dubnu jsou symbolem končící zimy, vyhánění všeho
špatného, starého, nemocí, zla a vítání nového
života - které přináší jaro.
Hodně jsme si na toto téma s dětmi povídali.
Paní učitelky proto velmi rády přijaly pozvání paní
Evy Kadlecové z Institutu zájmového vzdělávání
MŠMT v Berouně, aby přijely 30. dubna s dětmi na
Městskou horu do Berouna, kde bude pořádán
"Slet čarodějnic". Děti se velice těšily, ale přece jen
některé jely s obavami, co nás všechno čeká.
Paní Kadlecová nás velmi pěkně přivítala a dětem přiblížila všechny čarodějnice jako hezké, mladé, které nikomu neublíží, jen je něco naučí. Děti
se setkávaly s různými čarodějnicemi a plnily úkoly (běhání na koštěti, vaření lektvaru, čarodějnické
pokřiky, zaklínadla a dokonce vysvobodily princeznu). Čarodějnice se s námi pěkně rozloučily a
děti za své snažení a plnění úkolů dostaly "Výuční
list".
V samotném městě Berouně nás čekala další čarodějná překvapení. V městském muzeu se měla

malá čarodějnice naučit zpívat a zatančit taneček.
Za splnění úkolu děti dostaly zlatý dukát. Ten nám
v prodejně "Kniha" vyměnili za pavoučí niť. S tou
se šlo k městské bráně, kde děti hádaly postavy z
různých pohádek. Jedině tak mohly vystoupit nahoru na věž. Než se dostaly nahoru, v mezipatře je
čekaly další čarodějnice, které naučily děti létat na
koštěti a předaly jim průkazy. Nahoře na věži daly
čarodějnice dětem další úkol: spravit pavoučí nití
pavoučí sítě, které jim potrhali netopýři. Děti také
ochutnaly čarodějný lektvar, po kterém ten, kdo
zlobí, se do půlnoci stane netopýrem. Jako dárek
dostaly netopýra na krk, čarodějné pexeso a na rozloučenou bonbóny.
Oslava čarodějnic je jistě docela hezká tradice,
kterou každoročně prožíváme. Děti se na ni velice
těšily a dostaly určitě hodně odpovědí, prožily
mnoho hezkých okamžiků, zážitků a citového obohacení, na které budou ještě dlouho vzpomínat.
Všichni se budeme příští rok těšit na pozvání a na
nová setkání s našimi již známými "čarodějkami".
Co myslíte? Je dobře, že se nezapomíná na tradice a že je děti mohou prožívat?
Marie Lisá, učitelka MŠ Zdice - Žižkova 390

Výborně si na pěvecké soutěži Králodvorská koruna
vedla děvčata zdejší
školy. Na snímku
zleva vpředu Nela
Rajtmajerová,
Nikola Hejdová,
Soňa Pekárková (u
klavíru), vzadu Klára Růžičková a
Eliška Němcová.
Foto: - Sm -

Jak dlouho Ïije lesní a polní zvûﬁ
Kolikrát si mladí lidé kladou otázku, jakého
stáří se dožívá lesní a polní zvěř, pokud jejich život předčasně neukončí výstřel z pušky myslivce. Jsou to oni, kdo tímto způsobem ovlivňují
stav i stáří zvěře ve volné přírodě, aby se některý druh nepřemnožil. Proto se zvěř v našich
podmínkách nedožívá vysokého stáří.
Pokud pomineme jejich předčasnou smrt, pamatujte si, že divoký kanec a černá zvěř vůbec se dožívá nejvýšše 15 až 25 let, zvěř srnčí u nás nejobvyklejší nepřesahuje hranici od 12 do 18 let, zvěř
jelení se může dožít 25 až 30 let. Zvěř dančí 15 až
20 let, u kamzíků je nejvyšší stáří od 18 do 25 let.
Také mufloni se dožijí maximálně 18 až 20 let.
Přečká-li zajíc všechny hony, může se dožít 8 až 10
let, divokému králíkovi bylo vyměřeno nejvýšše 6

až 8 let života.
A jak to vypadá u pernaté zvěře? Největšího stáří se může dožít drop. Je to 15 až 20 let. Také bažant se dožívá 8 až 12 let. Život tetřeva je vyměřen
podobně, od 8 do 13 let. Tetřívek má život stejně
dlouhý jako bažant. Nejmenšího věku se dožívá koroptev 6 až 8 let, naopak holub hřivnáč 8 až 10 let.
Stáří lovné zvěře užitkové si snadno zapamatujete.
Její hranice je od 6 do 30 let.
Určit stáří nalezené uhynulé, případně zastřelené
zvěře není vůbec jednoduché a vyžaduje to dlouholetou zkušenost. Proto je správné si stáří zvěře
nechat posoudit myslivcem, který má příslušné
vzdělání v oboru, ale i dostatečně dlouhou praxi.
Podle časopisu Junák 1946 upravil Josef Hůrka.

Královská hra

přeboru postupuje do Mistrovství České republiky.
Soutěž vyhrálo družstvo Říčan a naše družstvo ve
složení Rosenbaum V., Rosenbaumová A., Šťastný,
Wallerer, Kučera a Rosenbaum J. obsadilo 4. místo.
Rudolf Bohdanecký

Dne 26. dubna letošního roku byl v Říčanech
u Prahy sehrán Krajský přebor družstev mladších žáků v šachu.
Přeboru se zúčastnilo 12 družstev. Vítěz tohoto

Vítěz okresního kola matematické olympiády Jiří
Synek postoupil do krajského kola. Přejeme hodně
úspěchů.
Foto: - Sm -

·kola v pﬁírodû
Žáci 1. stupně ZŠ se už po několik let nedočkavě těší na jeden z jarních týdnů, kdy budou
moci zanechat prázdné lavice a vyrazit společně
se svými spolužáky do školy v přírodě. Pro letošní školní rok byla pro naše děti vybrána lokalita Staré Sedlo RS Orlík v blízkosti Orlické
přehrady. Postupně zde stráví ve čtyřech týdenních pobytech asi 100 žáků 1. stupně.
Jako první mělo možnost prožít si svůj očekávaný týden 40 žáků 3. tříd. Díky příjemnému prostředí, svěží jarní přírodě a v neposlední řadě slunečnému počasí se děti mohly těšit z mnoha sportovních a vědomostních soutěží. Deštík děti doprovázel pouze při opékání špekáčků, ale neubral nic na
vůni této pochoutky. Za zmínku stojí také poznávání přírody, k čemuž výborně posloužil rozlehlý
anglický park patřící k sídlu Schwanzernbergů,
který je plný vzácných dřevin a chráněných rostlin.
Velkým zážitkem byla pro děti vyjížďka parníkem po Orlické přehradě, během níž si děti vyslechly pověst vztahující se k původu názvu zámku Orlík, poznaly Žďákovský most, zahlédly
Schwanzernbergskou hrobku, k níž se později vypravily, ale bohužel také zde jsou stále ještě pozůstatky loňských srpnových povodní. Na nádvoří
zámku se spřátelily s překrásným pávem, a potom
už na ně čekala prohlídka krásného zámku Orlík.
Pozorně si vyslechly výklad a s opravdovým zaujetím si prohlédly prostory zámku s nádhernými
obrazy, dobovým nábytkem i bohatými loveckými
trofejemi.
Klasické školní povinnosti byly určitě trochu ošizeny, ale pobyt v kolektivu kamarádů uprostřed
prosluněné přírody děti dozajista obohatil novými
zážitky a naplnil je energií, která jim pomůže
zvládnout zbývající stránky učebnic před blížícími
se prázdninami, jejichž atmosféra na děti již zákonitě dýchla v právě prožitém týdnu ve škole v přírodě.
Mgr. Dana Němcová, zást. ředitele

Úspûch Michala Vintra v mezinárodní v˘tvarné soutûÏi
Velkou radost způsobila v Mateřské škole v
Zahradní ulici zpráva o 1. místě Michala Vintra v
celostátní výtvarné soutěži "Můj sen" s mezinárodní účastí, kterou pořádala Společnost Sigmunda
Freuda v Příboře. Míšova práce zvítězila v I. kategorii z celkového počtu 778 výtvarných prací z 82
škol České republiky, Slovenska, Polska a
Rakouska. Blahopřejeme.
Mateřské centrum Sluníčko při Mateřské škole
Zdice v Zahradní ulici zve maminky a jejich děti
na pohádku Pejsek a kočička, kterou přijede zahrát
Divadélko Kuba z Plzně ve čtvrtek 12. června v
10.30 hod. Vstupné 40,- Kč.
Zdeňka Pacourková, ředitelka MŠ Zdice
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Pohlazení na du‰i
Pohlazením na duši se dá nazvat nevšední
zážitek, který prožili zdičtí občané, jež se ve
čtvrtek 8. května 2003 zúčastnili ve sboru
Církve čs. husitské ve Tmani pořadu
"Meditace o naději". V úspěšném pořadu se
představili dva známí umělci - Jitka
Molavcová a Alfred Strejček, který ve Tmani
vystupoval již v loňském roce ve velice úspěšném pořadu se světově známým kytaristou
Štěpánem Rakem. Příští rok se posluchači mohou těšit na setkání se všemi třemi umělci.
V letošním pořadu zaznělo mnoho hlubokých
myšlenek, takže to byl pro všechny zúčastněné opět svátek hudby a slova. Z mnoha moudrých slov,
citovaných panem Alfredem Strejčkem, uvádím:
Má se mluvit, když je třeba, když není třeba,
má se mlčet, jinak to bude zneužívání. Mluvíš-li,

Prohlídka Průhonického parku byla hezkým zážitkem pro účastníky zájezdu v neděli 11. května 2003.
Posezení v krásném prostředí bylo příjemné.
Foto: - Sm -

Na zájezdû v PrÛhonicích
Krásné vzpomínky budou mít i účastníci zájezdu do Průhonic, který pořádala kulturní komise a
Společenský klub Zdice v neděli 11. května 2003. Pěkné počasí ještě více umocnilo nádhernou scenérii
průhonického parku, který poskytuje opravdu bohatou pastvu pro oči množstvím nádherně rozkvetlých rododendronů, prohlídkou alpína či vlastně celého parku, který každoročně obdivují statisíce návštěvníků.

Zveme na zájezd
Společenský klub a kulturní komise pořádají v pátek 4. července 2003 polodenní zájezd do
Rakovníka. Na programu je prohlídka velké výstavy lilií v Rabasově galerii, návštěva muzea a
prohlídka pěkného náměstí. Možnost nákupu v obchodním domě. Odjezd ve 12 hodin, cena zájezdu 70,- Kč. Přihlášky ve Společenském domě: Po - Čt 7 - 15.30 hod. Pá 6 - 14.30 hodin.
Přihlášky nejdéle do 1. července, aby v případě malého zájmu mohl být zájezd zrušen.

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKA

NARODILI SE

Dne 9. června by se dožil
75 let pan FRANTIŠEK
BŘÍŽĎALA.
Stále vzpomínají manželka a
děti s rodinami.

19. 4. Radek Novák, Chodouň
14. 5. Ondřej Jeníček, Zdice

OPUSTILI NÁS
18. 4. Jaroslav Kodet, Zdice
2. 5. Antonie Veselá, Zdice
7. 5. Bohuslava Růžičková, Zdice

78 let
82 let
75 let

ÎIVOTNÍ JUBILEA

Jitka Molavcová a Alfred Strejček při účinkování v
pořadu "Meditace o naději".
Foto: Mgr. Kobrsková.

mluv k věci. Slova jsou totiž schránky věcí, jsouli jich zbaveny, čemu slouží? Budou věcmi, vyjádří-li správné věci. Mluv tedy, nikoliv aby ses
líbil, ale abys tvořil, nikoliv abys ukazoval dým
věci, nýbrž věc. Řeč pravdy je prostá.
Kde je třeba činů, nikoliv slov, jednej a šetři
slov. Nemocný nehledá lékaře, který mluví, ale
který léčí. (Sen. ep. 75/6) Jak mnoho je těch, kteří mluví, když je třeba jednat. Přemnoho lidských
řečí je zvuk beze smyslu, hluk bez obsahu.
Řeč nechť souhlasí s rozumem jak mluvícího,
tak naslouchajícího. Mluvícího, aby nevyjadřoval
něco jiného než cítí, poslouchajícího, aby se to hodilo k jeho chápavosti. Jinak budeš mluvit marně.
Řeč nechť se shoduje s okolnostmi, kdo, co, komu, kdy, kde mluví, neboť kdo má mnoho vykonat, musí mluvit málo.
Jana Smíšková

Životní jubilea v měsíci červnu 2003 oslaví:
95 let - Marie Pauerová, Zdice
91 let - Antonín Veselý, Zdice
87 let - Václav Patera, Zdice
86 let - Růžena Pelcová, Zdice
85 let - Marie Svobodová, Zdice
84 let - Božena Feyereislová, Zdice
83 let - Jiřina Strnadová, Zdice

SPOLEâENSK¯ KLUB
SPOLEČENSKÝ KLUB PŘIPRAVUJE
ZÁKLADNÍ KURZY SPOLEČENSKÉHO
TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY.
Zahájení: sobota 6. 9. 2003 od 15 hod.
Závěr kurzu: sobota 13. 12. 2003
Cena kurzu: 900,- Kč
VYUČUJÍ: taneční mistři - manželé KAINOVI
PŘIHLÁŠKY:
Společenský dům Zdice: Po - Čt 7 - 15.30 h., Pá 6 14.30 h.
Tel.: 311 685 186.
NABÍDKA
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR - ČASTOBOŘ 2003
Provozovatel: Společenský klub Zdice, Husova
369, 267 51 Zdice, Tel.: 311 685 186, 603 382 191.
Hlavním vedoucím je Přemysl Landa.
Koná se v rekreačním zařízení Častoboř (7 km od
Sedlčan), chatky po 3 a 4 dětech, splachovací WC, spr-

82 let - Helena Balvínová, Zdice
81 let - Marie Bendová, Knížkovice
80 let - Libuše Plotová, Zdice
80 let - Miloslava Foldová, Zdice
80 let - Marie Bartošová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Pozvánka
Chodouňské ženy vás zvou na
SUCHÉ MÁJE V CHODOUNI
Od 14 hod. průvod obcí za doprovodu hudby
Bedřicha Paura.
Od 20 hod. májová zábava se skupinou "Úžas".
Vstupné: 50,- Kč.
chy, umývárka, fotbalové, tenisové, nohejbalové a volejbalové hřiště, hlavní jídelna, terasa, obchod, tábor je
zaměřen na sportovní a poznávací činnost, v programu
je dále zahrnut výlet parníkem a jízdy na koních.
Neděle 29. 6. 2003 - sobota 12. 7. 2003
Děti do 10 let 2.800,- Kč, děti nad 10 let 3.100,Kč (rozdíl v ceně z důvodu stravování - dle provozovatele zařízení).
Odjezd je v neděli 29. 6. 2003 ve 14 hod. - Zdice
náměstí. Příjezd je v sobotu 12. 7. v 16 hod. - Zdice
náměstí.
Informace: Přemysl Landa - SK Zdice, Tel.: 311
685 186, 603 382 191. Poslední 3 volná místa!
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Za garáÏemi opût po dvou letech
Motto
(moravská písnička):
Až já budu stát v širém poli na patroli,
přijď sa podívat!
Přijď sa na mňa podívat,
jedním prstem zakývat,
anebo dvúma.
(Očistná akce ke Dni
Země)
V úterý 29. dubna o
půl druhé stál u garáží
pod Písmeny přistavený
prázdný valník. O dvě
hodiny později se na
něm vršily metráky odpadků, vytěžených z
rokličky za garážemi ve
zhruba padesátimetroFoto: Ivan Kolebaba.
vém úseku. V tu dobu Třináct unavených, ale spokojených děvčat z devátých tříd ZŠ po skončení úklidové akce.
zde již hořel ohýnek upravující na prutech napíchnuté vuřty do známé chutné podoby, v kontrastu s páchnoucím
V minulém čísle našich novin jsme otiskli in- drataci a zklidnění pleti. Základní ošetření pleti
obsahem valníku se zde linula neodolatelná vů- zerát, který upozorňoval na vznik nového vám zabere přibližně 70 minut času a zaplatíte
ně. Kolem ohně se na závěr očistné akce sešli Kosmetického studia ve Zdicích, ulice Na podle typu pleti a použitého materiálu od 205,- Kč
dobrovolníci: členové zdické Komise životního Vyhlídce 791. Redakce Zdických novin přijala do 325,- Kč."
prostředí spolu s děvčaty z devátých tříd zá- pozvání majitelky nové provozovny paní Jany Co si mohou dále ženy dopřát kromě základníkladní školy.
ho ošetření?
Vlčkové k návštěvě nového zařízení.
KŽP se zúčastnila v plném počtu (abecedně): A.
"Mohou si dopřát ještě mnohem více. Nabízím
Byli jsme uvítáni v příjemném, útulném zařízeFikar, který mj. poskytl akci svůj traktor s vlekem, ní. Pěknou pohodu vytváří určitě teplý barevný tón jim širokou škálu služeb od úpravy tvaru a barvy oing. K. Havlíček - vedoucí komise, M. Horník, I. žluté barvy stěn, pohledem na obrázky vytvoře- bočí přes depilaci nežádoucích chloupků na rukou,
Kolebaba a J. Prokš. Na pomoc jim přišly (viz fo- ných z mušliček získáte dojem hudby klidných nohou, ale i v obličeji. Dále mohu nabídnout skoto): Z. Beránková, M. Červená, R. Dvořáková, P. mořských vln a konečný pocit pohody vám dotvo- řicové thermozábaly, které podporují prokrvení těFreyburgová, Z. Fryčová, V. Hájková, M. ří relaxační hudba, která, jak jsme se dověděli, vás la a odbourávají tuková ložiska."
Havrdová, M. Hejná, V. Svobodová, Ž. Trefná, J. bude provázet po celou dobu ošetření. Abychom Ženy touží mít i krásné, hebké ruce. Můžete jim
Veselá, I. Zajícová a K. Zálomová. Dívky byly fan- mohli budoucí zákaznice seznámit s nabízenými pomoci i v tomto případě?
tastické, obdivuhodné. Těžké pytle a plechové ná- službami nového studia, požádali jsme kosmetičku
"V nabídce služeb nechybí ani tzv. parafínové rudoby s odpadky vynášely strmým svahem často s paní Janu Vlčkovou o odpovědi na několik otázek. kavičky, kdy vám kosmetička namasíruje ruce, poté
vypětím všech sil a ke konci akce byla již všeo- Představte, prosím, co může vaše studio nabíd- je ponoří do teplého parafínu a zabalí. Po 20 minubecná únava zřetelná.
tách jsou vaše ruce ošetřené a příjemně vláčné"
nout.
Roklička za garážemi a výše k zahrádkám by "V příjemném prostředí nové provozovny mohu zá- Chcete ještě něco vzkázat budoucím zákaznimohla být utěšeným místem přírody. Ještě stále kaznicím nabídnout kompletní kosmetické ošetření. cím?
tam vykvétají blatouchy, orseje, violky, krásně Již první nejdůležitější procedura v péči o pleť, kte"Těším se na vaši návštěvu. Udělejte si čas a navkvetl i popenec a jedna úctyhodná vrba má v prů- rou je kosmetická masáž, vás dokonale zbaví úna- štivte nové kosmetické studio. Budete odcházet odměru snad víc než metr. Očista rokličku uvolnila vy, stresu a na vaši pleť má blahodárné účinky.
počaté a vaše pleť bude regenerovaná a hladká.
od nejhoršího zneuctění, dokonale ji vyčistit však
Jako další přijde na řadu hluboké čištění pleti s Informace a objednávky můžete získat také telefonicbylo nad síly dobrovolníků a akci bude třeba časem
následným použitím gomážního krému (tzv. pee- ky na čísle: 311 685 704 nebo 723 280 332. Na kuzopakovat. Někteří uživatelé garáží, jak je z "výling), které zbaví pleť odumřelých buněk. pon otištěný ve Zdických novinách můžete při první
těžku" zřejmé, se totiž starají o neustálý přísun odJana Smíšková
Následuje přiložení pleťové masky pro výživu, hy- návštěvě získat 10 % slevu."
padků (i když tentokrát jich bylo přece jen zřetelně
méně než při očistné akci před dvěma lety). Určitá
Kosmetické studio,
část všemožného neřádstva, vyházená na protějším
Na Vyhlídce 791 ZDICE
svahu rokličky, pochází však od jiných našich spo10 % sleva K U P O N
luobyvatel. Jde pravděpodobně o šetřivé občany z
KUPON
pﬁi 1. náv‰tûvû
oblasti ulic Hroudské a Dělnické, kteří toto místo
mají v oblibě již léta (soudě podle vrstev odpadků).
Účastníci úklidu se tiše shodli, že nemá smysl se
rozčilovat nad existencí těch, kdo mají svědomí
takto ničit prostředí pro život. Snad jen pozvání,
podobné jako v té moravské písničce: Až zas budou dobrovolníci spolu se žáky škol vyklízet vaše
motoristické či domácí vývržky z toho kousku přírody za garážemi, přijďte se podívat! Je to tuze zábavné.
Děvčatům z devátých tříd ZŠ děkujeme za pomoc v dobré věci, byla opravdu vydatná. Díky patří vedení školy za zajištění jejich účasti a samozřejmě Městskému úřadu za přistavení valníku a
jeho odvoz.
Za KŽP - iks Paní Jana Vlčková při práci ve svém kosmetickém studiu.
Foto: Václav Zykán.

Nové Kosmetické studio

HISTORIE
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Zvony pro válku
Ocelolitinový hmoždýř
měl nahradit odevzdaný hmoždýř mosazný v
období I. světové války.
Foto: Ivana Fryšová.

V první polovině minulého století vyvolalo
Německo po dvakráte světovou válku.
V letech 1914 až 1918 Rakousko - Uhersko spolu s Německem, v letech 1939 až 1945, Německo
společně s fašistickou Itálií a Japonskem.
Pozoruhodné na této skutečnosti z hospodářského
hlediska bylo, že obě země nevlastnily dostatek surovin pro dlouhodobé vedení války a to ještě na
několika frontách. Vojenští strategové museli tedy
počítat s bleskovou válkou, s okupací jiných zemí,
které tu více, tu méně, strategické suroviny vlastnily. Díváme-li se s odstupem času na ideologii, která měla za cíl podmanit nejprve národy Evropy a
pak celý svět se surovinovými možnostmi, které
měly tyto země k dispozici, jednalo se v obou světových válkách o čiré šílenství.
Německo disponovalo pouze velkým množstvím hnědého uhlí. Těžba černého uhlí představovala jen polovinu těžby uhlí hnědého. Omezené
zdroje mělo i v železné rudě, kde se navíc jednalo
o rudy chudé, dosahující maximálně 40 % kovnatosti. Mělo nedostatek ropy, která zdaleka nekryla
spotřebu motorových vozidel a průmyslu v době
míru, natož pak za války. Německo trvale dováželo naftu ze zahraničí. Stálý dovoz představovaly rudy barevných kovů, ať se jednalo o chromovou, titanovou, měděnou či cínovou rudu, nebo bauxit jako zdroj hliníku.
V daleko horší situaci bylo za I. světové války
Rakousko, které vlastnilo jen omezené zdroje ropy
a železné rudy. Uhlí a rudy barevných kovů prakticky nemělo. Potřebné suroviny čerpalo z českých
zemí,
Slovenska,
Maďarska,
Jugoslávie,
Rumunska, Itálie a z části Polska, které tvořily součást Rakousko - Uherské monarchie. I tyto zdroje
byly pro vedení dlouhodobé války naprosto nedostačující.
Když zásoby surovin vyčerpaly a vytčeného cíle dosaženo nebylo, došlo na nejhorší. Válečný
průmysl potřeboval zvony z kostelů, mosazné
hmoždýře, váhy a závaží z domácností.. Kdo tyto
domácí relikvie poskytl, byl "obdarován" ocelolitinovým hmoždýřem s odlitým letopočtem 1914 1916 a nápisem PRO PATRIA, což v překladu znamená PRO VLAST. Za II. světové války se neodevzdání těchto kuchyňských předmětů trestalo žalářem.
Z kostelů byly snímány zvony, bez ohledu na jejich velikost, stáří a historickou hodnotu. Ve
Zdicích se tak stalo za I. světové války v roce 1917.
Na věži kostela byly tři zvony - svaté Trojice, svatého Josefa a svatého Jana. Největší zvon byl zhotoven v roce 1492 s nápisem: "Léta Božího tisícího
čtyřset devadesátého druhého slit jest tento zvon."
Druhý zvon zhotoven v roce 1521 a třetí byl ulit
pražským zvonařem Bartolomějem a zasvěcen ochraně obce před bleskem a bouří. Zvony byly původně umístěny na zvláštní zvonici, která stála nad
farní budovou. Této části Zdic se do dnes říká "Na
staré zvonici". Teprve v polovině 18. století jsou
přeneseny do věže přestavěného kostela, který až
do této doby zvonů neměl.
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Dva z těchto zvonů byly sňaty a použity pro vítězství zbraní Rakousko Uherské monarchie. Nové zvony se opět vrátily
na věž kostela za první
Československé republiky. Uplynulo jen několik
málo let a zvony z věže
kostela se spouštěly znovu, v dubnu roku 1942,
tentokráte pro vítězství
zbraní Velkoněmecké říše.
Jak obě války skončily,
ví každý. Nepomohly ani
zvony, ani mosazné rodinné relikvie. Původci
obou válek byli poraženi.
Stalo se tak proto, že vítězné mocnosti měly nejen dostatek potřebných
surovin, ale hlavně bojovaly za demokracii a svobodu pro porobené nároSnímání zdických zvonů nacisty v dubnu 1942.
Foto: archiv: L. Zvonaře.
dy i jednotlivce.
Teprve po padesáti letech, v roce 1993 dostal kostel ve Zdicích čtyři nové zvony. Ten největší
Nejsvětější Trojice váží 1160 kg, zvon Panny Marie 490 kg, svatého Václava 240 kg a svaté Anežky 150
kg. Slavnostně byly vysvěceny 10. 10. 1993. Lze jen věřit, že jejich osud se nikdy nestane osudem jejich
předchůdců.
Josef Hůrka

Velk˘ Evropan
Jindřich Kašpar de Sart pocházel
z města Sartu, vzdáleného 30 km od Lutychu,
tedy z Valonska - dnešní Belgie. Stal se význačným slevačským odborníkem a do Čech byl pozván římským císařem a českým králem
Rudolfem II., známým svou podporou vynálezců a nadaných řemeslníků.
Své odborné nadání poprvé prokázal výstavbou
první vysoké pece na Podbrdsku v Králově Dvoře,
a to asi roku 1595. Na tento rok je usuzováno proto, že již v roce 1596 u něho objednal císařský
zbrojmistr Haberland různé druhy litinových koulí,
údajně až o průměru 560 mm, v ceně 1699 kop míšenských grošů. O dva roky později, 1598, dokonce byly objednány litinové roury a jiné součásti pro
vodárnu Starého Města pražského. Je pozoruhodné,
že tato výroba se s kolísající intenzitou v této huti
zachovala až do posledních let dvacátého století.
Vysoká pec byla čtyřhranná masivní stavba opatřená silnou zdí, která chránila pec před ochlazováním zvnějšku. Pro zdivo pece byl použit kámen,
podle kroniky z té doby, dobývaný na vrchu
Kníhov za Popovicemi. Do pece se vháněl vzduch
koženými měchy, které byly zhotoveny z vydělaných koží statných volů. Měchy pohánělo vodní
kolo umístěné ve zvláštním přístěnku. Přívod vody
byl opatřen rákosovými rohožemi, aby voda tak
snadno nezamrzala a prostor s vodním kolem v přístěnku byl v zimě vytápěn. Vysoká pec i přilehlé
hamry spotřebovaly velké množství vody, kterou
železárny získávaly z řeky Litavky a z vybudovaného rybníka Měrák, tehdy nazývaného Mirák.
Z dokumentů je patrno, že hutě v dobách sucha
trpěly nedostatkem vody a provoz musel být omezen, nebo zastaven. V jiných létech zase byly vystaveny katastrofálním povodním, po kterých následovala nákladná obnova vodou poškozených
provozů.
V Králově Dvoře Jindřich Kašpar de Sart dlouho
nepobyl. Již v roce 1599 požádal Českou komoru,

která tehdy spravovala králodvorské panství, aby
železnou huť převzala zpět. Její provoz byl pro podnikatele de Sarta velmi nákladný, neboť platil komoře vysoký nájem. Nákladný byl i dovoz železné
rudy a dřevěného uhlí. Žádal proto, aby mu byla
pronajata jiná huť, v níž by provozní náklady byly
nižší. Křivoklátský hejtman jeho žádost doporučil,
a proto se mohl de Sart odebrat záhy na Zbirožsko,
kde se stal dočasně nájemcem železné huti v
Holoubkově. V roce 1603 koupil železnou huť ve
Strašicích, kde postavil další vysokou pec, v níž tavil železnou rudu a další pec využíval k odlévání litinových výrobků, jako byly kamna, kotle, hrnce,
ale i dělové koule pro válečné účely.
Další, v pořadí již třetí, vysokou pec postavil de
Sart již s dalšími společníky a to v Klášterní železné huti u Svaté Dobrotivé. Jedním ze společníků
byl Julius de Sart, druhým klášterní hamerník
Kašpar. Každý z nich vlastnil na huti jeden podíl,
Jindřich Kašpar de Sart podíly dva.
Díky tomuto valonskému průkopníkovi, kterého
jeho spolupracovníci důvěrně přezdívali Baloun,
snad pro jeho valonský původ, či jeho tělesnou kondici, se dále na Podbrdsku rozmáhala výstavba vysokých pecí, pro jejichž úspěšnou činnost byly v
našem kraji ideální podmínky. Dostatek železné rudy a dřeva pro výrobu dřevěného uhlí jako paliva. A
tak byla ve Staré Huti u Berouna postavena roku
1605 další vysoká pec. Po tomto roce byla postavena vysoká pec v Jincích a další v Dobřívi, kde již
roku 1616 je uváděna zásoba 62 kusů housek surového železa. V průběhu 17. století pak byla postavena vysoká pec v Komárově u Hořovic.
Konec života tohoto nadaného Evropana není z
dostupných dokladů patrný. O tom, zda zemřel u
nás, či ve své rodné zemi, lze jen spekulovat. O
čem však není nejmenších pochyb je, že se zasloužil o vybudování a rozvoj hutního průmyslu na
přelomu 16. a 17. století na Podbrdsku.
Josef Hůrka
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Z DENÍKU
POLICIE âR
4. 4. CHODOUŇ - Příčina požáru dřevěné kolny
nezjištěna.
5. 4. CHODOUŇ - Při silniční kontrole zjištěn řidič, který požil před jízdou alkohol. Oznámen spr.
orgánu a další jízda zakázána.
8. 4. ZDICE - NP se vloupal do stánku PNS na ČD
a ukradl cigarety a časopisy. Je v šetření.
11. 4. ZDICE - NP ukradl drážní kabel ve směru
na Libomyšl. Neviděl někdo pachatele?
12. 4. ZDICE - Když šla žena po chodníku přes
dálnici, vystoupil neznámý mladík z vozidla, vytrhl jí tašku s peněženkou a OP a ujel. Podobné případy se vyskytují v celém kraji. Žádáme o pomoc
při pátrání po pachateli. Je nutné si zapsat registrační značku a ihned volat policii!
12. 4. CHODOUŇ - Složení použitých televizorů
na obecní pozemek - je v šetření.
17. 4. ZDICE - Zjištěn pachatel, který postříkal
barvou různé objekty - je stíhán pro trestný čin.
18. 4. CHODOUŇ - NP poškodil včelí úly v lese.
Neviděl ho někdo?
19. 4. ZDICE - Místní občan se nechal pohostit v
restauraci, a pak neměl na zaplacení.
20. 4. ZDICE - NP odcizil dva kusy černé borovice u fy KOSTAL. Neviděl ho někdo?
21. 4. ZDICE - Při silniční kontrole zjištěn řidič,
který před jízdou požil alkohol. Byl oznámen spr.
org. a další jízda zakázána.
21. 4. ZDICE - Při noční kontrole nalezeno odcizené vozidlo z Prahy. Předáno majiteli a po pachateli se pátrá.
21. 4. ZDICE - NP se vloupal do osobního auta v
Zahradní ul. Ukradl autorádio. Je v šetření.
21. 4. BAVORYNĚ - Odcizení nafty z tahače a
ozdobných krytů kol je v šetření.
21. 4. CHLUSTINA - NP se vloupal do Fabie a ukradl autorádio Sony. Neviděl ho někdo?
21. 4. ZDICE - Krádež el. kabele CYKI 3x195x90
a dvou palet starších cihel, je v šetření.
25. 4. ZDICE - Krádež hliníkových profilů ze zahrady na Farčině, je v šetření.
25. 4. ZDICE - Při silniční kontrole zjištěn řidič,
který před jízdou požil alkohol. Byl oznámen spr.
org. a další jízda zakázána.
26. 4. BAVORYNĚ - Fyzické napadení v rodině
předáno spr. orgánu.
29. 4. ZDICE - NP se vloupal v 8 hod. do os. auta
za zdravotním střediskem, rozbil okno a ukradl tašku s doklady. Neviděl ho někdo?
29. 4. ČERNÍN - Při silniční kontrole zjištěn řidič,
který před jízdou požil alkohol. Byl oznámen spr.
org. a další jízda zakázána.
1. 5. ZDICE - NP se vloupal do sklepní koje v domě 783, odkud ukradl dvě opalovací pistole, pásovou brusku a prodlužovací kabele. Neviděl někdo
pachatele?
3. 5. ZDICE - Krádež benzinu z os. auta, které bylo zaparkováno v ulici před domem 827, je v šetření.
mjr. Bláha, vedoucí oddělení

"Bûh okolo Vraní skály"
1. ročník běžeckého závodu
Datum: sobota 28. června 2003
Pořadatel: Maratón klub Spartak Žebrák, Ivan
Raboch, Černín 83, 267 51
Místo startu: Náves obce Černín
Trať: 10 km po lesních cestách v nádherném členitém terénu chráněné krajinné oblasti
Křivoklátsko v okolí Vraní skály
Prezentace: 8.00 hod. - 10.00 hod.
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Z Dûtského centra Zahrádka

Na snímku děti D - centra Zahrádka v plném zaujetí při výtvarné práci.

Foto: Eva Kadlecová.

Již tři roky v rámci Společenského klubu
Zdice vyvíjí úspěšnou činnost Dětské centrum
Zahrádka. Sdružuje mladé výtvarníky, kteří se
pod vedením paní Evy Kadlecové a Mgr. Jitky
Palanové pravidelně týdně scházejí v Mateřské
škole v Zahradní ulici ve Zdicích, aby se věnovali svému zájmu a zdokonalovali se ve výtvarném umění. Pod odborným vedením vznikají
hezká, ale i úspěšná dětská dílka.
V letošním školním roce navštěvovalo D - centrum Zahrádka 59 dětí ve věku od 5 do 13 let. V
průběhu roku se děti učily kresbě, malbě, grafice,
keramice a vyzkoušely si i netradiční výtvarné
techniky jako např. malování na hedvábí nebo na
sklo, voskovou techniku, servítkovou techniku či
malování na kameny. Jejich práce jste si mohli již
částečně prohlédnout na velikonoční výstavě, která
se konala v dubnu letošního roku ve výstavní síni
zdické radnice.
I letos se můžeme pochlubit výborným umístěním v okresních, celostátních i mezinárodních soutěžích. Největšího úspěchu dosáhla Eliška
Kadlecová, která zvítězila v mezinárodní soutěži
"Zlatá cesta", do které zaslala obraz hradu
Točníku. Zlatou listinu města Weidenu spolu s dalšími cenami si dojela převzít do Německa 27. května.
V soutěži "Namaluj žlutýho slona" přispěly děti
vydražením svých prací na stavbu pavilónu pro
slony v pražské ZOO a na pokrytí velkých finančních ztrát způsobených loňskou srpnovou povodní.
Do celé soutěže se sešlo více než pět tisíc obrázků,
a první místa ve dvou věkových kategoriích patřila

právě našim dětem.
Přední místa obsadily děti D - centra Zahrádka i
v těchto dalších soutěžích: "Prázdninová dobrodružství " - umístily se 3 děti, v mezinárodní soutěži "Krásná jako kvítka" - 4 děti, "Namaluj
Vydrýska a svět kolem řeky" - kolektiv dětí, soutěž
"Zimní pohádka" - 7 dětí, "O nejkrásnější kraslici"
kolektiv dětí. Odměnou dětem byly nejen hezké
ceny, ale i pocit, že svým vítězstvím pomohly prospěšné věci. Za vítězství v soutěži "Naše neobyčejná příjmení", které se zúčastnilo 5 dětí, dostaly děti od ekologického sdružení Tereza jako odměnu
třídenní výlet s programem v Golčově Jeníkově.
Děti, které chtějí malovat i o prázdninách, měly
možnost přihlásit se na výtvarný tábor, který se bude konat začátkem července na Horské Kvildě.
Nemalý podíl na úspěších výtvarných kroužků
D - centra Zahrádka mají i sponzoři, kterým patří
náš dík. Jsou to: Městský úřad Zdice, Společenský
klub Zdice, Kachlová kamna Chodouň, výtvarné
potřeby pan Huja Kladno, Tiba Beroun a MŠ v
Zahradní ulici ve Zdicích.
A protože již na dveře brzy zaťuká nový školní
rok, rády bychom poděkovaly dětem za jejich snahu a pozvaly je k zápisu do výtvarných kroužků,
které budou pokračovat v dalším školním roce.
Zápis se uskuteční v pondělí 8. září 2003 od 14 do
18 hod. v D - centru Zahrádka.
Eva Kadlecová a Jitka Palanová.

Start kategorií:
09.00 h - nejmladší školáci, roč. 94 - 97, 500 m
09.10 h - nejmladší školačky, roč. 94 - 97, 500 m
09.20 h - přípravka hoši, roč. 92 - 93, 500 m
09.30 h - přípravka dívky, roč. 92 - 93, 500 m
09.40 h - mladší žáci, roč. 90 - 91, 1000 m
09.50 h - mladší žákyně, roč. 90 - 91, 1000 m
10.00 h - starší žáci, roč. 88 - 89, 1000 m
10.10 h - starší žákyně, roč. 88 - 89, 1000 m
10.30 h - hlavní závod
ženy do 34 let, od 35 let
muži do 39 let, 40 - 49, 50 - 59, 60 - 69, nad 70 let
Startovné: v hlavním závodě 20,- Kč
Šatny: zajištěny nedaleko startu
Občerstvení: čaj + sušenky, párek, dospělí pivo
Ceny: hodnotné věcné ceny v každé kategorii
Sponzoři závodu: KOSTAL ČR, město Zdice
Informace: tel. 311 686 659, 723 815 226, holecek@nemhoro.cz

V měsíci dubnu bylo 6 jasných dní, 4 dny skoro
jasné, 7 dní polojasných, 4 dny oblačné, 4 dny skoro zatažené a 5 dnů zatažených. Z toho bylo 8 dní
mrazivých s teplotou mezi - 0,1 °C až - 10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 8° C 10. 4. (čtvrtek),
- 7 °C 9. 4. (středa), - 5 °C 7. 4. (pondělí).
Nejchladnější den: pondělí 7. 4., kdy se teplota
pohybovala od -5 °C do 2 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 28 °C 30. 4. (středa),
25 °C 26. 4. (sobota), 24° C 29. 4. (úterý).
Nejteplejší den: středa 30. 4., kdy se teplota pohybovala od 7 °C do 28 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 974 milibarů, t.j. 730,6
torrů 2. 4. (středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1006 milibarů, t.j. 754,6
torrů 17. 4. (čtvrtek).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 6,10
l vody 11. 4. (pátek).
Celkem v měsíci dubnu napršelo a nasněžilo:
17,50 l vody na 1 m2.
Josef Hůrka

ZDICKÉ
METEOROLOGICKÉ
OKÉNKO

INZERCE
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CENTRUM V¯POâETNÍ TECHNIKY
- I VA N H Á Z L
❒ Výroba digitální fotografie od 6,90 Kč.
❒ Prodej nových značkových počítačů.
❒ Bezdrátové zabezpečovací zařízení. ❒ Služby.

Obchod - Čs. armády 9, Zdice, Tel. 311 685 800
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Otevﬁeno Po - Ne 10 - 21

Hledáme Ïenu na
pﬁíleÏitostnou v˘pomoc
pﬁi úklidu.
Restaurace U ZímÛ

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.

ZÁKAZNICKÁ CENTRA:

VODOVODY A KANALIZACE BEROUN, a. s.
Mostníkovská 255
266 41 Beroun
Tel: 311 747 110-1
www.vakberoun.cz
Akciová společnost VODOVODY A KANALIZACE
BEROUN je největším dodavatelem pitné vody v regionu
okresu Beroun a části okresu Praha západ. Současně také
zajišťuje odvádění a čištění odpadních vod v Berouně,
Králově Dvoře, Zdicích, Tmani, Hořovicích, Žebráku
a Chyňavě. Od září 2002 provozuje vodovodní a kanalizační síť pro město Příbram.
Akciová společnosti vznikla na základě privatizačního
projektu k 1. 1. 1994. Od roku 2000 je majoritním vlastníkem společnost ANGLIAN WATER OVERSEAS HOLDINGS
LIMITED, dalšími akcionáři jsou města a obce regionu.

BEROUN, v budově sídla společnosti
e-mail: office@vakberoun.cz
tel: 311 747 134
fax: 311 621 372
Zelená linka: 800 100 663
úřední hodiny: denně 8 - 15 hod.
pondělí, středa 8 - 17 hod.
HOŘOVICE, Valdecká 826, PSČ 268 01
e-mail: horovice@vakberoun.cz
tel/fax: 311 512 316
úřední hodiny: pondělí, středa 6 - 15 hod.
PŘÍBRAM, Milínská 15, PSČ 261 01
e-mail: pribram@vakberoun.cz
tel: 318 626 006
fax: 318 626 066
Zelená linka: 800 100 648
úřední hodiny: denně 8 - 15 hod.
pondělí, středa 8 - 17 hod.

Poskytované služby a činnosti:
➤
➤
➤
➤
➤

provozování vodovodů, kanalizací a ČOV
poradenství v oblasti vodohospodářských staveb
dovoz vody cisternami
práce kanalizačního a čistícího vozu
laboratorní služby
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