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DNES V LISTù
JÍZDNÍ ¤ÁDY
Společenský klub Zdice vás
zve v úterý 17. února
do zdického kina na koncert

"ŽALMAN & spol."
Začátek v 19.30 hod., vstupné 120,- Kč.
Předprodej vstupenek:
Společenský dům Zdice
Po - Čt 7 - 15.30, Pá 6 - 14.30 hod.,
tel.: 311 685 186, 603 382 191.

Tﬁi králové procházeli Zdicemi
První sobota v novém roce byla dnem jak vystřiženým z Ladova obrázku. Na zem se snášela
sněhová nadílka a malí i velcí koledníci v ministrantských oblecích, s korunami na hlavách
procházeli Zdicemi. Nebyli pouze tři, ale patnáct, a tak rozděleni do pěti skupin navštívili
většinu domácností.
Někde nebyli doma, jinde se ostýchali otevřít,
u mnoha dveří však krále čekalo srdečné přijetí.
Nejen že do charitních kasiček vykoledovali peněžní dary, ale na mnoha místech i různé sladkosti
a dvakrát byli dokonce pozváni na teplý čaj.
Zdičtí občané v Tříkrálové sbírce věnovali
15.744,50 Kč, které byly odeslány na účet
Sdružení Česká katolická charita. Vzhledem k tomu, že se sbírka ve Zdicích konala poprvé, a tedy

v mnohých lidech mohla budit nedůvěru, mne tato
částka opravdu mile překvapila. Všem dobrodincům upřímně děkuji.
Touto cestou bych chtěl také poděkovat všem koledníkům, jenž se nebáli vyjít do ulic, a podpořit tak
dobrou věc. Určitě si dovedete představit, že to není nic jednoduchého zazvonit u dveří a prosit o peníze. Mé poděkování patří také panu starostovi
Mgr. Holotinovi, který Tříkrálovou sbírku podpořil.
Věřím, že takovýto akt solidarity s lidmi v nouzi, jakým byla Tříkrálová sbírka, se i ve Zdicích
může stát dobrou tradicí. A tak třeba již příští leden
bude našimi ulicemi procházet více králů a jim bude otevřeno vícero dveří i lidských srdcí. Všem
přeji radost a pokoj.
Josef Macháček, koordinátor Tříkrálové sbírky

Zdické noviny informují
Výzva na obsazení pracovního místa
Město Zdice vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa - referent státní správy
- územní plánování a stavební řád.
Zájemce podá písemnou přihlášku v uzavřené
obálce s označením "Veřejná výzva" do 5. února
2004 do 13 hodin osobně do podatelny
Městského úřadu ve Zdicích nebo ji zašle na adresu: Město Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice.
Výzva na provozování stánku na občerstvení
Město Zdice vyhlašuje výzvu zájemcům k podání nabídky na provozování stánku na občerstvení v objektu koupaliště ve Zdicích.
Zájemci o provozování stánku mohou podat své
nabídky nejpozději do 23. února 2004 do 15 hodin
osobně do podatelny MěÚ Zdice nebo zaslat písemně na adresu Město Zdice, Husova 2, 267 51
Zdice.
Bližší informace k oběma výzvám podá osobně
tajemnice MěÚ paní Jitka Součková (telefonicky
na čísle 311 685 258) a budou též zveřejněny na úřední desce MěÚ Zdice a na internetových strán-

kách města na adrese: www.mesto-zdice.cz.
Zasedání zastupitelstva města
První zasedání zastupitelstva města v letošním
roce se bude konat ve středu 11. února 2004 v 17
hodin ve Společenském domě Zdice. Hlavním bodem programu bude projednání rozpočtu města na
rok 2004.
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.
Platby za komunální odpad

Zastupitelstvo města na zasedání 10. prosince
2003 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.
Roční poplatek za komunální odpad pro rok
2004 činí:
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.
Poplatek je splatný do 29. února 2004 nebo při
placení ve dvou splátkách 29. února a 31. srpna
2004.
Poplatky za psy
Držitelé psů jsou povinni zaplatit poplatky za
své miláčky do 29. února 2004.
Ankety na internetových stránkách města
Občané Zdic, Knížkovic a Černína se mohou
prostřednictvím webových stránek města Zdice nebo osobně či písemně s adresováním městu zúčastnit dvou anket. V anketě "Kamerový systém města" se mohou vyjádřit k jeho zamýšlenému zavedení. Instalování kamerového systému na veřejném
prostranství by mělo přispět k objasnění případů
vandalství a kriminality. Zavedení systému je podmíněno získáním dotace.
V druhém případě se vedení města vrací k anketě o navrhovaném názvu nového náměstí u kostela.
V minulém roce bylo podáno několik návrhů, zazněl i názor náměstí nepojmenovat. Nyní otázku
názvu náměstí znovu vedení města otevírá.
Lampiónový průvod
V pondělí 5. ledna 2004 se uskutečnil ve
Zdicích na uvítání nového roku lampiónový průvod zakončený ohňostrojem. Tato akce byla uspořádána poprvé v roce 2000 z iniciativy ZŠ, která ji
pořádala i v roce 2002 (vždy sudý letopočet). Letos
poprvé bylo spolupořadatelem město Zdice, které
přispělo na akci částkou 10.000,- Kč.
Dokončení na str. 2.

str. 2

ZN ã. 143

ZN informují
Dokončení ze str. 1.
Z činnosti Městské policie ve Zdicích
Městští strážníci v rámci působnosti města zabezpečují místní záležitosti veřejného pořádku.
V měsíci listopadu a prosinci řešili strážníci blokovými pokutami 19 dopravních přestupků, na
odbor dopravy bylo hlášeno 10 dopravních přestupků, 45 menších dopravních přestupků bylo
řešeno domluvou. Městští strážníci předvolali 26
řidičů, které nezastihli v době dopravního přestupku (např. nesprávné parkování), domluvou
řešili 5 případů přestupků proti veřejnému pořádku, 3 případy byly řešeny blokovou pokutou a 1
přestupek proti veřejnému pořádku byl předán
přestupkové komisi. V rámci kompetence městská policie upozornila na nedostatky 8 fyzických
osob a 3 právnické osoby. V jednom případě se
policie zabývala odchytem psa.
Nová zvuková aparatura ve Společenském domě
Společenský klub dosud nevlastnil zvukovou aparaturu, na každou akci se musela najímat firma
na ozvučovací techniku. Proto se vedení města rozhodlo pro zakoupení zvukové aparatury. Byla vyhlášena výzva zájemcům k podání nabídky na nákup a instalaci zvukové aparatury. Z oslovených
pěti firem nabídku předložily tři firmy, z nichž výběrová komise vybrala firmu ROMI group. DJ pana Šlapánka z Rudné u Prahy.
Zápis do 1. tříd ZŠ
Zápis do 1. tříd se koná v pátek 6. února 2004 od
13 do 17 hodin v budově školy v Žižkově ulici.
S sebou je třeba přinést občanský průkaz rodiče
a rodný list dítěte.
Další informace z vedení města
❍ Vedení města jednalo o provedení přeložky plynového potrubí, které zasahuje parcely v levé části
Poncarovy ulice (při pohledu ze silnice na Černín).
❍ V roce 2003 Zdice požádaly o bezúplatný převod kasáren do majetku města. Nyní město vydalo
výzvu zájemcům o provedení hydrogeologického
průzkumu v objektu kasáren.
❍ Byla vypracována analýza současného stavu veřejného osvětlení se záměrem zjištění následných
oprav a úprav tak, aby bylo osvětlení co nejekonomičtější.
❍ Uskutečnilo se jednání na Krajském úřadě
v Praze ohledně udělení licence firmě FEDOS na
linky Zdice - Cerhovice a Zdice - Praha.
❍ Vedení města uvažuje o zavedení kamerového
systému do problémových oblastí města. Zavedení
je podmíněno získáním dotace z prostředků ministerstva vnitra.
❍ Bylo jednáno s Metroprojektem Praha v souvislosti s optimalizací trati Beroun - Zbiroh. Vedení
města v této souvislosti jednalo ve smyslu zkrácení cesty k nádraží.
❍ Uskutečnilo se jednání s panem Pošmourným
z Černína ohledně nájemní smlouvy v souvislosti
s vybudováním kanalizace pro KOSTAL.
❍ Bylo jednáno s odborem dopravy MěÚ Beroun
ohledně dopravní situace na zdickém sídlišti.
❍ FK Olympii Zdice byla kladně vyřízena její žádost o finanční příspěvek na konání II. ročníku
mládežnických halových turnajů, které se konají
v lednu a únoru 2004. Byl přidělen příspěvek ve
výši 4.000,- Kč.
❍ Město připravuje vydání publikace, která by
měla zachytit historii Zdic až po současnost.
Naposledy publikace o Zdicích vyšly v roce 1939
u příležitosti 900. výročí založení obce.
- sm -

Žáci 1. tříd i jejich paní učitelky mají za sebou už polovinu školního roku. Koncem ledna přinesly děti domů první velké hodnocení své práce. Jakpak asi první vysvědčení dopadlo?
Foto: - sm -

âinnost komise k projednávání pﬁestupkÛ
Přestupkovou agendu jako přenesenou působnost státní správy vykonává ve městě Zdice
komise k projednávání přestupků, která je
zvláštním orgánem obce podle zákona o obcích,
v rozsahu a za podmínek, které stanoví zákony.
Komise projednává zejména přestupky proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému
soužití.
V roce 2003 projednala komise celkem 50 případů, uložila pokuty ve výši Kč 12.800,-, dále uložila povinnost hradit náklady řízení, jejichž paušální výše je stanovena vyhláškou ministerstva vnitra
a činí Kč 1.000,- na jeden případ.
Ve správním řízení bylo uloženo celkem 9 pokut, v 7 případech bylo uloženo napomenutí, některé případy byly ze zákonných důvodů zastaveny.
Jednalo se zejména o tzv. návrhové přestupky. Ve

zkráceném příkazním řízení bylo rozhodnuto o uložení pokut v 7 případech.
Proti jednomu rozhodnutí o uložení pokuty bylo
podáno odvolání, které bylo postoupeno k odvolacímu řízení ke Krajskému úřadu Středočeského
kraje Praha. Odvolací orgán po přezkoumání celého přestupkového řízení odvolání zamítl, napadené
rozhodnutí potvrdil, rozhodnutí tak nabylo právní
moci.
Nejvíce projednávanými přestupky jsou přestupky proti občanskému soužití, např. ublížení na cti,
vyhrožování újmou na zdraví, drobné ublížení na
zdraví, dále přestupky proti majetku, např. úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží,
a přestupky za porušení povinností stanovených
v obecně závazné vyhlášce, zejména porušení vyhlášky o zákazu volného pobíhání psů na veřejném
prostranství.
Přestupková komise

Tomb Raider versus Snûhulák
A je tu zima. Kdo ví, zda nás zastihla připravené, či nepřipravené? Dnes už je těžké to v tom ruchu všedních dní posoudit. Dnes člověk na okenní
římse zahlédne sněhovou vločku a jde se přesvědčit, zda mu dostatečně topí topení. Nic nového pod
sluncem.
Ale řekněte, kdo z vás si skutečně uvědomil, že
je tu zima, pokud to nebylo v souvislosti s tím, jak
moc namrzlá je vozovka, abyste náhodou někam
nespadli autem, nebo aby vám nezmrzla voda
v chladiči? Tento strach bývá ovšem oprávněný.
Proto nechám starší generaci v klidu se starat o auto a zaměřím se na ty mladší, kteří se rozhodli
v tomto století zavést počítačovou revoltu. Co tím
mám na mysli? Skutečný svět (pokud ovšem nepočítáme ten diskotékový nebo dokonce ten nudný ve
školních lavicích), nahradily počítačové hry.
A vlastně, proč ne? Co byste chtěli dělat tam venku v tom mrazu? Když zrovna není sníh, je to nuda a se sněhem ještě větší. Přece byste nechtěli například stavět sněhuláky! To je přece jenom pro
malé. Ti velcí umí vyhrát zlatou medaili na olympiádě ve skoku na lyžích. Koho zajímá, že je to počítačová olympiáda? Umí to snad někdo z vás?
Neumí! Zajímavá otázka by ovšem také byla: Je
schopen někdo z těch, kteří se právě válí u počítače, postavit sněhuláka? Ovšem, že je schopen, ale

nikdy ho nepostaví, je na to příliš pohodlný.
A taková je i doba, pohodlná. Stále více a více se
přesunuje do točité židle před počítačem.
Diskotéky se pak mohou zdát jedinou záchranou.
I když, záchranou?
Zajímalo by mě, co by asi řekl Josef Lada, kdyby dnešní dobu viděl. Co by maloval? Že by počítačové hry? Těžko... Nejspíše by řekl: "Blahopřeji
a zároveň děkuji všem těm, kterým na zahradě stojí či někdy v poslední době stál sněhulák. Ti jsou
totiž vedle muzeí jedním z mála důkazů, že stojím
na stejné planetě, jako kdysi."
Snad se mýlím.
Petra Pánková

Kulturní komise
a Společenský klub Zdice
srdečně zvou na besedu
DOLOMITY - nejhezčí části Alp
Vyprávění a promítání videosnímku
natočeného cestovatelem
L. Linhartem z Prahy
Spol. dům Zdice
- čtvrtek 19. 2. - 17. hod.
Vstupné 10 Kč
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Vrchol halové
sezóny
Atletické družstvo mladších žáků a žákyň se
zúčastnilo 11. ledna krajského halového přeboru v nově zrekonstruované hale na Strahově.
Loňská sezóna byla o sbírání zkušeností, které
se letos daří přeměňovat v medaile, finálová umístění či výrazné zlepšení svých osobních rekordů.
O medailové umístění se překvapivě postarala štafeta žákyň (4 x 150 m) ve složení A. Hrudková,
M. Vožehová, L. Sklenářová a M. Součková. Dívky
ve velmi dramatickém a vyrovnaném závodě vybojovaly 3. místo. Zajímavostí je, že dvě členky štafety jsou teprve v kategorii přípravky. Další medaili, rovněž 3. místo, opět ve velmi vyrovnaném
závodě mezi 32 závodnicemi vybojovala v novém
osobním rekordu M. Součková ve skoku dalekém
a rovněž obsadila 5. místo v běhu na 60 m překážek. A. Hrudková se překvapivě kvalifikovala
z rozběhů do finále "B" v běhu na 60 m (37 účastnic a 9. místo) a rovněž dobře běžela i na trati 150
m dlouhé, kde si v novém osobním rekordu vybojovala 7. místo. Na stejné trati získala
L. Sklenářová 9. místo. V této disciplíně bojovalo
o titul krajského přeborníka 32 závodnic. Trochu
smolný závod vybojovala M. Vožehová ve vrhu
koulí, která přišla o medaili posledním pokusem
své soupeřky a obsadila nevděčné 4. místo. Rovněž
se mezi svými soupeřkami neztratila L. Kroupová,
která v běhu na 800 m skončila na 6. místě.
V kategorii chlapců se nejlépe vedlo
R. Černotovi, který v osobních rekordech ve skoku
dalekém obsadil 6. a v běhu na 150 m 5. příčku.
V běhu na 1500 m obsadil R. Vojík v novém osobním rekordu 13. místo a zkušenosti na tratích 60
a 800 m sbíral na svých prvních velkých závodech
M. Sudík. Celkově lze hodnotit letošní krajský halový přebor, ale i vstup do nové sezóny, kladně
a nezbývá než popřát mladým závodníkům mnoho
osobních rekordů.
Závěrem bych rád poděkoval firmě KOSTAL za
poskytnutí grantu na nákup cvičných sklopných
překážek. Překážky s touto technologií odstraní
psychické zábrany malých závodníků a strach z nebezpečných pádů a bolesti.
- is -

Z ãinnosti SDH
Zdice v roce 2003
Vážení spoluobčané, chtěl bych vás touto formou informovat o činnosti Sboru dobrovolných
hasičů ve Zdicích v uplynulém roce 2003.
Jednotka SDH Zdice je zařazena jako jednotka
typu JPO III, což znamená, že má regionální působnost a tudíž zasahuje v rámci celého území pověřených obcí Beroun, Hořovice a v případě potřeby i dále. Členská základna SDH čítá cca 75 lidí, z toho zásahová jednotka činí 21 členů - 1x velitel jednotky, 3x velitel družstva, 5x strojník a 12
hasičů. K dispozici je tato technika: cisternový
automobil T 148, dopravní automobil A 31, 3x požární stříkačka, 2x plovoucí čerpadlo, motorová
pila, osvětlovací agregát, dýchací technika. Tato
technika, která až na pár výjimek není nejmladší,
je využívána zejména při požárech nebo živelných pohromách (povodně, větrné smršti).
Loni byla jednotka vybavena svolávacím modulem KANGO+, který umožňuje vzdálené spouštění sirény a přeposílání informací o výjezdu na mobilní tlf. pomocí SMS. Jednotka byla též dovybavena plovoucím čerpadlem - toto bylo pořízeno
formou účelové dotace od krajského úřadu.

Zdické atletické mládí.

Foto: Ivan Souček.

V minulém roce jsme zasahovali u 40 událostí 34 požárů, z toho 3 prověřovací cvičení, 2 plané
poplachy, 1 povodňová pohotovost, 1 dopravní nehoda, 1 technická pomoc a 1 asistence. Nejvíce událostí bylo v katastru města Zdic (11 událostí)
a v okolních obcích (15 událostí). Jezdíme však
i do vzdálenějších míst. Nejvzdálenější, a asi i nejnáročnější, byl požár lesa ve vojenském prostoru
Brdy - vrch Tok, okres Příbram, kterého jsme se
zúčastnili jako jediný dobrovolný sbor z okresu
Beroun. Průměrná vzdálenost k události v loňském
roce činila 8 km a zúčastnilo se jí v průměru 6 osob. Na zásazích bylo stráveno celkem 426 hodin.
Činnost sboru však není pouze zásahová, ale je
potřeba též příprava na tyto zásahy. Z tohoto důvodu
se provádí školení jak v rámci SDH, tak společně
s profesionálními hasiči. Loni bylo provedeno celkem 10 školení, z toho 6x s profesionály, 3x fyzická
příprava a 1x školení velitele jednotky. Jednotka se
zúčastnila 3 prověřovacích cvičení pořádaných HZS
Beroun a v letním období byly též prováděny dovozy vody včetně zalévání zeleně. Nutná je samozřejmě i údržba techniky a zbrojnice. Při těchto činnostech bylo odpracováno celkem 538 hodin.
Členská základna se pravidelně schází každé
pondělí (v letním období od 19 a v zimním od 18
hod.), dále bylo uskutečněno 10 výborových schůzí, 2 členské a 1 výroční. SDH též pořádal tradiční
Hasičský ples a Posvícenskou zábavu. U sboru
pracuje kroužek mladých hasičů, kteří se scházejí
vždy v pondělí a středu od 16 hod. a dochází sem
v rozmezí 10 až 20 dětí. Velký dík patří všem členům, kteří se zúčastňují této přípravy, neboť bez
mládeže není budoucnost a jistě by byla škoda,
kdyby tento spolek zanikl.
K 1. 5. 2003 odešel ze zdravotních důvodů ze
své funkce, po dlouhých 15 letech, velitel sboru
Jiří Košťálek. Tuto funkci, po dohodě členské základny, města a HZS, jsem převzal já - níže uvedený Marek Pollak doufám, že se mi povede alespoň
tak dobře jako bývalému veliteli a pokud možno,
ještě lépe. Jako ocenění za veškerou činnost, věnovanou hasičskému poslání, bylo v prosinci uděleno
vysoké svazové vyznamenání Řád sv. Floriána Jiřímu Košťálovi. Jménem celé členské základny
mu tímto gratuluji!
Samozřejmě bych mohl pokračovat ve výčtu informací dále, ale myslím, že už je toho možná až
moc. V letošním roce se vynasnažím podávat informace průběžně, aby vaše informovanost byla na
lepší úrovni.
Velitel SDH Zdice Marek Pollak

Turisté bilancovali
V sobotu 7. prosince zakončil odbor KČT TJ
Lokomotivy Zdice "Posledním pochoďáčkem"
roku 2003 letošní sezónu. Této akce se zúčastnila všechna 3 družstva odboru a cíl 12 km trasy
byl jako vždy v restauraci "U Zímů". Zde byla
provedena stručná rekapitulace všech akcí a poté 51 zúčastněných členů vyslechlo hodnocení
turistické aktivity každého turisty. Výsledky byly následující:
Družstvo kulturně poznávací turistiky - vedoucí
Bedřich Vrba:
1. Marcela Abrahámová, 2. Bohumila Růžičková,
3. Naďa Škrobánková, 4. František Spousta, 5.
Libuše Vrbová. Družstvo má 39 členů.
Družstvo rodinné turistiky - vedoucí Mirek Zálom:
1. Milan Hrudka, 2. Marie Hrudková, 3. Věra
Zálomová. Družstvo má 20 členů.
Družstvo vysokohorské turistiky - vedoucí
Zdeněk Kencl:
Toto družstvo má 8 členů a jako nejlepší byl vyhodnocen Jan Havlíček.
Všichni jmenovaní obdrželi dárkový balíček.
Z významných turistických akcí, které odbor
KČT v roce 2003 uspořádal, je nutno vyjmenovat:
- Novoroční výstup na Vraní skálu.
- Zahájení jarní turistické sezóny oblasti Berounska
ve Zdicích, kterého se zúčastnilo 320 turistů.
- Dálkový pochod "Hájemství zelené".
- Turistický pochod "Toulky zlatem podzimu", tento pochod je pro malé děti v doprovodu rodičů.
- Autobusový zájezd - Krušné hory (jihozápad) a Ohře.
- Autobusový zájezd - Českomoravské mezihoří
(hrad Litice, Potštejn a Litomyšl).
- Družstvo KPT se zúčastnilo týdenního tématického putování v Nízkých Tatrách.
- Družstvo RT absolvovalo týdenní putování
v Beskydech.
- Družstvo VHT - 5 denní putování na kolech
"Česko-saským Švýcarskem" a 10 denní putování na kolech "Labe - Saale 2003".
- Koncem října uspořádal odbor 5 denní putování
v oblasti Slavkovského lesa a Karlových Varů,
kterého se zúčastnilo 32 turistů ze všech družstev.
- V měsíci březnu uspořádal odbor KČT TJ
Lokomotiva Zdice výstavu k 80. výročí založení
KČT ve Zdicích a slavnostní členskou schůzi.
Novou sezónu roku 2004 zahájil odbor již tradičně 1. ledna "Novoročním výstupem na Vraní
skálu". Místem srazu prošlo 135 turistů a řada
z nich obdržela kalendář akcí odboru KČT ve
Zdicích.
Bedřich Vrba, předseda odboru
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SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci únoru 2004 oslaví:
86 let - Jindřiška Nachtigalová, Zdice
85 let - Marie Růžičková, Zdice
84 let - Věra Blábolová, Zdice
83 let - Františka Dančová, Zdice
83 let - Josefa Nová, Zdice
82 let - Blažena Johanová, Zdice
80 let - Růžena Synková, Zdice
80 let - Karel Čížek, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

PLESOVÁ SEZÓNA 2004
- SPOL. DÒM ZDICE
Sobota 7. února - PLES RYBÁŘŮ (hraje GONG)
Pátek 13. února - PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY
(hraje NA BLIND)
Sobota 28. února - PLES SPORTOVCŮ (hraje
GONG)
Sobota 6. března - PLES MĚSTA
(hraje HARMONY BAND), pestrý program
Sobota 13. března - PLES ŽELEZNIČÁŘŮ
(hraje FORTE)
- začátky ve 20 hod. (kromě plesu ZŠ), bohaté tomboly

Kurzy spoleãenského
tance
Společenský klub Zdice od 6. února 2004 zahajuje Pokračovací kurzy společenského tance
a společenské výchovy.
Kurzy probíhají každý pátek (kromě 13. 2. a 2. 4.
2004) až do 9. dubna 2004. Začátek je vždy v 19 hod.
Dále také zahajujeme Taneční pro dospělé. Ve
stejné dny, vždy od 22 hod.
Přihlášky - 6. února 2004 ve 21.45 hod. u manželů Kainových. Kurzovné je 500 Kč/pár.
Přemysl Landa

Ples sportovcÛ
TJ Chodouň pořádá v sobotu 28. února 2004
v Kulturním domě Chodouň od 20 hodin
PLES SPORTOVCŮ.
Hraje GALAXIE, bohatá tombola.

OPUSTILI NÁS

NARODILI SE
19. 12. Šimon Stehlík, Chodouň
19. 12. Filip Křivanec, Chodouň
Markéta Křivancová, Chodouň
1. 1. Viola Hornychová, Zdice
5. 1. Roman Simr, Zdice

17. 12. Jaroslava Musilová, Bavoryně
21. 12. Václav Lhoták, Bavoryně
24. 12. Oldřich Huml, Zdice
29. 12. Bedřich Paur, Chodouň
30. 12. Květuše Staňková, Zdice
4. 1. Antonín Novák, Bavoryně
7. 1. Emanuel Štefan, Zdice
12. 1. Alenka Špačková, Zdice
16. 1. Jaroslava Zemanová, Zdice

76 let
76 let
80 let
71 let
82 let
78 let
85 let
64 let
75 let

VZPOMÍNKY
Dne 22. ledna a 14. února
to je rok, kdy
nás navždy
opustili milovaný tatínek
a
maminka
ULBERTOVI.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomínejte s námi.
Děkuji všem. Dcera s rodinou.

❁❁❁❁❁
7. února tomu bude 20 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, děda, strýc a
švagr pan KAREL PETR.
Stále vzpomínají manželka
Věra, syn Miroslav a dcera
Zděna s rodinami.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu malou vzpomínku.

❁❁❁❁❁
Dne 22. února 2004 uplyne
10 roků od chvíle, kdy nás opustil manžel, tatínek, dědeček pan
MILOSLAV KAŠL.
Všem, kteří jej měli rádi a věnují mu vzpomínku, děkuje
manželka a dcera s rodinou.

Dne 23. února 2004 by
se dožil 40 let pan TOMÁŠ
FREYBURG ze Zdic.
Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi. Stále vzpomíná rodina.

❁❁❁❁❁
Dne 28. ledna uplynul rok od
chvíle, kdy nás opustila naše
všemi milovaná manželka, maminka, babička a prababička paní NATALIE KADEŘÁBKOVÁ.
Prosíme, vzpomeňte s námi
na její památku. Děkuje
Bedřich Kadeřábek s dětmi
a jejich rodinami.

❁❁❁❁❁
Dne 18. ledna uplynul rok,
kdy nás navždy opustila milovaná maminka paní JITKA
MIEDLOVÁ, rozená JUDOVÁ.
Za společnou vzpomínku děkují dcery Judita a Jitka.

Kino Zdice: Nejlep‰í filmy v únoru:
Program na únor 2004:
(Ke každé vstupence příplatek 1,- Kč do Fondu kinematografie.)
7. 2. (so) MATRIX REVOLUTIONS
Je skutečný svět jen další vrstvou Matrixu? Stroje se blíží k Sionu a vědma
stále mluví výhradně v hádankách. Pokračování sci-fi. Přístupno od 12 let.
Vstupné 54,- + 1,14. 2. (so) ŽELARY
Aňa Geislerová ve výpravném příběhu o citových ztrátách a nálezech.
Filmový přepis sbírky Květy Legátové o síle něhy. Vstupné 54,- + 1,21. 2. (so) HLEDÁ SE NEMO
Animovaný příběh o rybičce, která byla ukradena ze svého domova v korálovém útesu... Vstupné 54,- + 1,28. 2. (so) KAMEŇÁK
Pokračování úspěšné české komedie. Další setkání s Pepou a Vilmou
Novákových v malém lázeňském městečku. Vstupné 59,- + 1,-.
Začátky v 17.30 hod.
V prvém únorovém týdnu si přijdou na své milovníci popkultury a cyberpunkového žánru ve 3. díle superkultovní akční sci-fi "Matrix Revolutions".
Dočkají se lidé připojení k Matrixu? Dočkají se svobody? Uvidíte největší bitvu, jakou kyberprostor poznal. V současné době film plní sály pražských mul-

tikin a u nás jej zhlédnete v pohodě za poloviční cenu.
"Želary" - film natočený v česko-rakousko-slovenské koprodukci, zařazuje
kino na druhý týden. Režisér Ondřej Trojan jej natočil podle novely Květy
Legátové. Toto romantické retro se odehrává v temné době okupace a jeho hrdinku Elišku zde hraje vynikající Aňa Geislerová. Film bude bojovat o oskary a určitě stojí za to jej vidět.
Zatímco u nás a v sousedním Německu se na předních místech žebříčku návštěvnosti koncem minulého roku drželi "Piráti z Karibiku", tak ve Velké
Británii byl nepřekonatelný Nemo. Kdo je Nemo? Nemo je rybí jedináček.
Kdyby se držel v bezpečí Velké útesové bariéry, neskončil by v zajetí těsného
akvária a jeho otec Merlin by se nemusel vydat na nebezpečnou cestu, aby ho
zachránil. "Hledá se Nemo" je v současné době finančně nejúspěšnějším animovaným filmem všech dob a jedním z nejlepších celovečerních filmů poslední doby obecně. Tuto skvělou a zábavnou animovanou podívanou uvidíte
v našem kině třetí únorový týden.
Ve čtvrtém týdnu vás pak uvítáme v Kameňákově. V premiérovém měsíci
se podařilo zdickému kinu zajistit film Zdeňka Trošky "Kameňák 2". Ve volném pokračování úspěšného Kameňáku, který jen za první půlrok vidělo přes
půlmiliónu spokojených diváků, se opět můžeme těšit na plno vtipů a legrace.
Tak tedy v únoru na shledanou ve zdickém kině.
Jindra Froněk

str. 5

ZN ã. 143

âinnost SPOZ
v roce 2003
Činnost Sboru pro občanské záležitosti ve
Zdicích byla i v roce 2003 bohatá. Sbor pracoval v tomto složení: Jarmila Čížková, Alena
Beránková, Milena Koulová, Petra Vinšová,
Miloslava Ciprová, Zuzana Mojžišová, Jarmila
Hebedová, Marie Sudíková, Jaroslava Bendová,
Dana Auředníková, ing. Jana Prokopová.
Těchto 11 členek ve dvojicích chodilo gratulovat
starším občanům k významným životním jubileím.
Písemnou gratulací bylo popřáno 36 občanům 70
letým, 24 občanům 75 letým, 15 občanům 81 letým, 19 občanům 82 letým, 20 občanům 83 letým
a 30 občanům 84 letým. Osobní gratulací s předáním kytičky a sladkého dárku bylo popřáno 26 občanům k 80. narozeninám, 6 krát k 85. narozeninám, 6 krát k 86. narozeninám, 2 krát k 87. narozeninám, 5 krát k 88. narozeninám, 4 krát k 89. narozeninám, 3 krát k 90. narozeninám, 4 krát k 91.
narozeninám, 4 krát k 92. narozeninám, 3 krát
k 93. narozeninám, 1 krát k 94. narozeninám, 3
krát k 95. narozeninám, a 1 krát k 96. narozeninám.
Dále se jednotlivé členky zúčastňovaly obřadů
vítání občánků, při kterých bylo uvítáno 30 dětí
a svatebních obřadů, při kterých bylo na zdické
radnici uzavřeno 22 manželství.
Jarmila Čížková, předsedkyně SPOZ

ObtíÏn˘ úsek
dálnice - 2. ãást
Výstavba dálnice z Králova Dvora do
Bavoryně představovala na jedné straně minimální rozsah demolic obytných domů, na straně
druhé rozsáhlé a náročné zemní práce spojené
s přeložkou silničních komunikací a s vyvýšením povrchu dálnice nad úroveň stoleté vody
v řece Litavce a v Červeném potoku.
Na tomto úseku bylo nutno realizovat šest dálničních mostů, tři lávky pro pěší a šest mostů souvisejících s přilehlými silničními komunikacemi. Na zdickém katastru se jednalo o dálniční most přes Červený
potok pod Knihovem, přemostění Červeného potoka
a dálnice ve směru na nádraží a do Chodouně, lávka
pro pěší v prostoru depa Českých drah a další přechod
dálnice přes Červený potok u Bavoryně, kde bylo použito tubosideritu jako moderního stavebního prvku.
Přemostění Červeného potoka a dálnice z náměstí ve směru na zdické nádraží bylo původně vyprojektováno přes těleso železnice s vyústěním mostu
v blízkosti tehdejších kasáren Československé lidové armády. V důsledku protestů vojenského velení
bylo přemostění železnice ke škodě všech uživatelů
zrušeno a most byl zakončen před železničním tělesem. Cesta na nádraží a do Chodouně pak navázala
na původní silniční podjezd pod železnicí. Tím se
cesta pro zdické občany neúměrně prodloužila, což
v konečných důsledcích vedlo k preferenci přepravy
autobusové před železniční.
Realizace tohoto mostu se uskutečnila v roce 1987
a měla zásadní vliv na úpravu Palackého náměstí.
Vyžádala si překládku energetických i telefonních sítí
a vybudování nové kanalizační sítě v tomto prostoru.
Zvláštní pozornost si vyžádal silniční uzel
u Bavoryně hlavně proto, že obslouží město Zdice
a jeho nejbližší okolí a svede na dálnici dopravu ze silnice 1/30 od Příbrami. Tento záměr si však vyžádal
přeložení a úpravu silnice mezi Libomyšlí a Bavoryní.
Tím se vyhnula doprava ve směru na Příbram středu města jako tomu bylo doposud a podstatně se
zlepšila dopravní situace ve Zdicích. Využitím nájezdů a výjezdů z dálnice u Bavoryně se celkově
zrychlil provoz vedený jižním směrem a naopak.
Dokončení na str. 8.

Dne 30. ledna 2004 se
konal ve Společenském
domě Zdice koncert bigbeatové skupiny KATAPULT. Tato kapela již
vystoupila ve Zdicích
potřetí a znovu oslovila
své příznivce a fanoušky
svojí show. Letošní návštěvníky navíc zaujala
i nová světelná show,
která doprovázela kapelu při zdickém vystoupení. Předkapela byla tento rok místní, a to skupina Akcellent.Všichni návštěvníci koncertu odcházeli spokojeni a těší
se na další vystoupení
Katapultu ve Zdicích.

Katapult ve Zdicích

Víte, Ïe …
Pro čtenáře Zdických novin zavádíme novou
rubriku, ve které chceme do každého čísla novin připravit zajímavosti zapsané v kronikách
města a v kronikách školy. Pro příspěvek v únorovém čísle jsme vybrali zápisy o výstředním
zimním počasí ve 20. letech minulého století.
"Počátkem října roku 1921 byly velké mrazy,
které polevily až o Vánocích. V únoru 1922 opět byly mrazy, které nepamatovali lidé od roku 1894.
Velmi výstředním počasím trpěla školní docházka
dětí ze vzdálenějších obcí do měšťanské školy
(z Malkov, Borku, Želkovic, Hředel, Stašova). Po
teplých jarních dnech napadlo 21. a 22. března 25
centimetrů sněhu, který vydržel při mrazech až -60
C tři týdny. Nastal velký úhyn ptactva, které se při
teplých dnech vrátilo. Ještě 28. dubna byly stromy

Foto: Pavel Paluska.
holé jako v zimě. Rozkvetly v druhé polovině května, kdy bylo zase pro změnu velmi teplo a celý měsíc také sucho, což nebylo podle záznamů 177 let."
"V polovici ledna 1929 napadlo mnoho sněhu
a nastaly velké mrazy (-250 C), potom mrazy povolily, v únoru trvaly kruté mrazy skoro tři neděle
(11. 2. -360 C, 12. 2. -340 C, v Českých Budějovicích
téhož dne -410 C). Mrazy kolem 30 stupňů byly ještě začátkem března (pro zajímavost - v roce 1776
byl v Praze rekord -260 C). Ve třídách se topilo
v kachlových kamnech neustále od 3 hodin ráno do
3 hodin odpoledne. Před 8 hodinou bylo ve třídách
6 až 100 C. Do školy docházely skoro jen místní děti. V některé třídě bylo třeba jen 8 žáků, kteří se tlačili u kamen a přece jim byla zima. Protože se navíc rozšířila chřipka, byly školy v celé republice od
poloviny do konce února uzavřeny. Ledové počasí
bylo v celé střední, východní a jižní Evropě, kde se
také neučilo."
- sm -

Meteorologické údaje za rok 2003
V roce 2003 bylo 72 jasných dní, 40 dní skoro
jasných, 75 dní polojasných, 53 dnů oblačných, 42
dní skoro zatažených a 83 dní zatažených. Z toho
bylo 13 dní arktických s teplotou pod -10° C, 81
dní mrazivých s teplotou v rozmezí od -0,1° C do
-10° C, 54 dní letních s teplotou v rozmezí
25° C až 29,9° C a 37 dnů tropických s teplotou
nad 30° C. Zaznamenáno bylo 29 bouřek.
Nejnižší teplota vzduchu v roce 2003: -15° C 18. února (úterý), -14°C 14. února a 24. prosince (pátek,
středa), -13° C 12. ledna a 13. února (neděle, čtvrtek).
Nejchladnější den v roce: byl čtvrtek 9. ledna,
kdy se teplota pohybovala od -6° C do -11° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 37° C 13. srpna (středa), 35°C 21. července (pondělí), 34° C 12. června
(čtvrtek), 27. července (neděle), 3., 4., 8. a 10. srpna (neděle, pondělí, pátek a neděle).
Nejteplejší den v roce: byla středa 13. srpna, kdy

se teplota pohybovala od 19° C do 37° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 961 milibarů 3. ledna (pátek)
Průměrná roční teplota: 10,93° C
Nejvyšší tlak vzduchu: 1014 milibarů 17. února
(pondělí), 15. a 16. března (sobota, neděle).
Největší dešťové srážky: zaznamenány dne
12. června (čtvrtek), kdy napršelo 26,50 l/m2.
Nejdeštivější měsíc: byl červenec, kdy napršelo
91,23 l/m2.
Nejsušší měsíc: byl březen, kdy napršelo jen 4,90 l/m2.
Celkem napršelo a nasněžilo v minulém roce:
321 l/m2.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu
v Praze měl rok 2003 nejteplejší léto (od 1. června
do 31. srpna) za 228 let. Průměrná letní teplota
v ČR byla 22,4° C, ve Zdicích naměřeno 22,55° C.
Rovněž srážkově patřil rok 2003 k nejsušším rokům za posledních padesát let.
Josef Hůrka

Zdické meteorologické okénko
V měsíci prosinci bylo 6 dní jasných, 3 dny polojasné, 4 dny oblačné, 5 dní skoro zatažených a 13
dní zatažených. Celkem bylo 16 dní mrazivých
s teplotou od -0,1° C do -10° C a 2 dny arktické
s teplotou pod -10° C.
Zaznamenána byla 1 bouřka 15. 12. (pondělí).
Nejnižší teplota vzduchu: -14° C 24. 12. (středa),
-11° C 25. 12. (čtvrtek), -9° C 8. 12. (pondělí).
Nejchladnější den: středa 24. 12., kdy se teplota
pohybovala od -2° C do -14° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 9° C 21. 12. (neděle),
8° C 13. a 14. 12. (sobota a neděle), 7° C 2. 12. (ú-

terý).
Nejteplejší den: neděle 21. 12., kdy se teplota pohybovala od 6° C do 9° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 974 milibarů, t.j. 730,6
torrů 14. 12. (neděle).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1010 milibarů, t.j. 757,6
torrů 24. 12. (středa).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 5,94
l vody 14. 12. (neděle).
Celkem v měsíci prosinci napršelo a nasněžilo:
25,10 l vody na 1 m2.
Josef Hůrka

str. 8

ZN ã. 143

ObtíÏn˘ úsek
dálnice - 2. ãást

Prodám řadovou garáž ve Zdicích
u "Hroudy".
Mob. tel. č.: 723 244 622, 605 584 244.

Dokončení ze str. 5.
Výstavbu úseku dálnice Králův
Dvůr - Bavoryně realizovalo na
400 pracovníků s.p. Stavby silnic a
železnic Praha. Projektantem stavby byl Pragoprojekt Praha. Další
odborné práce byly svěřeny 150
pracovníkům subdodavatelských
organizací, mezi které patřily s.p.
Vodní stavby Plzeň, Ingstav Brno,
Hydrostav Bratislava a další.
Po celou dobu výstavby se projevoval nedostatek stavebního materiálu, zvláště pak výrobky z betonu a materiál potřebný pro vybudo- Na snímku pohled na dálnici a Zdice z lávky pro pěší u lokomotivního
Foto: - sm vání protihlukové zdi. Rozsah a re- depa.
alizace protihlukové zdi byla vůbec podceněna, což by mělo negativní vliv na životní prostředí obyvatel bydlících v bezprostřední blízkosti dálničního tělesa. Projekt ochranné protihlukové zdi musel být přepracován, čímž
původní předpokládané náklady vzrostly trojnásobně a překročily částku 20 milionů Kčs. K její realizaci bylo
nutno zajistit 700 m3 řeziva a přes 200 tun oceli pro opěrné sloupy. Vlastní výstavba protihlukové zdi byla pracná a časově velmi náročná. Rovněž pokládka živičného povrchu dálnice trpěla nedostatečným přísunem kameniva tř. 1, které bylo s velkými obtížemi zajišťováno z kamenolomu Bytíz.
Bez ohledu na všechny uvedené potíže byl náročný úsek dálnice úspěšně dokončen. Slavnostní uvedení do
provozu se konalo v září roku 1989. Město Zdice a jeho okolí tak získalo novou dominantu v podobě moderní dálniční magistrály, která nejen učinila automobilový provoz rychlejší a bezpečnější, ale stala se významným dílem, které přispěje k politickému a hospodářskému sblížení evropských národů.
Josef Hůrka

POZOR, NOVÁ SLUÎBA!!!

Čištění peří

Firma

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

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

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

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

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

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

Smí‰ené zboÏí
M. PODSKALSKÁ
NIKDE NENÍ LEVNùJI
To tu ještě nebylo:
Mouka - 6,90 • Flóra - 19,90
• Máslo Oluška - 22,90 • Tav. sýry
- 18,90 • Mléko polotuč. - 11,90
• Těstoviny - 7,90 • Rohlíky - 1,20
• Olejovky - 9,90 • Káva 250 g 19,90 • Káva - 3,90 • Pivo
Staropramen - 8,90 • Kávěnky 4,90• 3 Bit - 7,90 • Mattonka 10,90 • 2 l voda - 6,90 • Okurky 11,90 • Rum - 64,90 • Vodka 69,90 • Fernet - 109,90 • Dr. šunka - 119,90 • Špekáčky - 39,90 •
Šunka - 89,90 • Gothaj - 49,90 •
Vysočina - 99,90 • Eidam cihla 109,90 • Kabanos - 49,90 • Silné
párky - 49,90 • Vepřová konz. 18,90 • 60 druhů čajů • 70 druhů
sušenek • 50 druhů konzerv
• Výběr značkových vín

Chcete zanechat kouření?
Antinikotinovým programem
odvyknete! Až 90 % úspěšnosti,
počítačovou metodou
(1 - 2 fázový neinvazní program).
Tel.: 220 912 206, 224 214 617
Mobil: 603 333 008, 604 207 771
Praha 1, Senovážné nám. 6, 3. patro

AUTOSERVIS
·KODA & ·KODA
ChodouÀ 228
(naproti silu Zdice).
Nav‰tivte na‰i novou
prodejnu náhradních dílÛ
na v‰echny osobní vozy.
Máme zavádûcí ceny
a mnoÏstevní slevy.
Napﬁ. v˘fuk ·. Favorit a Felicia
od 649,- s DPH,

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.

antifreeze (rÛÏov˘),
v˘mûnn˘ interval 5 let
3 l za 279 ,- s DPH
nebo autobaterie 40 Ah
za 799,- s DPH.
Pﬁi odbûru dvou a více baterií sleva 10%

Tel.: 311 686 010, mobil: 608 638 694
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