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Na setkání u vánočního stromu vystoupil pěvecký sbor Skřivánek ZŠ Zdice.
Foto: Ivan Házl.

Setkání u vánoãního stromu
Několikaletá zdická tradice "Setkání u vánočního stromu" pokračovala ve
čtvrtek 11. prosince 2003. V podvečer se návštěvníci této kulturní akce zaposlouchali u rozzářeného vánočního stromu do vystoupení dvou pěveckých dětských sborů - dětského sboru ZUŠ ze Žebráku a pěveckého sboru Skřivánek
ZŠ Zdice, které se představily pod vedením paní učitelky Aleny Spilkové a paní učitelky Milady Gertnerové. Setkání u vánočního stromu přálo počasí a tak
návštěva zdických občanů i občanů z blízkého okolí byla veliká. Sváteční atmosféru celé akce navodily fanfáry, které se krásně nesly zimním podvečerem
na zahájení a ukončení této kulturní události.
- sm -

Katapult

Slavnostní fanfáry od Jiřího Linka při setkání u vánočního stromu zněly v podání členů orchestru Speciál. Na snímku zleva: Jaroslav Cipro, Josef Zíma,
Arnošt Termer, Mgr. Miroslav Holozina a Emil Hornof.
Foto: - sm -

Starostovo bilancování
Uplynul více jak rok od komunálních voleb a je tu začátek nového roku 2004. V této souvislosti se nabízí otázky: co přinesl loňský rok 2003, co
se očekává od nového roku 2004, co se povedlo a co nikoliv, plní se programové prohlášení nového městského zastupitelstva?
V první řadě došlo vloni ke změně v personálním složení na radnici, tj.
k výměně tajemníka, posílení stavebního úřadu, příchodu pracovnice
s funkcí investora města. Za účelem zkvalitnění práce došlo ke změně složení přestupkové komise, k doplnění Městské policie a posílení pečovatelské
služby s možností využívat zakoupeného služebního auta pouze k pečovatelským účelům podle hygienických předpisů.
Během roku se podařilo realizovat řadu věcí. Z investičních akcí stojí za
zmínku rekonstrukce vozovky a vybudování chodníku v Husově ulici s odstavnými pruhy, dále oprava části chodníku v Komenského ulici, plynofikaci
ulice Levínské a horní části Barákovy ulice, oprava komunikací pod
Knihovem a u rybníka Pouch, rekonstrukce sociálního a technického zařízení
na koupališti, dobudování hřiště na plážový volejbal.
Dokončení na str. 3.

V pátek 30. 1. se
bude konat v SD
Zdice koncert skupiny Katapult.
Předkapela vystoupí od 20 hod.,
hlavní show začne
v 21 hod.
Vstupné 150,- Kč.
Předprodej:
Společenský dům,
Husova ul. 369,
Zdice,
Po - Čt 7 - 15.30,
Pá
6 - 14.30
tel. 311 685 186,
603 382 191
a Městské informační centrum,
Husovo náměstí
Beroun,
tel. 311 654 321.
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ZN informují
Platby za pronájem hrobových míst
V souladu se zákonem o pohřebnictví, a také
v souladu s odsouhlaseným Řádem veřejného pohřebiště ve Zdicích, bude nutné uzavřít smlouvy
o nájmu hrobového místa. Nájemné smlouvy budou uzavírány na dobu od 1. 1. 2004 do 31. 12.
2008. Nájemné spolu se službami spojenými s nájmem budou činit:
u hrobu v urnovém háji 300,- Kč
u hrobu 350,- Kč
u dvojhrobu 400,- Kč.
Uzavření smlouvy spolu s platbou bude možné
provést v průběhu 1. čtvrtletí roku 2004. Hrobová místa bude mít jako dosud v kompetenci Společenský
klub Zdice, Husova 369, tel. 311 685 186.
Změny ve vlastnictví VaK Beroun
Dosavadní většinový akcionář Anglian Water
hodlá prodat své akcie rakouské společnosti
Energie AG Bohemia s.r.o.. Bude uzavřena nová
akcionářská dohoda mezi novým většinovým
vlastníkem a městy Beroun, Králův Dvůr,
Hořovice, Zdice a Žebrák.
Dotace na opravu základní školy
Město získalo ze státního rozpočtu na rok 2004
účelovou dotaci 3.000.000,- Kč na opravu střechy
a omítky budovy 1. stupně ZŠ v Žižkově ulici.
Chodník v Komenského ulici
Firma Strabag dokončila i přes nepříznivé počasí, které v prosinci v závěrečných dnech opravy
vládlo, opravu chodníku v části Komenského ulice. Chodník je ze zámkové dlažby a obyvatelé ulice si jeho novou úpravu pochvalují. V roce 2004
po provedení rekonstrukce plynového potrubí ve
zbývající části této ulice bude dokončena oprava
chodníku i v části od Nováků (č.p. 153)
k Hájkovům. (č.p. 134).
Školní jídelna příspěvkovou organizací
Město Zdice jako zřizovatel příspěvkové organizace Školní jídelna Zdice vypsalo konkurz na
ředitele tohoto školského zařízení. Do konkurzu
se původně přihlásili tři uchazeči, z nichž dva se
nakonec výběrového řízení nezúčastnili. Jediným
přihlášeným v konkurzu zůstala paní Růžena
Urbánková, dosavadní vedoucí školní jídelny. Ta
na základě konkurzního řízení byla jmenována
ředitelkou školského zařízení Školní jídelny
Zdice s platností od 1. ledna 2004.
Starosta města navštívil domovy důchodců
Pěkným zvykem se stala předvánoční návštěva
starosty města u obyvatel domova důchodců.
Letos navštívil starosta města Mgr. Holotina zdický domov důchodců v pátek 19. prosince a ve
stejný den navštívil i tři naše bývalé spoluobčany
v Domově důchodců v Zátoře u Hostomic. Všem
popřál spolu s předáním malých dárků pěkné prožití vánočních svátků a v novém roce hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
Městský rozhlas v provozu
Po několikaleté přestávce je městský rozhlas
v provozu. Realizaci bezdrátového rozhlasu provedla firma MICROTEC z Přelouče. Rozhlas je
zaveden nejen ve Zdicích, ale také
v Knížkovicích a Černíně. Zatím je rozhlas v šestiměsíčním zkušebním provozu a jeho funkce bude podle potřeby ještě vylepšována.
- sm -

Na snímku pracovníci firmy Strabag, která prováděla v prosinci opravu v části Komenského ulice. Počasí
pracovníkům firmy v závěru prací vůbec nepřálo, přesto stihli zadaný úkol dokončit.
Foto: - sm -

Ze zasedání ZM 10. 12. 2003
Zastupitelstvo města Zdice:
❒ schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 7/2003,
kterou se změnila obecně závazná vyhláška z r.
2001, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek za komunální odpad činí ročně:
a) pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý
pobyt.......částku 390 Kč
b) pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individ. rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.........částku 390 Kč
❒ souhlasilo se změnou Statutu Společenského
klubu Zdice formou dodatku ohledně provozu
kina - od ledna 2004 bude provoz kina zajišťovat Společenský klub Zdice
❒ dále souhlasilo s prodloužením doby trvání veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem
Zdice a obcí Stašov za účelem zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků,
a to do 30. 11. 2006
❒ odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 4/2003.
a rozpočtové provizorium pro období od 1. 1.
2004 do schválení rozpočtu
❒ vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 8/2003,
o provozování výherních hracích přístrojů na území města Zdice. Výherní hrací přístroje lze na
území města Zdice včetně částí Černín

a Knížkovice provozovat pouze v době od 15 do
24 hodin. Provozování přístrojů nesmí být povoleno v sousedství níže uvedených budov
a s okruhem vzdálenosti 100 m od těchto budov: ZŠ Zdice s budovami Komenského čp. 72
a Žižkova 589, Školní jídelna Zdice, Žižkova
589, Mateřská škola Žižkova čp. 390, Mateřská
škola Zahradní čp. 801, Domov důchodců
V Zahradách, Čs. armády čp. 969, Zdravotní
středisko Zdice, Palackého náměstí čp. 878
a čp. 895, lékárna Zdice, Palackého nám. čp.
894, budova Městského úřadu Zdice, Husova 2,
budova Policie ČR, Husova čp. 225, budova ŘK
církve Zdice, Vorlova čp. 1 včetně budovy kostela, budova Církve čsl. husitské Zdice,
Komenského čp. 648. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2004.
❒ diskuse byla zaměřena:
• na omezující vyhlášku o provozování výherních automatů
• na výdaje města v r. 2003 a rozpočet na rok
2004
• na odkoupení pozemků od pí Marouškové do
majetku města
• na pohledávku za firmou KAVEX - dohoda
o vyrovnání
• na zvýšení místního poplatku za komunální
odpad
• černé skládky
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Odpad mûsta Zdice 2002 - náklady
Separovaný odpad (plasty, sklo) 144.507,80 Kč
Nebezpečný odpad
20.495,60 Kč
Komunální odpad
1.711.990,30 Kč
z toho:
skládka - uložení KO 929.373,57 Kč
provozní náklady - sběr a svoz KO
782.616,73 Kč
JRWZ - kontejnery
9.240 Kč
ZDIBE - MPZ
113.638,20 Kč
CELKEM
1.999.871,90 Kč
Počet obyvatel k 31. 12. 2002: 3799
Celkové náklady vynaložené v systému nakládá-

ní s komunálními odpady ve Zdicích, Knížkovicích
a Černíně činí:
1.999.871,90 : 3799 = 526,- Kč/osobu/rok
Sazba poplatku na rok 2004:
390,- Kč / osobu / rok
Rozdíl vynaložených nákladů a vybíraného poplatku:
(526,- - 390,- = 136,- Kč / osobu / rok) je hrazen
z rozpočtu města

ZN ã. 142

MĚSTO
ZÁSADY

V˘bory a komise
mûsta Zdice
Vedení města pomáhaly v roce 2003 následující
výbory, komise a osadní výbory:
1. finanční výbor: předseda ing. Jaroslav Vožeh
členové: Hana Košťálková, JUDr. Josef Mol
2. kontrolní výbor: předseda JUDr. Rudolf Peltan
členové: Hana Šmídová, Karel Freyburg, Jiřina
Burcalová, Josef Hůrka
3. zdravotní a sociální komise: předseda Naděžda
Rosenbaumová
členové: MUDr. Ludmila Štulcová, Jana Kučerová,
Anna Marcínová, Marcela Holečková, Pavla
Grabovski, Blanka Mandová
4. stavební a pro rozvoj bydlení: předseda ing.
Václav Pánek
členové: Václav Hnízdil, František Huttr, Josef
Jedlička, Vladimír Jeníček, Bohumil Mudra, Jiří
Růžička, Věra Pelouchová, Václav Holeček
5. podnikání a rozvoj průmyslových zón : předseda Vladimír Majer
členové: Karel Freyburg, PhDr. Jan Dressler, JUDr.
Václav Bubník, RNDr. Olga Bubníková, Alena
Řechtáčková, František Johan, Ivan Házl, ing.
Štěpánka Johnová,Vladimír Jeníček, ing. Jaroslav
Vožeh, František Gertner
6. sportu: předseda Václav Franc
členové: Jiří Rosol, Rudolf Bohdanecký
7. kulturní: předseda Mgr. Jana Smíšková
členové: Věra Dvořáková, Mgr. Jitka Kobrsková,
Jindřiška Francová, Vlasta Jarošová, Mgr. Marie
Angelovová, Jana Borecká, Zdeněk Manda,
Přemysl Landa, Jaroslav Švec, Jiří Dudek
8. školská: předseda Mgr. Jaroslava Poncarová
členové: Mgr. Miluše Holceplová, Jana Borecká,
Zdeňka Pacourková, Mgr. Jarmila Švábová
9. životního prostředí: předseda ing. Karel
Havlíček
členové: Josef Prokš, Ivan Kolebaba, Václav
Šlosar, Arnošt Fikar, Jaromír Horník, ing. Dana
Petáková
10. SPOZ: předseda Jarmila Čížková
členové: Alena Beránková, Milena Koulová, Petra
Vinšová, Miloslava Ciprová, Zuzana Mojžíšová,
Jaroslava Bendová, Dana Auředníková, ing. Jana
Prokopová
11. přestupková: předseda JUDr. Jana Foltánková
členové: Jiří Klán, Soňa Hrubá, Jitka Součková,
JUDr. Václav Bubník, Jiří Klán ml.
12. povodňová: předseda Mgr. Miroslav Holotina
členové: Ivana Rabochová, Jitka Součková, Marek
Pollak, Karel Hájek, Josef Hrách, Jiří Klán,
Slavomír Eliášek, Přemysl Landa, Eva Nešvarová
13. osadní výbor Knížkovice: předseda Bohumil
Mudra ml.
členové: Václav Benda, Pavel Müller
14. osadní výbor Černín: předseda Luděk Jánský
členové: Zdeňka Nová, Jaroslav Pavlát, Miloš
Buberle, ing. Jana Prokopová
- sm -

Starostovo bilancování
Dokončení ze str. 1.
V rámci vyřešení problému souvisejícího s ukládáním odpadu došlo k prodeji skládky na komunální odpad ve vlastnictví ZDIBE společnosti
CZ EKOLOGIE - HOLDING s.r.o., LÁNY
a Středočeské komunální služby s.r.o., Kladno,
čímž bylo smlouvou zajištěno ukládání odpadu na
stašovskou skládku na dalších 10 let. Velké prostředky byly vynaloženy do údržby zeleně, zejména k prořezání přestárlých stromů. V rámci protipovodňových opatření došlo ve spolupráci
s Povodím Vltavy k částečným úpravám koryta

str. 3

Odborná firma Arbosana - J. Láníka z Dobříše
prováděla v prosinci ošetření dalších zdických stromů, a to ve Velizské ulici a v ulici Čs. armády. Na
snímku se právě chystá k výstupu horolezeckou
technikou Jaromír Láník.
Foto: - sm Litavky a Červeného potoka, které budou pokračovat i v letošním roce. K novinkám ohledně informovanosti občanů nesporně patří nové internetové
stránky města, které mají už srovnatelnou úroveň
s jinými městy a dále zavedení bezdrátového rozhlasu, jehož vysílání je v současné době ve zkušebním šestiměsíčním období. Nemalé prostředky
šly do obnovy a realizace nového dopravního značení, ve které se bude pokračovat i letos.
Do průmyslové zóny ZDICE - západ se podařilo
získat firmy Dago (výroba reklamního materiálu)
a Lidl (velkosklad potravin), které by měly přinést
městu v blízké budoucnosti další pracovní příležitosti.
V letošním roce se počítá s vypracováním urbanistické studie ZDICE - sever jako základu pro další bytovou výstavbu v této lokalitě a studie na využití Písmen jako zóny pro sport a oddech. Dále
budou dokončeny projekty na přestavbu domu č. 1
v Černíně na bytové využití, na kanalizaci v ulicích
Na Vyhlídce, Pod Knihovem a Našich Mučedníků
a projekt na výstavbu městské knihovny. Tyto projekty budou připraveny k získání možných dotačních titulů z grantových programů. Město v současné době podporuje úsilí TJ Lokomotiva Zdice
o získání grantu na vybudování víceúčelového
hřiště s umělým povrchem. Letos se počítá s kladným vyřízením žádosti o převedení objektu bývalých kasáren do vlastnictví města se snahou postupně využít tohoto objektu k činnosti Městského
podniku, Jednotky Sboru dobrovolných hasičů,
k pronájmu apod.
Z investičních akcí by vedle obnovy povrchu
a chodníku ulice Šrámkovy a Vrchlického měla dostat nový kabát budova 1. stupně ZŠ, kde je počítáno s dotací v hodnotě 3.000.000,- Kč. Mezi další
priority bude patřit položení vodovodu a kanalizace ve Vorlově ulici a vybudování nového povrchu
a chodníku v ulici Poncarově.
V letošním roce je nutno zaměřit se více na potírání projevů vandalství a na čistotu města.
Rok 2004 bude rokem 10. výročí, kdy naší obci
byl udělen statut města. V rámci tohoto kulatého
výročí počítá město s uspořádáním různých kulturních, sportovních a společenských akcí. Po několika desítkách let by měla vyjít také publikace, která
by měla zachytit historii Zdic až po současnost.
Dovolte, abych vám v závěru mého příspěvku
popřál šťastné vykročení do nového roku a vyslovil
přání, aby se nám společně podařilo všechny plánované akce uskutečnit.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

pro poskytnutí příspěvku na opravu a obnovu fasád - rodinných domů (kde není umístěna
provozovna) ve městě Zdice. Cílem je zlepšení
vzhledu města.
1. Termín předložení přihlášek včetně návrhu
na provedení: během kalendářního roku - nejpozději však do 31. 8., pokud do rozpočtu příslušného roku bude poskytování příspěvku zařazeno.
Přihlášky je nutno podat nejpozději 30 dnů před
započetím opravy - obnovy. Přihlášky je možné
podávat opakovaně nejdříve po 15 letech.
Zároveň s přihláškou je vlastník objektu povinen oznámit stavebnímu úřadu ohlášení udržovacích prací.
2. Vymezení oblasti pro přidělení příspěvku:
přihlášku mohou podat vlastníci objektu
v Husově ulici; vlastníci 4 RD v k.ú. Černín při komunikaci II/605; v části ul. Čs. armády - čp. 9, 71,
10, 11, 385, 15, 16; na Palackém náměstí (mimo
797), v Komenského ulici.
3. Rozsah prací:
minimálně provedení uliční části venkovní omítky včetně nátěru omítky objektu.
4. Způsob provedení - podmínky:
na písemný návrh vlastníka objektu bude zástupcem stavební komise města a zástupcem stavebního úřadu odsouhlasen způsob provedení venkovní omítky
5. Poskytnutí příspěvku:
příspěvek bude poskytnut přihlášeným vlastníkům objektu, kteří splní podmínky těchto
zásad.Ukončení prací oznámí vlastník městskému
úřadu. Splnění podmínek potvrdí zástupce stavební komise a stavebního úřadu. Poté lze příspěvek
vyplatit. O poskytnutí příspěvku bude s vlastníkem
objektu sepsána dohoda. Při nesplnění podmínek
nebude příspěvek poskytnut. V případě, že v daném kalendářním roce bude již položka pro udělování příspěvků vyčerpána, bude žádost přeřazena
do dalšího roku. Na poskytnutí příspěvku není
právní nárok.
6. Termín dokončení prací:
nejpozději do 30. 10. v daném kalendářním roce.
7. Výše příspěvku:
výše příspěvku činí max. 5.000,- Kč.
Tyto zásady jsou platné a účinné od 1. 1. 2004.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Zdické meteorologické
okénko
V měsíci listopadu byly 4 dny jasné, 3 dny skoro jasné, 4 dny polojasné, 2 dny oblačné, 2 dny
skoro zatažené a 15 dní zatažených. Celkem bylo 6
dní mrazivých s teplotou od - 0,1° C do - 10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 7° C 13. 11. (čtvrtek),
- 6° C 14. 11. (pátek), - 2° C 5. a 12. 11. (středa,
středa).
Nejchladnější den: čtvrtek 13. 11., kdy se teplota
pohybovala od - 7° C do 4° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 14° C 4., 5., 20. a 21.
11. (úterý, středa, čtvrtek, pátek), 13° C 2., 3., 8.,
19. 11. (neděle, pondělí, sobota, středa), 12° C
9. a 11. 11. (neděle, úterý).
Nejteplejší den: čtvrtek 20. 11., kdy se teplota pohybovala od 7° C do 14° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 973 milibarů, t.j. 729,8
torrů 27. a 28. 11. (čtvrtek, pátek)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1012 milibarů, t.j. 759,1
torrů 5. 11. (středa)
Největší dešťové srážky na 1 m2: 8,26 l vody
29. 11. (sobota).
Celkem v měsíci listopadu napršelo: 13,85 l vody na 1 m2.
Josef Hůrka

MĚSTO, ŠKOLA
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Besídka v M· - ZAHRADNÍ ULICE

Vánoční besídka se dětem v Mateřské škole v Zahradní ulici moc povedla a byla navštívena spoustou rodičů. Na snímku nejmladší děti před zahájením besídky.
Foto: - sm -

Informace ze Z· Zdice
Sbírka dětem v nemocnicích k Vánocům:
Projekt občanského sdružení IDEA CZ má za
úkol vytvořit co nejhezčí prostředí dětem prožívajícím vánoční svátky na nemocničním lůžku.
ZŠ spolu s různými obchody a institucemi v listopadu uspořádala sbírku 10 a 20 haléřů, kterým
skončila na konci měsíce října platnost. Díky žákům, učitelům a občanům bylo vybráno 2.194,40
Kč a dáno na účet 200010/2400 v E-bance.
Zvláště děkuji žákům 9. třídy Lucii Žáčkové
a Václavu Pichlíkovi, učitelkám 1. stupně a pí
Stejskalové. Nejvíce práce dalo haléře spočítat a odeslat na účet. Doufejme, že sbírka splní svůj účel
a přispěje ke zlepšení pocitů dětí v nemocnicích.
ZŠ má webové stránky na adrese:
www.centrum.cz Vyhledat: "Základní škola
Zdice". Děkujeme Matyáši Palanovi za jejich grafické zpracování!
Celoškolní soutěž o největší větrník z PET lahví:
Tato soutěž byla vyhlášena v listopadu a v pátek
5. prosince 2003 byly větrníky instalovány v parku
u budovy 1. stupně. Po velkém počátečním nadšení zájem žáků, zejména 2. stupně, poněkud opadl,
přesto několik výtvorů bylo vystaveno. Nejlépe si
vedla třída 2. B, která se do práce zapojila celá
i s paní učitelkou Zítkovou, a pro svoji třídu získa-

KAKTUS CUP 2003
Kaktus cup je dlouhodobá podzimní fotbalová
soutěž určená pro žáky 7. - 9. tříd ZŠ Zdice. Hraje
se na víceúčelovém hřišti města Zdice ("Kaktus")
2 x 15 minut s přestávkou 10 minut. Pravidla se
velmi podobají malé kopané, hraje se na auty i rohy, v každém družstvu mohou nastoupit 4 hráči
v poli a jeden brankář.
První ročník turnaje byl velmi dramatický a vyrovnaný, o vítězství usilovaly až do samého konce 3 týmy (9.A, 9.B a 8.C). Nakonec zvítězila třída 9.A (viz
foto), když ve finále porazila své rivaly z 9.B v poměru 7:4. Nejlepšími hráči turnaje byli: Tomáš
Froněk, František Doskočil, Vojtěch Šabat, Kamil
Svoboda, Jiří Holeček a Jaroslav Hebeda.
- ham Na snímku zleva nahoře: Jiří Jánský, Petr Pánek,
František Doskočil, dole Tomáš Froněk, Martin
Vorel.
Foto: Mgr. Radek Hampl.

la cenu 1.000 Kč jako příspěvek na výlet nebo školu v přírodě. Na 2. stupni se objevil jediný funkční
model žákyň 8. C Jany Kobrskové, Martiny
Rozsypalové a Martiny Hanzlíčkové. Z 1. stupně
chci ještě vyzdvihnout práce dětí 1. A Alžběty
Dimiděnkové, Erika Rácze, Jana Stehlíka, Martina
Proška, Lukáše Hory, Kristýny Baborové, Jakuba
Kobla, Jaroslava Cajthamla, Radka Vojíka, Martina
Pechoče a Michaely Zítkové, na kterých se svými
dětmi určitě spolupracovali i rodiče a prarodiče.
Škoda, že tuto zajímavou expozici vzápětí zničila
vichřice. Ale příští rok určitě všechno vylepšíme
a počasí umoudříme.
Novinka - Výukový program Škola za školou
(doma používáme domácí e-mail + heslo školy od
8.30 do 16.00 hodin hrazeno ZŠ) do konce letních
prázdnin. Delší dobu možno soukromě dokoupit 3 dny zdarma.
Do nového roku 2004 přeji vám všem mnoho
zdraví, spokojenost a úspěch. 5. ledna 2004 opět,
tentokrát ve spolupráci v Městským úřadem jsme
uspořádali lampiónový průvod a ohňostroj, kterým
jsme přivítali rok 2004. Sraz byl na náměstí v 17
hodin u pošty a průvod na Písmena. Při obdivování
oblohy jsme se zahřáli u vatry.
Mgr. Miluška Holceplová, ředitelka školy
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Vánoãní vystoupení
Zdického sboru
V prosinci 2003 byla koncertní činnost
Zdického vokálního smíšeného sboru hodně bohatá. Sbor pod vedením paní Mgr. Bohumily
Vokáčové a hudebního doprovodu pana Davida
Jůny vystoupil celkem sedmkrát, aby tak všude
rozdával radost ze zpěvu a navodil nádhernou
sváteční vánoční atmosféru.
Nejprve přišli zpěváci Zdického smíšeného vokálního sboru potěšit koledami ve středu 10. prosince obyvatele zdického domova důchodců, v neděli 14. prosince zpíval sbor v Tachlovicích, o tři
dny později ve středu 17. prosince účinkoval na vánočním koncertu ve Zdicích, v pátek 19. prosince
zavítal již po několikáté do Lochovic a 26.prosince
do Chyňavy. Na další svá vystoupení měl nacvičenu krásnou Českou mši vánoční Jakuba Jana
Ryby, se kterou potěšil posluchače v pondělí 22.
prosince v Hořovicích a v pátek 26. prosince ji
zazpíval ve zdickém kostele se sólisty Martinou
Rajtmajerovou, Jitkou Patkovou, Emilem Beerem
a Jiřím Procházkou, na varhany doprovázel pan
Josef Jonáš. V Hořovicích Rybovu mši zpíval sbor
s pražskými sólisty za doprovodu orchestru pana
Františka Procházky.
Po takovém náročném vánočním turné nezbývá
než poděkovat všem za potěšení, které svým zpěvem a hudbou rozdávají a za čas, který ze svého
volna nácviku a vystoupení věnují. Jana Smíšková

Podûkování
Společenský klub Zdice děkuje zdickému závodu společnosti KOSTAL ČR, spol. s r.o., za finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč. Peníze budou využity na zakoupení naučné literatury pro
dětské oddělení Městské knihovny Zdice.
Přemysl Landa, vedoucí SK

VáÏení ãtenáﬁi,
pokraãování ãlánku

"ObtíÏn˘ úsek dálnice"
najdete z dÛvodu
velkého mnoÏství
pﬁíspûvkÛ v pﬁí‰tím
ãísle ZN.
Děkujeme za pochopení.
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KULTURA, SPOLEČNOST

Mikulá‰ mûl napilno
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SPOLEâENSKÁ
RUBRIKA
VZPOMÍNKA
Dne 17. ledna uplyne smutný
rok od chvíle, kdy nás nečekaně
opustil milovaný manžel a tatínek, pan VÁCLAV ČÍŽEK.
Všem, kteří jej měli rádi a věnují mu tichou vzpomínku děkuje
Jarmila Čížková s dcerami.

ÎIVOTNÍ JUBILEA

Mikuláš měl letos plné ruce práce. Na snímku Jany
Borecké právě zavítal do Mateřské školy v Žižkově
ulici.
Zdický Mikuláš s andělem a čertem měl velikou práci. V záznamu měl celkem deset návštěv
a všude byl nedočkavě očekáván. Nejdříve navštívil 2. prosince děti při cvičení v TJ Lokomotiva
Zdice, 4. prosince zavítal na cvičení dětí a rodičů
v tělocvičně ZŠ v Žižkově ulici. Největší nápor
musel zvládnout v pátek 5. prosince, kdy naděloval dětem v obou zdických mateřských školách,
dále zavítal do chodouňské mateřské školy, do 1.
- 5. třídy zdické ZŠ a nezapomněl navštívit obyvatele našeho domova důchodců. To stále ještě
není všechno! V sobotu 6. prosince zavítal
Mikuláš s andělem a čertem na besídku do
Stašova a Hudlic, o den později byl rozdělovat
dárky na besídce ve Zdicích a Králově Dvoře. Co
říkáte? Takový maratón asi mohou vydržet jen tyto bytosti.
- sm -

Dal‰í velk˘
úspûch plastikového
modeláﬁe
V minulém čísle Zdických novin jsme psali
o výrazném úspěchu pana Václava Kolínského,
kterého dosáhl získáním titulu mistra republiky
v plastikovém modelářství v kategorii civilní dopravní prostředky.
Po tomto úspěchu byl nominován na
Mezinárodní mistrovství Anglie (neoficiální mistrovství světa), které probíhalo 22. - 23. listopadu
2003 v anglickém Telfordu. Jeho modely i tady
nadchly porotu a diváky svou čistotou stavby, vynikajícím zpracováním detailů a bezchybným vysoce lesklým povrchem. Ve své soutěžní kategorii
civilních dopravních prostředků zvítězil s modelem YAMAHA YZR 500 a s modelem HONDA
REPSOL RC 211 V obsadil 2. místo.
Modely, s kterými byl v Anglii tak úspěšný a také další, které vezl s sebou pro prezentaci naší republiky, představí pan Kolínský na KIT SHOW Modelářské výstavě a soutěži, která se uskuteční
v hale sokolovny v Berouně 28. února 2004.
Milovníci plastikového modelářství se mají opravdu nač těšit.
- sm -

Vánoãní koncert
Vyprodaný sál Společenského domu ve
Zdicích vypovídal o zájmu našich občanů
o tradiční vánoční koncert, který se tentokrát
uskutečnil ve středu 17. prosince 2003 od 18
hodin. V pořadu, který trval přes jednu a půl
hodiny, se nejdříve představily děti mladšího
oddělení pěveckého sboru Skřivánek (1. - 4.
třída), aby byly posléze vystřídány programem
dětí staršího oddělení (5. - 9. třída). Obě oddělení vystoupila pod vedením paní učitelky
Milady Gertnerové a za klavírního doprovodu
pana učitele Václava Myšky. Pozvání k účinkování přijali také žáci SZUŠ dr. Zory Tauberové.
V podání jejich flétnového orchestru zazněly
známé vánoční koledy, které s ním připravil
pan učitel Zdeněk Frýdl. Pěkným doplněním
vystoupení flétnového souboru byla sólová vystoupení Jany Holečkové, Denisy Ciprové
a Elišky Miláčkové ve hře na zobcové flétny
s doprovodem klavíru a houslí. Přízeň posluchačů dále patřila Zdickému smíšenému vokálnímu sboru pod vedením paní Mgr.
Bohumily Vokáčové a klavírního doprovodu
pana Davida Jůny. Po recitaci básně v podání
paní Věry Dvořákové patřil závěr koncertu vystoupení Velkého swingového orchestru
Speciál pod vedením pana Milana Procházky.
S orchestrem opět zpívala slečna Jana
Urbánková, jejím pěveckým kolegou byl JUDr.
Josef Pišvejc.

Životní jubilea v měsíci lednu 2004 oslaví:
94 let - Marie Mžíková, Zdice
90 let - Milada Oličová, Zdice
86 let - Josef Mádle, Zdice
83 let - Jarmila Pokorná, Zdice
83 let - Jarmila Sklenářová, Zdice
82 let - Anna Kozlerová, Zdice
82 let - Marie Škvárová, Zdice
82 let - Jindřich Tomášek, Zdice
81 let - Ivan Koula, Zdice
81 let - Jaroslav Kučera, Zdice
81 let - Emilie Šmídová, Zdice
81 let - Marie Cyprová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Vlastenecko-dobroãinná
sdruÏení
Obec BaráãníkÛ ve Zdicích

Vás srdečně zve na své
VALNÉ VÝROČNÍ
VOLEBNÍ ZASEDÁNÍ
v sobotu 31. 1. 2004 v 15 hod.
v Restauraci SAVOY.
Hosté i další zdičtí občané
též srdečně vítáni.
Harmonika, zpěv, tanec.
Největší odměnou pro všechny účinkující
vánočního
koncertu,
který
pořádal
Společenský klub Zdice, byl potlesk spokojených posluchačů. Programem provázel pan
Přemysl Landa.
Jana Smíšková

PLESOVÁ SEZÓNA 2004
SPOLEČENSKÝ DŮM ZDICE
10. ledna - PLES MYSLIVCŮ, hraje GONG
16. ledna - MATURITNÍ PLES STŘEDNÍ
ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY BEROUN,
hraje HARMONY BAND
24. ledna - PLES HASIČŮ,
hraje HARMONY BAND
7. února - PLES RYBÁŘŮ, hraje GONG
13. února - PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

hraje NA BLIND
28. února - PLES SPORTOVCŮ,
hraje GONG
6. března - PLES MĚSTA,
hraje HARMONY BAND
13. března - PLES ŽELEZNIČÁŘŮ,
hraje FORTE
začátky ve 20 hod. (kromě Plesu ZŠ), bohaté
tomboly
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Ve zdickém KOSTALU vrcholí nábor pracovníkÛ

Mluvil jsem
v Evropském
parlamentu
V současné době jsme svědky úporného snažení našich politiků o získání křesla v Evropském
parlamentu. Zatím co padají různá jména, zdický občan Zdeněk Rybák má premiéru na půdě
Evropského parlamentu za sebou. Tedy až na půdu ho nepustili, ale parlamentní křeslo, řečnický
pultík a poslaneckou jídelnu si už vyzkoušel.
S tím se může zatím pochlubit jen málo Čechů.
Položil jsem mladému reprezentantovi několik
otázek, které s nevšední ochotou a hlavně na rovinu zodpověděl.
Jak jsi byl do Bruselu vybrán?
Na 3. listopadu 2003 svolala Evropská agentura
pro vzdělávání tělesně postižených konferenci do
Bruselu, u příležitosti Evropského roku tělesně postižených lidí. Pozvány byly delegace ze všech zemí EU, včetně kandidátských zemí na členství
v EU. Ministerstvo školství ČR vybralo tři delegáty. Mne jako zrakově postiženého, Davida na vozíku a jako doprovod asistentku a tlumočnici
Jindřišku. Kriteriem výběru byla schopnost vyjádřit svůj názor na život a podmínky zdravotně postižených, a to i v cizí řeči.
Kdo se konference ještě zúčastnil?
Pozvání přijali i někteří poslanci Evropského parlamentu, kteří po vyslechnutí příspěvků jednotlivých
delegací mají oprávnění požadavky postižených zohlednit a prosadit. Jedná se o přerozdělení sociálních
dávek, tvorbu evropských směrnic, norem a zákonů.
Jak jste do Bruselu cestovali?
Cesta se uskutečnila letadlem. V turistické třídě
už místo nebylo, tak jsme letěli ve třídě podnikatelské. Za hodinu a půl jsme byli v Bruselu. Na letišti nás přivítali zástupci Evropské agentury pro
vzdělávání postižených a dobrovolní pracovníci jako doprovod. Náš průvodce byl Francouz belgického původu, student s dobrou znalostí angličtiny,
ale s mizernými znalostmi Bruselu. Pocházel
z venkova. Své vědomostní nedostatky obratně vyvažoval humornými poznámkami.
Večer jsme byli pozváni do obrovské budovy,
kde byl umístěn cirkusový stan a kolem něho stoly
s připravenou večeří. Od parkoviště do budovy lemují cestu stovky zapálených svíček. Ve stanu vystupovali žáci belgické cirkusové školy. My nevidomí jsme z toho mnoho neměli, kolegové nám to
museli komentovat. Na závěr ještě disko. Na pódiu
tančí vozíčkáři s nevidomými, mentálně postižení
s neslyšícími. Nálada je výborná.
Zdeňku, řekni nám, jak jsi mluvil v Evropském
parlamentu.

Společnost KOSTAL působí na Berounsku
již deset let. Byla to první zahraniční firma, která zahájila činnost v našem okrese. První výroba KOSTALu v České republice byla zahájena
v Hořovicích, v roce 1996 byla rozšířena do
provozovny v Čenkově. V červnu 2003 byl uveden do provozu výrobní závod KOSTAL ve
Zdicích. Výrobní linky závodu nabízejí uplatnění při montáži elektromechanických komponentů pro automobilový průmysl.
V současnosti v tomto závodě vrcholí nábor
nových pracovníků. Díky nově zaváděnému režimu děleného pracovního místa může nyní KOSTAL poskytnout zaměstnání širšímu okruhu uchazečů.
Nově zaváděný režim vysvětlil jednatel společnosti Jan Dressler: "V montáži se standardně pracuje ve dvanáctihodinových směnách Takové časové vytížení některým zájemcům o zaměstnání
nemusí vyhovovat - jde například o maminky
s malými dětmi, lidi pečující o nemocného příbuzného a podobně. Abychom jim vyšli vstříc, umožňujeme v současnosti zaměstnání v rámci tzv.

děleného pracovního místa. Na jedno místo zaměstnáme dva pracovníky, kteří si pak mezi sebou sami dohodnou časové rozvržení práce a mohou tak lépe skloubit své pracovní a mimopracovní povinnosti."
Pracovníci jsou do zaměstnání sváženi vlastní
firemní dopravou, což je pro ně velká výhoda,
zvláště pro ty, kteří bydlí v obcích s malou dopravní obslužností.
Počet zaměstnanců společnosti KOSTAL v ČR
přesahuje 1200. Obrat společnosti za rok 2002 dosáhl 54,969 mil. EUR. Převážná část produkce společnosti je exportována na trhy EU, zejména do
SRN.
Uchazeči o zaměstnání ve výrobním závodu
KOSTAL Zdice mohou získat podrobné informace na personálním oddělení společnosti, telefon 311 653 953, 311 653 967.
Další informace podá:
Jan Dressler, jednatel
KOSTAL ČR, spol. s r.o., Černín 89, 267 51
tel: 311 653 911
e-mail: J.Dressler@KOSTAL.COM
- sm -

V˘stavba velkoskladu potravin Lidl
Výstavba velkoskladu bude realizována ve
Zdicích na území západní průmyslové zóny.
Mezi městem Zdice a společností Lidl Česká republika, v.o.s., byla podepsána v prosinci 2003
smlouva o spolupráci při realizaci výstavby velkoskladu potravin na území města Zdice, která obsahuje následující údaje:
Záměrem společnosti Lidl Česká republika,
v.o.s. je realizovat na vlastní náklady výstavbu velkoskladu potravin Lidl, včetně příjezdových komunikací. Společnost Lidl se zavazuje po nabytí právní moci stavebního povolení pro velkosklad potravin Lidl v k. ú. Zdice ke splnění těchto závazků:
1. V souběhu se stavbou velkoskladu potravin Lidl
vybuduje na své náklady cyklostezku podél jižní
části velkoskladu potravin Lidl u komunikace III.
třídy - III/1171 směrem k obci Hředle. Další rozšíření je možné v případě vypořádání majetkopráv-

ních vztahů k pozemkům v úseku od křižovatky
komunikací II/603 a III/1171 směrem k areálu společnosti.Lidl.
2. Společnost Lidl Česká republika, v. o. s., se zavazuje podporovat sportovní a kulturní akce ve
městě Zdice a spolupracovat v sociálně zdravotní
oblasti na území města Zdice.
Společnost Lidl Česká republika, v. o. s., se zavazuje do 15 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí pro velkosklad potravin Lidl v k. ú.
Zdice ke splnění těchto závazků:
1. Společnost Lidl poskytne městu Zdice finanční
příspěvek ve výši 3.000.000,- Kč na rekonstrukci
a modernizaci městské infrastruktury.
2. Společnost Lidl se zavazuje, že v rámci provozu
velkoskladu potravin nebude pravidelně vedena
kamionová ani jiná nákladní doprava přes zastavěné území města Zdice.
- sm -

Oficiální zahájení konference bylo až druhého
dne. Každá delegace dostala několik měsíců předem tři otázky. Jak se delegáti na konferenci těšili
a co od ní očekávají, jak se v té které zemi řeší problémy tělesně postižených a konečně, co očekáváme od budoucnosti v oblasti studií a v pracovním
procesu. Těsně před zahájením je nám ale tlumočeno, že vystoupí za delegaci pouze jeden řečník
s délkou příspěvku 5 minut. Rychlá porada určila
za řečníka mne. Za jazyk jsem si zvolil němčinu.
Hovořil jsem o slavném českém vynálezu, který ulehčuje nevidomým orientaci při výběru čísla tramvajového či autobusového spoje. Češi jsou v této
problematice první na světě. Poukázal jsem na problémy bezbariového přístupu do veřejných budov
a škol. V ČR jsou jen dvě bezbariérové střední školy. Závěrem jsem konstatoval, že od listopadu 1989
bylo v naší republice pro postižené lidi mnoho
dobrého vykonáno. Vystoupení bylo oceněno potleskem. Podle vyjádření mých kolegů jsem hovořil věcně, srozumitelně a působil jsem klidným dojmem. Ve skutečnosti jsem trpěl velkou trémou.
Postupně vystoupili zástupci všech přítomných
zemí. Jen Češi disciplinovaně dodrželi podmínky

vystoupení. Francouzi mluvili 15 minut a nedodrželi ani počet řečníků. Nebyli sami.
V poledne jsme byli pozváni na oběd do parlamentní jídelny. Jídlo bylo delikátní, následoval
chod za chodem. Během oběda se vedly kuloární
debaty, vyměňovaly se zkušenosti a materiály.
Na odpoledním zasedání hovořili poslanci
Evropského parlamentu o tom, jak konkrétně budou tělesně postiženým lidem pomáhat v mezích ekonomických možností. Následovala moderovaná
diskuse. Byla trochu chaotická. U mikrofonu se
střídali vozíčkáři, neslyšící, nevidomí, studenti
i pracující. Když všichni řekli, co měli na srdci,
diskuse končí. Následovala pozdní prohlídka
Bruselu s neodborným výkladem Huga a večeře.
Třetího dne v poledne odlétáme zpět do Prahy.
Poslání konference, přiblížit evropským politikům problémy a potíže postižených lidí, bylo splněno. Toho se zhostili všichni řečníci jednotlivých
delegací se ctí. Je nyní na nich samotných, jaká
opatření navrhnou a skutečně přijmou pro zlepšení
a usnadnění života všech postižených.
Za zajímavé informace a rozhovor děkuje
Josef Hůrka.
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Podzimní v˘sledky
FK Olympie Zdice
Mladší žáci FK Olympie Zdice jsou po podzimní části na prvním místě v okresním přeboru, kdy ani jednou neprohráli, na druhou
Rudnou mají náskok tři body. Starší žáci hrají
také okresní přebor a jsou na druhém místě.
První Svatá má stejně bodů jako zdická
Olympie, Svatá má však lepší skóre. Starší žáci
během podzimu dvakrát prohráli a šestkrát vyhráli. Dorost vede bez ztráty bodu okresní přebor. Před druhou Tmaní má náskok šesti bodů.
Nové založené "B" mužstvo Olympie Zdice,
které vzniklo po několika letech, vede IV. třídu. Na
podzim "B" mužstvo ani jednou neprohrálo. Deset
zápasů vyhrálo a třikrát remizovalo, a to doma
s Heskovem 2:2, v Osově 1:1 a ve Všeradicích 1:1.
Nejlepším střelcem "B" mužstva je Jirka Kment,
který dal celkem 17 gólů a je zároveň třetím nejlepším střelcem na berounském okrese. Nejlepším
nahrávačem v mužstvu je Kosík, který přihrál na
11 branek.
"A" mužstvo sehrálo na podzim třináct zápasů,
z toho sedm vyhrálo, dva remizovalo a čtyři prohrálo. Během podzimu "A" mužstvo doma neprohrálo - pět utkání vyhrálo a jednou remizovalo
s Neumětely 1:1. Nejlepším střelcem podzimu se
stal Petráš, který dal osm gólů. Nejlepším nahrávačem pak Karel Sluka, který přihrál na šest gólů a je
zároveň se šesti brankami druhým nejlepším střelcem v týmu.
Pozvánka na akce FK Olympie Zdice
Dne 24. 1. 2004 se koná v restauraci U Zímů
Výroční valná hromada oddílu FK Olympie Zdice,
začátek v 15 hod.
V sobotu 28. února 2004 pořádá FK Olympie
Zdice ve Společenském domě Tradiční ples sportovců. Začátek ve 20 hod. - bohatá tombola - hraje
GONG.
Zimní halové turnaje mládeže v kopané 2004
FK Olympie Zdice pořádá II. ročník halových
turnajů mládeže v kopané. Každého turnaje se zúčastní celkem šest mužstev z berounského okresu
a Prahy. Hraje se v následujících termínech:
10. 1. 2004 - Turnaj žákovských přípravek
17. 1. 2004 - Turnaj dorostu
31. 1. 2004 - Turnaj starších žáků
14. 2. 2004 - Turnaj mladších žáků
Začátek vždy od 8.30 hod. - občerstvení při turnajích zajištěno.
Přání
Fotbalový klub Olympie Zdice přeje všem
příznivcům a sponzorům do roku 2004 hodně
štěstí, zdraví a osobní pohody.
Současně děkujeme za dosavadní pomoc
a podporu. Výbor FK Olympie
Karel Dušánek

Halové turnaje v kopané
FK Olympie Zdice pořádá v průběhu ledna
a února 2004 II. ročník mládežnických halových
turnajů v kopané. Prakticky ve všech kategoriích
by se měla zúčastnit mužstva: ČL Beroun, SK
Hořovice, FK Králův Dvůr, SK Praha - Střešovice,
Spartak Žebrák a domácí Olympie.
První turnaj žákovských přípravek se bude konat
v sobotu 10. ledna. O týden později, 17. ledna
2004, budou hrát týmy dorostenecké kategorie. Na
třetím turnaji 31. 1. 2004 se představí mužstva starších žáků. Závěrečný se bude konat 14. února a sehrají jej mladší žáci. Na každém turnaji budou také
vyhlášena nejlepší mužstva a ceny obdrží i nejlepší hráči.
Karel Dušánek

Na vánoční výstavě bylo stále co obdivovat. Paní Monika Štefanová připravila i malý stůl prostřený podle starodávného zvyku, který si právě prohlížejí sourozenci Ondra a Kristýnka Frolíkovi. Pro návštěvníky
sepsala pí Štefanová i popis tradičních vánočních zvyků.
Foto: - sm -

Vánoãní v˘stava
Další hezký zážitek si odnesli návštěvníci vánoční
výstavy, která trvala od 9. do 14. prosince 2003 ve výstavní síni radnice. Moc se líbily nápadité práce dětí ZŠ,
Dětského centra Zahrádka, Domova důchodců, vánoční
aranžmá paní Moniky Štefanové, perníčky paní Petry
Šindlerové z Nového Jáchymova, slaměné ozdoby paní
Dáši Strnadové z Roztok. Poprvé zdičtí návštěvníci viděli krásné práce paní Jitky Mavrudisové (vitráže), paní
ing. Markéty Blažkové (keramika, malované hedvábí)
a paní Ilony Elizabeth Guntermannové (keramika).

Návštěvníci výstavy si udělali radost nejen její prohlídkou, ale také zakoupením vánočních dárků. Největší návštěvnost byla na výstavě ve čtvrtek 11. prosince, kdy se
na ni přišlo podívat velké množství lidí rovnou po skončení setkání u vánočního stromu. Při takovém návalu si
ale určitě nestačili ani všechny krásné věci prohlédnout.
Nechci, prosím, radit, ale nestálo by příští rok udělat si na
návštěvu výstavy trochu více času a v klidu si všechno
vychutnat? Omlouvám se za moji připomínku, ale berte
ji, prosím, opravdu jako radu.
- sm -

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 300 MB/měsíc),
1500 Kč,
8500 Kč
Varianta C-AGR (agregace 8) 899,- Kč, 1599,- Kč
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.
Úplné informace získáte též na internetových stránkách naší firmy - www.cms.cz.

Z DENÍKU
POLICIE âR
5. 11. BAVORYNĚ - při bezpečnostní akci byla
zjištěna osoba hledaná celostátním pátráním.
9. 11. KNÍŽKOVICE - NP poškodil fasádu a ulomil
mladý strom. Neviděl někdo pachatele? Je v šetření.
9. 11. ZDICE - NP ukradl hliníkové plechy na
Hroudě.
11. 11. ZDICE - oznámeno poškození tel. kabele
na soukromém pozemku. Poškození způsobil majitel pozemku nedbalostí.
11. 11. ZDICE - NP se vloupal do OA mezi 12.15
až 12.50. Auto bylo zaparkované u haly TJ. NP
ukradl z auta černý kufřík s větším fin. obnosem, několik kreditních karet a osobní doklady. Je v šetření.
13. 11. KNÍŽKOVICE - poškození měděného žlabu u bazénu - je v šetření.
17. 11. ZDICE - NP se vloupal do OA, které bylo
zaparkováno v ul. Komenského. Rozbil okno u řidiče, vytrhl a ukradl autorádio zn. PIONEER.
Neviděl někdo pachatele?

18. 11. ZDICE - pachatel, který vyhrožoval v rodině sečnou zbraní, byl oznámen pro tr. čin násilí
proti skupině obyvatel a jednotlivci.
18. 11. ZDICE - NP se vloupal do stánku PNS na
ČD, kde ukradl cigarety a porno časopisy. Neviděl
někdo pachatele?
18. 11. ZDICE - NP pomaloval žel. vagony na ČD.
Žádáme o pomoc občany ke zjištění pachatele.
21. 11. ZDICE - v Tyršově ul. vystoupil z os. auta
zn. Š Octávie stříbrné barvy bez RZ mladík, který
z osob. vozu v době od 14.45 do 14.55 ukradl černou
tašku s doklady. Neviděl někdo pachatele? Žádáme
o pomoc, je to už několikátý případ, kdy pachatelé
takto řádí za bílého dne a jsou nedostiženi!
2. 12. ZDICE - Vloupání do nákladního vozidla
a krádež 200 l nafty u DEPA je v šetření.
Z dřívějších případů se podařilo objasnit krádež
vozidla Berlingo ve Zdicích, vloupání do auta
v Žebráku.
Vážení občané - chtěl bych vám poděkovat za
spolupráci, která byla uspokojivá. Přeji vám hodně
zdraví, štěstí a pracovních úspěchů v roce 2004.
mjr. Bláha, vedoucí oddělení
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Kulturní dÛm ChodouÀ
- plesy leden 2004
Sobota 17. ledna 2004 - Hasičský ples
- hraje skupina ÚŽAS
Sobota 31. ledna 2004 - III. Obecní ples
- hraje HARMONY BAND

AUTOSERVIS
·KODA & ·KODA
ChodouÀ 228
(naproti silu Zdice).
Oznamujeme, Ïe otvíráme
novou prodejnu
náhradních dílÛ na
v‰echny osobní vozy.
Zajímavé zavádûcí ceny
a mnoÏstevní slevy.
Napﬁ. v˘fuk ·koda 105-120
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AUTO CB-H s.r.o. ŽEBRÁK tel. 311 533 000
Smluvní partner ŠKODA AUTO a.s.
Akční nabídka nových vozů za výhodné ceny:
- Fabia Combi Classic 1,2/47 kW za 299.900,- Kč
- Fabia Sedan Classic 1,2/47 kW za 295.000,- Kč
- Fabia Sedan Classic 1,4/50 kW za 290.000,- Kč
- Octavia Combi 1,9/66 kW Drive za 488.800,- Kč
- Octavia Combi 1,6/75 kW Amb. za 492.800,- Kč
Akční nabídka ojetých vozů:
-

Felicia 1,3/50 kW r.v.1998 za 125.000,- Kč
Fabia 1,4/44 kW r.v. 2000 za 170.000,- Kč
Fiat Punto 1,7D r.v. 1996 za 99.000,- Kč
Octavia 1,9/66 kW r.v. 1997 za 240.000,- Kč

Navštivte nás a nemusíte chodit jinam
Otevírací doba: Po - Pá 8.00 - 18.00 hod. AUTO CB-H s. r. o. Tovární 502, Žebrák
So
8.00 - 12.00 hod. telefon: 311 533 000, 311 533 002
e-mail: autocbh@autocbh.cz
fax:
311 533 004
www:
autocbh.cz

za 299,- s DPH,

autobaterie 44 Ah
za 899,- s DPH,

nebo syntetick˘ olej 5 W40-5L
za 699,- s DPH atd.

STAVEBNINY
STAV ZDICE, s.r.o.
âs. armády 144,
tel./fax: 311 685 183

Nabízí od firmy
KB-BLOK:
betonové zdící
tvarovky
zámkové dlaÏby
betonovou stﬁe‰ní
krytinu vãetnû
montáÏe a doplÀkÛ
Dále nabízíme bûÏn˘
stav. materiál.

Husova 178
ZDICE
Projekty, dodávky, montáže a servis plynových
spotřebičů a ústředního vytápění

Projekt plynofikace rodinného
domu do 1000,-Kč
Rozpočet a konzultace na místě zdarma
tel. 311686228, 311685511 mob. 602532805

e-mail: grunwald.zdice@tiscali.cz
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.

ZDICKÉ NOVINY - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakce: Přemysl Landa, Mgr. Jana Smíšková, Josef Hůrka, Ing. Pavel Černý, Ing. Jaroslav Vožeh.
Ediční rada: Kulturní komise RM Zdice. Sídlo redakce: Společenský dům Zdice, Husova 369, 311 685 186. Příspěvky lze také doručit do redakce Podbrdských
novin, 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 února 2004.

