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Spoleãensk˘ klub Zdice a Kinematograf bratﬁí âadíkÛ
za mediální podpory Berounského deníku Vás zvou na
FILMOVÉ LÉTO 2004
PROGRAM:
• ãtvrtek 1. 7. od 20 hod. ZAHÁJENÍ
- country skupina NA BLIND - soutûÏe o ceny
od 22 hod. film PUPENDO
•pátek 2. 7. od 22 hod. film PÁNSKÁ JÍZDA
• sobota 3. 7. od 22 hod. film MAZAN¯ FILIP
• nedûle 4. 7. od 22 hod. film MUSÍM Tù SVÉST
NÁMùSTÍ - ZDICE ( U PO·TY ) - obãerstvení zaji‰tûno -

První evropské volby
Historicky první volby do Evropského parlamentu se konaly na území
České republiky ve dnech 11. - 12. 06. 2004.
Ve Zdicích a přilehlých obcích Knížkovicích a Černíně se voleb zúčastnilo
28, 48 % zapsaných voličů, kteří hlasovali v pěti volebních okrscích. Tři byly ve Zdicích, po jednom v Knížkovicích a Černíně.
Účast voličů na volbách ukazuje následující tabulka.
Okrsek
1
2
3
4
5
Celkem

Počet
voličů
1012
942
875
124
123
3076

Vydané
obálky
282
255
265
33
41
876

Účast v %
27,87
27,07
30,29
26,61
33,33
28,48

Odevzdané
obálky
282
255
265
33
41
876

Platné hlasy
celkem
278
253
262
33
41
867

Čísla okrsků: 1 - stará škola, 2 - nová škola, 3 - Sokolovna, 4 - Černín,
5 - Knížkovice.
Z 32 strana hnutí, mezi kterými si občané mohli vybírat, překročilo ve
Zdicích pouze 5 z nich 5% hranici potřebnou pro vstup do Evropského parlamentu.
Pořadí ukazuje následující tabulka.
Proti výsledkům celoNázev
počet hlasů
počet %
státních voleb nezískaODS
317
36,56
la ve Zdicích 5% hraniKSČM
183
21,10
ci strana KDU - ČSL
SNK a Evropští
(měla 38 hlasů,
83
9,57
demokraté
tj. 4,38 %).
ČSSD
65
7,49
Mgr. Jana Smíšková
Nezávislí
59
6,80

Členové okrskových komisí navštívili s přenosnou urnou při volbách do
Evropského parlamentu také Domov důchodců ve Zdicích.
Foto: - sm -

Nové víceúčelové hřiště v areálu TJ Lokomotivy Zdice bylo slavnostně otevřeno přestřižením pásky 29. 5. 2004. Na snímku zleva krajský zastupitel
Richard Dolejš, starosta Mgr. Miroslav Holotina a předseda TJ ing. Jan
Dudáček.
Foto: - sm -

Otevﬁení víceúãelového hﬁi‰tû
v areálu TJ Lokomotiva Zdice
V sobotu 29. 5. 2004 u příležitosti konání Dne dětí se uskutečnilo v areálu TJ Lokomotiva Zdice slavnostní otevření víceúčelového hřiště. Této
významné události se za Středočeský kraj účastnil krajský zastupitel p.
Dolejš, dále starosta Zdic Mgr. Holotina, předseda TJ Lokomotiva Zdice
ing. Dudáček, předseda OV ČSTV Mgr. Chramosta, členové TJ
Lokomotiva Zdice a široká zdická veřejnost. Po slavnostních projevech otevřeli hřiště společným přestřižením pásky Mgr. Holotina a p. Dolejš, následovalo vystoupení mažoretek a dále bohatý program Dětského dne.
Hřiště je určeno pro vylepšení sportovních podmínek členů TJ a rozšíření možnosti využití areálu pro místní ZŠ i pro celou sportovní veřejnost.
Nové víceúčelové hřiště vzniklo v areálu TJ na místě plochy bývalého kluziště, která nebyla již léta k tomuto účelu využívána. Na nově vybudovaném
hřišti s umělým povrchem, který umožní prakticky celoroční využití, je možné provozovat fotbal, košíkovou, florbal, tenis (2 kurty), volejbal (3 kurty)
a nohejbal. Záměr vybudovat hřiště s víceúčelovým využitím se rodil dlouho
a byl provázen mnoha názorovými rozdíly. V loňském roce se TJ rozhodla, že
v případě získání podpory města Zdice a Středočeského kraje se pokusí hřiště
vybudovat, následně se TJ na základě vypsaného grantového programu
Středočeského kraje začala ucházet o získání dotace z tohoto grantu. Po mnoha jednáních se dospělo k rozhodnutí stavět. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele díla, kterým se stala firma Strabag a.s.. Stavba byla provedena v krátké době necelých dvou měsíců.
Celé hřiště bylo zhotoveno v celkové hodnotě 3.012.000,- Kč. Středočeský
kraj přispěl částkou 500.000,- Kč, město Zdice částkou 500.000,- Kč. TJ
Lokomotiva přispěla částkou 1 112.000,- Kč a dalších 900.000,- Kč pokryje
půjčkou od České spořitelny. Tato půjčka bude pro TJ bezesporu velkým závazkem, s kterým se bude muset vypořádat.
TJ Lokomotiva Zdice děkuje za finanční příspěvek Středočeskému kraji a městu Zdice, za vstřícnost a podporu při všech jednáních jmenovitě pak starostovi města Mgr. Holotinovi a p. Dolejšovi. Poděkování patří firmě Strabag a všem
jejím subdodavatelům za rychlé a kvalitní provedení díla (firma Tubeko - umělý
povrch, sdružení Vesko - výroba a montáž oplocení). Zvláštní dík patří stavbyvedoucímu p. Hutrovi za vstřícné řešení problémů vzniklých při stavbě. Dále děkujeme firmě Elliss - Elektro p. Šimona za rychlé provedení elektromontážních
prací pro plánované osvětlení hřiště a všem, kteří se podíleli na vzniku hřiště.
Přejeme uživatelům hřiště plno pěkných sportovních zážitků.
Roman Janoušek, Mgr. Ivan Souček, Mgr. Pavel Němec, členové výboru TJ
Lokomotiva Zdice
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PODùKOVÁNÍ
Sportovní komise Mûsta Zdice dûkuje
v‰em, kteﬁí se podíleli na uspoﬁádání
Dûtského dne 29. kvûtna 2004.
Akce se uskuteãnila pod patronací TJ
Lokomotiva Zdice, Mûsta Zdice a Z· Zdice.
Sportovní komise dûkuje nejen Mûstu
Zdice a firmû Kostal, kteﬁí se podíleli nejvût‰í ãástkou na zaji‰tûní akce, ale v‰em
dal‰ím sponzorÛm ze Zdic a blízkého okolí.
Podûkování sportovní komise Mûsta
patﬁí také Mûstské policii za pomoc pﬁi
zabezpeãení akce "Dovednost na kolech" dne 12. 6. 2004, firmû Dﬁevona paní Libu‰e Bartu‰kové za poskytnutí materiálu na v˘robu pﬁekáÏek a panu
Hubertu Tamovi za jejich zhotovení.

ÚdrÏba lesÛ
Město Zdice je vlastníkem lesů o rozloze 129
ha. Lesy jsou nepravidelně rozmístěny okolo
města a sousedí s lesy jak soukromých osob, tak
s lesy obecními a státními.
Podle schváleného Lesního hospodářského plánu, který je platný pro období let 1998 - 2007 je
povolena celková maximální těžba dřeva ve výši
5665 m3 na toto desetileté období. V průběhu let
1998 až 2003 bylo vytěženo celkem 1684 m3.
Vzhledem k nepříznivému vývoji počasí minulých let došlo k nadměrnému odumírání borovice
černé a borovice lesní. Podle stanoviska VULHM
(Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti) Jíloviště - Strnady bylo rozhodnuto, že z lesních porostů budou odstraňovány stromy, které
mají suchou korunu do 2/3 a více, ostatní stromy
budou ponechány v porostu, protože je reálná naděje, že nedojde k jejich úhynu. Původní plán těžby dřeva na r. 2004 počítal s množstvím 285 m3.
Vzhledem k nastalé situaci byla výše těžby dohodnuta v jarních měsících na 500 m3, ale další vývoj ukázal, že toto množství bude ještě vyšší.
V současné době probíhá značení a měření stromů
určených k těžbě tak, aby bylo toto množství podrobněji zjištěno.
Vladimír Kocour, odborný lesní hospodář

Ze zasedání ZM
9. 6. 2004
ZM schválilo:
❍ vyřazení sekačky inv. č. 2-97 v hodnotě
38.995,-Kč a sekačky inv. č. 4-2000 v hodnotě
15.155,74 Kč ze střediska 293
ZM odsouhlasilo:
❍ rozpočtový výhled na roky 2005-2008
ZM neschválilo:
❍ prodej části pozemku p.č.640 v k.ú. Zdice
❍ prodej pozemku p.č. 2003/1 v k.ú. Zdice
Diskuse zaměřena :
➤ na zkušební provoz městského rozhlasu - Mgr.
Holotina odpověděl, že je provoz městského rozhlasu ve zkušební době, postupně by se měl zvýšit
počet hnízd (ampliónů), a to podle fin. prostředků.
Zároveň upozornil občany, že rozhlas byl hlavně
nainstalován pro případ ohrožení občanů, tj. požáry, povodně a jiné živel. katastrofy, voj. ohrožení apod. V současné době se řeší otázka, že jsme se jako obec ocitli na stejné frekvenci s Berounem. Náš

Zdické noviny informují
Výběrová řízení na investiční akce
Komise pro posuzování a hodnocení nabídek
provedla výběr firem na následující investiční akce:
❒ Oprava omítky a střechy budovy ZŠ v Žižkově
ulici - firma STAVINVEST, s.r.o. Komárov
❒ rekonstrukce objektu v Černíně čp. 1 - AZ ŘEMESLA, Strakonice
❒ elektroinstalace v budově MěÚ - TRUCOM,
Železná
❒ vzduchotechnika v MŠ Zahradní - SOREX,
s.r.o. Osov a vodovod a kanalizace Vorlova ulice
- VaK, s.r.o. Beroun
❒ dláždění Barákovy ulice - STRABAG, a.s.
Beroun.
Rozpočtový výhled města
ZM schválilo na zasedání 9. 6. 2004 předložený
rozpočtový výhled města na roky 2005 - 2008.
Tento rozpočtový výhled město sestavuje na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, §3, odst. 1,2. Dokument
je pomocným nástrojem územního samosprávného
celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Rozpočtový výhled
obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobě realizovaných záměrů. Výhled vychá-

zí z programového prohlášení zastupitelstva města
a je podkladem pro sestavování ročních rozpočtů.
Rozpočtový výhled se sestavuje každoročně. Není
pro město úplně závazný, záleží na finančních
možnostech v dané situaci.
Změny v jízdních řádech firmy FEDOS
Od 13. 6. 2004 došlo k úpravě jízdního autobusového řádu firmy FEDOS. V novém jízdním řádu
se vyskytuje dost změn. Redakce ZN zpracovala opět přehled jízdních řádů. Nebude tentokrát přílohou ZN. Zájemci ho ale mohou získat za poplatek
na požádání ve Společenském domě. Jde o trasy
Zdice - Beroun - Praha (a zpět), Zdice - Loděnice
- Rudná - Praha, Zličín (a zpět), Zdice - Knížkovice (a zpět).
Finanční příspěvky
Vedení města schválilo finanční příspěvek
2 500,- Kč na letní dětský tábor, jehož pořadatelem
je Společenský klub Zdice.
Problém parkování na sídlišti
Situace s parkováním aut na sídlišti je kritická.
Město se bude zabývat řešením tohoto problému.
Posuny termínů investičních akcí
Dochází k posunu termínů těchto akcí.
Barákova ulice bude ukončena do konce srpna
2004, budování vodovodu a kanalizace Vorlovy ulice bude zahájeno od poloviny srpna 2004. - sm -

Olympiáda seniorÛ v DD Zdice
Třetí ročník Olympiády seniorů se uskutečnil ve zdickém
domově důchodců ve čtvrtek
10. června 2004.
Tato významná akce, které se
zúčastnilo osm soutěžních družstev z DPS a DD, byla zahájena
v 9.30 hodin ředitelkou DD paní
Ivanou Rabochovou a starostou
města Mgr. Miroslavem Holotinou. Následovalo slavnostní zapálení olympijského ohně. Potom už přišlo na řadu soutěžení v
různých disciplinách - např. házení šipek, porážení kuželek,
hod míčkem na cíl, vědomostní
test, skládání puzzlí, chytání
"ryb". Závodilo se s plným nasazením, ale hlavně s dobrou náladou. Po vyčerpávajících bojích Paní Ludmila Mužíková spolu se staniční sestrou Blankou
si všichni pochutnali na dobrém Rajtmajerovou při slavnostním zapálení ohně 3. ročníku Olympiády seFoto: - sm obědě a netrpělivě čekali na vy- niorů 10. 6. 2004.
hlášení výsledků.
Vítězem se stalo družstvo DPS Žebrák (381 bodů), na 2. místě se shodně umístila družstva DPS
Beroun a DD Zátor (363 b.), 3. místo patřilo DD Dobříš (307 b.). Umístění dalších družstev - 4. místo
DD Rudná (302 b.), 5. místo DD Rožmitál (299 b.)., 6. místo DD Zdice (292 b.) a 7. místo DD Unhošť
(267 b.).
Třetí ročník Olympiády seniorů úspěšně skončil. Všichni sice nemohli zvítězit, ale jak uvedla ředitelka DD ve Zdicích paní Rabochová, stále platí: "Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se". Věřím, že již dnes
se těší senioři na příští ročník.
- sm dodavatel musí vše předělat na jinou frekvenci,
a proto se v současné době nevysílají běžné informační zprávy města.
➤ vodovodní a kanalizační řad ke Kostalu CR
a vlastnictví pozemků.
➤ ing. Souček poděkoval jménem Nemocnice
Hořovice p. Freyburgovi za soukromou investici, tj.

vybudování části neurolog. odd. tamní nemocnice.
➤ majetek města - doporučena oprava malotraktoru a sekačky, než-li budou vyřazeny z majetku
města.
➤ budování vodovodu a kanalizace ve Vorlově ulici
se započne v polovině srpna 2004, dodavatel VaK
Beroun.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města
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Závûr ‰kolního roku ve znamení v˘letÛ

Foto: Zdeňka Pacourková.

Krásné zážitky mají děti MŠ Zahradní ulice z výletu do Prahy a jízdy parníkem po Vltavě.
Foto: Zdeňka Pacourková.

·kolní rok 2003 - 2004 pomalu konãí
Známky jsou uzavřeny, začínají přípravy na
další školní rok. Tyto přípravy se samozřejmě
týkají vedení školy a vyučujících. Připravuje se
obsazení pedagogického sboru, upravují se učební plány, diskutuje se o počtu hodin apod.
a hlavně o Rámcovém vzdělávacím plánu.
Na prázdniny se připravují jiné aktivity - opravy
budov, doplnění nábytku a pomůcek, úpravy interiérů.
✒ Co se ve školách bude o prázdninách opravovat?
Nová střecha v Žižkově ulici včetně okapů a komínů, izolace budovy, obklady v tělocvičně, pískoviště. Ve staré škole v Komenského ulici - úprava
učebny fyziky, kabinetu přírodopisu a sociálního
zařízení, a samozřejmě malování.
✒ A co žáci - určitě ve škole prožili bohatých 10
měsíců.
Kromě základního vzdělávání pro ně bylo připraveno hodně akcí na 1. i 2. stupni, dokonce ani
nebylo v našich silách všechny obsáhnout a stihnout. Ale ty hlavní byly uskutečněny a dá se říci, že

kromě několika "kulturních" pořadů měly úspěch.
Nejoblíbenější jsou akce školy - ples, akademie,
Dětský den, sportovní soutěže, školy v přírodě, lyžařský výcvik, zájezdy a výlety, Klub mladého diváka.
V letošním roce bude ve Společenském domě ve
Zdicích za přítomnosti p. starosty vyznamenáno
177 žáků (98 z I. stupně a 79 z II. stupně) za výborný prospěch a pěkné chování. Kromě těchto žáků ohodnotíme ještě jiné aktivity - nejlepší sportovce, atletické družstvo starších žáků, za pěkné
výsledky v olympiádách Jiřího Synka, žáky, kteří
nasbírali hodně šípků či léčivých bylin a jiné.
Protože je teprve 18. června, nemáme všechny výsledky uzavřené, podrobněji vše bude v dalším čísle ZN a na našich webových stránkách.
Zatím děkuji svým kolegům a kolegyním za dosavadní práci a přeji jim pěkné prázdniny a odpočinek, dětem hodně sluníčka, koupání, dlouhé dny,
dobré kamarády, nové zážitky - zkrátka prima
prázdniny. A - dávejte na sebe pozor!
Mgr. Miluška Holceplová, ředitelka školy

Poslední měsíce školního roku - květen a červen
byly v Mateřské škole v Zahradní ulici ve znamení výletů. V květnu se děti plavily po Vltavě
v Praze na lodi Moravii. Hodinová projížďka obohatila jejich vědomosti; viděly Karlův most,
Pražský hrad a další známé stavby. Veselým vodáckým pozdravem ahoj zdravily ostatní děti na
výletních lodích.
Výlet na Točník byl ve znamení turistiky. Ze
Hředel stoupaly děti přiměřeným tempem na hrad. Po
krátkém občerstvení je čekala prohlídka, která gradovala vystoupením rytířů Dobroslava a Zápora. Děti
byly zcela vtaženy do děje příběhu a svým povzbuzováním se přiklonily k postavě Dobroslava, který, jak
již jméno napovídá, představoval "dobro".
Posledním výletem byl zájezd do ZOO v Praze. Na
tento výlet se děti těší velice dlouho. Předchází mu
prohlížení obrázků a fotografií zvířat a vyprávění
o životě méně známých.
Poslední akcí, kterou děti zakončí školní rok, bude
týdenní pobyt ve škole v přírodě ve Skryjích
u Rakovníka. A potom již budou pro většinu dětí následovat prázdniny v kruhu rodiny.
Na samý závěr musím poděkovat za sponzorské
dary, které MŠ dostala. Pan Hrubý věnoval dětem do
dvou tříd koberce s dopravním námětem, p. Fr. Johan
vybavil jednu třídu videopřehrávačem, manželé
Slabochovi věnovali skluzavku na zahradu, pí Cermanová zajistila dřevo na zahradní pergolu, p. ing.
Zacios poskytl finanční prostředky na zakoupení klávesového nástroje a hraček a p. Jansa věnoval dětem
krásné hračky. Poslední dík patří rodičům, kteří věnovali různé druhy materiálu, který byl pro MŠ velice
potřebným a užitečným.
Umístění ve výtvarné soutěži
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo
výtvarnou soutěž pro děti na téma "Požární ochrana
očima dětí". V kategorii dětí 5 letých obsadil 1. místo
Ondřej Slezák, v kategorii dětí 6 letých obsadil 1.
místo Jiří Růžička, oba chlapci z MŠ Zahradní,
Zdice.
Zdeňka Pacourková, řed. MŠ Zahradní

NABÍDKA
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
- ČASTOBOŘ 2004
Provozovatel: 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
POUZE 2. BĚH !!!
Termín: neděle 22. 8. 2004 - sobota 28. 8. 2004 (7
dní) Cena: děti do 10 let 1.450,- Kč, děti nad 15 let
1.600,- Kč (rozdíl v ceně z důvodů stravování - dle
provozovatele zařízení)
Odjezd: neděle 22. 8. 14 hod. Zdice - náměstí
Příjezd: sobota 28. 8. 16 hod. Zdice - náměstí
Závazné přihlášky jsou k dispozici ve
Společenském domě Zdice v pracovní dny Po-Čt 7
- 15,30 Pá 6 - 14,30 hod. Tel.: 311 685 186,
603 382 191.
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Spoleãensk˘ klub Zdice
poﬁádá tradiãní

TANEâNÍ KURZY 2004
Společenského tance a společenské výchovy

Společenský dům Zdice
Začátek kurzu: sobota 4. 9. 2004
- zaãátek v 15 hod.
Konec kurzu: sobota 11. 12. 2004 (14 lekcí)
Vyučují: Emil Kain a Marie Kainová
Hudební doprovod: Jiří Klatovský
Cena kurzu:
- samostatně se přihlašující 1.000,- Kč/osoba
- přihlašující se pár 900,- Kč/osoba
- opakující žáci - již po kurzu 400,- Kč/osoba
Přihlášky: Společenský dům Zdice Husova 369, 267 51 Zdice
(tel.: 311 685 186),
Po - Čt 7 - 15.30 hod., Pá 6 - 14.30 hod.

MùSTO ZDICE
Oslavy 10. v˘roãí udûlení statutu mûsta
Nedûle 25. 7. námûstí 15 hod.
Velk˘ swingov˘ orchestr - Speciál
Jazzová skupina -Jazzlight
Nedûle 15. 8. námûstí 15 hod.
Country skupiny - NA BLIND
VODÁCI
Nedûle 29. 8. námûstí 15 hod.
Dûtské odpoledne
Louãíme se s prázdninami
Diskotéka - soutûÏe
DJ Karel Moravec

Na v‰echny akce vstup zdarma!
Obãerstvení zaji‰tûno!
INFORMACE: Spoleãensk˘ klub ZDICE Pﬁemysl Landa

Tel.: 311 685186; 603 382191
www.mesto-zdice.cz;
e-mail:spolklub.zd@atlas.cz

Kino o prázdninách
ãervenec - srpen

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA

PODùKOVÁNÍ
Nemocnice Hořovice děkuje tímto sdělením panu Karlu Freyburgovi za příkladný občanský přístup, který dokázal na neurologickém oddělení
Nemocnice Hořovice.
Soukromý podnikatel, žijící ve Zdicích, provedl
na své náklady a se svými odbornými pracovníky
rekonstrukci sanitárního traktu výše uvedeného
primariátu, a to ve vynikající stavební i architektonické kvalitě.
Naše poděkování patří též panu Jiřímu
Horákovi, spolumajiteli firmy VPO z Chodouně,
který se na uvedené rekonstrukci podílel.
S upřimným poděkováním a přáním dalších úspěchů Ing. Gustav Souček, nám. ředitele NH.

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci červenci 2004 oslaví:
88 let - Terezie Žáková, Zdice
85 let - Libuše Havelková, Zdice
84 let - Jarmila Freyburgová, Zdice
84 let - Růžena Heroutová,Zdice
84 let - Anna Rosáková, Zdice
84 let - Eliška Smetanová, Zdice
84 let - Božena Votrubová, Zdice
83 let - Marie Doubková, Zdice
82 let - Marie Fryčová, Zdice
82 let - Růžena Zímová, Zdice
81 let - Marie Kůtová, Zdice
80 let - Marie Antonínová, Zdice
80 let - Jakub Danča, Zdice
80 let - Zdeněk Střela, Zdice
80 let - Jan Tauchen, Zdice
Životní jubilea v měsíci srpnu 2004 oslaví:
90 let - Marie Hříbalová, Zdice
89 let - Milada Pánková, Knížkovice
86 let - Ludmila Vodrážková, Zdice
85 let - Anna Ciprová, Zdice
84 let - Hubert Folda, Zdice
83 let - Milada Řehtáčková, Zdice
82 let - Zdeňka Vojíková, Zdice
81 let - Marie Holečková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Hned na úvod prázdnin, 3. 7., je nejen pro děti připraven hraný film Petr Pan.
Je to pohádkový příběh o tom, jak malá Wendy nechce být dospělá, přiletí k ní Petr
Pan a vezme jí do Země Nezemě, kde žijí indiáni a piráti a kde nikdo dětem nevnucuje svět dospělých, dokud ho neobjeví samy. Krásný příběh, krásná příroda,
krásná výtvarná stránka, i ty děti jsou krásné. Prostě krásný film.Vstupné 60,. Kč
Druhým filmem 10. 7. je Troja. Příběh o trojské válce podle Homérových
eposů Ilias a Odyssea znají asi všichni, kdo nezná, z filmu snadno pochopí.
Film je skvěle udělaný, od perfektních hereckých výkonů přes choreografii bojů až ke kameře. Wolfgangu Petersenovi se film opravdu povedl a to asi taky
díky hercům: Bradu Pittovi, Orlandu Bloomovi, Ericu Banovi. Povídání by
bylo na dlouho, je to prostě nádherný milostný příběh v pozadí velké války.
Přístupno od 15 let, vstupné 65,- Kč
17. 7. je opět připraven film pro děti: Scooby Doo 2: Nespoutané příšery.
Je to především komedie o partě detektivů s animovaným psem v patách, podle známého kresleného seriálu.
Vstupné 60,- Kč
Novou verzi hororu Texaský masakr motorovou pilou, který byl prvně natočen už před 30 lety, chystá zdické kino 24. 7. Parta mladých lidí se, jeden za druhým, připlete do domu, který obývají docela podivní lidé, kterým vévodí zrůda s
motorovou pilou. Postupně je velmi vynalézavým způsobem zabijí, posledního
honí po polích s motorovou pilou - ale nedohoní. Sice se všude psalo, že předešlé
verze byly lepší a strašidelnější, ale musím říct, že spousta lidí film nerozdýchala
a sál opustila, ne že je to špatný film.
Přístupno od 15 let, vstupné 60,- Kč.
Posledního července uvidíme už třetí pokračování parodické série Scary

NARODILI SE
24. 5. Antonín Horváth, Chodouň
4. 6. Bára Blažková, Zdice

OPUSTILI NÁS
13. 5. Zdeněk Jungmann, Zdice
25. 5. Marta Suchanová, Zdice
31. 5. Antonín Borecki, Zdice

58 let
81 let
73 let

VZPOMÍNKA
Dne 17. června uplynulo 10 let, kdy nás navždy
opustila naše maminka, babička paní VLASTA
POSOVÁ, roz. MACOURKOVÁ.
S láskou vzpomínají děti s rodinami a vnoučata.

❁❁❁❁❁
Neuvěřitelných 20 let již není s námi JIŘÍ ELIÁŠEK ze
Zdic, který nás opustil 13. 7.
1984 v 17 letech.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomenou rodiče
a bratr s rodinou.

❁❁❁❁❁

Vzpomínka na
Mistra Jana Husa
V pondělí 5. července 2004 se od 17 hodin koná na koupališti v Knížkovicích vzpomínková slavnost k výročí upálení Mistra Jana Husa.
V programu ohňostroj, vystoupení mažoretek,
ukázky vojenské techniky, hudba.

V˘stava fotografií
Ve výstavní síni MěÚ se uskuteční ve dnech
28. 6. - 31. 7. neobvyklá výstava Zdice v 60 problémových fotografiích Kryštofa Blažka, která je
součástí sociologického průzkumu o.p.s. Eco Terra
určeného pro podporu aktivní a tvořivé participace
obyvatel Zdic na rozvoji svého města.
Zveme všechny, kterým není lhostejné, jak vypadá naše město.

Movie 3, která je zatím nejzdařilejší, podle mně. Tentokrát si vzali na mušku filmy Znamení, Kruh, 8 Mile nebo Pán prstenů. Sice není podmínkou výše zmíněné filmy znát, ale asi se víc zasmějete, když budete vědět, o čem je vlastně řeč.
Každopádně je to opravdu legrace.
Přístupno od 12 let, vstupné 60,- Kč.
7. 8. se pro velký úspěch opakuje Kameňák 2.
Zloděj životů bude uveden 14. 8. Je to krimithriller o vraždícím psychopatovi, podobný filmům jako Sedm, Mlčení jehňátek nebo Sběratel kostí.
Film je skvěle obsazen: Angelina Jolie, Ethan Hawke a Kiefer Sutherland.
O filmu Mela Gibsona, Umučení Krista, asi už všichni slyšeli. My ho uvidíme 21. 8. O tom, kolik lidí při filmu umřelo nebo následně spáchalo sebevraždu, už toho bylo napsáno hodně. Když jsem na to šla, nevěřila jsem tomu.
Ale pár minut po začátku jeho mučení jsem si říkala, ať už ho konečně ukřižují a je konec. A ono to trvalo ještě hodinu a půl. No, je to opravdu hrozně,
hrozně realistické a asi vám bude špatně, ale myslím, že tenhle film vidět a
měl by měl vidět každý!!
Nový film natočený podle předlohy Stephena Kinga Tajemné okno, uvidíme 28. 8. Filmu vévodí Johnny Depp, který je jako vždy dokonalý.
Představuje zde spisovatele obviněného z plagiátorství jiným spisovatelem,
kterému měl ukrást povídku údajně napsanou dřív. Vydírá ho, zabíjí mu psa,
podpaluje dům jeho bývalé manželky atd. Film je natočen tak trochu hitchcockovským stylem a hlavně, vysvětlení a naprostý zvrat nastává asi pět minut před koncem. (Všechna promítání od 20 hodin)
Tereza Lhotáková
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ââK Zdice
informuje
ČČK Zdice uspořádal pro své členy a ke Dni
dětí zdařilý zájezd do ZOO Plzeň.
Pro mimořádně velký zájem byla zopakována
astrologická poradna našeho předního astrologa p.
Emila Václava Havelky. Další poradna se uskuteční 3. 7. 2004 od 11 hodin nebo 2. 9. 2004 od 12 do
17 hodin ve Společenském domě ve Zdicích.
V jednání je možnost zřízení pobočky astrologické
apatyky ve Zdicích.
ČČK Zdice uspořádá v sobotu 18. září 2004 polodenní zájezd: Příbram - Svatá Hora, Hluboš muzeum T.G.M., na programu je také nákup
v LIDLu. Cena zájezdu: děti a členové ČČK 80,Kč, nečlenové 100,- Kč. Odjezd v 8.30 hod. z náměstí, návrat v odpoledních hodinách.
V sobotu 23. 10. 2004 pořádá ČČK Zdice nákupní zájezd do Polska. Odjezd v 5 hod. z náměstí. Cena zájezdu: 290,- Kč.
Přihlášky na zájezdy do 15. 8. 2004 u pí
Tarantové nebo pí Koželuhové.
Výbor ČČK

Prázdninové
zájezdy
Společenský klub a kulturní komise pořádají v létě následující zájezdy:
pátek 23. 7. 2004 - Máslovice (muzeum másla),
Ctěnice (stálá expozice kočárů Pražského arcibiskupství, Poštovního muzea, Národního technického muzea, Zemědělského muzea a Muzea hlavního města Prahy).
Cena 85,- Kč. Odjezd ve 12 hodin.
čtvrtek 19. 8. 2004 - Čimelice - výstava květin.
Cena: 85,- Kč. Odjezd v 8 hodin.
Předprodej ve Společenském domě Zdice. - sm -

Zdické
meteorologické
okénko
V měsíci květnu byl 1 jasný den, 2 dny skoro
jasné, 10 dní polojasných, 6 dní oblačných, 7 dní
skoro zatažených a 5 dní zatažených. Celkem
byly 2 dny letní s teplotou 25° C až 29,9° C.
Nejnižší teplota vzduchu: 3° C 8., 9. a 24. 5. (sobota, neděle a pondělí), 4° C 23. a 29. 5. (neděle
a sobota), 5° C 30. 5. (neděle).
Nejchladnější den: neděle 9. 5., kdy se teplota pohybovala od 3° C do 13° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 25° C 5, 19 a 30. 5.
(středa, středa a neděle), 24° C 1., 3., 4., 20., 29.
a 31. 5. (sobota, pondělí, úterý, čtvrtek, sobota
a pondělí), 22° C 21. 5. (pátek).
Nejteplejší den: středa 19. 5., kdy se teplota pohybovala od 8° C do 25° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 963 milibarů, t.j. 722,3
torrů 5. a 6. 5. (středa a čtvrtek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1002 milibarů, t.j. 751,6
torrů 29. 5. (sobota).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 8,65 l vody
16. 5. (neděle).
Celkem v měsíci květnu napršelo: 46,63 l vody
na 1 m2. Zaznamenány byly 3 bouřky.
Josef Hůrka

Soubor "Liteňská chasa" obohatil program kulturního odpoledne na zdické pěší zóně 6. 6. 2004 zatančením "České besedy".
Foto: - sm -

Z kulturního dûní
Výstava "Dětský ráj"
Už samotný název výstavy
prozrazoval, komu je hlavně určena. Kulturní komise a Společenský klub Zdice ji připravily
ke Dni dětí.
Malí i velcí návštěvníci obdivovali krásné loutky paní Jitky
Schülerové z Nižboru, mezi kterými nejvíce sympatií získal Ferda
Mravenec a Kašpárek. Velký úspěch měly opět dřevěné hračky
vyráběné firmou pana Josefa
Pánka z Knížkovic, které do výstavní síně zavítaly už po třetí.
Výrobky obou vystavujících těší
již více jak deset let děti nejen
v naší republice, ale i v cizině.
Jejich bohatý výběr svědčí o nápaditosti jejich tvůrců, preciznost Loutky Jitky Schülerové se líbily malým i velkým návštěvníkům výstaFoto: - sm výrobků pak vypovídá o šikov- vy "Dětský ráj".
nosti českých ručiček. Velkou část výstavy tvořily ve- mětů, z nichž si mohou žáci ZŠ Zdice vybrat, je
lice pěkné a nápadité výtvarné práce dětí výtvarného už několik let zařazena dramatická výchova, kterou
kroužku D - centra Zahrádka, které vznikají pod od- vede pan Přemysl Landa. Každý rok připravují pro
borným vedením paní Evy Kadlecové a Mgr. Jitky spolužáky bezvadná představení.
V letošním školním roce úspěšně nastudovali
Palánové. Děti nabídly návštěvníkům výstavy kresbu,
malbu na plátno, na hedvábí a na sklo, nechyběla vý- pohádkovou grotesku "Šíleně prolhaná princezna".
Pro děti ZŠ ji sehráli dvakrát ve středu 2. června
borná keramika a malované kameny.
2004, večer téhož dne ji mladí herci předvedli
Kulturní odpoledne na pěší zóně
Město Zdice si letos připomíná 10. výročí udě- svým rodičům a veřejnosti. Spolužákům se moc lílení statutu města. V rámci oslav je plánováno plno bila, dospělí také nešetřili potleskem - škoda jen,
kulturních akcí, které se převážně uskuteční na pě- že dospělých návštěvníků bylo málo.
Kteří herci se o úspěch hry zasloužili? V roli
ší zdické zóně. Jejich začátek je plánován vždy na
princezny Nataliye Melnyková, Janka, hejkala
neděli v 15 hodin.
V prvním kulturním odpoledni v neděli 6. červ- a prince si zahrál Roman Punčochář, dvorní dámu
na vyhrávala k poslechu návštěvníkům kapela Cecilku Petra Pánková, vílu Vševědku Martina
Berounská šestka se zpěváky Janou Merhovou- Simandlová, hejhuláky hráli Jakub Nový, Vojta
Krejčovou a Františkem Paterou. Účinkování ka- Hříbal, Kateřina Cajthamlová, v roli stráže byli obpely bylo proloženo vystoupením zdických a be- sazeni Tomáš Sudík, Michal Hakve, Tomáš
rounských mažoretek, které vede paní Sedláčková, Carván, Antonín Petráček, Radek Černota. Důlepředstavily se také hořovické mažoretky pod ve- žitou roli nápovědy svěřil režisér Přemek Landa
dením slečny Šárky Vacovské. Do Zdic zavítal ú- Marcele Heřmanové.
V tomto školním roce si naposledy zahráli žáci
činkovat soubor písní a tanců "Liteňská chasa".
V jeho podání ožila na zdické pěší zóně Česká be- 9. tříd Roman Punčochář, Nataliye Melnyková,
seda. Vystoupení všech účinkujících bylo hodno- Marcela Heřmanová, Martina Simandlová a Petra
ceno velice kladně. Přítomní návštěvníci strávili Pánková, kteří byli výraznými oporami dramatické
výchovy několik let. Ať se jim daří stejně dobře
pěkně prožité odpoledne.
i ve studiu na dalších školách.
Děti dětem
Jana Smíšková
V řadě povinně volitelných a nepovinných před-
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Zdice, jak je znáte-neznáte, ale ja
Architekt a fotograf Kryštof
Blažek spolu se sociálním ekologem Bohuslavem Blažkem (Eco
Terra o. p. s.) prochodili kdejaké
zákoutí našeho města a zaznamenali vše, co jim přišlo nefunkční,
nedotažené, nedomyšlené, zanedbávané, nedoceňované, co neumíme nabídnout světu - a v mnoha
případech zároveň i naznačili, jak
málo by stačilo, aby se tento stav
zlepšil. Nejdůležitější podmínkou
je vnímavý zájem a účast veřejnosti, zejména v době, kdy se ve městě začíná zpracovávat urbanistická
studie. K jeho oživení jistě poslouží osvědčená metoda problémových fotografií, jíž jsou tento otec
a syn autory. Jejich zkušenost
z mnoha obcí a regionů je, že bez
obnovení vnímavosti k místním
problémům není možné získat
místní obyvatele k účasti na jejich
řešení.
Jako pozvánku na výstavu uvádíme čtyři z celkem 60 fotografií
spolu s titulky snímků.

28. Úprava náměstí je nepochybně elegantní, škoda však, že estetická funkce tak jednoznačně převážila.
Naše doba se postupně odklonila od soch světců, panovníků nebo politiků, ba vůbec od figurativního výtvarného sdělení ve veřejném prostoru. Zato se přiklonila k náměstí takříkajíc interaktivnímu, které umožňuje společné setkávání při zachování soukromí, uvolněné posezení pro staré i mladé, kde se nabízejí drobné herní atrakce i poklidnější kouty. Přečíst žulové ovály jako výzvu ke hře dokáže však jen malé dítě.

13. Chodec to ve Zdicích nemá snadné. Svými zkratkami takříkajíc na vlastní riziko upravuje absurdní způsoby vedení uliční sítě tam, kde chybělo propojení. V tomto případě plánovač zaváhal, protože mu napojení ulice na ulici k ní kolmou vycházelo příliš strmé.
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ak uÏ jste je moÏná pﬁestali vnímat

54. Zdice jsou překvapivě málo zasaženy civilizačními chorobami velkoměst a jejich širokého okolí. O to více by mělo město každý takový projev hlídat a co nejrychleji jej odstranit. Je to například "trvalé" zaparkování vraku v těsné blízkosti bytových domů.
Výstava na radnici potrvá od 28. 6. do 31. 7. 2004.
Občané si ji mohou prohlédnout v pracovní době
Městského úřadu.
Všechny tyto aktivity
podporuje mezi jinými firma Kostal CR, spol. s r.o.
Přijďte i vy - nejlépe s celou rodinou -, už jen proto,
abyste si zkontrolovali, zda
na snímku nenajdete i okolí
svého domu. Své dojmy budete moci zapsat do záznamového archu, a pokud budete chtít s týmem, který
takto přemýšlí o naší obci,
spolupracovat, uveďte na
sebe spojení.

60. Nejvtipnější vynález na rozloučenou. Během několika málo generací průměrná výška naší populace výrazně narostla. Futra dveří se však sama od sebe nepřizpůsobila. Než přestavovat kůlnu, je chytřejší umístit
do výše čela pružný nárazník!

¤e‰ení
problémÛ
zaãíná tím,
Ïe je
uvidíme!
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âesk˘
ZO zahrádkáﬁÛ Zdice
poﬁádá zájezd na
zahrádkáﬁsk˘ svaz
v˘stavu kvûtin âIMELICE
ve Zdicích
Sobota 21. 8.
Český zahrádkářský svaz ve Zdicích má dlouholetou tradici. Pamětníci si určitě vzpomenou
na období, kdy velmi aktivně pracoval jako
předseda pan Mraček. Toto období se vyznačovalo pořádáním celé řady akcí, především výstav výpěstků ovoce a zeleniny.
Jako vždy, s odchodem aktivního člověka dochází k určitému útlumu činnosti celé organizace,
především její prezentace na veřejnosti. V současné době se naše organizace značně omladila, noví
členové přinesli s sebou elán, který vyústil pořádáním okresní výstavy ovoce a zeleniny v minulém
roce. Výstava měla vysokou úroveň, bohužel se nesetkala se zájmem veřejnosti, jak bychom si přáli.
Výbor organizace si je vědom toho, že po určitém
období, kdy se organizace málo představovala veřejnosti, je nutné zvýšit svoji aktivitu, a proto se
rozhodl uspořádat letos místní výstavu. Mimo tuto
hlavní akci pořádá naše organizace celou řadu zájezdů na zajímavé akce celostátního, ale i regionálního významu. Úzce spolupracuje s Územní radou
v Berouně, která organizuje celou řadu odborných
školení, přednášek a zájezdů včetně zahraničních
akcí. Velmi oblíbený je i ozdravný pobyt u moře
v Chorvatsku, který je organizován dvakrát ročně.
Zdická organizace zve pravidelně na své schůze
odborníky jak regionálního, tak i celostátního významu, kteří seznamují členy s nejnovějšími poznatky v oboru. Vzhledem k tomu, že naše organizace má kolem stovky členů, je přenášení těchto
poznatků do praxe v našem městě velmi účinné.
Organizace Českého zahrádkářského svazu je
organizací otevřenou, a proto ráda uvítá ve svých
řadách další občany, kteří se rádi hrabou v hlíně
a s potěšením sledují, jak jim to na zahrádce hezky
roste a kvete. Stejně tak ráda uvítá i zájemce o účast na zájezdech, které jsou nabízeny v centru
města v propagační skříňce na budově železářství.
Z aktuálních zájezdů je to zájezd na výstavu květin
v Čimelicích 21. srpna a zájezd na celostátní výstavu v Litoměřicích 18. září. Všechny občany našeho města pak zveme na výstavu ovoce a zeleniny, kterou pořádáme 9. a 10. října.
Výbor organizace ČZS ve Zdicích

Pﬁipomínka obãanÛm
Platby za komunální odpad bylo možné platit jednorázově na celý rok nebo pololetně. Připomínáme občanům, kteří zaplatili pouze pololetní poplatek, že druhou splátku je třeba zaplatit do 31. 8.
2004.

DÛleÏité rozhodnutí
Pro žáky 9. tříd skončilo jedno z důležitých
životních období, kterým je přijetí na střední
školy a učiliště.
Letos vystoupilo ze ZŠ 57 patnáctiletých dětí.
Byly přijaty k následujícímu studiu:
Gymnázia: Beroun - 1, Hořovice - 1, Praha - 1,
Obchod. akademie Beroun - 9, Manažerská akademie
Beroun, veřejnosprávní čin. - 1, SOŠ a SOU Hořovice, ekonom. zem. - 2, agropodnikání - 1, strojírenství - 3, nástrojař - 1, SPgŠ Beroun, pedag. lyceum - 3,
SZdrŠ Beroun - 3, SOŠ a SOU Beroun Hlinky, SPŠ
doprav. - 1, pozem. stavby - 3, obchodník - 2, automechanik - 3, klempíř - 1, kuchař - číšník - 4, kuchař-

Od 14 hod. je zaji‰tûna náv‰tûva zámku Orlík
Odjezd ze Zdic je v 7 z autobus. nádr.
Zájemci, pﬁihla‰te se u pﬁít. Kopecké
v Tabáku. Cena 100,- Kã.

"Zpívající právník"
ve Zdicích

Zpívající právník Ivo Jahelka potěšil návštěvníky
koncertu nejen písničkami, ale také podepisováním
CD "Neznalost neomlouvá".
Foto: - sm Až z Jindřichova Hradce zavítal do našeho města koncertovat "zpívající právník" Ivo Jahelka,
aby se návštěvníkům koncertu představil pořadem "Neznalost zákona neomlouvá". Koncert se
uskutečnil 19. května 2004 ve zdickém kině.
Posluchači se zaposlouchali do zhudebněných
různých soudních případů a příběhů ze života.
Nechyběly ani ukázky zajímavých humorných zápisů obsažených v soudních spisech. JUDr. Ivo
Jahelka přesvědčil přítomné návštěvníky koncertu
o své nápaditosti při psaní textů i o bohaté tvorbě
příjemných melodií při jejich zhudebnění. Obojí
potěší posluchače všech věkových kategorií.
Náměty písniček je navíc nejen pobaví, ale i poučí. Podobně jsou koncipovány pořady v ČT - dříve
"Písničky z pod taláru", v současné době "Neznalost zákona neomlouvá".
Kdo přišel ve středu 19. května do zdického kina na zmíněný kulturní pořad, rozhodně nelitoval
a byl určitě spokojen s příjemně stráveným časem.
O spokojenosti posluchačů přesvědčil Ivo Jahelku
vřelý potlesk, mile byl překvapen přáním k jmeninám, které měl v den koncertu. Po skončení koncertu došlo i na podepisování nového CD. - sm kuchař. práce - 1, truhlář - 1, prodavač smíš. zboží - 1,
SOU lesnické Křivoklát - Písky, mechanizátor lesnické výroby - 1, SPŠ Praha 5, výpočetní technika - 2,
SOU Vodochody, letecký mechanik - 1, SOU Praha,
kadeřník - 3, SŠ Praha 9, management cest. ruchu - 1,
SOŠ Praha 5, veřejnosprávní čin. - 1, Anglo-něm.
Obchod. akademie Praha 5, ekonom - 1, ISŠ Příbram,
hotelnictví a turismus - 1, SOŠ Březnice, soc. péče, peč.
činnost - 1, SOU Mladá Boleslav, automechanik - 1, SPŠ
strojnická Praha 1, strojnictví - 1.
Jana Smíšková

Hﬁedelské
doly a hutû
Počátek těžby železné rudy ve Hředlích
a v jejich okolí se datuje rokem 1628. O 25 let
později byl zahájen v této obci provoz železné
huti. První doly se nacházely v prostoru mezi
Hředlemi a obcí Svatou a spolu s hutí patřily
zbirožskému panství.
Na popud hutního písaře, hředelského Karla
Konvalinky, počali horníci v roce 1670 nad
Hředlemi, na tzv." Zlatém poli", hledat zlato
a stříbro. Oba hledané kovy nenalezli, ale zato
v nepatrné hloubce objevili kvalitní železnou rudu. Později zde byl otevřen "Důl Richard", který
se nacházel v místech, kde v 18. a 19. století stál
kříž.
Znám byl také "Důl Michalský" na severovýchod od vsi v místech samoty nazývané
"Petrovka". U Točníka býval důl zvaný "Kajetán",
rovněž s kvalitní železnou rudou. Mohutnost ložisek rudy na jmenovaných dolech dosahovala 1 - 2
m, na dole Richard až 4 m. V okolí Hředel bylo ještě několik dalších kutisek menšího významu.
Nevýhodou hředelské huti byl trvalý nedostatek vody, jako hnací síly měchů dodávajících
vzduch do vysoké pece. Proto byly v okolí
Žebráku vybudovány rybníky, které tvořily vodní
rezervu pro hředelskou huť. Za opravy rybníků
a splavů platily Hředle městu Žebráku železem.
Hejtman zbirožský znovu uvažoval o obnovení
rybníku pod hradem Točníkem, který kdysi sloužil k opevnění dříve postaveného hradu Žebrák.
V roce 1687 se na jeho místě rozprostírala louka.
Ta musela být obnoveným rybníkem znovu zatopena. Není však známo, zda-li královská komora
provedení tohoto záměru odsouhlasila.
Jak důlní, tak i hutní profese prosperovaly až do
období roku 1679, kdy byly zjištěny v našem kraji případy hlízovitého moru zavlečeného k nám až
z Uher. Nejprve umíraly děti a mladí lidé na neštovice, ale záhy se mor rozšířil i na dospělou generaci. V Praze, ani jinde v Čechách, neznal nikdo
účinného léku. Všechen lid byl nad řáděním moru
zděšen. Konečně po velké panice na radu berounského felčara Augustina Steigerta, byli nemocní
soustředěni na vyhrazeném místě a současně byl
vydán příkaz k likvidaci koček a psů jako přenositelů této nákazy. Všechny žumpy musely být zaházeny vápnem a hlínou. V celém berounském
kraji tehdy zemřelo téměř 45% veškerého obyvatelstva! Koncem září 1680 morová epidemie náhle
ustala.
Následkem moru došlo k zastavení těžby železné rudy i ustala činnost v hředelské huti. Došlo
k poničení vysoké pece, která nebyla užívána a udržována. Teprve na příkaz zbirožského hejtmana
se pec začala opravovat. Ten také požádal o potřebnou finanční pomoc královskou komoru, která
měla na výrobě železa mimořádný zájem. V dokumentech z té doby se zachovala některá jména, jako uhlíře Sebastiána France a jeho manželky
Kateřiny. Steigrem v roce 1691 byl Jiřík Huml
a nástupcem svého otce při vysoké peci byl Jiří
Vika. Jako horníka dobové záznamy připomínají
pouze Jiřího Čmelíka. Kolik celkem při této huti
a dolech pracovalo lidí a proč se zachovala jen tato jména není známo. Konec hředelských dolů
a hutě se datuje rokem 1812, kdy se důlní i hutní
činnost přenesla ze Hředel do Zdic a jejich nejbližšího okolí.
Josef Hůrka
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Obﬁí letadla
pod Studen˘m
Ve dnech 29. a 30. 5. 2004 se konal na svazích
pod Studeným letecký den obřích letadel a větroňů. Samozřejmě, že obřími letadly na tak malém letišti byly myšleny modely mající rozpětí
křídel od 2,5 do 4 m, větroně pak do rozpětí 5,5
m, sestrojené leteckými konstruktéry - modeláři ze Středočeského, Jihočeského, Východočeského a Západočeského kraje.
Pozvánka k tomuto srazu ve Zdicích byla adresována všem mladým lidem, kteří se zabývají leteckým
modelářstvím. Bylo tak učiněno prostřednictvím celostátních odborných modelářských časopisů, které
jsou vydávány jako měsíční periodika a k zakoupení
jsou v každém novinovém stánku. Na leteckém dnu
byli zastoupeni modeláři z Prahy, Mladé Boleslavi,
Lipence, Hradce Králové, Českých Budějovic,
Rožmitálu a Domažlic. Soutěže se zúčastnilo celkem
39 pilotů - modelářů se 45 modely letadel a větroňů.
Přivezli modely letounů z II. světové války, jakými
byly britské bombardéry Wellington, stíhačky
Spitfire a americký Warlock. Dále poválečné i současné makety skutečných větroňů.
Soutěžilo se o dokonalý model skutečného letadla nebo větroně, včetně bezchybného zvládnutí
letecké akrobacie, doplněné vlečením větroně za

Foto: Archiv J. Holečka.
motorovým modelem. Vítězem se mohl stát jen
ten, který zvládnul náročné prvky letecké akrobacie jak při startu, tak při vlastním letu i přistání. To
se podařilo Lukáši Krauzovi z Příbrami, který získal v letecké soutěži obřích modelů první cenu.
Oživením leteckého dne pak byl přílet letce
Vítka Nováka z obce Lhotka u Lochovic na motorovém padáku a jeho opětný návrat domů, spojený

·kola v pﬁírodû - 1. stupeÀ

Ve škole v přírodě byly děti ZŠ spokojené.
I. stupeň ZŠ Zdice prožíval letošní školu
v přírodě v rekreačním areálu RELAX HNAČOV. Oáza klidu s krásným Hnačovským rybníkem se nachází nedaleko města Klatovy. Poblíž je též město Sušice, Velhartice a Plánice.
Děti byly ubytovány v 5 lůžkových pokojích ve
zděných budovách. V areálu je dětské hřiště, hřiště
na fotbal, pískoviště, průlezy a venkovní posezení
s ohništěm. Prvňáčkové se na škole v přírodě vypravily do světa medvídka PÚ. V družstvech klokánků, tygříků, prasátek, medvídků a zajíčků se učily spolupracovat, komunikovat, procvičit důvtip
a zručnost. A protože všechna družstva se s velkou
vervou pustila do plnění všech úkolů, podařilo se
jim zachránit prasátko, postavit dům, vydat se na
expedici a najít předky pro tygříka.
Třeťáci se zase přenesli do světa broučků.
Mravenci, včely, vosy, berušky a čmeláci soutěžili

Foto: Alena Klatovská.
ve všech činnostech po celou dobu pobytu.
Navštívili také hrad a zámek ve Velharticích a městečko Plánici.
Děti 2. a 4. tříd provázely celým pobytem soutěže, hry, kouzlení, noční výpravu za dračím vejcem,
vaření lektvarů v duchu Harryho Pottera. Celou
školu čár a kouzel v Brada - Zdicích režírovala báječná Mc Gonagallová (Jarka Nováková). Podívaly
se v Klatovech na Černou věž, bály se v katakombách a obdivovaly stavbu hradu Rábí. Závěr školy
v přírodě patřil žákům pátých tříd. Náplní bylo především sportování, zdravověda, bobřík odvahy.
Drsňáci, trpaslíci, myšáci a boys and girls byly
skupiny, ve kterých získávaly děti cenné body, ale
i ztrácely za nesplnění úkolů či nekázeň. Velmi se
jim líbila návštěva Klatov a Velhartic. Kam pojedou děti příště?
Alena Klatovská.

s výškovým stoupáním padáku až nad hladinu oblaků, které toho dne ojediněle pluly na modré obloze.
Letecký den podle vyjádření odborníků se vydařil. Byl ukázkou lidské dovednosti jak při tvorbě
modelů skutečných letadel, tak i při jejich bezchybném ovládání ve vzduchu i na zemi.
Josef Hůrka

Víte, Ïe
V I. dílu kroniky Zdic se dočteme o historii zdického kina:
V květnu 1923 se Zdice dočkaly otevření
"Biografu invalidů" v sále U koruny. V roce 1926
se rozhodla družina válečných invalidů postavit na
pozemku paní Brejníkové biograf. Větší pozemek
Na Farčině, který měla pro stavbu kina zakoupený,
prodala na stavbu rodinných domů.
Zdejší "Bio invalidů" bylo 21. 11. 1945 převzato do státní správy s názvem "Kino Republika" Zdice. Dne 1. dubna 1957 ho převzal do vlastní
správy MNV.
Biograf ve Zdicích měl v té době i v dalších letech velkou návštěvnost. V roce 1958 mělo kino
i noční představení. Začátkem srpna 1958 započala adaptace kina pro širokoúhlé promítání. Provoz
kina nebyl zprvu zastaven, byl uzavřen pouze balkon, protože se rozšiřovala promítací kabina.
Teprve se stavbou vnitřního lešení musel být provoz zcela zastaven. Práce měly být hotovy do konce roku 1958, ale pokračovaly i v novém roce.
Velikým kulturním svátkem pro Zdice a okolí byl
4. březen 1959, kdy bylo slavnostně otevřeno nově zřízené širokoúhlé kino. Úprava interiéru byla
velice vkusná, vytvářela milé, krásné prostředí. Při
slavnostním otevření byl promítnut film "Vlci a lidé", jehož promítnutí sledovali lidé s nadšeným
obdivem.
V roce 2001 dostala budova zdického kina novou fasádu. Budova, postavená ve 20. letech 20.
století v duchu české kubistické architektury, dostala i novou střechu a okapy, aby se zaskvěla v plné kráse. Plastika, která je umístěná na budově,
byla zrestaurována Antonínem Kolářem. Investice
věnovaná na opravu kina činila tři čtvrtě milionu
korun.
Budova kina ve Zdicích je pro svoji architekturu vedena jako kulturní památka.
- sm -
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Napotﬁetí
se to povedlo!
Mladší i starší žáci Olympie Zdice dosáhli významného úspěchu - postoupili do krajské soutěže!
To, co byl můj sen, se podařilo. Tato cesta začala před necelými třemi lety, kdy jsem přebíral mužstvo starších žáků, u mladších byl p. Milan Vorel,
technickým vedoucím byl p. František Doskočil st.
Těmto pánům patří dík. Musím připomenout také
naše dva dlouholeté parťáky - p. Pavla Růžičku st.
a p. Luďka Jánského z Černína, kteří zažili s námi
dobré i špatné chvíle. Samozřejmě nemohu zapomenout na moji pravou ruku při všech utkáních,
turnajích a soustředěních - Toníka Elznice. Řešil
jsem s ním vše v pohodě a chtěl bych mu poděkovat za kamarádský přístup ke mně i ke klukům.
Pro sezónu 2003/04 jsem oslovil pro spolupráci
mladší kamarády, ještě aktivní fotbalisty "A" i "B"
mužstva, Mílu Fasta a Michala Voráčka. Přesto, že
mají plno pracovních povinností, velice mi pomáhali, dobře jsme se doplňovali a úspěch se dostavil.
Kluci, díky !!!
Tento rok je před námi moc práce, zejména
vhodné doplnění postu brankáře u obou mužstev
a posílení obrany. Pro krajskou soutěž je dobrý
brankář i obrana důležitým základem. Doufám, že
naši střelci si schovali svou munici do podzimních
bojů 1. A třídy krajské soutěže.
Výsledky k postupu
Konečné umístění v sezóně 2003/04 po 16 utkáních:
Starší žáci
1. Olympie Zdice 16 12 2 2 57:12 38 b.
2. Neumětely
16 10 4 2 68:19 34 b.
3. Osek
Našimi největšími konkurenty v postupu byly
Neumětely a Osek.
Mladší žáci
1. Olympie Zdice 16 13 2
2. Rudná (o tři body méně)

1 90:12 41 b.
38 b.

Foto: Karel Dušánek.
Žákovská mužstva hrála o přeborníka okresu,
starší ještě navíc o postup do kraje.
Mladší žáci hráli s vítězem druhé skupinyVšeradicemi. Oba zápasy prohráli a získali v okrese stříbrnou medaili.
Starší žáci hráli také s vítězem druhé skupinyChyňavou. Nejdříve u nich, odvetu pak ve Zdicích.
Tato kvalifikace nás zajímala mnohem víc, protože
v případě vítězství postupovala obě mužstva žáků mladší i starší.
V sobotu 5. 6. 2004 jsme v Chyňavě hráli první zápas. V tomto těžkém utkání byl poločas 0:0.
V druhém poločase jsme dali v první minutě
branku a vedli 1:0. Chyňava bojovala a vyrovnala na 1:1. To kluky nalomilo, asi 10 minut před
koncem vedla Chyňava dokonce 2:1. Musel jsem
vymyslet rychle úpravy v sestavě na hřišti. Kluci
si sáhli na dno sil a vyrovnali na 2:2. Několik minut před koncem zápasu udělala Chyňava velkou
chybu před brankou a Pavlík Růžička završil svůj

Prokletí…?
Pokud můžeme 19. století nazvat stoletím páry, potom 20. a počátek 21.
století by se možná dalo nazvat stoletím smogu. Kamkoli se podíváme,
kdykoli se otočíme, všude kolem nás jsou známky civilizace. Ať už jsou to
výfukové plyny aut, vysoké komíny továren, inverze, anebo "prokletí" naší doby - cigarety.
Když se projdete po ulici, všude se povalují nedopalky cigaret, ať už sešlápnuté či doutnající. Jsme prostě už takoví. Každá generace, každé století asi
musí mít nějakou svou neřest. I když kouření je s námi už od dávnověku.
Vždyť, kdo by mohl zapomenout na Vinetoua, na indiány a jejich dýmku míru? Ale tenkrát to mělo svůj smysl. Bylo to něco posvátného, uctívaného. Ale
cigarety? To byla kdysi nejspíše otázka prestiže a snobství. A vlastně proč ne?
Vždyť lidé procházeli po ulici a na billboardech kolem nich se pod krabičkami luxusních cigaret skvěly nápisy typu: "Kouření podporuje krevní oběh".
Avšak naneštěstí pro všechny kuřáky se později ukázalo, že to asi není tak úplně pravda…
A tak přecházíme každý den s cigaretou u úst a snad se i sami sebe ptáme: "Vážně to musíme dělat?" Nemusíme, jistěže nemusíme. Ale když teď celý svět zahodí cigarety, na jak dlouho budeme šťastní? Jistě jen do doby, kdy
někdo objeví další zlozvyk civilizace. Nespokojenost je přece jedna z typických lidských vlastností. A kdo ví? Co když po cigaretách přijde ještě něco daleko horšího?

hatrick 2:3 pro Olympii Zdice.
Po vzájemné domluvě se odvetné utkání hrálo
ve Zdicích ve středu 9. 6. od 17 hodin. Všichni
jsme se na zápas moc těšili, ale i trochu báli. Vždyť
z Chyňavy si někteří přivezli pár šrámů a moc odpočinku mezi oběma zápasy nebylo.
Byla tu středa a náš velký den. Všichni žáci vzali tento zápas velice vážně. Po prvním poločase
jsme vedli 2:0, v druhém jsme přidali ještě dva góly a zvítězili 4:0. Kluci hráli srdcem a touha po postupu byla veliká. Ukázali příchozím, rodičům
a spolužákům, jak se hraje o postup.
Co říci závěrem? Děkuji všem, kteří jakýmkoli
způsobem pomáhají zdickým mládežnickým mužstvům - vedení školy, rodičům, sponzorům a výboru FK Olympie.
S pozdravem "Sportu zdar a fotbalu zvlášť"
Václav Franc,
hlavní trenér mládeže.

Žijeme ve světě drog a násilí a bohužel se pro mnoho lidí staly cigarety jeho neodmyslitelnou součástí…
A co si myslíte vy?
Názory starší generace
❍ Všichni, kdo kouří, jednou určitě přijdou na to, že je to úplně zbytečné. A
co bych řekl kuřákům? Odnaučit to jde.
❍ Je to špatné. Já sám hodně kouřím, ale nedokážu se toho zbavit.
❍ Ať si každý dělá, co se mu zlíbí.
❍ Nekouřím, nikdy jsem to nezkoušel. Tedy pouze jednou a nedopadlo to
zrovna slavně. Lepší je to vůbec nezkoušet.
❍ No, když si někdo kouří, ať si kouří.
❍ Kouření je nepřítel národa.
Názory mladší generace
❍ Já vím, kouření škodí zdraví. Já vím, kouření způsobuje rakovinu. Ale, i
když to tak moc nevypadá, může mít i nějaké kladné stránky. Třeba, neznám
nic, co by dokázalo tak uklidnit jako cigareta, dobře se po nich hubne. A potom, když třeba někde sedíte a nevíte co s rukama, cigareta vás perfektně zabaví.
❍ Já nekouřím. Tedy jenom vodní dýmku a to je skvělý.
❍ Mňam, mňam.
❍ Já kouřím od osmé třídy.Už jsem párkrát chtěl přestat, ale nepovedlo se mi
to. Štvou mě ti malí "dospěláci", co denně potkávám na zastávce. Je jim deset a ta cigareta je větší než oni.
Petra Pánková
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Z DENÍKU
POLICIE âR
Zdice od 5. května do 9. června:
11. 5. - NP se vloupal do dodávkového vozidla
u haly TJ a přes noc ukradl několik vrtaček, rozbrušovaček. Neviděl někdo pachatele?
14. 5. - neplacení výživného na děti v Černíně předáno SKPV.
18. 5. - neplacení výživného na děti ve Zdicích předáno SKPV.
19. 5. - krádež nájezdové váhy je v šetření.
20. 5. - krádež zlatých prstenů je v šetření.
25. 5. - neplacení výživného na syna je v šetření.
26. 5. - NP se pokusil o vloupání do BČ, kde poškodil skleněnou výplň nového BČ, ale dovnitř se
nedostal. Neviděl někdo pachatele?
27. 5. - slovní vyhrožování předáno spr. orgánu.
31. 5. - NP se vloupal do os. auta ve 12 - 12.10 hod.
Rozbil okno a ukradl kabelku ze sedačky.
Nenechávejte po opuštění vozidla kabelky a cenné
věci ani v denní době!
1. 6. - NP se vloupal v noci do bytu ve 4. patře, odemkl vchodové dveře a ukradl kabelku, kde byla fin.
hotovost, kreditní karty, mob. telefon. Je v šetření.
5. 6. - poškození okrasných stromků na zahradě je
v šetření.
Všechny tyto události jsou šetřeny jako trestné činy.
21. 5. - řízení vozidla po použití alkoholu oznámeno spr. orgánu.
26. 5. - slovní a fyzické napadení v souvislosti
s volným pobíháním psa na veřejném prostranství
předáno spr. orgánu.
28. 5. - slovní napadení mezi příbuznými předáno
spr. orgánu.
29. 5. - únik ropných látek - předáno spr. orgánu
MěÚ Beroun.
31. 5. - slovní a fyzické napadení předáno spr. orgánu.
1. 6. - slovní a fyzické napadení předáno spr. orgánu.
3. 6. - zpronevěra finančních prostředků zaměstnancem firmy ve Zdicích je v šetření.
Tyto události jsou řešeny jako přestupky.
Z dřívějších případů byl objasněn případ krádeže železného šrotu ve Zdicích.
Blíží se doba dovolených, proto bych chtěl touto cestou upozornit majitele bytů, rod. domků, motor. vozidel, aby před odjezdem řádně zabezpečili
svůj majetek, aby se domluvili se sousedy, známými, aby jim vybírali poštovní schránky, aby nebylo
na první pohled zřejmé, že majitel je mimo domov,
což pachateli potvrdí, že je čistý vzduch a může
krást!
mjr. Bláha, vedoucí oddělení

Kosmetické okénko
Pleťové masky patří k nejoblíbenějším způsobům péče o pleť v domácí i profesionální kosmetice. Mají rychlý a viditelný účinek na pleť.
Pleťových masek je na trhu bohatá škála - pro normální, smíšenou, citlivou, stárnoucí a mastnou
pleť. Důležité je správně vybrat pro daný typ pleti.
Pleťová maska je odpovědí na každý problém a deficit vaší pokožky. O správné volbě pro váš typ pleti je vhodné poradit se s kosmetičkou, která nejlépe určí typ pleti a doporučí vhodné prostředky k jejímu ošetření.
Účinků kosmetických masek je několik:
• zvyšují prokrvení pokožky
• odstraňují odumřelé vrstvy kůže a tím vyrovnávají její povrch
• upravují činnost mazových a potních žlázek,
stahují póry

Mladí mistﬁi trpûlivé práce
Po úspěšném leteckém dni obřích modelů
pod Studeným se konalo 19. - 20. 6. ve zdickém
Společenském domě neméně úspěšné a významné Mistrovství České republiky žáků, stavitelů
plastikových modelů letadel a vojenské techniky. Mistrovství ČR se zúčastnili vítězové krajských soutěží z celé České republiky.
Pořadatelem Mistrovství ČR se stal zdický Klub
plastikových modelářů, ačkoliv byl založen teprve
v roce 2002. Je to výraz uznání za dosažené výsledky v této oblasti. Od té doby uspořádal klub
dvě úspěšné výstavy výtvorů plastikových modelářů všech věkových kategorií nazvané "Zdická padesátka", což představuje modely válečných a poválečných letadel a vojenské techniky té doby,
včetně dioramat. Díky dosaženým výsledkům a iniciativě vedení klubu mohlo být právě ve Zdicích
uspořádáno Mistrovství ČR žáků - stavitelů plastikových modelů za rok 2004. Je to důstojný vklad
pořadatelů k oslavám 10. výročí jmenování Zdic
městem i k jeho propagaci v celostátním měřítku.
V sobotu 19. 6. hodnotila přísná porota složená
ze zkušených odborníků jednotlivé soutěžní exponáty. Celkem jich bylo přihlášeno 91 kusů, v rozměrech modelů letadel 1:78 a 1:48 a vojenské techniky od 1:72 do 1:35. V té době se zúčastnili mladí modeláři zájezdu do Vojenského muzea
v Lešanech u Týnce nad Sázavou, kde si prohlédli
skutečnou vojenskou techniku.

V neděli 20. 6. po splnění všech podmínek
Organizačních a bodovacích pravidel Svazu modelářů ČR byli vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií Mistrovství ČR, kterými se stali:
v kategorii modelů letadel 1:48 a 1:72 mladších
žáků se stal dvojnásobným vítězem Tomáš
Matyska z Hradce Králového, v kategorii modelů
vojenské techniky 1:72 a 1:35 mladších žáků Jan
Čech z Prahy 5, v kategorii modelů letadel 1:48
starších žáků Václav Novák z Broumova - Bylnice,
v kategorii modelů letadel a vojenské techniky
1:72 starších žáků se stal dvojnásobným vítězem
Martin Vochoc z Plzně a v kategorii modelů vojenské techniky 1:35 starších žáků Jakub Kaplan
z Mariánských Lázní.
Z vítězů bude dodatečně vybrán reprezentant,
člen Svazu modelářů ČR, který bude vyslán na neoficiální mistrovství světa, které se uskuteční
v tomto roce ve Velké Británii.
Mistrovství ČR žáků, stavitelů plastických modelů, včetně zmíněného zájezdu do Vojenského
muzea v Lešanech by bylo nemyslitelné bez mimořádného pochopení Městského úřadu ve
Zdicích a sponzorských darů firmy KOSTAL,
KPM Praha 5, Hronovský s.r.o., Speciál HOBBY,
Realitní kanceláře MAJER a celé řady dalších.
Všem jmenovaným sponzorům i ostatním dárcům
náleží poděkování od pořadatelů Mistrovství ČR
i všech jeho mladých účastníků.
Josef Hůrka

• zvyšují turgor (napětí) kůže
• působí protizánětlivě
• zpomalují tvorbu vrásek.
Pleťové masky se aplikují zásadně na vyčištěnou
pleť. Během této procedury je vhodné v klidu relaxovat, čímž se dosáhne správného psychického uvolnění a maximálního účinku. Obsahují speciální
ošetřující komponenty, které mají blahodárný vliv
na správnou funkci pleti a výsledek je patrný ihned
po její aplikaci. Maska je rychlým pomocníkem,
který v krátkém časovém úseku obnoví přirozenou
rovnováhu pokožky. Pravidelnou aplikací zefektivníme optimální měrou každodenní péči o pleť.
Pleťové masky je vhodné aplikovat v kombinaci
kompletního kosmetického ošetření v kosmetických salonech.
Kosmetická séra a koncentráty - uspokojí i ty
nejvyšší nároky, které ošetření a výživa pokožky
může vyžadovat. Účinně působí na veškeré problémy pleti, ať je to pleť citlivá, dehydrovaná, poško-

zená častým vystavením UV záření, se sklonem
k tvorbě kuperózy (rozšiřování cévek) nebo pleť
vystavená stresu. Tuto luxusní péči můžete poskytnout také svému poprsí. Vždyť dokonalé poprsí je
jedním ze symbolů ženské krásy.
Dopřejte si tyto malé kosmetické zázraky. Vaše
pleť bude vypadat dlouho krásná a zdravá. Jako
u všech kosmetických procedur a přípravků je velice důležitá pravidelná aplikace.
Příště péče o ruce.
Kosmetička Jana Vlčková

KOSMETICKÉ STUDIO ZDICE
- Na Vyhlídce 791
Nabízí kompletní kosmetické služby.
Objednávky a informace na tel.
031 685 704, 723 280 332
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TEXTIL
- GALANTERIE
S˘korová Alena
Vás zve do novû
otevﬁené prodejny
za ‰kolní jídelnou
·ijeme a provádíme
opravy odûvÛ
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu

TJ LOKO ZDICE
nabízí k vyuÏití volnou kapacitu na
novû vybudovaném víceúãelovém
hﬁi‰ti s umûl˘m povrchem.

MoÏnosti:
FOTBAL (60 X 30 m),
VOLEJBAL (3 KURTY),
TENIS (2 KURTY),
KO·ÍKOVÁ.
Informace : pí Kulhánková,
tel. 311 685 430.

STAVEBNINY
STAV ZDICE s.r.o.
Nabízí od firmy KB-BLOK:
Skandinávskou betonovou
střešní krytinu
od 128 Kč/m2 bez DPH

záruka 30 let
Betonové zdící tvarovky
Zámkové dlažby
Tvarovky pro ztracené
bednění
a jiný stavební materiál.
Stavebniny se nacházejí
v b˘valém areálu kasáren
ve Zdicích.
Vjezd do stavebnin je
z boku smûr Slavíky.

Nabídka pracovního místa
Mûsto Zdice hledá do pracovního
pomûru provozního elektrikáﬁe slaboproud, s kumulací tohoto
pracovního místa na úsek
ãi‰tûní mûsta.
BliÏ‰í informace
podá tajemnice MûÚ,

tel. 311 685 105.

MASÉRSKÉ SLUŽBY
Mgr. Michal Babor
klasické a baňkové masáže,
aromaterapie, ušní svíce,
sázení baněk
Zdravotní středisko Zdice
Tel.: 602 215 561

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.

realitní a dražební společnost
jsme malá, ale spolehlivá firma, nabídnûte nám svojí nemovitost, zajistíme
Vám bezstarostn˘ prodej ãi pronájem v západní ãásti Stﬁedoãeského kraje
zejména v okresech Praha-západ Beroun, Kladno, Pﬁíbram a Rakovník
kancelář Pražská 375, Dobřichovice 252 29
Tel. + fax : 257 712 671
e-mail: info@infocredit-reality.cz
www:
kontaktní osoba: Hana Geisslerová Brejlová

infocredit-reality.cz
736 673 909

Auto CB-H Žebrák
Z našeho skladu vybíráme:
- OctaviaDrive,1,9 TDI/66 kW, oranžová cayenne, cena: 444 900,-- Kč
- Octavia combi, 1,6/75 kW Amb., modrá hlubinná, cena: 440 000,-- Kč
- Fabia class. Easy, 1,2/40 kW, oranžová cayenne, cena: 249 000,-- Kč
- Fabia combi classic, 1,2/47 kW, modrá dynamic, cena: 269 000,-- Kč
- Fabia combi classic, 1,2/47 kW, modrá laser, cena: 269 000,-- Kč
- Fabia sedan classic, 1,2/47 kW, modrá dynymic, cena: 281 000,-- Kč

Slevy na všechny skladové vozy 20 000 - 90 000,-- Kč!!!
Auto CB-H Žebrák, Tovární 502
Tel. 311 533 000, 311 533 002

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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