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Zdické noviny
Březen 2004
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Cena 5 Kč
číslo 144
Mûst. pol. 603 487 000, 605 340 156

Mûsto Zdice
a Spoleãensk˘ klub Zdice
vás srdeãnû zvou na

9. PLES MùSTA.
Bude se konat v SD Zdice
v sobotu 6. bﬁezna od 20 hod,
vstupné 50,- Kã. K tanci a poslechu hraje
plzeÀská skupina "HARMONY BAND".
Bohatá tombola, pestr˘ program,
spoleãensk˘ oblek nutn˘.

Ze zasedání
zastupitelstva mûsta
11. 2. 2004
ZM vzalo na vědomí:
❍ zprávu o hospodaření s fondem rozvoje bydlení
v roce 2003
❍ zprávu hlavní inventarizační komise
❍ zprávu o činnosti kontrolního výboru ZM Zdice
za rok 2003
❍ zprávu o činnosti finančního výboru ZM Zdice
za rok 2003
❍ zprávu o činnosti komisí města Zdice za rok
2003
zprávu o činnosti Městské policie Zdice za rok
2003
ZM schválilo:
❍ odpis majetku v hodnotě 246.766 Kč
❍ rozpočet města Zdice na rok 2004 v navrhovaném znění.
ZM odsouhlasilo:
❍ změnu zřizovací listiny Školní jídelny Zdice,
Žižkova 589
❍ změnu zřizovací listiny ZŠ Zdice, okr. Beroun,
Komenského 72,
ZM vydalo:
❍ obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004, kterou se
ruší obecně závazné vyhlášky:
- závazně platné nařízení o zákazu parkování na určených veřejných prostranstvích ze dne 14. 9. 1977
- závazně platné nařízení o vybírání poplatků za užívání veřejného prostranství ze dne 16. 12. 1980
- vyhláška, kterou se vydává tržní řád ze dne
23. 5. 1983
- vyhláška o užívání veřejného prostranství a po-
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Ze zasedání zastupitelstva mûsta
Dokončení ze str. 1.
Obsah žádosti: žádosti se podávají na závazném
formuláři, který je k dispozici na MěÚ ve
Zdicích, finanční referát, č. dv. 6
Výsledek výběrového řízení: všichni uchazeči
o půjčku budou o výsledku výběrového řízení
neprodleně vyrozuměni. Výsledek výběrového
řízení nepodléhá právu odvolání se.
Bližší informace na úřední desce MěÚ.
ZM jmenovalo:
❍ výběrovou komisi, která vyhodnotí předložené žádosti o půjčky z FRB a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení zastupitelstvu
města. Složení komise je následující: ing.
Pánek, ing. Vožeh, pí Hůrková, pí Tišerová.
O konečném poskytnutí půjček rozhodne zastupitelstvo města.
ZM potvrdilo:
❍ paní Zdeňku Pacourkovou do funkce ředitelky
Mateřské školy Zdice, Zahradní 801

Inventarizace
majetku Mûsta Zdice
v roce 2003
Vedení města Zdice dne 23. 9. 2003 souhlasilo
se složením dílčích a hlavní inventarizační komise a s časovým plánem inventarizací.
Rekapitulace:
Inventarizace hmotného investičního majetku
(HIM), drobného hmotného investičního majetku
(DHIM), nehmotného investičního majetku (NIM)
a materiálu byla provedena na stav k 31. 10. 2003, inventarizace cenin, prostředků na bankovních účtech,
pohledávek a závazků na stav k 31. 12. 2003.
Zjištěné stavy majetku byly porovnány s operativní
evidencí a se stavem v účetnictví. Inventury proběhly
za účasti MěÚ Zdice také ve Společenském klubu, v obou mateřských školách, základní škole a jídelnách.
Byly předány písemné návrhy na vyřazení majetku.
Stav majetku:
NIM - do 60 tisíc Kč
340.004,00
HIM - budovy
153.110.308,70
- stavby
65.903.643,93
- zařízení nad 40 tis. Kč
6.646.449,50
DHIM - do 40 tis. Kč
16.253.651,00
materiál veden pouze evidenčně na základě rozhodnutí MR ze dne 2. 3. 1998 1.725.203,00
Pozemky: účetní hodnota pozemků 34.922.101,40
Pořízení nehmotného majetku:
577.320,00
Pořízení hmotných investic:
22.173.531,63
Stav běžného účtu:
12.511.846,04
Účelový fond (DD):
814.910,00
Sociální fond:
79.269,43
Fond rozvoje bydlení:
655.259,23
Členové inventarizačních komisí navrhli vyřazení majetku v těchto zařízeních: Budova Městského
úřadu, Městská policie, Požární ochrana Černín,
Požární ochrana Knížkovice, MŠ Žižkova, MŠ
Zahradní, Městský podnik.
Celkově se jedná o vyřazení majetku v těchto
skupinách:
- 018 (NIM): 2.731,- Kč (vyřazení zastaralých počítačových programů)
- 022 (HIM): 172.542,- Kč (Škoda 1203 z MPZ,
kopírka, vysílačky)
- 028 (DHIM): 55.764,- Kč (drobný majetek dle
návrhů)
- 029 (materiál): 15.729,- Kč (materiál dle návrhů)
Návrh na vyřazení majetku celkem za 246.766,- Kč.
Hlavní inventarizační komise navrhla zničený
a znehodnocený majetek zlikvidovat na skládce,
nebezpečný odpad předat oprávněné firmě, ostatní
majetek nabídnout k prodeji.
Ing. Petáková

Diskuse byla zaměřena:
❍ především k navrhovanému rozpočtu - zejména,
zda je počítáno s investicemi na komunikace
v Poncarově a Vorlově ulici, rekonstrukci bazénu
na koupališti, případně ČOV, veřejné osvětlení,
parkování v obci, zda proběhly příjmy za pozemky od obce Svatá, zda dojde k převodu kasáren do majetku města, za jakou sumu se prodala
skládka odpadů. Starosta města odpověděl, že
jednotlivé akce jsou v řešení, některé jsou zařazeny do rozpočtu pro letošní rok, a to podle důležitosti, některé budou zařazeny postupně v dalších letech. - Nespokojenost občanů s novými
jízdními řády ČD, a.s. - rychlík z Plzně do Prahy
(odjezd z Plzně v 15.10 a v 17.00 - R858) nestaví dle nového jízdního řádu ve Zdicích, pouze
projíždí. Starosta města Mgr. Holotina odpověděl, že ČD,a.s. nepředkládají městu k vyjádření
změny jízdních řádů. Místostarosta p. Dolejš přislíbil, že se obrátí na příslušný odbor KÚ.

❍ dále byl kritizován špatný stav železniční budovy, zejména osvětlení peronů. Starosta sdělil, že
se postupně provádí rekonstrukce. Dále uvedl,
že se počítá do budoucna s optimalizací trati
Beroun - Zbiroh a ve Zdicích by měl být přístup
k peronům proti současné žst. budově, tj. z druhé strany od dálničního mostu.
❍ občané se rovněž zaměřili i na autobusovou dopravní obslužnost Zdice-Hořovice. Starosta
města odpověděl, že základní dopr. obslužnost
PROBO TRANSU BEROUN je dostačující, ale
problém v dalším rozšíření vidí v tom, že
Hořovice nechtějí pustit firmu FEDOS do svého obvodu.
❍ provoz místního rozhlasu - je ve zkušební době
do května 2004.
❍ využití budovy města v Knížkovicích - v l. patře bude zachován byt a zbývající místnost bude
sloužit pro volby a kulturní vyžití občanů.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Rozpoãet mûsta na rok 2004
Celkem příjmy
daňové příjmy
správní poplatky
místní poplatky
nedaňové příjmy
prodej pozemků LIDL
prodej pozemků DAGO
prodej skládky
dotace
dotace od KÚ na mzdy škol.zařízení

v tis. Kč
54 049
23 000
484
1 898
5 232
3 600
39
2 000
2 796
15 000

Celkem výdaje, investice, projekty, rezerva 61 804
školství
5 325
dotace od KÚ na mzdy škol. zařízení
15 000
kultura
1 709
koupaliště
302
veřejné osvětlení
800
veřejná zeleň
112
komunální odpad-občané, MPZ
1 800
ostatní náklady na odpad
340
sociální zabezpečení
421
hasiči
191
městská policie
643
zastupitelé
992
vnitřní správa
8 610
daně a poplatky
1 000
hřbitov
588
komunikace
1 381
výkup pozemků (TJ Loko, pí Maroušková) 832
kasárna (údržba, nájemné, mzdy)
2 856
úrok z úvěru
250
nájemné VaK ke Kostalu - p. Pošmourný
300
publikace Zdice, reklamní účely
250
příspěvek TJ Loko Zdice
150
příspěvek zájmovým organizacím
100
domov důchodců
150
investice
14 260
projekty
2 200
ostatní
242
rezerva
1 000
Rozdíl příjmů a výdajů
- 7 755
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován ze
zůstatku roku 2003, jehož výše je 12.511.846,04
Kč. Z této částky bude dále uhrazena další splátka
jistiny úvěru Č. spoř. ve výši 856.000,- Kč a další

splátka půjčky SFŽP ve výši 228.000,- Kč.
Rozpočet města byl sestaven na základě požadavků vedoucích jednotlivých zařízení a podle určení priorit v investicích dle rozpočtového výhledu.
Hospodaření města v roce 2003 skončilo zůstatkem 12.511.846,04 Kč a s tímto zůstatkem je počítáno v rozpočtu na rok 2004.
V kapitole příjmů i výdajů je k položce dotace
od KÚ na mzdy škol. zařízení nutno dodat, že tyto
finance městským rozpočtem pouze procházejí.
Daňové příjmy byly odhadovány podle přijatých
daní v roce 2003. Správní poplatky, nájemné, koupaliště, pokuty a úroky byly stanoveny na základě
odhadu. Prodej pozemků firmě LIDL je vázán na
vydání územního rozhodnutí. Částka za prodej
skládky je odvozena od uzavřených smluv o prodeji. Mimořádným příjmem je částka za pronájem
hrobového místa na hřbitově, kterou občané platí
na pět let.
Výdaje:
v investicích jsou plánovány následující akce:
Poncarova ulice (3.000.000,- Kč), vodovod a kanalizace Vorlova ul., kanalizace Na vyhlídce
(5.100.000,- Kč), chodník a vozovka Šrámkova
ul. a Vrchlického ul. (1.200.000,- Kč), bytové jednotky, Černín čp. 1 (3.500.000,- Kč), plynofikace
Jungmannova ul. (110.000,- Kč), oplocení hřiště
v Černíně (350.000,- Kč), povrch Barákovy ul.
(500.000,- Kč), hřiště TJ Loko Zdice (500.000,Kč).
U Společenského klubu je proti jiným rokům
významnou položkou nákup zvukové aparatury
a finanční částka na kulturu a kulturní léto navržená v souvislosti s 10. výročím udělení statutu
města. Kino bude letos poprvé zabezpečováno ve
vlastní režii města (je pod Společenským klubem). U výdajů pro hřbitov je počítáno s dokončením zázemí pro pracovníka hřbitova a s označením hrobů. V návrhu rozpočtu se počítá s rozšířením počtu velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na tříděný odpad. Ve výdajích vnitřní správy
je počítáno s náklady 1.800.000,- Kč na rekonstrukci budovy radnice (elektro, okna, omítka),
která bude uskutečněna v závislosti na udělení dotace. U bývalých kasáren je počítáno s výdaji na
hydrogeologický průzkum. Investice na hřiště TJ
Loko Zdice bude uskutečněna v návaznosti na obdržení dotace.
Podrobně rozepsaný rozpočet na rok 2003 je
k nahlédnutí na vývěsní desce na MěÚ Zdice a celoročně na nástěnkách v budově radnice.
- sm -
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Zpráva o ãinnosti finanãního
v˘boru za rok 2003
Finanční výbor se v roce 2003 sešel celkem 7x.
1. schůze finančního výboru se konala dne 17. 2. 2003.
Finanční výbor na jednání zhodnotil výsledek hospodaření města v roce
2002 a projednal návrh rozpočtu na rok 2003.
Závěr: fin. výbor doporučil Zastupitelstvu města ve Zdicích schválit navržený rozpočet na rok 2003.
2. schůze fin. výboru se konala dne 16. 3. 2003.
Finanční výbor se zabýval výsledkem hospodaření města v l. čtvrtletí
r. 2003. Dále projednal rozpočtové opatření č. 1 roku 2003.
Závěr: FV doporučil zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1
roku 2003.
3. schůze FV se konala dne 14. 5. 2003.
Na programu jednání byl Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a nutnost jeho zavedení do praxe. Dalším tématem bylo vymáhání pohledávek města Zdice.
Závěr: FV doporučil zlepšit vymahatelnost pokut a poplatků.
4. schůze se konala 11. 6. 2003.
Předmětem jednání byla kontrola hospodaření města Zdice v období leden
- květen 2003. Namátkově byly vybrány výdaje ve vnitřní správě, výdaje zastupitelů, veřejné zeleně a Městské policie. Výbor naplánoval dvě kontroly,
a to následnou kontrolu na koupališti a průběžnou kontrolu hospodaření přísp.
org. ZŠ Zdice.
5. schůze se konala 25. 6. 2003.
Na programu jednání byla kontrola výsledku hospodaření města v l. pololetí roku 2003.
Závěr: FV souhlasil s výsledkem hospodaření za 1. pol. 2003.
6. schůze se konala dne 23. 9. 2003.
Finanční výbor na jednání projednal výsledek kontrol provedených v ZŠ
dne 12. 6. 2003 a na koupališti dne 14. 6. 2003 a rozpočtové opatření č. 2.
Finanční výbor namátkově provedl kontrolu výdajů města Zdice. Závěrem finanční výbor pověřil ing. Miláčkovou k provedení dvou kontrol příspěvkových organizací - Mateřské školy Zahradní ul. a Žižkova ul. Předmětem kontroly je hospodaření s finančními prostředky města Zdice.
7. schůze se konala dne 22. 12. 2003.
Finanční výbor projednal a navrhl Zásady výběrového řízení na zakázky
města Zdice.
Členové finančního výboru projednali navržený rozpočet na rok 2004 a závěrem pověřili ing. Miláčkovou provedením kontroly příspěvkové organizace
Společenský klub Zdice.
Ing. Jaroslav Vožeh, předseda finančního výboru

Ze Ïivota Z· Zdice
Večer v rytmu tance
"Příjemný dobrý večer vám všem, kteří jste přišli na náš 6. školní ples." Tak uvedli ples ZŠ moderátoři z naší školy Iveta Prajzlerová a Láďa Nesporý.
V úvodu kulturního programu zazpívala obě
oddělení dětského pěveckého sboru Skřivánek.
Mimochodem, jestlipak víte, že v letošním roce
pěvecký sbor zahájil 27. rok své činnosti? Po vystoupení následovalo jedno taneční vystoupení za
druhým. Děti z tanečních kroužků národní školy
předvedly moderní tance na známé diskotékové
hity. Dívky 9. B třídy si zase nacvičily svižné taneční vystoupení.
Děvčata tanečního oboru Soukromé základní
umělecké školy Miluše Lidinské ukázala, že mají
radost z pohybu a tance. Pod vedením Jarmily
Lehké předvedla dvě vystoupení. Pozvání na ples
zdické školy přijali i "dospěláci", a to tanečníci
z Litně, kteří přijeli v krojích a zatančili Českou
besedu. Tradičně se na plese objevili studenti taneční konzervatoře v Praze Zdeňka Kerlesová
a Martin Šinták. Spolu předvedli baletní vystoupení s vlastní choreografií. Martin Šinták pak sám
ukázal moderní variaci, připravenou pro I. mezinárodní baletní soutěž Brno 2003.
Všechna vystoupení se určitě líbila, jak ukázal
veliký potlesk vyprodaného Společenského domu.
V další části večera hrála hudební skupina "Na
blind" a parket se zaplnil nejen dětmi, ale i jejich
rodiči a učiteli. Školní ples oživil hodinovou diskotékou oblíbený Přemek Landa.

âinnost kontrolního v˘boru
ZM Zdice ve II. pololetí roku 2003
Kontrolní výbor zastupitelstva města Zdice se v průběhu II. pololetí roku 2003 sešel z důvodu zahraniční dovolené či nemoci dvou členů kontrolního výboru pouze třikrát, a to v říjnu, listopadu a prosinci.
29. října 2006 (za účasti p. Peltana, p. Hůrky, pí Šmídové) informoval předseda KV členy o rozšíření počtu členů KV ze tří na pět, a to o pí Burcalovou
a p. Hůrku. Současně přítomné členy KV seznámil s obsahem zprávy o činnosti KV za I. pololetí roku 2003 a s průběhem zasedání ZM v říjnu 2003.
Přítomní členové KV doporučili vedení města Zdice přehodnotit stav odpadkových košů na území města z hlediska zvýšení jejich počtu, dále zvážit možnost instalace spec. kontejnerů na psí exkrementy.
Na základě problémů, které vznikly nedodržením ochranného pásma podél
vedení středotlakového plynového potrubí v Poncarově ulici, bude KV nejen
požadovat, ale i sám se bude podílet na zjištění viny a výši odpovědnosti konkrétních osob, které tento problém zapříčinily.
19. listopadu 2003 (100 % účast členů) - KV se zabýval dopravně bezpečnostní situací ve městě Zdice. Doporučil vedení města zabývat se přehodnocením umístění či neumístění přechodů pro chodce, zpomalovacích prahů, tzv.
retardérů, zjednosměrnění konkrétních ulic, včetně zpracování studie parkování motorových vozidel ve městě. KV současně konstatoval, že na území
města Zdice nejsou důsledně vyžadovány příslušníky PČR a strážníky MěP
povinnosti vyplývající pro občany jak z některých obecně závazných vyhlášek
města Zdice, tak i ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
KV vyslovil požadavek na posouzení stavu kanalizace v ulici Petra Bezruče
a v ulici Havlíčkově na základě vysokého zápachu a následného znečišťování
ovzduší.
17. prosince 2003 (100 % účast členů) - KV se seznámil s písemnou odpovědí a stanovisky starosty města k podnětům, které byly obsaženy ve zprávě o činnost KV za I. pololetí 2003 a tyto vzal, i přes výhrady k některým stanoviskům, na vědomí. V návaznosti na zvýšení poplatků za svoz TKO požaduje KV věnovat důslednou pozornost přehledu neplatičů a vymáhání od nich
dlužních částek. KV současně upozornil vedení radnice na existující tři platné
vyhlášky města ve vztahu k poplatkům za svoz TKO. Problematika neplatičů
a dlužních částek za svoz TKO, včetně neplatičů poplatků za psy, bude předmětem kontrolní činnosti KV v měsíci únoru 2004.
JUDr. Rudolf Peltan, předseda KV
Pozn.: Zpráva byla přednesena 11. 2. 2004.

Žákyně 9. tříd se postaraly o organizaci tomboly. Chceme tímto poděkovat rodičům a sponzorům za velmi pěkné
ceny. Po celý večer bylo
zajištěno občerstvení.
Ples osvěžila taneční balónková soutěž žáků
9. tříd. Vítěze odměnila
pí ředitelka cenami.
A tak úderem 22. hodiny děti nerady opouštěly
taneční sál. Musí si zase
počkat rok na další, tentoParket Společenského domu Zdice byl při 6. plesu ZŠ stále plný.
krát už 7. školní ples.
Foto: Mgr. Radek Hampl.
Pěvecká soutěž
Ve čtvrtek 19. února proběhlo školní kolo pěvecké soutěže. Přihlásilo se 25 dětí od 1. do 5. třídy.
Nejlepší z nich pojedou na 5. ročník soutěže v sólovém zpěvu "Králodvorská koruna 2004". V kategorii
1. - 3. třídy zvítězila Jana Jeníčková před Nelou Rajtmajerovou, na třetím místě se shodně umístily Nikola
Hejdová, Klára Růžičková a Monika Jarošová. Vítězkou kategorie 4. - 5. tříd se stala Anička Königová,
druhá byla Kristýna Popelková, třetí místo patřilo Karolíně Skalové a Kristýně Fuxové.
Recitační soutěž
Výsledky školního kola recitační soutěže:
0. kategorie: 1. třída: 1. místo - Josef Jirkovský, 1. A, Anna Kadlecová, 1. A, 2. místo - Běla Ondrová,
1. A, Jana Jeníčková, 1. A, 3. místo - Kateřina Mejzrová, 1. B, Martin Prošek, 1. A
1. kategorie: 2. - 3. třída: 1. místo - Nikola Hejdová, 2. A, Nela Rajtmajerová, 2. A, 2. místo - Denisa
Ciprová, 3. B, 3. místo - Barbora Sluková, 2. B, Barbora Koželuhová, 3. A
2. kategorie: 4. - 5. třída: 1. místo - Luboš Koče, 4. A, Anna Kliková, 5. B, 2. místo - Julie Freyburgová,
4. B, 3. místo - Kristýna Popelková, 4. A
Čestné uznání získali: Jan Stehlík, 1. A, Tereza Holečková, 1. A, Eva Ponerová, 1. B, Michaela Zítková,
5. B, Zuzana Pechová, 5. B, Petra Zahiová, 5. A.
Alena Klatovská
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Společenský klub Zdice, Husova 369, 267 51 Zdice,
Tel.: 311 685 186, 603 382 191.
Hlavní vedoucí: Přemysl Landa
Zdravotník:
Václav Štípek
Místo:
Rekreační zařízení ČASTOBOŘ (7 km Sedlčany)
- ubytování: chatky po 2, 3 a 4 dětech
- vybavení: splachovací WC, sprchy, umyvárka,
fotbalové, tenisové, nohejbalové a volejbalové hřiště
hlavní jídelna, terasa, obchod
- zaměření tábora: sportovní a poznávací činnost
TERMÍNY:
1. běh sobota 3. 7. 2004 - sobota 17. 7. 2004 (15 dní)
2. běh neděle 22. 8. - sobota 28. 8. (7 dní)
CENA:
1. běh
děti do 10 let 2.900,- Kč
děti nad 10 let 3.200,- Kč
2. běh
děti do 10 let 1.450,- Kč
děti nad 10 let 1.600,- Kč
(rozdíl v ceně z důvodů stravování - dle provozovatele zařízení)
Závazné přihlášky jsou k dispozici ve Společenském domě Zdice v pracovní dny Po-Čt 7-15.30 Pá 6-14.30 hodin. Tel.: 311 685 186, 603 382 191.

Mûstská policie
Zdice v roce 2003
Zprávu o činnosti Městské policie Zdice v roce 2003 přednesl starosta města Mgr. Miroslav
Holotina na zasedání zastupitelstva 11. února
2004.
V roce 2003 od 1. 1. do 1. 5. vykonával službu
jenom jeden strážník, což bylo velice problematické. Od května 2003 byl přijat druhý strážník,
který v měsíci červenci a srpnu absolvoval rekvalifikační kurz završený zkouškou před komisí ustanovenou ministerstvem vnitra. Ve funkci městských strážníků jsou tedy Josef Hrach a Slavoj
Luža.
Od září se práce městské policie díky posílení
o 1 strážníka zlepšila. Činnost se stala důkazní
i bezpečnější.
MP mimo dohlížení na dodržování pravidel veřejného pořádku se také podílela na ochraně bezpečnosti osob a majetku. Dále přispívala k plynulosti a bezpečnosti provozu při pracích ve městě,
při kterých by mohla být ohrožena plynulost a bezpečnost silničního provozu.
Od září strážníci dohlíželi na bezpečnost dětí na
nejfrekventovanějších přechodech pro chodce.
V průběhu celého roku se strážníci ve spolupráci
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ZDICE - Za Litavou

SKLO BÍLÉ spodní výsyp

1
1

PAPÍR horní výsyp 1100 l
PLASTY
A KOMBINOVANÉ OBALY
spodní výsyp, velký kontejner

SKLO BAREVNÉ, spodní výsyp

Provozovatel:

1
2

PLASTY A KOMBINOVANÉ OBALY
horní výsyp 1100 l

NABÍDKA
Letní dûtsk˘ tábor - âASTOBO¤ 2004

Zdice - rozmístûní kontejnerÛ
na tﬁídûn˘ odpad

NÁZEV

MĚSTO ZDICE připravilo pro občany města Zdice a jeho částí
Černín a Knížkovice v sobotu 3. dubna 2004 od 10 do 15 hodin a v neděli 4. dubna 2004 od 10 do 15 hodin sběr komunálního velkoobjemového
odpadu od občanů (nikoliv tedy odpadu pocházejícího z provozování jakékoliv živnosti, podnikání či firmy) v areálu bývalých kasáren ve
Zdicích, Čs. armády 284.
Občané budou respektovat pokyny obsluhy, která bude odpady přejímat. Ti
občané, kteří vlastními silami a prostředky nemohou přepravu svých odpadů
do bývalého areálu kasáren uskutečnit, si mohou tuto přepravu objednat předem, pouze v rámci této akce a uvedené doby, na Městském úřadě ve Zdicích,
tel. 311 685 105, v pracovní době úřadu. Nepředpokládá se zneužití této nabídky.
Ukládán může být např. tento odpad - textil, dřevo (nepotřebný nábytek),
kovy, znečištěný papír, odpad ze zeleně, zemina, kameny, smetky, malé
množství stavebního odpadu - cihel, betonu, tašek, keramiky, větší kusy skla
či plastů; i pneumatiky (vše v množství max. 1 přívěsný vozík).
Tento sběr nenahrazuje popelnice a není určen pro sběr nebezpečného odpadu (např. oleje, barvy, baterie, různá rozpouštědla, kyseliny apod., ledničky
a televizory). Pro tyto druhy odpadů bude organizován svoz cca v měsíci květnu 2004.
- so -

ČÍSLO STANOVIŠTĚ

Sbûr velkoobjemového odpadu

1

bude řešeno individuálně
po dohodě s občany

❋ - kontejner bude doplněn
KOMBINOVANÉ OBALY = tetrapackové obaly od různých nápojů. Po dobu
letní sezóny budou dočasně přistaveny i kontejnery u koupaliště. - so -

s panem Baborem zabývali odchytem zatoulaných
či vyhozených psů. Dalším velkým problémem,
kterým se v průběhu celého roku strážníci zabývali, jsou černé skládky. I v této oblasti byly při objasňování několikrát úspěšní.
Strážnici též upozorňovali na závady v dopravním značení a navrhovali jejich řešení.
Sledovali výskyt autovraků a řešili jejich odstraňování z ulic města.
Upozorňovali občany a podnikatele na nedostatky, se kterými se v průběhu pochůzkové činnosti
setkávali. Během celého roku kontrolovali strážníci, zda odpovídá zaplacený poplatek skutečně zabranému místu prodejními stánky.
Během roku 2003 bylo řešeno celkem 225 přestupků, z toho v blokovém řízení 68, za což bylo uloženo na pokutách 16.700 Kč. Ostatní přestupky
byly řešeny domluvou, anebo předány k vyřízení
správním orgánům.
Při objasňování závadového jednání by strážníci
uvítali větší pomoc při získávání informací od občanů.
Pro zkvalitnění práce MP se počítá v letošním
roce se zakoupením digitálního fotoaparátu a diktafonu a dále se uvažuje do budoucnosti se zavedením kamer. systému na veřejné prostranství v rámci prevence a posílení bezpečnosti a proti vandalismu.

Zdické
meteorologické okénko
V měsíci lednu byly 4 dny jasné, 4 dny polojasné, 6 dní oblačných, 7 dní skoro zatažených a 10
dní zatažených. Celkem bylo 19 dní mrazivých
s teplotou od - 0,1° C do - 10° C a 4 dny arktické
s teplotou pod - 10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 21° C 6. 1. (úterý), 20° C 24. 1. (sobota), - 16° C 23. 1. (pátek),
- 14° C 25. 1. (neděle).
Nejchladnější den: sobota 24. 1., kdy se teplota
pohybovala od - 6° C do - 20° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 8° C 31. 1. (sobota),
6° C 12., 13., 14., a 17. 1. (pondělí, úterý, středa
a sobota), 5° C 11. 1. (neděle).
Nejteplejší den: úterý 13. 1., kdy se teplota pohybovala od 3° C do 6° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 963 milibarů, t.j. 722,3
torrů 13. 1. (úterý).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1003 milibarů, t.j. 752,3
torrů 6. 1. (úterý).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 15,50
l vody 13. 1. (úterý).
Celkem v měsíci prosinci napršelo a nasněžilo:
Josef Hůrka
50,27 l vody na 1 m2.
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Oprava pozvánky
z minulého ãísla ZN
V sobotu 13. března 2004 se bude konat firemní
ples ČD Zdice. Vstup pouze pro zaměstnance ČD.

Spoleãensk˘ klub
Zdice vás zve
❍ Sobota 6. března - PLES MĚSTA - k tanci a poslechu hraje HARMONY BAND, bohatá tombola,
pestrý program, začátek ve 20 hod., vstupné 50,- Kč.
❍ Čtvrtek 11. března - VEČER PRO KARLA
HAŠLERA
- účinkují: herci divadla "ROZMARÝNEK" Most,
komponovaný pořad, plný písniček a vyprávění,
věnovaný českému písničkáři Karlu Hašlerovi, začátek v 18 hod., vstupné 40,- Kč.
❍ Neděle 14. března - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL S DISKOŠKOU KARLA MORAVCE
- začátek ve 14 hod., vstupné 15,- Kč, soutěže
o ceny, soutěž o nejlepší masku.
❍ Sobota 27. března - koncert skupiny READY
KIRKEN
- začátek ve 21 hod., vstupné - předprodej 130,Kč, na místě 150,- Kč, prodej vstupenek: SD Zdice
Po - Čt 7 - 15.30 h., Pá 6 - 14.30 h., tel.: 311 685 186,
603 382 191, Městské informační centrum Beroun tel.: 311 654 321.
❍ Velikonoční výstava
Také letos bude pořádat kulturní komise
a Společenský klub Zdice "Velikonoční výstavu".
Uskuteční se ve dnech 5. - 8. dubna 2004 ve výstavní síni Městského úřadu Zdice. Podrobnější informace budou v příštím čísle Zdických novin a na
plakátech

Kino Zdice: Nejlep‰í
filmy v bﬁeznu:
Ke každé vstupence je příplatek 1,- Kč do Fondu
kinematografie.
6. 3. (so) KILL BILL
První díl dlouho očekávaného nového filmu
Quentina Tarantina. Byl to její svatební den a oni se
ji pokusili zabít. Po čtyřech letech se "Nevěsta" vydává na cestu pomsty.
Přístupno od 15 let.
13. 3. (so) KDYSI DÁVNO V MEXIKU
Tajemný hrdina s kytarou (Antonio Banderas) se
vydává po krvavých stopách drogového krále.
Přístupno od 12 let.
20. 3. (so) CESTA DO FANTAZIE
Pohádka pro všechny desetileté a pro všechny,
kterým někdy bylo deset. Japonský film, který získal
Zlatého medvěda na Berlínském filmovém festivalu.
27. 3. (so) LÁSKA NEBESKÁ
Nebesky romantická komedie. Režie R. Curtis.
Přístupno od 12 let.
Začátky v 17.30 hod.
Prvním březnovým filmem, uvedeným 6. 3., je
Kill Bill - Volume I. Quentina Tarantina. Film je
rozdělen na dvě části, takže je rozpůlený v tom nejdůležitějším momentě. Tak, jak to má Tarantino ve
zvyku, příběh vypráví na přeskáčku, v kapitolách,
míchá různé styly. Ale nebojte se, všechno do sebe
perfektně zapadá. Nemá smysl se snažit o popis děje, protože všechno se stejně rozuzlí až v druhém
díle. Stručně: hlavní postavou je "Nevěsta", v podání Umy Thurman. Po čtyřech letech se probírá
z komatu, sepíše seznam lidí, kteří jí zkazili svatbu,
postřelili jí, a které chce zabít a vrhne se do toho.
Takže je všude spousta krve a usekaných končetin.
Na druhou stranu, Tarantino se jasně snažil o parodii na samurajské filmy, takže krev je až moc červená, ty usekané ruce a nohy taky nevypadají moc
skutečně. Ale jinak je film naprosto brilantně nato-

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
NARODILI SE
28. 1. Patrik Zoul, Chodouň
9. 2. Daniel Kuchta, Zdice
11. 2. Dominik Čermák, Zdice

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci březnu 2004 oslaví:
94 let - Ferdinand Černohorský, Zdice
92 let - Jarmila Dobiášová, Zdice
91 let - Milada Frýbertová, Zdice
89 let - Marta Jonášová, Zdice, část Černín
89 let - Marie Ciprová, Zdice
86 let - Božena Císařová, Zdice
86 let - Josef Korecký, Zdice
84 let - Anna Pouchová, Zdice
84 let - Karolina Trousilová, Zdice
83 let - Marie Jungmannová, Zdice
83 let - Marie Macourková, Zdice
81 let - Marie Káčeríková, Zdice
81 let - Pavla Zítková, Zdice
80 let - Květuše Říhová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

PODùKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem IVANEM PETERKOU. Rovněž
děkujeme za projev soustrasti a květinové dary.
Manželka a děti s rodinami.

❁❁❁❁❁
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,
kteří se přišli naposledy rozloučit s námi tolik milovanou paní MILUŠKOU FRÝBERTOVOU ze
Zdic.
Za projevenou soustrast děkují manžel a synové
s rodinami.

BLAHOP¤ÁNÍ
Vše nejlepší k 70. narozeninám
paní ZDENCE TREGLEROVÉ
přejí dcery Hana, Jitka a Zdeňka s rodinami.

čený, originální a ta úžasná hudba!
Druhým filmem je 13. 3. Kdysi dávno
v Mexiku. Režisér Roberto Rodriguez tímto filmem završil svou trilogii filmů, které jsou spojeny
postavou Mariachiho, v podání už trošku postaršího Antonia Banderase, který je tu ale odsunut do
pozadí, sem tam zahraje na kytaru, někoho zastřelí
a hází jeden svůdný pohled za druhým. Veškerou
pozornost na sebe bere vynikající Johnny Depp,
který hraje agenta Sandse. Ten více méně polovinu
filmu prosedí nad plným talířem a povídá a povídá.
Každopádně je to film vhodný jak pro pány, kterým se filmy typu Tenkrát na západě určitě líbí bez
výjimky, tak i pro dámy, kvůli již zmíněným hlavním představitelům.
20. 3. je na programu japonský kreslený film
Cesta do fantazie. Je to film určený pro celou rodinu, vtipný, srozumitelně a pomalu vyprávěný,
krásně ručně animovaný a s překrásnou hudbou.
Prostě si budete připadat jak v pohádce! No a o čem
tedy je? O desetileté holčičce Chichiro, která s rodiči jednoho dne na konci zapomenuté silnice objeví tunel do tajemných lázní, kam si chodí odpoči-

OPUSTILI NÁS
21. 1. Miloslava Frýbertová, Zdice
1. 2. Jarmila Kličková, Bavoryně
8. 2. Zdeňka Šebestová, Zdice
8. 2. Ivan Peterka, Zdice

75 let
71 let
53 let
74 let

VZPOMÍNKA
S velkou
láskou vzpomínáme na své
rodiče paní
MAŘENKU
KUBÍKOVOU
a pana
HONZÍKA KUBÍKA ze Zdic, který nás opustil
před 10 lety.
Vzpomínají a děkují děti Jana, Máša a Miloš s
rodinami.

❁❁❁❁❁
Dne 5. března uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil tatínek
a dědeček pan RUDOLF HÁJEK
ze Zdic.
Vzpomeňte s námi. Stále vzpomíná syn Jaroslav s rodinou.

❁❁❁❁❁
Dne 5. března tomu bude
10 let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, manžel, tatínek a dědeček pan STANISLAV
SUDÍK z Bavoryně.
Za společnou vzpomínku děkují manželka Marie, syn Petr,
vnučky Nelinka a Anetka a ostatní příbuzní.

M· Zdice - pozvánka do divadla
Mateřské centrum Sluníčko při Mateřské škole
ve Zdicích, v Zahradní ulici zve maminky a jejich
děti na dvě představení:
Ve čtvrtek 11. 3. přijede zahrát pohádku Kouzelná
lucerna Divadlo Rozmarýnek z Mostu. Začátek
představení v 9.30 hod., vstupné 30,- Kč.
Ve středu 24. 3. vystoupí p. Wald se svým kouzelnickým představením v 10.30 hod. Vstupné
25,- Kč.
Z. Pacourková, MŠ Zdice
nout osm milionů bohů. Její rodiče tam přestoupí
zákaz a promění se v prasátka, Chichiro tam musí
zůstat a zachránit je. Takže neváhejte, vezměte s sebou děti a přátele a jděte se na to podívat.
A na závěr tu máme romantickou britskou komedii! 27. 3. se promítá Láska nebeská. Režisérem je
Richard Curtis, který je podepsán pod filmy Čtyři
svatby a jeden pohřeb nebo Deník Bridget Jonesové.
Budete nadšeni. Budete se smát, budete plakat, budete až zaskočeni takovým návalem emocí! Z kina
budete vycházet s nepopsatelným pocitem. Film nemá jeden děj, ale je poskládán z deseti příběhů naprosto různorodých postav a svázán dohromady láskou a Vánoci. Za zmínku stojí herecké obsazení,
především okouzlující Hugh Grant v roli britského
premiéra, dále Alan Rickman, kterého známe jako
profesora Snapea z Harryho Pottera a v malé roličce i třeba Rowan Atkinson (Mr. Bean). Zkrátka,
chcete-li si pozvednout náladu, zasmát se a nebojíte
se melancholie a sentimentu, tenhle film vás zaručeně nezklame.
Tereza Lhotáková
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Jak si vede KPM Zdice?
Dobře. Přestože venku panují třeskuté mrazy,
zdičtí modeláři nespí zimním spánkem. Ještě na
sklonku minulého roku jeden z našich členů,
Vladimír Střeček, obsadil krásné třetí místo na
premiérové soutěži, kterou pořádal pražský
klub Dum Dum. Jednalo se o soutěž stavitelů
plastikových figurek v různých měřítkách se zahraniční účastí. Kategorie figurkářů se teprve
dostává do povědomí modelářské veřejnosti a je
tedy jasné, že třetí místo našeho kolegy je do budoucnosti velikým příslibem.
Slibně se také rozvíjí činnost modelářského kroužku na zdické základní škole. Během posledního roku,
díky lektorské práci zkušeného modeláře Stanislava
Cinka a jeho pomocníků, se zde vyprofilovalo slibné
jádro budoucích úspěšných modelářů. Tito mladí kitaři nyní dokončují své první modely a je pro ně připravena malá bodovací soutěž. Za jejich výkony bu- Na snímku malí zdičtí stavitelé plastikových modelů.
dou odměněni stavebnicemi na vyšší úrovni, které budou zakoupeny z prostředků poskytnutých společností KOSTAL CR, která je naším hlavním patronem.
Jen díky jim je možné tuto motivaci dětem poskytnout a přidržet je tak u tak náročného koníčka. Vždyť všichni víme, jak vysoká je cena kvalitních modelů a doplňků ke stavbě.
Klub plastikových modelářů (KPM) Zdice letos čekají dvě důležité akce.
Tou první je 2. ročník veřejné soutěže stavitelů plastikových modelů, která se
uskuteční ve Společenském klubu Zdice v sobotu 3. dubna 2004. Rádi bychom zopakovali úspěch 1. ročníku a možná i něco vylepšili.
Druhou, mnohem důležitější a náročnější akcí, je uspořádání mistrovství
republiky žáků ve dnech 19. a 20. června. Na tomto klání bude náš klub hostit asi padesát nejlepších modelářů - žáků z celé republiky, kteří se na tuto nejvyšší soutěž kvalifikují postupem z krajských kol. Vzhledem k tomu, že to bude soutěž dvoudenní, bude jim také nutné zorganizovat program a zabezpečit
stravování a ubytování.
Hlavním pomocníkem pro uskutečnění této mimořádně náročné akce nám
bude opět KOSTAL CR, ale bude nutná i pomoc jiných. V této souvislosti bychom rádi oslovili další podnikatelské subjekty ve Zdicích a okolí a požádali
je o podporu. A protože se jedná o nejvyšší možnou soutěž v ČR, z níž budou
vybráni nejlépe umístění žáci pro mistrovství světa v anglickém Telfordu, věříme, že to může být zajímavé i pro případné sponzory.
Ladislav Houba, předseda KPM Zdice

Foto: Archiv KPM Zdice.

Kinem znûla folková hudba

První pozice
zdického florbalu
Další ligový turnaj sehrál Florbalový oddíl
Zdice 7. února v Rokycanech. K udržení první
pozice musel zvládnout zápasy proti soupeřům
z Plzně a Kladna.
FBC Zdice - TJ Sokol Plzeň Bory IV 5 : 5 (1:0,
2:4, 2:1)
Bilance dvou předchozích zápasů (hrají se vždy
tři vzájemná utkání) byla příznivější pro zdické
(výhra, remíza).
Od úvodního hvizdu se hrál zápas ve velmi vypjaté atmosféře a v rychlém tempu. V úvodních minutách byl lepší domácí tým, ale nepodařilo se mu
vstřelit rychlou branku, což se v průběhu zápasu
mohlo stát osudným. Druhá třetina domácím příliš
nevyšla. Na jejím konci svítil na ukazateli stav 3 :
4 v neprospěch domácích. Plzeň hrozila nebezpečnými protiútoky, které dokázala po chybách obrany nemilosrdně trestat. Ve 3. třetině zdičtí dotáhli
vedení plzeňských, aby hned poté inkasovali.
Naštěstí Vesecký svým hattrickem ve 12. minutě
vyrovnal a zařídil domácím cenný bod. Ke konci
mohli zdičtí zvýšit skóre ve svůj prospěch, ale řadu šancí nedokázali zužitkovat.
Góly: Vesecký 3, Kozák, Novák.
Sestava: Brankář - Brabač, útok - Svoboda, Vašák,
Valo, Novák, Kozák, Vesecký, obrana - Cekota,
Hazuka, Nademlejnský, Mol.
FLK Maják Kladno B - FBC Zdice 1 : 6 (0:1,
1:2, 0:3)

Zdické čekal jejich doposud jediný ligový přemožitel. Tomu odpovídala i zvolená herní taktika defenzivnější herní styl, což se ukázalo být velice
účinné proti technicky vyspělému kladenskému týmu. Po velmi dobrém výkonu obrany i útoku (což
nelze říci o prvním zápase) hosté zaslouženě vyhráli a připsali si do tabulky důležité dva body.
Góly: Novák 2, Vašák 2, Vesecký, Svoboda.
Tabulka po 6. turnaji SZ přeboru mužů divize Západ 2003 - 2004
1. FBC Zdice
12 9 2 1 84:35 20
2. TJ Jiskra Domažlice 12 8 0 4 50:37 16
3. TJ Sokol Plzeň IV
12 6 2 4 60:40 14
4. FLK Maják Kladno B 12 7 0 5 56:44 14
5. FBC Sokol Rokycany 12 6 1 5 68:58 13
6. SK Kladno Rainsis
12 2 1 9 45:88 5
7. Red Dragons Hořovice 12 1 0 11 27:88 2
Florbalový oddíl Zdice chce touto formou poděkovat panu Jaroslavu Červenkovi za vstřícný postoj a materiální pomoc, díky které umožnil klubu
zimní soustředění v Jizerských horách.
Alexandr Mol

Masopust v Chodouni
Koná se v sobotu 20. bﬁezna,
od 15 hod. - prÛvod masek obcí
za doprovodu hudby,
zaãátek pﬁed Kulturním domem.

Od 20 hod. - Masopustní bál,
hraje "PlzeÀské trio",
vstupné 50,- Kã, masky 30,- Kã.

Známá skupina "Žalman & spol." účinkovala ve
Zdicích.
V úterý 17. února 2003 pořádal Společenský
klub Zdice v místním kině od 19.30 hodin koncert známé hudební skupiny "Žalman & spol.",
který se velice vydařil. Po dobu dvou hodin měli
posluchači, a to nejen zdičtí, ale i z blízkého
a vzdáleného okolí, možnost zaposlouchat se do
pěkných folkových melodií, dokonce si i společně
zazpívat. S Pavlem Žalmanem-Lohonkou zpívali
a hráli dále Jan Brož, Jindřiška Brožová a Petr
Novotný, který přečetl i úryvek z jeho vydané knížky. Jak prozradil Pavel Žalman, Petr Novotný je
velice pečlivým autorem webových stránek jejich
hudební skupiny. Na adrese: www.zalman.cz lze
najít mnoho aktuálních údajů.
- sm -

Do Dolomit skoro
zadarmo
Zájezd do Dolomit, dokonce jen za 10,- Kč, se
uskutečnil ve čtvrtek 19. února 2004. Vedoucím
zájezdu byl pan profesor Linhart z Prahy. Cesta
ubíhala rychle, výhled byl moc pěkný.
Teď ale už vážně. Cestovalo se opravdu
v Dolomitech, ale jen prostřednictvím vyprávění
pana Linharta a prohlídkou jeho zajímavého videozáznamu natočeného v této nejkrásnější části Alp.
Příští cestování se bude konat 13. dubna, kdy
jste už nyní zváni do daleké Bolivie, kterou jsme
po konečné dohodě vybrali. Začátek besedy bude
v 18 hodin.
- sm -
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Zdické okolí - ráj archeologÛ
V souvislosti s výstavbou závodů v bezprostřední blízkosti našeho města, která je spojena
s rozsáhlými zemními pracemi, dochází k odkrývání objektů a předmětů vydávajících svědectví o životě našich prapředků.
Při výstavbě závodu Kostal na severovýchodě od
Zdic došlo k odkrytí keltské osady. Dokladem toho
byly nalezené nosné kůly dřevěných staveb srubové
konstrukce. Sruby dosahovaly délky 3 až 4 metry
a šířky 2 až 3 metry. Jednalo se o obydlí krátkodobé životnosti 25 až 30 let, a proto muselo být neustále obnovováno. Nalezly se i zásobníky na obilí umístěné v zemi, chráněné před zemní i povrchovou
vlhkostí. Vznik této osady se datuje obdobím 2000
až 1500 let před naším letopočtem v době historicky označované jako starší doba bronzová. V letech
0 až 400 našeho letopočtu Kelty vystřídali Germáni,
kmen Markomanů. Byla zde nalezena keramika,
stolní nádoby, poháry, mísy a džbány, vše bez glazury, kterou lidé v té době žijící ještě neznali. Našly
se i drobné předměty jako šídlo, bronzové záponky
náležející do doby římské.
Neuplynuly ani tři roky od těchto archeologických
nálezů a na opačné straně Zdic u Bavoryně bylo při
výstavbě výrobní haly firmy Dago Žebrák bylo objeveno další sídliště z mladší doby bronzové. Jeho
vznik je ohraničen léty 1200 až 900 před naším letopočtem. Svědčí o tom 20 zásobních sklípků kulatého tvaru o průměru 1 až 1,5 metrů a hloubce 1,5
metrů. Pozůstatky po obydlí, které stálo u těchto sklípků, se však nedochovaly. V samotných jámách se
našel sídlištní odpad v podobě zlomků tehdy používané keramiky, zvířecích kostí domácích zvířat, kterými již tehdy byly krávy, prasata, ovce a kozy.
Zajímavý nález poskytly dvě jámy, ve kterých byly pozůstatky pohřbených jedinců. V první jámě ležely přes sebe 3 kostry dospělých lidí, ke kterým byl přiložen velký zásobní hrnec a kámen na drcení obilí. Ve
druhé jámě byla pohřbena horní část kostry člověka
a 3 lidské lebky. Zajímavost nálezu spočívá v tom, že

Z DENÍKU
POLICIE âR
(Od 3.12.03 do 2.2.2004)
ZDICE
6. 12. - NP se vloupal do automatu na svíčky na
místním hřbitově.
V šetření je neplacení výživného na své děti
matkou.
10. 12. - NP se vloupal do garáže v Nerudově ul.,
kde ukradl GOLA sadu a pneumatiky na Š 1203.
24. 12. - Muž kolem 50 let poškodil nápojový automat na ČD Zdice. Přijel do Zdic vlakem a měl
u sebe přepravku, ve které vezl nějaký živý dárek
k Vánocům. Neviděl nebo nezná někdo pachatele?
Nemusel poškodit úmyslně, prosíme o pomoc při
pátrání.
31. 12. - NP se vloupal do zaparkovaného vozidla
Seat s německou RZ v Poncarově ul. a ukradl boty
a rohože. Neviděl někdo pachatele?
NP se vloupal do os. vozu Felicie s nápisem PAPIRIUS zaparkovaného v ul. T.G. Masaryka a ukradl krabici s reklamním materiálem.
1. 1. 04 - Krádež MT a slovní a fyzické napadení
předáno spr. orgánu.
8. 1. - NP se vloupal do os. auta VW Bora v době
od 21.12. do 2.1., kdy bylo zaparkované ve Zdicích
v Havlíčkově ul. před domem 766. Ukradl rezervu,
lékárnu, trojúhelník a sadu žárovek. Neviděl někdo
pachatele?
14. 1. - Vloupání do dodávkového vozu ve Zdicích
u haly TJ. Podařilo se zadržet tři pachatele. Ukradli
vrtačky, brusky a další el. nářadí v hodnotě 58.000

Nalezené pozůstatky člověka z odkrytého hrobu
u Bavoryně.
Foto: Mgr. D. Stolz.
většina obyvatelstva té doby byla pohřbívána do žárových hrobů, které tvořily pohřebiště čítající několik
stovek hrobů. Jen malá část populace byla pohřbívána do jam přímo na sídlištích. Často se jedná jen
o části lidských těl. Proč tomu tak bylo, zůstává pro
vědecké pracovníky dosud otevřeným problémem.
K těm nejzajímavějším nálezům v této lokalitě
patří několik zlomených a ztracených bronzových
jehlic sloužících k ozdobě a spínání šatů, bronzový
hrot šípu, kostěná destička s výzdobou rytých kroužků, zlomek zvířecí plastiky a tkalcovské závaží.
Další průzkum v této lokalitě bude pokračovat.
Již dnes se archeologové těší, jaká překvapení přinesou zemní práce na novém staveništi, určeném
pro skladové haly firmy LIDL, které se nachází
v blízkosti právě zdokumentovaného sídliště
z mladší doby bronzové.
Za odborný výklad a prohlídku archeologického
naleziště děkuji panu Mgr. Danielu Stolzovi
z Archeologického záchranného výzkumu, řízeného Ústavem archeologické památkové péče středních Čech.
Josef Hůrka
Kč. Jedná se o pachatele z Plzně. Jsou stíháni pro
tr. čin krádeže vloupáním.
16. 1. - Zjištěna pachatelka krádeže MT a oznámena spr. orgánu.
17. 1. - Krádež MT a peněz při návštěvě příbuzných je v šetření.
Při silniční kontrole ve Zdicích zadržen řidič,
nevlastní ŘP a jezdil na Babetě po požití alkoholu.
Předán spr. orgánu.
21. 1. - NP se vloupal do stánku PNS na ČD, kde
ukradl cigarety a časopisy za 30.000 Kč.
Pachatelem krádeže hliníkových plechů ze včelína v Knížkovicích je místní občan. Je stíhán pro
tr. čin krádeže.
NP se vloupal do fary ve Zdicích dne 17.1. v odpoledních hodinách. Ukradl větší sumu peněz jak
českých, tak polských. Neviděl někdo pachatele?
Je v šetření.
25. 1. - Byl vypátrán pachatel, který spolu s nezletilcem ukradl autorádio z odstaveného auta. Je stíhán pro krádež.
Z dřívějších případů se podařilo objasnit vloupání do
prodejny v Praskolesích. mjr. Bláha, vedoucí oddělení

Plán ãinnosti MS ââK
na rok 2004
Každý měsíc bude výborová schůze. V dubnu - beseda s astrologem p. Havelkou. Výroční členská schůze - 14. května. Zájezd do ZOO v Plzni - 5. června ke Dni dětí. Poznávací zájezd - Hluboš, Svatá Hora
Příbram - září. Členská schůze - prosinec. Pravidelná
přání k narozeninám. Bližší údaje vždy na plakátech.
Mgr. J. Koželuhová, předsedkyně MS ČČK

Zprávy z batohu
KâT
❒ V sobotu 31. 1. 2004 se konala výroční členská
schůze, na které byla zhodnocena činnost odboru
v roce 2003. Výbor odboru byl rozšířen o další dvě
členky Naďu Škrobánkovou a Janu Janouškovou.
Přítomni byli seznámeni s ekonomickou situací odboru a výhledem na rok 2004. Na závěr byly promítány videozáznamy z činnosti družstva VHT.
❒ Na 17. dubna 2004 připravuje odbor 14. ročník
dálkového turistického pochodu "Hájemství zelené".
❒ Výbor odboru KČT zve všechny své členy na
valnou hromadu TJ Lokomotiva Zdice, která se koná ve středu 10. března 2004 v 18 hodin ve
Společenském domě "Sokolovna".
B.V.

Pomoc
podnikatelÛm
Regionální, poradenské
a informační centrum
FINVEST Příbram s. r. o.
představuje zvýhodněné úvěry pro
malé, střední a začínající podnikatele na rok 2004.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci
s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou zřídilo na podporu podnikání v České republice tyto
programy:
Pro malé a střední podnikatele:
1. program "Malý kredit" jedná se o investiční úvěr do 1.000.000,- Kč s dobou splatnosti 4 roky,
s úvěrovou sazbou 3% ročně. Ručení pouze směnkou. Možnost odkladu 1. splátky až na 12 měsíců
2. program "Velký kredit" pro oblast Příbramska - jedná se o investiční úvěr do 4.000.000,- Kč s dobou splatnosti 6 let, s úrokovou sazbou 5% ročně. Ručení nemovitostí. Možnost odkladu 1. splátky až na 12 měsíců
Další programy
"Trh", "Kooperace", "Vesnice", "Regenerace", "Special", "Záruka"
- jedná se o specializované programy - bližší informace ve firmě FINVEST
Základní podmínky: doba podnikání min. 2 roky,
počet zaměstnanců méně než 50 osob, podporovaný druh živnosti (podporováno je cca 90% živností), 60% úvěru musí být na pořízení dlouhodobého
majetku (hodnota musí být vyšší než 40.000,- Kč).
Pro začínající podnikatele:
program "Start" jedná se o bezúročný úvěr do
výše: pro fyzickou osobu 500.000,- Kč, pro právnickou osobu 1.000.000,- Kč s dobou splatnosti 6
let, možnost odkladu 1. splátky až na 12 měsíců.
Podmínky - absolvování kurzu "základy podnikání" (pokud je zájemce nezaměstnaný, může mu být
kurz uhrazen Úřadem práce), podporovaný druh
živnosti, podání žádosti do 6 měsíců od registrace
na FÚ, minimálně 50% úvěru musí být určeno na
pořízení dlouh. majetku.
Bližší informace získáte ve firmě FINVEST
Příbram s.r.o., nám. T. G. M. 1, Příbram 1 - sl.
Fučilová (fucilova@finvest.cz ) a sl. Vondrová (vondrova@finvest.cz), tel. 318 628 777, mob. 777 701 636
nebo na internetových stránkách www.narp.cz
a ČMZRB - www.cmzrb.cz, kde jsou připraveny formuláře žádostí i ekonomických výkazů.
Tyto úvěry lze získat jen na doporučení RPIC.
Těšíme se na vaši návštěvu.

str. 8

ZN ã. 143
SIMPLY CLEVER

LICITOVAT NEJV¯HODNùJ·Í NABÍDKU
JE P¤ECE POSTAVENÉ NA HLAVU!

·kodaFabia
nyní se zv˘hodnûním
aÏ 50 000 Kã
Hledáte skuteãnû nejv˘hodnûj‰í
nabídku? UÏ nemusíte!
U nás najdete napﬁíklad
limitovanou nabídku vozÛ
Fabia se zv˘hodnûním
aÏ 50 000 Kã nebo vozy Fabia
jiÏ od 230 000 Kã.
Odklepnuto!
Nav‰tivte nás co nejdﬁíve.

Vá‰ autorizovan˘ prodejce vozÛ ·koda:

AUTO CB-H Îebrák

Tel.: 311 533 000

www.skoda-auto.cz

www.autocbh.cz

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.

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
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

MASÉRSKÉ SLUŽBY
Mgr. Michal Babor
Zdravotní středisko Zdice
Tel.: 602 215 561

Smí‰ené zboÏí
M. PODSKALSKÁ
NIKDE NENÍ LEVNùJI
To tu ještě nebylo:
Rohlíky - 1,20 • Máslo - 23,90 • Flóra 19,90 • Mléko trv. - 11,90 • Hera 12,90 • Sádlo - 7,90 • Eidam cihla 109,90 • ·pekáãky - 39,90 • Kabanos 49,90 • Gothaj - 49,90 • ·unka - 89,90
• Uz. krkovice - 109,90 • Vysoãina 99,90 • Su‰enky - 1,90 • Káva - 3,90 •
Káva 250 g - 19,90 • Kapuãíno - 15,90
• Vepﬁ. konz. - 18,90 • Mouka - 7,90 •
Tûstoviny - 7,90 • Kuﬁ. ﬁízky - 99,90
• Kuﬁ. stehna - 39,90 • Keãup 500 g 13,90 • 2 l voda - 6,90 • 2 l limo - 7,90
• Jahody - 13,90 • Fernet - 109,90 •
Rum - 64,90 • Vodka - 69,90 •
Staropramen - 8,90 • Víno - 29,90
• Pi‰koty - 8,90 • Disko - 9,90 • 3Bit 7,90 • MiÀonky - 4,90 • Levnû konzer vy pro psy a koãky. • Velk˘ v˘bûr
su‰enek, ãajÛ a vín.

Pﬁijmu zdatného dÛchodce
- ﬁidiãe skup. C, E do vedl. prac. pom. pracovi‰tû Beroun.
Tel.: 311 697 087, 602 453 611.
Prodám (pronajmu) parcelu ve Zdicích
u Červeného potoka. Výměra 405 m2,
cena 150 Kč/m2. Tel.: 272 742 637

Víte, Ïe...
Ze zápisů ve zdických obecních kronikách jsme tentokrát vybrali následující zajímavou informaci.
Severní záře nad Zdicemi
Dne 25. ledna 1938 po 8. hodině večerní
zbarvila se severní část oblohy jasně karmínově se světlými pruhy k obzoru téměř kolmými. Záře vyplňovala téměř polovinu oblohy od západu k východu. Tento u nás vzácný
jev (posledně byl pozorován před 100 lety)
dal podnět k různým dohadům. Někteří lidé
se domnívali, že v tu stranu někde hoří, jiní říkali, že je to asi protiletecké cvičení s reflektory. Jev se opakoval ve tři čtvrtě na devět
a v půl desáté, ale se slábnoucí intenzitou.
Červená záře se rozestupovala pak k východu
a západu, až zanikla. Nad severním obzorem
bylo jasno jako za ranního svítání. (Zápis
o další severní záři je zapsán v kronice roku
1958.)
- sm -

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 dubna 2004.

