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Zdické noviny informují
Pečovatelská služba má nové auto
Pečovatelská služba, kterou ve Zdicích zajišťují
dvě pečovatelky - paní Anna Marcínová a Jitka
Červená eviduje cca 40 klientů. Největší zájem mají o donášku obědů. Při rozvozu obědů 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 podle ní používat jen k tomu vyčleněné a vhodně upravené dopravní prostředky, zakoupilo město
auto, které bude sloužit pouze pro tento účel. Na
první jízdu vyjely pečovatelky s pickupem 1. října,
za volant usedla paní Jitka Červená.

Stavební práce v Husově ulici
Od 15. září prováděla firma STRABAG
v Husově ulici plánovanou rekonstrukci chodníku
a vozovky. V týdnu od 13. do 20. října byla vozovka uzavřena, protože se dělala její oprava. Cena
prováděné rekonstrukce je 3.100.000,- Kč,
čímž je proti původnímu předpokladu ušetřeno
1.000.000,- Kč.
Z ušetřených peněz byla opravena část komunikace Pod Knihovem. Jedná se o úsek, který byl v
nejhorším technickém stavu. Opravě komunikace
v celé této ulici brání zamýšlený záměr vybudovat
v uvedené lokalitě kanalizaci, na níž se bude zpracovávat projektová studie. Nemělo by cenu nyní opravit celou komunikaci, a potom ji zničit výkopo-

vými pracemi. Z ušetřených peněz bylo zamýšleno
provést také opravu komunikace a chodníků v ulici Šrámkově a Vrchlického. Po poradě s odborníky
z firmy STRABAG bylo doporučeno z technologických i kapacitních důvodů tuto akci neprovádět
ve zbytku letošního roku, ale přeložit ji na jarní
měsíce.

Oprava chodníku v Komenského ulici
Město Zdice získalo dotaci 1.600.000,- Kč na
opravu chodníku v Komenského ulici. Opravu provede firma STRABAG, město přidá k dotaci ze
svého rozpočtu plánovanou částku 400.000,- Kč.
Chodník bude za tuto dvoumilionovou hodnotu
opraven od zatáčky směrem na Plzeň až k domu
č.p. 740 (Procházkovi u koupaliště). Zatím nelze
provádět opravu chodníku od zatáčky směrem do
města, protože v Komenského ulici bude v příštím
roce prováděna výměna plynového potrubí.

Plynofikace Levínské ulice
V době uzavírky silnice v důsledku rekonstrukce vozovky v Husově ulici byla provedena plynofikace Levínské ulice. K plynu byly připojeny i čtyři
domy nacházející se na konci Zdic u státní silnice
při výjezdu na Beroun. Plynofikaci prováděla firma
GASTREND z Mladé Boleslavi, která provede
v době 1. - 13. listopadu také plynofikaci horní části Barákovy ulice. Cena plynofikace v obou ulicích
činí dohromady 600.000,- Kč.
Dokončení na str. 2

Spoleãensk˘ klub Zdice
vás zve na hudebnû
zábavn˘ poﬁad

"IZERSKÁ PADESÁTKA"
Úãinkují:

ZDENùK IZER
a PETR FREUND.
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Osvětlení v Barákově ulici
Občané Zdic si jistě všimli výkopových prací
v dolní části Barákovy ulice (spojka mezi Husovou
ulicí a Palackého náměstím). Začátkem listopadu
provede firma ELEKTRO pana Jindráka z Hudlic
instalaci osvětlení.

Úpravy povrchu v Poncarově ulici

Firma Telecom posunula položení telefonního
kabelu v této ulici na měsíc listopad, tedy o měsíc
později. Po položení kabelu firma STRABAG
zpevní vozovku. Vzhledem k posunu prací prováděných firmou Telecom, bude chodník pravděpodobně opraven až v příštím roce.

Oddělení dopravy MěÚ Zdice oznamuje
Podle nařízení města Berouna číslo 6/2003 ze
dne 8. 9. 2003, kterým se stanovují úseky silnic,
na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období, bude silnice č. III/11545 Zdice - Slavíky (celkem 2,5 km) v zimním období, tj. od 1. 11. 03 do
31. 3. 04 udržována pouze pluhováním.

Výzva k zaplacení poplatků za TKO
MěÚ upozorňuje občany, kteří ještě nezaplatili
poplatek za odvoz komunálního odpadu, aby tak
učinili neprodleně v co nejkratší době. Platbu na
letošní rok bylo možno uskutečnit ve dvou částkách, přičemž druhá z nich měla být zaplacena do
konce srpna 2003.

Urbanistické studie města
Vedení města rozhodlo o vypracování urbanistických studií lokalit Na Písmenech a horní části
Žižkovy ulice (nad ulicemi Poncarovou
a Družstevní).

Realizace BOR do konce listopadu
Na realizaci bezdrátového obecního rozhlasu
(BOR) se podílí firma MICROTEC z Přelouče.
Předností pro výběr této firmy byly cenová nabídka
a servisní a záruční podmínky. Během srpna firma
zpracovala projektovou dokumentaci a v průběhu
října a listopadu dochází k realizaci uvedeného díla.
Cena bude činit 600.000,- Kč. Bezdrátový obecní
rozhlas bude sloužit k informování občanů o všech
akcích konaných v našem městě, k varování občanů
při nebezpečných situacích, k upozornění občanů
při havarijních opravách plynovodu, vodovodu či elektrické sítě.

Program PANEL
Státní fond rozvoje bydlení vyhlásil program PANEL, který je zaměřen na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií. Podrobnější
informace lze získat na MěÚ u starosty města.

Pobočka České spořitelny, a.s. ve
Zdicích oznamuje
Od 1. listopadu platí nové pokladní hodiny:
pondělí
9.00 - 12.30 h 13.30 - 17.00 h
úterý
--středa
9.00 - 12.30 h 13.30 - 17.00 h
čtvrtek
-13.30 - 17.00 h
pátek
9.00 - 12.30 h

Pracovníci firmy STRABAG provedli v době 15. 9. - 20. 10. 2003 opravu chodníku a vozovky v Husově
ulici. Hotové dílo se občanům Zdic líbí.
Foto: - sm -

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
15. 10. 2003
Zastupitelstvo města Zdice:
• vydalo v předloženém znění Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška o městské policii ze dne 30. 3. 1992
• vydalo Obecně závaznou vyhlášku Města
Zdice č. 5/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a místním poplatku ze vstupného ve městě Zdice a jeho
částech Černín a Knížkovice - podrobnosti
na jiném místě v ZN
• vydalo Obecně závaznou vyhlášku Města
Zdice č. 6/2003 o místním poplatku ze psů
- podrobnosti na jiném místě v ZN
• schválilo Směrnici, kterou město Zdice
zajišťuje hospodaření ve svých organizačních složkách a příspěvkových organizacích ve své působnosti dle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
• požádalo o bezúplatný převod objektu bývalých kasáren na Město Zdice, zřídilo sociální fond Města Zdice a schválilo text
Statutu sociálního fondu Města Zdice
• schválilo převod majetku Spol. klubu do
majetku města. Jedná se o budovu SK v
hodnotě 1,750.000,- Kč a křišťálový lustr
v hodnotě 77.031,- Kč. Společenský klub
by u těchto položek musel provádět odpisy a tudíž zvyšovat náklady. Město Zdice
odpisy neprovádí.
• schválilo prodej pozemku p.č. 2119/20
(odděleného z p.č. 2119/12) v k.ú. Zdice o
výměře 219 m2 firmě DAGO A.P.C., s.r.o.
za cenu 180,- Kč/m2. v části za benzinovou stanicí směrem na Hředle.
• schválilo prodej pozemku p.č. 1032 PK v
k.ú. Zdice o výměře 12 696 m2 firmě SALZAS, s.r.o. za cenu 290,- Kč/m2 a součas-

Čerpací stanice Čepro opět v provozu

Kolaudační řízení se uskutečnilo 23. září. Od pátku 17. října zmodernizovaná čerpací stanice opět
slouží motoristům.

Firma STAFIN projekty a stavby, s.r.o. Plzeň,
provedla opravu čerpací stanice Čepro, a.s. Praha.

Firma COM-TIP provede v Mateřské škole

Úsporné vytápění

•

•

•

ně vzájemnou dohodu :
l) V souběhu se stavbou velkoskladu potravin Lidl vybudování cyklostezky podél
jižní části velkoskladu potravin Lidl u komunikace II. třídy směrem k obci Hředle.
2) Podpora sportovních a kulturních akcí
a spolupráci v sociálně zdravotní oblasti
v rámci města Zdice.
3) Finanční příspěvek na zlepšení městské
infrastruktury ve výši tří miliónů korun.
4) V rámci provozu velkoskladu potravin nebude kamionová doprava vedena přes město
Zdice.
schválilo v souladu s §117 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, doplnění kontrolního výboru ZM o paní Jiřinu Burcalovou, Havlíčkova 764,
Zdice a o pana Josefa Hůrku, Svatopluka
Čecha 325, Zdice.
souhlasilo s rozpočtovým opatřením č. 3
týkajícím se opravy vozovky a chodníku v
Husově ulici - viz podrobnosti na jiném
místě v ZN
Diskuse byla zaměřena:
- na možnost umístění retardérů ve
Wolkerově a Erbenově ulici. Starosta
města odpověděl, že v uvedených ulicích
budou umístěny začátkem roku 2004. Dále
nastínil vleklé řízení na umístění retardéru
u zamýšleného přechodu u kostela, neboť
se jedná o povolení na silnici II. třídy.
- zarostlá spojovací ulička mezi ul.
Komenského a ul. Na Vyhlídce. Starosta
vzal skutečnost na vědomí s tím, že bude
spojka uvedena do původního stavu.
- dále se objevil požadavek ekologického
auditu v objektu bývalých kasáren ohledně
ekologické zátěže.
- diskutovalo se i využití západní průmyslové zóny a o ceně pozemků v této části.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

v Zahradní ulici instalaci zařízení KOMEX - DUOMIX, kterým bude vytápění regulováno podle
venkovní teploty. Provedením instalace tohoto
zařízení za cenu 16.000,- Kč dojde k 15 %
úsporám spotřeby plynu.
- sm -
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Dal‰í informace mûsta a mûstského úﬁadu
Svoz nebezpečného odpadu - Zdice 2003
odpad
květen
říjen
vyřazené TV
59 ks
49 ks
vyřazený elektronický materiál 15 kg
100 kg
vyřazená zařízení s obsahem chlorofluorouhlovovod. = lednice
39 ks
33 ks
pneumatiky celkem
198 ks
161 ks
motor. a mazací oleje
119 l
76 l
barvy, lepidla, pryskyřice
482 kg
186 kg
vyřazené léky
18,5 kg
0,5 kg
olověné akumulátory
62 ks
45 ks
baterie - monočlánky
0,5 kg
4 kg
rozpouštědla
28 kg 33,5 kg
obaly obsahující zbytky nebezpeč. látek
66 kg
49 kg
sorbent, olejové filtry
2 kg
1 kg
pesticidy
11 kg 10,5 kg
výbojky
26 ks
0 ks
asfalt. směs
0 kg
10 kg
brzdová kapalina
0l
2,5 l
35 268 Kč 30 861 Kč
Nelze přesně říci, kolik občanů tuto možnost využilo, neboť někteří neukáznění a nezodpovědní
občané na určená místa svozu odložili tento odpad
dříve než v uváděný čas.
Domnívají se zřejmě, že nechat bez dozoru nebezpečný odpad, nemůže přinést žádný negativní dopad.
Možnost svozu NO nevyužily žádné podnikající osoby.
Zřejmě mají odkládání a zneškodnění NO zajištěno
u jiných oprávněných firem. Bohužel ani rozlícenost
jednoho pána na stanovišti u kostela nelze pochopit.
Svoz byl určen a objednán pro nebezpečné druhy odpadů, s čímž byli občané řádně seznámeni
v tisku a na vývěskách. Mj. donesené boby na sáňkování a plastový zahradní stůl nejsou v žádném
případě nebezpečným odpadem. Daná pravidla by
měla být respektována. Svoz velkoobjemových
ostatních a komunálních odpadů byl prováděn
v dubnu; město počítalo ještě s opakováním takovéhoto svozu, ale z ekonomických důvodů již není
možné v letošním roce tento svoz realizovat.
Platby za pronájem hrobových míst
V souladu se zákonem o pohřebnictví, a také
souladu s odsouhlaseným Řádem veřejného pohřebiště ve městě Zdice, bude nutné uzavřít smlouvy
o nájmu hrobového místa. Doba nájmu bude činit
5 let. Nájemné spolu se službami spojenými s
nájmem budou od 1. 1. 2004 činit:
u hrobu v urnovém háji 300,- Kč/5 let (dříve 225 Kč),
u hrobu 350,- Kč/5 let (dříve 250 Kč),
u dvojhrobu 400,- Kč/5 let (dříve 300 Kč).
Smlouvy budou připraveny nejdříve v prosinci
2003, kdy bude možné je podepsat a zároveň uhradit platbu. Informujeme občany města o tom, že není třeba spěchat, uzavření smluv spolu s platbou bude možné ještě dále v průběhu 1. čtvrtletí roku 2004.
Hrobová místa bude mít dosud v kompetenci
Společenský klub Zdice, Husova 369, paní Marie
Rosenbaumová, tel. 311 685 186. Po vzájemné dohodě bude možné smlouvy k podpisu zasílat na uvedenou adresu nájemce, platbu bude možné provést
nejen v hotovosti, ale i složenkou či převodem z účtu.
Pracovní doba Společenského klubu Zdice je po
- čt 7.00 - 15.30 a pá 6.00 - 14.30 hodin.
Nové vyhlášky o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství a místním poplatku ze
vstupného ve městě Zdice a místním poplatku ze
psů od 1. 1. 2004.
Parlament se usnesl zákonem č. 229/2003 Sb.,

ze dne 4. července 2003, změnit zákon o místních
poplatcích č. 565/1990 Sb.
Zastupitelstvo města Zdice v souladu se zákonem o obcích, vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 5/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a místním poplatku ze vstupného
ve městě Zdice a jeho částech Černín a
Knížkovice, která ruší vyhlášku Obce Zdice ze dne
25. 3. 1991 a Obecně závaznou vyhlášku č.
6/2003, o místním poplatku ze psů, která ruší vyhlášku Obce Zdice ze dne 22. 6. 1995
Poplatek za užívání veřejného prostranství se
vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení
trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Fyzické a právnické
osoby užívající veřejné prostranství způsobem výše
uvedeným platí za jeho užívání poplatek.
V souladu se zákonem o obcích se veřejným prostranstvím rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Konkrétně pro město Zdice jsou sazby poplatku stanoveny takto: za každý i započatý m2
užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den:
a) pro výkopové práce - 500,- Kč/akci
b) pro umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50,- Kč/m2/den
c) pro umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč/m2/den
d) pro umístění stavebních zařízení a skládek (zejména lešení, kontejner, písek aj.) 5,- Kč/m2/den
e) pro umístění reklamních zařízení 1,-/den
f) pro umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí - 100,-Kč/den/atrakce
resp. zařízení
g) pro vyhrazení trvalého parkovacího místa 400,-/měsíc
U místního poplatku ze psů bylo provedeno
snad nejvíce změn. Poplatníkem už nebude vlastník
psa, ale jeho držitel bez ohledu na to, zda je také
vlastníkem psa. Držitel je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
České republiky. Držitel platí poplatek ze psa obci
příslušné podle místa trvalého pobytu. Nově se také
novelou zákona o místních poplatcích stanoví, že v
případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se
platí poplatek v poměrné výši. Došlo také k rozšíření případů, kdy jsou poplatníci od poplatků ze zákona osvobozeni. Další změnou je, že poplatek bude
placen ze psů starších tří měsíců (dosud je to šest
měsíců). Novelou zákona byla také zvýšena sazba
poplatku z 1.000 na 1.500 Kč/ročně za jednoho psa.
Konkrétně pro město Zdice je stanovena sazba poplatku takto:
ve Zdicích - v rodinných domcích z 80,- Kč
na 100,- Kč;
- v ostatních (bytovka) ze 400,- Kč
na 500,- Kč;
v Černíně a Knížkovicích v RD ze 40,- Kč na 50,Kč;
u právnických a fyzicky podnikajících osob, které

používají psa ke střežení objektu, z 600,- na 1000,Kč - toto navýšení je zdůvodněno tím, že v tomto
případě je pes využíván "k výdělečné činnosti."
Plánovaná údržba zeleně a kácení stromů
Koncem měsíce listopadu bude provedeno ještě
ošetření lip v areálu koupaliště, lip v ulici Čs. armády (před rybníkem) a lipového stromořadí ve
Velizské ulici, kácení 1 borovice u MŠ Zahradní.
Tyty práce provede odborná firma Arbosana - J.
Láník, zahradnické služby. V tomto období bude
také provedeno kácení 7 ks stromů na sídlišti, a to:
• u čp. 763, Havlíčkova ul. (svah k čp. 764) - 3 smrky 1 borovici
• u čp. 736, Havlíčkova ul. (u vchodu) - 2 smrky budou využity jako vánoční stromy města
• u čp. 752, Velizská ul. (před vchodem) - 1 modřín
Toto kácení je nutné vzhledem k tomu, že
v uplynulých letech byla prováděna trochu "živelná" výsadba, stromy byly vysazeny v blízkosti obytných domů velmi nahuštěně, a nemají ani by v
budoucnu neměly dostatek prostoru a světla pro
další růst, což je zřetelné již nyní. S vědomím, že
je škoda každého skáceného stromu, je vhodnější
provést toto kácení podle odborného posouzení již
nyní. V budoucnu by v mnoha lokalitách mohlo také
dojít k ohrožení majetku. Tyto práce byly konzultovány s komisí životního prostředí a jejich provedení
bylo doporučeno. Další vytipované kácení by mělo
proběhnout v roce 2004.
Pozdvižení v obci
Tak by se dala nazvat situace, kdy v našem městě
vykonávají opět činnost 2 strážníci městské policie.
Občané si totiž "odvykli" na důslednější vykonávání
činnosti MP, a jsou teď v mnoha případech nemile
překvapeni tím, že na nich strážníci kupodivu chtějí
dodržování právních předpisů, mezi které patří mj.
i obecně závazné vyhlášky obcí. Přičemž většina občanů ví, že svým jednáním může porušit právní předpisy, ale spoléhá na to, že přestupek nebude ze strany strážníků MP či Policií ČR "včas zaregistrován".
Nejvíce přestupků bylo odhaleno v oblasti dopravy.
Nedodržování a neznalost patřičných vyhlášek ze strany řidičů potvrdila i nedávná akce Kryštof. V našem
městě nám neukázněnost a aroganci řidičů ukázala v
poslední době třeba uzavírka Husovy ulice, kdy uzavírka trvala 8 - slovy osm dní, byla řádně označena,
objížďka činila 2,4 km, a přesto se našlo mnoho "nutných" případů s vjezdem na toto staveniště.
Nechceme určitě žít v policejním státě, ale nutnost respektování platných právních předpisů by
měla být samozřejmostí. Začít musí každý sám
u sebe. Poukazování na to, že ten a ten to dělá taky, je smutné. Odstrašujícími, ale snad i úsměvnými případy jsou také ti, kteří se po dopuštění přestupku ohánějí všemožnými známostmi na "nejvyšších místech" a vyhrožují, že to dají do novin a
televize. Nechť tak klidně učiní. Mnozí by pak zjistili, že mají tzv. "máslo na hlavě".
Mimo za dopravní přestupky byli někteří občané
postiženi pokutou např. za neuklizení exkrementu
po svém pejskovi, za založení černé skládky.
Pokud se občan domnívá a má pochybnosti, že
jeho přestupek byl posouzen nesprávně, může se
obrátit na nejbližšího nadřízeného - v případě
městské policie je jím starosta města. Každý takový sporný případ je následně a neprodleně řešen.
I na posledním jednání zastupitelstva města zaznělo, že je nutné kontrolovat dodržování především obecně závazných vyhlášek.
MěÚ
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V˘stava zahrádkaﬁsk˘ch produktÛ

Součástí okresní výstavy zahrádkářů, která se konala 11. - 12. října 2003 ve Zdicích, bylo také poskytování
odborných rad. Plno dotazů zodpověděl předseda Územní rady ČSZ ing. Jiří Šiman (sedící). Foto: - sm V sobotu 11. a v neděli 12. října 2003 si v prostorách Společenského domu ve Zdicích dali dostaveníčko milovníci voňavého ovoce a zeleniny. Po
dlouhé době se ve Zdicích uskutečnila opět tato zajímavá výstava, a byla to dokonce výstava okresní. Pořádala ji ZO Českého svazu zahrádkářů
Zdice pod záštitou Územní rady ČSZ Beroun. Na
výstavě se představilo svými exponáty 26 ze 34 základních organizací. Návštěvníci si mohli prohlédnout a obdivovat asi 600 kusů ovoce a 150 kusů zeleniny. Zvláště ovoce provonělo pěkné prostředí
výstavních prostor Společenského domu. Hlavní aranžování výstavy patřilo paní Haně Lanové ze
Tmaně, odbornou radou přispěl ing. Jiří Šiman ze
Svaté, předseda Územní rady ČSZ.
Výstavu ovoce a zeleniny vhodně doplňovaly
sochy Jana Ryndy z Králova Dvora, dále výtvarné
práce dětí zdejší ZŠ a výrobky obyvatelek zdického domova důchodců. V přísálí měli návštěvníci
možnost zakoupit kaktusy a sukulenty, ozdobné
sklo, keramiku, racionální výživu, vyšívané obrázky, ozdobné květináče, aranžmá ze suchých květin,
ekologické prostředky k ošetření
a pěstování
ovoce a zeleniny a další drobnosti.
Soutěž o nejhezčí jablko vyhrála paní Svobodová ze
Svaté, která zaslala jablko odrůdy Bohemia. Po skončení výstavy byla většina ovoce a zeleniny místních
zahrádkářů darována do domova důchodců, ostatní exponáty z celé výstavy si odebraly ZO Králův Dvůr
a Svatá, které pořádaly o dalších víkendech také výstavy (Králův Dvůr 18. a 19. října, Svatá 25. a 26. října).
ZO Zdice věnovala přípravě výstavy velkou péči.
Přáním zahrádkářů bylo obnovit opět ve Zdicích
tento druh výstavy, který v našem městě dlouho chyběl. Škoda, že na výstavu se nepřišlo podívat ještě
více návštěvníků, hlavně zdických. Pořadatelé výstavy by si větší návštěvnost za svoji aktivitu určitě
zasloužili. Celkem výstavu navštívilo 180 zájemců,
kteří času stráveného na výstavě vůbec nelitovali.
Pro své členy, kterých je v současné době 95,
organizuje výbor ZO ČSZ Zdice zájezdy na jarní
a podzimní výstavy v Litoměřicích, v létě na výstavu
v Čimelicích. Někteří členové organizace se zúčastnili i zájezdu do Chorvatska, který organizovala
Územní rada ČSZ. Dvakrát ročně jsou svolávány
členské schůze, na jejichž programu nikdy nechybí
odborná přednáška, např. ošetřování ovoce a zeleniny,
pěstování květin nebo jejich aranžování. Předsedou

zdické organizace je Ladislav Nesporý, jednatelem
František Gertner, pokladní Marie Frýbertová, v ÚR
zastupuje organizaci Václav Šimek. Členy výboru
jsou dále Věra Sluková, Marie Kopecká, Iva Klánová,
Zdeněk Štěpnička, ing. Jiří Rach a František Jandík.
Jana Smíšková

U krásné zeleniny zachytil objektiv fotoaparátu
členky výboru ZO ČSZ Zdice (zleva) Věru Slukovou
a Marii Frýbertovou.
Foto: - sm -

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci listopadu 2003 oslaví:
95 let - Josefa Červenková, Zdice
92 let - Antonín Žáček, Zdice
89 let - Marie Košťálová, Zdice
86 let - Josef Matyáš, Zdice
83 let - Věra Brožová, Zdice
83 let - Miroslava Doubravová, Zdice
83 let - Otto Skalák, Zdice
83 let - Marie Staňková, Zdice
82 let - Anna Holečková, Knížkovice
Všem gratulujeme, přejeme hodně
zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

NARODILI SE
17. 9. Jakub Nový, Zdice
24. 9. Nikola Hospodářská, Zdice
10. 10. Patricie Višínová, Zdice

OPUSTILI NÁS
19. 9. Josef Podskalský, Zdice
25. 9. Josefa Sklenářová, Chodouň

71 let
87 let

VZPOMÍNKA
Dne 1. listopadu uplyne 10 let
od úmrtí pana FRANTIŠKA
UBLA ze Zdic.
Stále vzpomíná manželka, syn s
rodinou a dcera s rodinou.

SPOLEâENSK¯ KLUB VÁS ZVE
Sobota 1. 11. ROCKOVÁ ZÁBAVA s kapelou
CRYSTAL PLANET - začátek ve 21 hod. - vstupné 50,-Kč
Soboty 1., 8., 15., 22. a 29. 11. ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZY - vyučují manželé Kainovi - začátek v 15 hod. - vstupné 20,- a 10,- Kč.
Neděle 9. 11. DĚTSKÁ DISKOTÉKA - DJ Karel
Moravec - soutěže o ceny - slosovatelné vstupenky
- začátek ve 14 hod. Vstupné 15,-Kč
Předprodej vstupenek:
Spol. dům Zdice Po-Čt 7 - 15.30, Pá 6 - 14.30 hod.
Tel.: 311 685 186; 603 382 191
Městské informační centrum Beroun
Tel.: 311 654 321
Sobota 29. 11. ZÁJEZD do BRÁNICKÉHO DIVADLA na komedii "Na správné adrese". Hrají:
A. Gondíková, I. Andrlová, L. Zedníčková,
D. Rous, M. Zounar, Z. Mahdal, V. Čech a další.

Odjezd: V 15 hod. ze Zdic. Cena vč. autobusu 290
Kč. Přihlášky: Spol. dům Zdice Po-Čt 7 - 15.30, Pá
6 - 14.30 hod. Tel.: 311 685 186
Neděle 30. 11. DĚTSKÁ DISKOTÉKA - DJ
Karel Moravec - soutěž o ceny - slosovatelné vstupenky - začátek ve 14 hod. Vstupné 15,-Kč
Dále Vás zveme na výstavu "ZDIČTÍ VÝTVARNÍ AMATÉŘI" od 11. do 16. listopadu ve výstavní síni Městského úřadu ve Zdicích. Otevřeno od
14 do 17 hod. Vstupné dobrovolné.
Výstava je zaměřena na obrazy - Václav Šesták,
Tomáš Merhaut, Alois Jansa, Kateřina
Součková, fotografie - Markéta Kobrsková, samorosty - Antonín Veselý, malované kameny Veronika Fryčová, keramiku - Magda Šebestová,
aranžmá suchých květin - Monika Štefanová.
Keramiku, kameny a aranžmá květin lze zakoupit.
Přemysl Landa
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V˘stava drobného
zvíﬁectva
Po dvou úspěšných výstavách drobného zvířectva, které se konaly v letech 2001 a 2002,
uspořádala ZO Českého svazu chovatelů na
dvoře Společenského domu Zdice 4. a 5. října
2003 další zajímavou výstavu tohoto zaměření.
S vlastní instalací výstavy bylo započato týden
před jejím zahájením, kdy byly z Trubína přivezeny klece a voliéry pro vystavovaná zvířata, kterých
na výstavě bylo celkem 490 kusů. Na přípravě výstavy se podíleli (uvedeno podle abecedy):
Jaroslav Čapek, Jaromír Červený, Zdeněk Červený,
Slavomír Eliášek, Jiří Hurcík, Josef Košťálek,
Václav Kozler, Josef Pánek, Bedřich Procházka,
Josef Rys, ing. Jaroslav Tomášek, Oldřich Zajíc.
Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout 242
holubů, 127 kusů drůbeže a 121 králíků. V pátek
3. října byla zvířata posuzována, pro jednotlivé
druhy byli určeni následující posuzovatelé: Václav
Čepela a ing. Václav Krůta (holuby), Jaroslav
Kolář a Helena Dulíková (králíci) a Vladimír
Pavlyšyn (drůbež). Veterinární dozor zajišťovala
Krajská veterinární správa, kterou zastupovala
MVDr. Dagmar Dopitová. Posuzovatelé ocenili
kvalitu vystavených zvířat a 34 nejlepších zvířat
bylo oceněno čestnou cenou.
Kromě 490 vystavených zvířat bylo dáno do
prodeje dalších 150 různých zvířat, o které byl
značný zájem. Z pestré skladby dostatečného
počtu nabízených zvířat bylo možno určitě si vybrat nejen pro chov, ale i pro zábavu. Ke spokojenosti návštěvníků přispěla také bohatá a hodnotná tombola, kde z 1500 lístků tomboly vyhrávalo 670. O chod tomboly se staraly pí
Košťálková, Kozlerová a Lukášová.
Na výstavě vystavovalo 63 chovatelů z 12
místních organizací. Byla uskutečněna za pomoci těchto sponzorů: autodoprava - Václav

Jedním z mladých chovatelů, který představil svá zvířata na výstavě drobného zvířectva ve Zdicích, byl
Jiří Hurcík. Na snímku je právě ve chvíli, kdy si své holuby (anglické pávíky) prohlíží s maminkou
a sestrou Ivetou.
Foto: - sm -

Kozler z Tmaně, ZZN Beroun a. s. - Silo Zdice,
Ovoce, zelenina - Miloslav Hudlička Zdice,
JRWZ Chodouň, Agropodnik Beroun, a. s.,
Železářství - Tomáš Kreisinger Zdice, Smíšenka
- Lorenz Zdice, Elektronika - Jiří Johan Zdice,
Pekařství - ing. Oldřich Johan Zdice a Městský
úřad Zdice. Poděkování pořadatelů výstavy patří také paní ředitelce ZŠ Miluši Holceplové za
uvolnění žáků na administrativní pomoc při posuzování zvířat.
Výstavu si prohlédlo 349 platících návštěvníků
a 161 dětí do 10 let, které měly návštěvu výstavy
zdarma. Aktivní organizace ZO ČSCH ve Zdicích
už nyní přemýšlí nad pořádáním další výstavy.
Jana Smíšková

Proã stromy shazují na zimu listí
Tento každoročně se opakující jev v přírodě
vnímáme jako pravidlo a o jeho příčinách nepřemýšlíme. Jednoduše si řekneme, stromy
v zimě spí, a proto listí nepotřebují. Ve skutečnosti je to však mnohem složitější.
Rostlina stejně jako živočich potřebuje ke svému životu vodu. Strom ji saje svými kořeny z půdy a proti zákonu tíže stoupá vzhůru do kmenu,
větví a listů. Jaká je to síla, která ji dopraví až do
vrcholu např. australského blahovičníku který
dosahuje výše přes 100 metrů? Těch sil je několik, ale tou hlavní je odpařování vody na povrchu
listů. Na jejich rubu je množství otvůrků - průduchů, které jsou vidět pouze drobnohledem. Na jediném listu slunečnice je jich asi 13 milionů, na
vzrostlém buku jsou jich miliardy! Těmito průduchy se odpařuje voda z listů nepřetržitě ve formě vodní páry. Listy odsávají vodu svým řapíkem z větévky. V listech stejně jako ve větvích
i v kmeni stromu jsou jemné trubičky - cévy, kterými voda proudí od kořene stromu vzhůru.
Kolik vody se z povrchu listů odpaří, tolik ji musejí kořeny z půdy vysát a dodat do listů. Jinak
by strom odumřel.
Toto množství vody není nikterak malé.

Pokusy bylo zjištěno a propočítáno, že vzrostlá
bříza odpaří v létě denně asi 38 litrů vody. Mladý
košatý buk, který má asi 150 000 listů (celková
jejich odpařovací plocha je asi 300 m2) odpaří
denně asi 75 litrů vody. V bukovém lese na ploše
1 hektaru, kde je asi 400 stromů, to činí celkem
300 hektolitrů vody denně. Teprve teď pochopíme význam lesů pro vlhkost vzduchu v okolní
krajině.
Naopak si rostliny jdou pro vodu někdy velmi
hluboko. Např. žito zapouští kořeny hlouběji než
je jeho výška. Kořeny melounů, které rostou ve
stepích za řekou Volhou, dosahují hloubky až 45
metrů. Nestačí však jen délka hlavního kořene, je
třeba je mít rozvětvené.U jednoletého smrčku
bychom naměřili neuvěřitelnou délku všech jeho
kořínků až 1000 metrů a u takové tykve rostoucí
na kompostu docela několik kilometrů. Stromy
mají mnoho kilometrů kořenové délky, jinak by
potřebné množství vody denně nevysály.
Jak to ale vše souvisí s padáním listů? V zimě
zmrzne u nás půda do hloubky 70 - 80 centimetrů. V této vrstvě mají stromy nejvíce kořenů. Ze
zmrzlé půdy však vodu nasávat nemohou.
Dokončení na str. 10

Z DENÍKU
POLICIE âR
6. 9. ZDICE - NP poškodil žel. vagon a ukradl hliníkové součásti.
8. 9. ZDICE - při silniční kontrole byl zjištěn řidič,
který má zákaz řízení. Je stíhán pro tr. čin maření
úředního výkonu.
10. 9. ZDICE - při silniční kontrole zjištěn řidič,
který před jízdou požil alkohol. Oznámen spr. orgánu.
13. 9. ZDICE - poškození laku osob. vozu pod
Knihovem je v šetření.
14. 9. ZDICE - krádež částky 7.000 Kč. Šetřením
zjištěno, že starší občan si pozval do bytu dvě
Romky s Romem, kterým půjčil částku 1.000 Kč
a oni mu v nestřeženém okamžiku ukradli zbytek
peněz, které si uložil. Je v šetření.
15. 9. ZDICE - krádež částky 7.000 Kč se šetřením
vysvětlila. Peníze si vzal druh na zaplacení uhlí.
21. 9. ZDICE - NP pomaloval žel. vagon. Neviděl
někdo pachatele? Je v šetření.
22. 9. STAŠOV - slovní napadení předáno spr. orgánu.
23. 9. STAŠOV - tel. vyhrožování o vystěhování je
v šetření.
23. 9. ČERNÍN - krádež svářečky je v šetření.
25. 9. ZDICE - požár okrasných dřevin u bytovky
je v šetření. Neviděl někdo pachatele, byl požár zapálen úmyslně, nebo vznikl z nedbalosti odhozením nedopalku?
28. 9. ZDICE - úmyslné poškození os. auta kopáním oznámeno spr. orgánu.
29. 9. ZDICE - NP pomaloval žel. vagon. Je v šetření. Neviděl někdo pachatele?
1.10. ZDICE - slovní a fyzické napadení a poškození majetku je v šetření.
2.10. ZDICE - krádež MT v prodejně za provozu.
Pozor na lidi, kteří chtějí informaci o zboží mnohdy proto, aby odlákali vaši pozornost a sprostě vás
okradli.
mjr. Bláha, vedoucí oddělení
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KÛÀ ve zdické historii
K tomuto článku mne inspirovala myšlenka pana Kolebaby v článku
"Chystá se neštěstí", kde označuje koně za pomocníky člověka, bez nichž
by se jen velmi těžko rozvíjela lidská civilizace. Pomineme-li jejich vliv na
celosvětový vývoj a zůstaneme jen u historie vlastního města, dojdeme
k závěru, že se opravdu významnou měrou zasloužili, dík péči svých majitelů, o výstavbu zdické obce a nemalou měrou přispěli k jejímu průmyslovému rozvoji.
Výstavba našeho města by byla nemyslitelná bez dovozu stavebního materiálu, ať kamenů z lomu, cihel a střešní krytiny z cihelen, stavebního dříví, písku, cementu a vápna, což všechno, až do poloviny minulého století, zabezpečily koňské povozy.
Významnou roli sehráli koně jako pomocníci zdických vápeníků, kteří
v prostoru mezi farou a Samohelkou, ale hlavně pod Knihovem pálili vápno
ve vlastních pecích. Potřebnou surovinu dováželi z Koněpruských vápencových lomů a laciné uhlí vozili z Rakovnicka a z Lísku u Berouna. Obdobně
pak rozváželi vypálené vápno a prodávali je na Plzeňsku, Příbramsku,
Žatecku a v okolí Prahy. Vápno vozily formanské vozy až do Německa, kde
se dobře a hlavně výhodně prodávalo. Dobrá kvalita zdického vápna byla všeobecně známa.
Bez koňských potahů by nemohl existovat ani cukrovar, postavený v roce
1870. Veškerá cukrová řepa se dovážela, a naopak surový cukr se odvážel
koňskými potahy k další rafinaci do pražských cukrovarů. Částečný útlum
koňské přepravy nastal až po zavedení železniční vlečky do cukrovaru.
Další důležitou skupinou přepravců až do počátku 20. století byli senaři.
Vlastnili velké žebřiňáky a koně, s kterými se vydávali na dlouhé cesty, především do Prahy, kde spotřeba sena byla největší. Z celého Berounska
a Hořovicka se seno nepřetržitě vozilo do hlavního města, kde sloužilo pro
koňské potahy poštovních vozů, stovkám přepravců potravinářského a spotřebního zboží, stěhovacím firmám a v neposlední řadě i početně koňmi vy-

Obãanské prÛkazy
Upozorňujeme občany, že u občanských průkazů typu knížka a kartička bez čtecí zóny končí platnost k 31. 12. 2005, a to i v případě, že je na průkazu vyznačena platnost "bez omezení".
Proto si již nyní můžete bezplatně požádat o vydání nového občanského průkazu. K jeho vydání
potřebujete:
◆ vyplněnou a podepsanou žádost (tiskopis získáte na kterékoliv matrice nebo v budově Policie ČR
Beroun - odd. městského úřadu),
◆1 fotografii ze současné doby,
◆ rodný, oddací list, popř. úmrtní list partnera(ky)
nebo rozhodnutí o rozvodu,
◆ starý občanský průkaz.
Lhůta pro vyřízení nového občanského průkazu
je 30 dnů.
O nový občanský průkaz si požádejte i v případě změny bydliště, změny stavu nebo ztráty občanského průkazu.
Využijte možnosti vyřídit si záležitost vydání
občanského průkazu nebo cestovního pasu na matrice MěÚ ve Zdicích. Po dodání žádosti a patřičných dokumentů, nutných pro jejich vydání, si zde
nový průkaz či pas vyzvednete.
Matrika MěÚ Zdice

Novinka v autobusové
dopravû
K 1. září 2003 připravila společnost PROBO
TRANS BEROUN, spol. s r. o. některé novinky
Pro zdické občany je důležité zavedení
zkušebního provozu spojení mezi Hořovicemi
(nemocnice) a Zdicemi o sobotách a nedělích. Ze Zdic je možné pokračovat dále do
Prahy, spoje navazují na linku "K" Zdice Praha.

bavené policii a armádě. Rovněž poměrně velký přísun kvalitního sena si vyžádali závodní koně na dostihové dráze v Chuchli.
Snad nejzajímavější roli sehráli koně v dobývání železné rudy na dole
Hrouda. Po více jak 300 leté těžbě v tomto prostoru, dopravovaly koňské povozy vytěženou rudu do železáren v Komárově, do Obecnice u Jinců a později
do Králova Dvora. Konec této dopravě učinila až Pražsko železárenská společnost, jako nový majitel dolu Hrouda, která uvedla do provozu v roce 1914
moderní lanovou dráhu ze zdického dolu do Králodvorských železáren.
Na dole však koně přece jen zůstali. Pracovali pod zemí na 31. patře. Tady
přepravovali vozíky s vytěženou horninou mezi druhou a první těžní jámou po
trase dlouhé asi 600 m. Jejich trvalým pobytem se stalo tmavé podzemí. Aby
úplně neoslepli, vybavili je havíři obdobnými karbidovými lampami, jako
měli sami, zavěšenými na chomoutu.
Jen občas byli koně za noci vyváženi těžní klecí na povrch, aby zvolna přivykli dennímu světlu přicházejícímu s ranním rozedněním. Popásli se na zelených stráních kolem dolu, kovář jim při této příležitosti vyměnil podkovy
a opět sfárali do tmavého podzemí. Nebylo divu, že se stali miláčky havířů,
jímž byla vlastní láska ke všemu živému. Nikdy na ně nezapoměli s nějakou
sladkostí od vlastního oběda, či z rodinných oslav. Když nic jiného, tak se jim
od havířů dostalo přátelské poplácání po hřívě či zadku, spolu s několika hřejivými slovy. To byl denní rituál člověka a zvířete při nástupu obou do namáhavé práce, nebo při odchodu domů.
Teprve počátkem padesátých let minulého století byla koňská síla v dole
nahrazena silou elektrickou. Poslední dva koně pracující v podzemí, pojmenovaní Karel a Jiskra, koupil pan Antonín Procházka, známý zdický povozník. Všeobecný konec koňských potahů nastal s postupným rozvojem železniční přepravy a hlavně automobilismu. Od té doby zůstaly koňské potahy jen
v paměti starší generace a na stránkách, kterou píše historie.
Josef Hůrka

Cestovní pasy
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).
Matrika MěÚ Zdice
Praha, Radlická
Zdice
Hořovice, nám. B. N.
Hořovice, nemocnice
Hořovice, nemocnice
Hořovice, nám. B. N.
Zdice
Praha

11:55
12:55
13:20
13:25
----12:25
12:50
13:50

13:55
14:55
15:20
15:25
14:25
14:29
14:53
15:50

15:55
16:55
17:25
----16:25
16:29
16:53
17:50

Zdické
meteorologické
okénko - záﬁí
V měsíci září bylo 10 dní jasných, 2 dny
skoro jasné, 6 dní polojasných, 5 dní oblačných, 4 dny skoro zatažené a 3 dny zatažené. Celkem bylo 8 dní letních s teplotou od 25° C do 29,9° C a 1 den tropický
s teplotou nad 30° C.
Nejnižší teplota vzduchu: 2° C 25. a 26.
9. (čtvrtek, pátek), 4° C 3. 9. (středa), 6° C
5., 6., 16., 24. 9. (pátek, sobota, úterý, středa).
Nejchladnější den: čtvrtek 25. 9., kdy se
teplota pohybovala od 2° C do 17° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 30° C 21. 9.
(neděle), 29° C 19., 20., 22. 9. (pátek, sobota, pondělí),
27° C 18. 9. (čtvrtek).
Nejteplejší den: neděle 21. 9., kdy se teplota pohybovala od 8° C do 30° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 983 milibarů, t.j.
737,3 torrů 8., 9., 23. 9. (pondělí, úterý,
úterý)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1010 milibarů, t.j.
757,6 torrů 25. 9. (čtvrtek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 3,0 l vody 23. 9. (úterý).
Celkem v měsíci září napršelo: 9,81 l voJosef Hůrka
dy na 1 m2.
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Ptáci v zimû
Na život ptáků v zimě musíme pamatovat již
v létě. Možná se vám to zdá podivné, ale dozvíte se z následujících řádek proč.
Řekněme si nejprve, kteří ptáci u nás zůstávají
přes zimu. Jsou to především vrabci, kterých v poslední době podezřele ubývá. Dále jsou to sýkorky,
kterých je hned několik druhů. Obyčejně je to sýkorka koňadra, řidčeji sýkorka modřinka. Kosi
jsou u nás doma a nebudou nikdy chybět u krmítka. V mírnější zimě zůstávají u nás i samečkové
pěnkav. Na krmítko přilétnou i stehlíci, strnadi,
brhlíci a zelení zvonci. Vzácnější bývá hýl a dlask.
Tu a tam přilétne i čížek.
Leží-li sníh dlouho, přilétnou i havrani a vrány,
které jinak raději šmejdí v blízkosti silnic či na
dvorech, kde je dost drůbeže. V poslední době se
v našem kraji rozmnožily černobílé straky, kterých
za mého mládí bylo poskrovnu.
Jaká je vhodná potrava v zimě pro ptáky?
Rozhodně ne drobečky z pečiva, kde bylo použito při pečení kvasnic. Drobné ptactvo není na
kvasnice zvyklé, nesnese je. Dostane nadýmání,
průjmy a ty zeslabí organismus natolik, že snadno zhyne mrazem. Tedy ani chleba, ani rohlíky!
Brambory lze použít i různé odpadky z kuchyně,
ať je to celer, mrkev, petržel, slupky z jablek a
hrušek. Také kosti, na kterých zbyly kližky a
měkké chrupavky. Uvidíte, jak je zvláště sýkorky
dočista oberou. Dobré je na větvičku zavěsit kousek loje a budete mít po několik dní postaráno o
veselou podívanou na akrobatické kousky, hlavně
sýkorek.
Nedávejte ptákům nikdy zbytky slaných jídel
a uzenin! Drobné ptactvo je nesnese. Naopak zbytky obyčejného masa, zvláště ve stavu syrovém se
hodí velmi dobře. Nejvíce se ptákům zavděčíte,
když si pro zimní zásyp nasbíráte dostatek semen
a polních plodů na konci léta a na podzim.
Výborné jsou jáhly, pšenice, žito, mák, semeno
lnu, řepky a slunečnice. Poslední tři jsou zvláště
vydatnou potravou v zimě, neboť obsahují hodně
oleje. Výborný je bodlák, jitrocel, pastuší tobolka,
truskavec, rozrazil, ptačinec a třezalka. Tyto i pro
člověka užitečné byliny, je třeba usušit a ve svazcích připevnit na krmítko. Volně položené by ptáci
odnesli. Z bobulí je dobrá střemcha, jeřáb, hloch,
černý bez, ptačí zob a divoké víno. Je potřebné,
aby všechna semena byla uložena v látkových pytlících, zavěšených v suché a chladné místnosti.
Jakmile zvlhnou a zplesniví, nesmí se ptákům dávat! Dostali by katary, které by je umořily.
Krmítka mají být jednoduchá, průhledná, se
stříškou překrývající prkénko, na které sypete potravu pro ptáky. Tak uchráníte ptačí potravu před
deštěm a sněhem. Nežádoucí jsou krmítka barevná,
ozdobné domečky apod. Do nich se některé zvlášť
plaché druhy ptáčků bojí vlétnout. Jednoduchými
krmítky jsou plastové láhve od minerálních vod
s vystřiženým okénkem, nejlépe bílé nebo zelené.
Protože nejde o žádnou krásu v přírodě, je třeba po
ukončení krmení je zase odstranit.
Ptáčkům bychom měli pomoci všichni. Malé
děti i dospělí. Uvažme jen, kolik nám ti drobní přátelé, které zachráníme, odchovají potomstva a jak
štědře se nám odmění. Jediná sýkorka spotřebuje
ke svému nasycení průměrně 3 000 vajíček hmyzu

Na Jiřinkové slavnosti, kterou uspořádala ve Zdicích ZŠ, hrála k poslechu a dobré pohodě kapela "Na
blind". Na snímku zleva Pavel Šilhavý, Pavel Pánek a Libor Anýž. Uvedená hudební skupina bude hrát
pro děti a rodiče i na tradičním Plese školy.
Foto: Zuzana Mojžíšová.

Chystá se ne‰tûstí?
Cesta ulicí Hroudskou na severozápad se
u vodárny za zahrádkami rozděluje. Vpravo jde
úvozem k Černínu, vlevo kolem zahrady vstupuje šikmo vzhůru akátinou a černými borovicemi do chráněné krajinné oblasti a biosférické
rezervace Křivoklátsko. Tou strmou, erozí rozrytou cestou, chodí lidé kolem starých jam památným terénem, v němž tady, v oblasti
Hroudy, předkové kopali chamositovou železnou rudu. Když pak stoupání skončí a cesta vystoupí z lesa, krajina se otevře. Kolem jen louky
a lesy, příroda.
Navečer je tu možno potkat některého ze zvířecích obyvatel lesa, ale také jezdce na koni nebo skupinu koníčků v řadě, nesoucích na svých
trpělivých hřbetech dospělé lidi i děti. Jdou v
souladu s okolím, aniž by rušili zdejší klid. Je to
působivý zážitek, míji-li člověka mohutná, krásná těla živočichů, kteří lidem po tisíce let po-

máhali rozvíjet civilizaci.
Civilizace se rozvinula, staré časy jsou pryč,
a tak na této cestě může chodec zažít i docela jiné
setkání. Hleďme: dole pod lesem kdosi tůruje silný
terénní motocykl, obloukem míří na cestu a na plný
plyn letí po ní vzhůru. Zůstává po něm vzdalující se
hřmění a oblak prachu. Jindy zas se z lesa ozývá sílící dunění motorů a na louku se vyřítí čtveřice motocyklů s jezdci v kuklách a oděvech terénních závodníků. Je jim jistě nádherně, stroje jim poskytují
vzrušující pocit síly, osobní zdatnosti. A také zřejmě jisté potěšení z rizika, z porušování zákazů
a pravidel diktovaných starší generací. Mnozí to
přece známe z vlastního mládí, nebyli jsme svatí.
Za tou kuklou a na pohled odlidštěným zjevem
jezdců se nepochybně skrývají lidé s rozumem
a citem, kteří tuší, že může-li jít o život, končí legrace. Proto bych je rád požádal, aby si představili, co se stane, až se jednou na té lesní nepřehledné
cestě setká řítící se motocykl například s koněm
nesoucím desetileté dítě.
Ivan Kolebaba st.

Vyhráli jsme!!
Tak se jedné partičce lidí podařilo trochu zviditelnit a současně alespoň mírně proslavit naše
město.
Věřte, nevěřte, hlavním artiklem na cestě slávy
bylo pyžamo. Lépe řečeno 100 kusů pyžam, nočních košilí, či jen vytahaných dlouhých děravých
trik, do kterých se obléklo 100 lidí od miminka
počínaje, přes děti školou povinné, teenagery,
muže, ženy, dědečky i babičky. Všech těchto 100
lidí v pyžamu zapózovalo před objektivem fotoaparátu u billboardu rádia Evropa 2 u hasičské
zbrojnice ve Zdicích a skvěle se u toho pobavilo.
Jak málo stačí...
denně a jsou to vajíčka hmyzu, který ničí listy, květy a plody ovocných stromů na našich zahradách.
Dva staří musí pro sebe a šest svých mláďat sehnat
denně 200 - 250 housenek. To přece už musí být na
naší zahradě znát.
A když se pak na jaře všude ozve ptačí zpěv,
máme krásný pocit, že jsme k tomu rozjásanému
ptačímu štěstí také alespoň trošinku přispěli.
Z časopisu Junák č. 20/1947 upravil Josef Hůrka.

Tímto jsme se zúčastnili soutěže výše jmenovaného rádia, jejíž hlavní a jedinou cenou byla finanční hotovost 10.000 Kč.
A proč se vlastně tenhle pyžamový plán zrodil?
Většina lidí na naší fotce má něco společného se
skvělým sportem, který se ve Zdicích hraje, a to je
tenis. Počet hodin, které byly tenisu přiděleny na
zimní přípravu v hale místní TJ, nepostačí pokrýt
přípravu našich nadějných tenisových hvězd a hvězdiček. Bylo proto nutné zajistit náhradní prostory,
a to v nafukovací hale v nedalekém Drozdově.
V pyžamu jsme se tedy pokusili pomoci dětem
v zimě trénovat, protože výhru věnujeme právě na
pronájem těchto prostor.
Touto cestou děkujeme všem, kteří se účastnili
pyžamové párty! Je skvělé, že se ještě najde alespoň stovka lidí se smyslem pro humor a chutí podniknout v pyžamu na veřejnosti něco netradičního
a bláznivého. To, že jsme vyhráli, už je jen jakási
pomyslná třešnička na dortu.
Ještě jednou díky a těšíme se na vás při nějaké
další žertovné akci - třeba bez pyžama.
Lenka Lipčáková

INZERCE
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TA X I S L U Î B A Z D I C E
M i ro s l a v P e t re n k a
Pozor! Nové číslo. Pozor!
Tel.: 736 636 033
Potﬁebujete snadno a rychle sehnat peníze na bydlení?
Nabízím pro Vás ﬁe‰ení:
*
*
*
*

Úvûry a pﬁeklenovací úvûry.
Hypotéãní úvûry.
Stavební spoﬁení.
Stavební spoﬁení pro dûti zdarma.

Dále nabízím tyto sluÏby:
* Penzijní pﬁipoji‰tûní.
* Îivotní a kapitálové poji‰tûní osob.
* Poji‰tûní majetku.

JUDr. Josef Dûtka - finanãní poradce
Bavorynû 57, telefon: 728 851 357, 311 686 110

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.

M Ó D N Í O D Í VÁ N Í
M I L E N A D ù T K O VÁ
Bavorynû 57, telefon: 311 686 110
Nabízí velk˘ v˘bûr kvalitní konfekce:
• Dámské kost˘my, ‰aty, suknû, kalhoty, halenky.
• Modely z ateliéru DONÁT. • Dámské spodní prádlo.
• Pánské obleky, kalhoty, ko‰ile, kravaty.
Otevírací doba: Út - Pá 13 - 18.30 hod. So 13 - 17 hod.

Su‰ené ovoce a oﬁechy za úÏasné ceny!
rozinky 100 g 3,50
‰vestky 100 g 11,90
meruÀky 100 g 9,90
pistácie 100 g 16,90
v ã o k o l á d û - v i ‰ n û , m a n d l e , o ﬁ e c h y, r y b í z , l e s n í p l o d y, r o z i n k y,
‰ v e s t k y, p o m e r a n ã o v á k Û r a , b a n á n , j a h o d y

Vyrábíme kornouty s ovocem i dle va‰eho v˘bûru!
KDE? DIA - RACIO, Palackého nám. 3 (naproti autobusu)

Po - Pá 8 - 17, So 8 - 11
Tel. 603 533 453
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Prodám
Prodám rotoped
rotoped
ss čelisťovou
čelisťovou
brzdou.
brzdou.
Cena 3.000,- Kč.
Tel.: 311 686 284
- volat po 17. hodině.

Mûsto Zdice,
Husova 2,
jako zﬁizovatel
pﬁíspûvkové organizace
·kolní jídelna
Zdice, ÎiÏkova 589,
vyhla‰uje

konkursní ﬁízení
n a ﬁe d i t e l e
‰kolského zaﬁízení
·kolní jídelna Zdice,
ÎiÏkova 589.
Termín pro odevzdání
pﬁihlá‰ky: listopad 2003
(bude upﬁesnûno).
BliÏ‰í informace podá
osobnû tajemnice MûÚ
(telefonicky na ãísle 311 685 258)
a budou téÏ zveﬁejnûny na
úﬁední desce MûÚ Zdice.

Proã stromy shazují
na zimu listí
Dokončení ze str. 5.
Kdyby listy dále vodu vypařovaly, a z kořenů by
novou nedostávaly, stromy by okamžitě musely
uschnout. Proto preventivně shazují své listy jako
nežádoucí odpařovací plochu. Tento proces trvá
jistou dobu, a proto listy nejprve ztrácí listovou zeleň, postupně červenají, hnědnou až zežloutnou. To
se postupně tekuté, výživné látky stěhují zpět řapíkem listu do větviček a větví k přezimování.
Jakmile je proces ukončen, list upadá. Strom si ještě dokáže sám ránu po upadnutém listu zacelit destičkou z korkového pletiva.
Uznáte sami, že než listí na podzim opadne, hýří krajina barvami, které by nenamíchal ani ten nejlepší malíř na světě. Zákony, kterými příroda disponuje, pak u každého myslícího člověka musí
nutně vyvolat respekt a úctu k jejich dokonalosti.
Josef Hůrka
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novin,Vrbnovská 22 (zámek), Hořovice, tel., fax 311 512 043. Redakční zpracování, grafickou úpravu, sazbu a tisk zajišťuje: Marta Šestáková - Vaculíková Podbrdské vydavatelství. Registrace: Ministerstvo kultury České republiky - evidenční číslo: MK ČR E 10527. Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc. Za
obsahovou správnost mimoredakčních příspěvků ručí autoři. Další číslo Zdických novin vyjde začátkem prosince 2003.
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Úspûch mladého
modeláﬁe

Společenský klub Zdice
děkuje za poskytnutí sladkostí
na kulturní akce firmám:
Pekářství - ing. Johan
(14. 10. - setkání důchodců)
a Cukrárna Vlasta - pí Blažková
(26. 10. - dětská diskotéka)

Výborného úspěchu docílil Václav Pichlík, žák
9. třídy ZŠ Zdice, který se zúčastnil v sobotu 13.
září 2003 ve Svitavách Mistrovství České republiky v leteckém modelářství. V kategorii upoutaných
školních modelů obsadil velice pěkné 5. místo.
Svému koníčku se věnuje tři roky. Výrazný úspěch
dosáhl také v březnu letošního roku, kdy na
Pražské lize v kategorii starších obsadil 2. místo.Velikou radost z jeho úspěchu má určitě pan
Brynda, vedoucí kroužku, do kterého Vašek
v Králově Dvoře dochází.
- sm -

V˘tvarné dílny
pro maminky

Z ãinnosti
1. stupnû Z·
Žáci 1. stupně ZŠ se během měsíce září a října zúčastnili několika kulturních akcí pořádaných školou.
Letos poprvé proběhla v areálu nové školy
Jiřinková slavnost. Vstupenka na tuto akci byla
opravdu netradiční - ovocný koláč nebo květina
jiřina, ať už živá nebo vyrobená z papíru. Slavnost
mohly navštívit všechny zdické děti se svými rodiči a vyplnit tak jedno společné odpoledne.
Co bylo na programu? Vystoupení tanečního
kroužku pod vedením paní Košťálkové, děti mohly prodávat výrobky, které si vyrobily ve škole s
paní učitelkou nebo doma s rodiči. Líbily se např.
šály malované na hedvábí, keramické výrobky
nebo aranžované květiny. Na hřišti u školy probíhaly sportovní soutěže, v tělocvičně školy diskotéka pod vedením pana Davida Vokáče. Před školou po celou dobu vyhrávala zdická hudební skupina " Na blind" pana Pavla Šilhavého, která bude hrát i na školním plese. Zábavné odpoledne
skončilo vyhlášením nejhezčího a nejchutnějšího
koláče. Vítězem se stal žák 4. třídy Ondřej Lipčák
s maminkou. Kytice jiřinek byly vystaveny ve
školní jídelně.
Dále se žáci 1. - 3. ročníku zúčastnili hudebního programu, který připravila SZUŠ PhDr. Zory
Tauberové v Králově Dvoře. Hudební pásmo, které se skládalo z písní zaměřených na zvířata a jejich životní prostředí, si vyslechly děti v pěkném
prostředí koncertního sálu školy. Písničky se dětem líbily, ale měly by se více opakovat, aby děti
měly možnost si je také zazpívat. Při pořadu dále
děti viděly a slyšely několik hudebních nástrojů.
Naši školu již podruhé navštívil pan Paulík.
Jeho program byl sestaven ze známých písniček a
byl originálně poskládaný. Všechny děti byly vtaženy do pěkné hudební atmosféry, soutěžily, zpívaly a ukazovaly své hudební dovednosti. Živě reagovaly na hudební hádanky, které byly předvedeny
na různých typech fléten. Pracovalo se s lidovými
i umělými písničkami. Děkujeme za velmi pěkný
hudební zážitek a těšíme se na další návštěvu.
Co nás ještě čeká v říjnu? Ve Společenském
domě Zdice navštívíme pohádku "Princezna a
loupežníci". Koncem měsíce října bude uspořádána soutěž o nejlepší větrník vyrobený z PET lahví. O tom, jak dopadla, vás budeme informovat v
příštím čísle Zdických novin.
Mgr. Anna Geroldová
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Václav Pichlík, žák 9. třídy zdické ZŠ, dosáhl významného úspěchu na mistrovství republiky v leteckém modelářství. Soutěže se zúčastnil s tímto
modelem.
Foto: - sm -

PoÏívání alkoholu
u dûtí roste
"Je to katastrofa," říkají experti. "Alkoholu
holduje stále více dětí. Začíná to v deseti, jedenácti letech cigaretou tajně vykouřenou s kamarády. Pak někdo z party sežene víno, slivovici či rum a na vážný problém je zaděláno."
Lékaři varují: "Dětí, které mají problémy s alkoholem, přibývá. Každý den to navíc některé
přežene a skončí v nemocnici s akutní otravou.
Děti většinou přiveze záchranka poté, co skončily v bezvědomí na ulici. Nemají žádné doklady a lékařům musí pomoci policisté." Tolik
zpráva z 1. dětské kliniky pražské motolské nemocnice.
Podle psychologů děti kouří a pijí hlavně proto,
že se snaží zapadnout do party a zvýšit si sebevědomí. Alkohol a cigarety přitom výrazně zvyšují
riziko závislosti na tvrdých drogách. Přestože zákon prodej alkoholu mládeži do 18 let zakazuje,
pro děti není jeho obstarání žádným problémem.
Ti, kteří jim ho prodají, nemají žádné výčitky svědomí. Hlavně, že vydělávají.
Nejhorším poznatkem je, že společnost tento
jev začíná brát jako normální součást dnešního ži-

Mateřské centrum Sluníčko a D - centrum
Zahrádka, Zahradní ulice 801, Zdice pořádají VÁNOČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY pro maminky, které
mají chuť tvořit, vyzdobit si byt vlastní vánoční výzdobou a naučit se nové a netradiční výtvarné techniky.
Program:
6. 11. 03 Výtvarné techniky do oken
(hedvábí, papírová vitráž, slupovací
barvy)
13. 11. 03 Malování na sklo
(obrázek na skle, svícen, láhev)
20. 11. 03 Krabička jako dárek na dárek
(výroba a podekorování tří krabiček)
27. 11. 03 Adventní výrobky
(věnec, stromek)
4. 12. 03 Keramika
(vánoční svícen)
11.12. 03 Květináč jako dárek
(3 x květináč netradičně)
20. 12. 03 Malování na hedvábí
(šátek, pouzdro na brýle)
Výtvarné dílny jsou vždy ve čtvrtek od 17 do 20
hodin. Cena jedné dílny je 200,- Kč ( s sebou pouze přezůvky a pracovní oděv). Nutné je předem se
přihlásit na tel. 602 977 865 a nahlásit, na jakou
dílnu se přihlašuji.
Na Vás a příjemné malování se těší Eva
Kadlecová.

vota.V mnoha případech tomu napomáhají i rodiče, kteří tuto nebezpečnou situaci podceňují
a konzumaci alkoholu svých dětí přehlíží.
Je smutným konstatováním, že i ve Zdicích
jsou některé obchody a restaurační zařízení, které
mají s touto problematikou co do činění. Na ty se
chceme zaměřit a alespoň tak částečně eliminovat
možnost návyku dětí k alkoholu. Věřím, že naše
snaha bude přijímána veřejností i rodiči dětí s porozuměním.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta

V˘tvarná soutûÏ „KdyÏ se ﬁekne Zdice“
Město Zdice ve spolupráci s Dětským centrem
Zahrádka uspořádalo výtvarnou soutěž, kdy záměrem bylo ztvárnit jakýkoliv obrázek - co si děti
představí pod pojmem "Když se řekne Zdice".
Soutěže se mohly zúčastnit děti od 3 do 15 let,
užitou technikou byla malba a kresba.
Ke dni uzavírky soutěže bylo odevzdáno 150 obrázků. Ceny, které obdrželi první tři soutěžící v každé
kategorii, byly dětem předány v pátek 31. 10. 2003
v obřadní síni radnice. Od tohoto dne do pátku 7. 11.
2003 do 15.30 hodin je ve výstavní síni radnice
možné shlédnout vytvořené obrázky. Vítězné obrázky pak budou také zveřejněny na oficiální webové stránce města Zdice www.mesto-zdice.cz
Vyhodnocení výtvarné soutěže
Kategorie předškolních dětí (cca 3 - 6 let)
1. Ondra Slezák, 5 let, MŠ
2. Barborka Malá, 5 let, MŠ

3. Filip Baum, 5 let, MŠ
Kategorie školních dětí (1. - 2. třída)
1. Anna Kadlecová, 6 let, ZŠ
2. Michala Křenková, 7 let, ZŠ
3. Otta Kolář, 6 let, ZŠ
Kategorie školních dětí (3. - 5. třída)
1. Alžběta Kolářová, 11 let, ZŠ
2. Kateřina Majerová, 9 let, ZŠ
3. Karolina Skalová, 9 let, ZŠ
Kategorie školních dětí (6. - 9. třída)
1. Vladěna Ptáčková, 13 let, ZŠ
2. Kateřina Součková, 14 let, ZŠ
3. Marta Kalinová, 13 let, ZŠ
Lucie Grünwaldová, 12 let, ZŠ
Čestné uznání
Kolektiv 2. A třídy ZŠ Zdice
Deniska Uhrová, 7 let, ZŠ

MěÚ
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Grantov˘ program
Společnost KOSTAL ČR, spol. s r. o., která je
dodavatelem elektroniky a elektromagnetických komponentů pro automobilový průmysl,
vypsala grantový program "Kostal pro region"
pro udělení finančních příspěvků na všeobecně
prospěšnou činnost.
O grant mohou žádat právnické osoby působící
v okresech Beroun a Příbram do 5. listopadu, a to
v následujících tematických okruzích:
1. Rozvoj osobnosti dětí a mládeže
( podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže,
rozvoj technického myšlení a vzdělávání, prevence sociálně patologických jevů)
2. Integrace handicapovaných osob
(aktivity směřující k sociální integraci a zvyšování samostatnosti handicapovaných osob, začlenění handicapovaných osob do pracovního

V˘zva
podnikatelÛm
Vedení Města Zdice se rozhodlo dát vypracovat koncepční materiál "Program města Zdice",
aby se mohly nastavit směry v rozvoji města.
Vzhledem k tomu, že je třeba shromáždit co nejvíce informací o problémech podnikání v našem
městě, žádáme všechny podnikatele, kterým rozvoj města není lhostejný, aby své názory a připomínky (tj. jaké mají překážky v podnikání, s jakými problémy se setkávají apod.) zaslali na níže
uvedenou e-mailovou adresu. Tyto údaje budou
zpracovány, předány a analyzovány. Jedná se

Pﬁíjemné
odpoledne pro
dÛchodce
Podzimní setkání důchodců, které pro ně pořádá Společenský klub a kulturní komise města,
se uskutečnilo v úterý 14. října 2003 od 16 hodin ve Společenském domě.
Na programu bylo vyprávění pana Mgr. Jiřího
Topinky ze Státního archivu v Berouně, který si
zvolil zajímavé téma: "Zdice našich prababiček"
čili "Život v obci před 100 lety". Přítomní se dověděli mnoho zajímavostí o historii města. Pečlivě
provedenou přednášku uskutečnil Mgr. Jiří
Topinka bez nároku na honorář. K poslechu přítomným zahrál a zazpíval pan Rudolf Gruber. Pro
všechny bylo připraveno malé občerstvení, do kterého sladkými zákusky sponzorsky přispěla firma
- sm Pekařství ing. Oldřicha Johana.

Draãí závody
Pěkné počasí přálo letošnímu ročníku "Dračích
závodů", které se konaly v neděli 12. října 2003
Na Písmenech. Skoro tři hodiny létalo 63 draků
poháněno nejen větrem, ale povzbuzováno závodníky a diváky. Všichni závodníci byli odměněni
cenou, kterou převzali z rukou vychovatelky školní družiny zdické ZŠ paní Hany Košťálkové, která
organizuje tyto závody pravidelně již několik let.
Ceny pro závodníky věnovali: Václav Kozler z
Tmaně a rodina Uksových ze Zdic.
- sm -

procesu)
3. Prevence a snižování nezaměstnanosti
(prevence nezaměstnanosti u ohrožených skupin,
rozvoj pracovních dovedností, rekvalifikace)
Žádost o grant musí obsahovat:
1. Specifikaci žadatele (jméno, právní formu,
sídlo, popis činnosti)
2. Popis projektu, pro který je grant požadován
3. Celkový rozpočet projektu
4. Požadovaná výše grantu
5. Počet osob, které budou do projektu zapojeny
6. Časové vymezení projektu

Písemné přihlášky je třeba zaslat do 5. 11.
2003 na adresu KOSTAL ČR, spol. s r.o., PhDr.
Jan Dressler, Černín 89, 267 51 Zdice a na obálku vyznačit "Grantové řízení: KOSTAL pro
region". Žadatelé budou o výsledku grantového řízení vyrozuměni do 14. 11. 2003.
Další informace podá:
Mgr. Bohumila Vokáčová, vedoucí oddělení personálního rozvoje
KOSTAL ČR, spol. s r.o., Černín 89, tel. 311 653
953, 311 653 911
e-mail: b.vokacova@kostal.com

Přihlášené projekty budou posouzeny odbornou
komisí, výběrovým kritériem je přínos projektu.
Přidělení grantu není nárokové a nelze ho vymáhat
právní cestou.

Jakub Hynek, agentura EMC a.s.
tel. 251 091 211, 606 246 215
e-mail: jhynek@emcgroup.cz

o to, zachytit současný stav v oblasti bydlení,
podnikání, kultury, sportu atd. Pro příklad, jak by
měly podklady vypadat, lze nahlédnout do podkladu KOSTALU (na MěÚ).
Dále se obracíme na všechny podnikatelské
subjekty, a to jak na velké společnosti, tak i na fyzické osoby o zaslání e-mailové adresy nebo tel.
se jménem společnosti, kontaktní osobou a předmětem podnikání.
Naším cílem je pravidelný kontakt a setkání, ze
kterého bychom mohli, jako komise, přenášet závěry na jednání se zastupiteli Města Zdice.
Podněty a kontakty zasílejte na e-email: podnikatel.zd@atlas.cz, faxujte na 311 611 070, popř.
volejte na 602 654 268.
Vladimír Majer, předseda komise pro podnikání
a rozvoj průmyslových zón ve Zdicích
Vedení města v souladu se svým programovým
prohlášením o podpoře místních podnikatelů vyzývá tímto všechny zájemce o výstavbu provozovny v průmyslové zóně, aby vstoupili do jednání s vedením města a sdělili svoje představy a záměry.
Město má zájem koordinovat rozvoj průmyslové zóny, proto je potřeba zmapovat potřeby místních podnikatelů, či podnikatelů z okolí, a dát do
souladu jejich požadavky s možnostmi města.
Vedení města bude podporovat místní podnikatele a živnostníky především tím, že jim poskytne
příslušný informační servis. Ing. Jaroslav Vožeh

Cviãební hodiny
ASPV
Odbor ASPV (asociace sport pro všechny) tak
jako v minulých letech nabízí občanům města tyto sportovní aktivity (cvičí se ve sportovní hale,
pouze cvičení rodičů s dětmi je v tělocvičně budovy nové školy):
pondělí 20 - 21 hodin aerobic ženy
úterý
17 - 18.30 hodin cvičení žákyň
a žáků 6 -15 let
20 - 21 hodin odbíjená ženy
čtvrtek 17 - 18 hodin cvičení rodičů s dětmi
v tělocvičně budovy nové školy, Žižkova ul.
20 - 21 hodin aerobic ženy
pátek
17 - 18 hodin cvičení žákyň
a žáků 6 - 15 let + gymnastika (výběr)
20 - 21.30 hodin cvičení mužů
- odbíjená, florball
V sobotu 22. listopadu 2003 od 15 hodin pořádáme ve sportovní hale již 5. ročník sportovního klání pro všechny generace, tzn. děti
(vnoučata), rodiče, prarodiče. Kategorie jsou dvě
- dítě (vnouče) + rodič či prarodič; a dítě (vnouče)
+ rodič + prarodič. Složení lze různým způsobem
kombinovat. Všichni soutěží v několika disciplinách (hod na cíl, běh - chůze, hod míčem/medicinbalem, skok z místa), součet jednotlivých umístění
pak určí vítěze a další pořadí. Připraveny jsou vždy
pěkné ceny. Smyslem akce není docílení velkých
výkonů, ale prožití příjemného odpoledne celé rodiny. Všichni jste zváni!
Odbor ASPV

Internet pro Zdice
Vážení občané Zdic a okolí,
s potěšením vám můžeme oznámit, že společnost CMS Consulting Beroun rozšířila svoji působnost v oblasti bezdrátového připojení k internetu i na území Zdic a okolí. Pomocí své služby CMS WIRELESS může nabídnout všem zájemcům, kteří mají přímou viditelnost na silo v areálu Zemědělského zásobování ve Zdicích
(zde je umístěný náš přípojný bod), bezdrátové připojení k internetu za měsíční paušální poplatek bez dalšího omezení doby připojení a s výjimkou nejlevnějšího tarifu i bez počítání přenesených bytů. Cena připojení se skládá z připojovacího poplatku a z měsíční paušální platby. Výše měsíčního paušálu je závislá na zvoleném tarifu,
v tomto krátkém oznámení uvedeme jen ceny nejobvyklejších tarifů a to:
Varianta A
rychlost
33,6 kb/sec.,
64 kb/sec.,
128 kb/sec.
Cena/měsíc
500 Kč (do 300MB/měsíc),
1.500 Kč,
8.500 Kč
Nově tarify, zatím ještě nikde nenabízené:
A1/ rychlost 64 kb/sec. s agregací 10 - cena 899,-Kč/měsíc
A2/ rychlost 128 kb/sec. s agregací 10 - cena 1.599,- Kč/měsíc.
Uvedené tabulkové ceny nevylučují stanovení cen dohodou.
Podrobnější informace o připojení a jakékoli další požadované údaje vám rádi sdělíme buď telefonicky na
čísle 311 610 410, e-mailem z adresy abraham@cms.cz nebo osobně na adrese CMS Consulting, Česká 47,
Beroun 1. Odpovědný pracovník za tuto problematiku je Ing. Karel Abrahám, který sídlí na uvedené adrese.

