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âernín oslavil 1000 let
své existence
V sobotu 18. září 2004 oslavila obec Černín významné jubileum - 1000 let od první písemné
zmínky o této obci. V nejbližším okolí, jak ukazují bohaté archeologické nálezy na místě nově vybudovaného závodu Kostal, existovala osada, jejíž
vznik se datuje lety 2000 až 1500 před naším letopočtem. Původní Kelty, kmen Bojů, vystřídali později Germáni, kmen Markomanů. Za zmínku
stojí i rozsáhlé žárové pohřebiště z mladší doby
bronzové, které bylo zničeno při výstavbě vepřína.
Pro obec Černín a její historii je však významná
zpráva o zajetí a mučení knížete Jaromíra Vršovci na
Velízi roku 1003. Z vděku za záchranu života postavil roku 1004 na Velizi dřevěnou kapli a ustanovil
k ní strážníka z Otročíněvsi a 4 brázdy polností
v Černíně. Tento zápis potvrzuje, že Černín existoval již v roce 1004. O 35 let později se rozšířil o polské přistěhovalce z Hedče u Poznaně, kteří na vlastní přání přišli do Čech s knížetem Břetislavem I. Od
té doby se jméno obce vždy stalo součástí soupisu
majetku panství při změně jeho majitelů.
Na oslavy tisícileté existence přišli snad všichni
černínští občané, ale i rodáci z celých Čech, včetně početných přátel. Přivítala je náves plná dětských atrakcí, kolotočů, houpaček a malých krámků s hračkami a suvenýry. Hlavním řečníkem
a průvodcem oslavou byl ing. František Růžička.
Po jeho úvodním projevu pozdravila shromážděné
občany místostarostka města Zdice paní Ivana
Rabochová. Náves obce pak zaplnilo 30 černínských mužů, žen a dětí v krojích, kteří zatančili
Českou besedu. K dobré pohodě hrála dechová
hudba "Berounská šestka." Vystoupení tanečníků
i hudby bylo odměněno nadšeným potleskem.
Poté se všichni přítomní odebrali k nově postavenému pomníku "Na Hřibcích", věnovanému tisíciletému trvání obce. Aby se mohli odhalení pomníku
účastnit i starší občané, vzhledem ke vzdálenosti
a namáhavému výstupu, zabezpečili pořadatelé motorovou i koňskou přepravu. I za to je jim třeba poděkovat. Na místě samém si snad každý uvědomil,
jak moudří byli zakladatelé Černína, kteří sobě i budoucím generacím zvolili toto místo s překrásným
výhledem na údolí řeky Litavky a Červeného potoka,
orámovaným západním pohořím Brd.
Dokončení na str. 2

SPOLEâENSK¯ KLUB VÁS
ZVE NA LIDOVOU OPERETU
Járy Bene‰e

NA T¯ LOUCE ZELEN¯
Hrají: Josef Zíma a herci Hudebního divadla Karlín.
ReÏie: Miro Grisa., Pátek: 29. 10. - SD
Zdice - zaãátek v 19 hodin
Vstupné: 100,- Kã.
Pﬁedprodej: SD Zdice Po - ât 7 - 15.30,Pá 6 - 14.30

Tel.: 311 685 186.

Oslava 1000 let od uvedení první zmínky o osadě Černín se černínským povedla. Zatančená Česká beseda sklidila zasloužený potlesk. Možná ji jednou budou tančit i malí návštěvníci z druhého snímku.
Foto: Jiří Černý a ing. Prokop.

Zdice nav‰tívil PhDr. Lubomír Zaorálek

Předseda Poslanecké sněmovny PhDr. Lubomír Zaorálek (uprostřed) se setkal 11. září ve Zdicích se
zastupiteli města. Na snímku spolu se starostou Mgr. Miroslavem Holotinou, místostarostou Richardem
Dolejšem a tajemnicí MěÚ Jitkou Součkovou.
Foto: - sm V sobotu 11. září 2004 zavítal do Zdic předseda Poslanecké sněmovny PČR PhDr. Lubomír
Zaorálek. Přijal pozvání vedení města k oslavě
10. výročí povýšení Zdic na město. Po uvítání na
radnici se setkal na společném obědě se zastupiteli města, následovala prohlídka výstavy "Zdičtí
výtvarníci" v budově radnice a zápis do kroniky
Zdic. Předseda Poslanecké sněmovny PČR se zúčastnil také zahájení programového odpoledne.
V jeho úvodu promluvil starosta města Mgr.
Holotina, který připomněl, jak se změnila výrazně
tvář našeho města za uplynulých deset, respektive
patnáct let od roku 1989. Dále seznámil přítomné
s investičními plány města pro nejbližší období:
"Prioritou je připravení podmínek pro bytovou vý-

stavbu jak rodinných domků, tak bytových jednotek v severní části Zdic. Další důležitou akcí by
mělo být vybudování odpovídajícího zázemí pro
činnost jednotky SDH v areálu bývalých kasáren
a výstavba nové internetové knihovny, která by tak
tvořila spolu se Společenským domem a městským
kinem kulturní komplex Zdic. Počítá se s celkovou
rekonstrukcí koupaliště, které je už svou technologií provozu zastaralé a pomalu nevyhovující.
Budou se připravovat projekty na obnovu lesoparků Knihov a Písmena, které by měly sloužit občanům pro chvíle oddechu a aktivního odpočinku.
Vedení města se bude snažit rozšířit ve spolupráci
s CZECHINVESTEM průmyslovou zónu, a tím
získat pracovní příležitosti pro své obyvatele.
Dokončení na str. 2
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I pohled opačným směrem na křivoklátské lesy
a cestu ku Praze může právem černínským občanům závidět řada obcí a měst. A přispěje-li k tomu
krásný slunečný den, jako byl v den oslav, není
opravdu co dodat.
S dávnou historií obce a s osudem jejich obyvatel až po současnost seznámil přítomné opět pan
ing. Růžička. Čtením z Písma svatého požehnala
památníku i občanům obce paní Adamová, farářka
církve československé husitské ze Žebráka.
Po návratu zpět na náves vystoupily zdické mažoretky, odměněné za svůj bezchybný a líbivý výkon skandovaným potleskem přihlížejících. K bohatému programu oslav přispělo i vystoupení členů
Sboru dobrovolných hasičů v Černíně, kteří přítomným předvedli, jak se hasil požár s unikátní
ruční hasičskou stříkačkou před více jak sto lety.
I jejich výkon byl bezchybný a po zásluze odměněn.
Pořadatelé nezapomněli ani na hladové a žíznivé
diváky, kterým bylo nabídnuto bezplatné občerstvení na rožni opečeného masa, domácích koláčů
a dobrého piva. Nebylo snad jediného účastníka této mimořádně zdařilé oslavy, aby neodcházel s pocitem maximálního uspokojení, že i v dnešní uspěchané době lze vytvořit alespoň na pár hodin dobrou náladu a tolik potřebný pocit vzájemné sounáležitosti. Černínští to dokázali na jedničku. A proto si mohli ještě téhož večera na posvícenské zábavě v hostinci "U Šmídů" s chutí zatancovat.
Josef Hůrka

Zdice nav‰tívil
PhDr. Lubomír Zaorálek
Dokončení ze str. 2
Pro dostatečnou informovanost občanů by mělo
posloužit vedle již zavedených internetových stránek a dobudování bezdrátového rozhlasu také zřízení infokanálu pomocí kabelové televize."
Starosta města poděkoval v závěru projevu
všem, kteří pracovali pro to, aby se Zdice stále měnily k lepšímu a žilo se zde lépe. Poděkování patřilo jeho předchůdcům ve funkci - JUDr. Václavu
Bubníkovi a Petru Červenému, členům zastupitelstev, komisí, tajemníkům MěÚ a všem občanům,
kterým nebylo a není lhostejné, jak se ve Zdicích
žije. Vyslovil přání, aby z našeho města, coby zatím 10 letého nedospělého jedince, vyrostl v příštích 10 letech dospělý, zralý, plně vyvinutý subjekt,
do kterého budou lidé rádi přijíždět a rádi se vracet
a odkud se místním obyvatelům nebude chtít odcházet jinam.
Po vystoupení starosty města popřál v krátkém
projevu PhDR. Lubomír Zaorálek našim občanům
další úspěšný rozvoj města. Se stejným přáním vystoupil i starosta Berouna MUDr. Jiří Besser, který
také přijal pozvání k účasti na oslavě.
V doprovodu starosty Mgr. Miroslava Holotiny
a místostarostů p. Richarda Dolejše a pí Ivany
Rabochové si předseda Poslanecké sněmovny prohlédl ve Zdicích ještě Domov důchodců V Zahradách a besedoval s jeho obyvateli.
Jana Smíšková

Ze zasedání ZM
1. 9. 2004
ZM vzalo na vědomí:
• zprávu o činnosti kontrolního výboru ZM
za I. pol. roku 2004
• zprávu o činnosti finančního výboru ZM
za I. pol. roku 2004
ZM schválilo:
• prodej části pozemku p.č. 12/2 v k.ú. Černín
• vyřazení počítače a následně jeho darování
MŠ Zdice, Žižkova ul.
Vzducholoď je vidět nad Zdicemi opravdu vzácně.
V sobotu 18. září tomu tak ale opravdu bylo.
Foto: J. Součková.

Vzducholoì
nad mûstem

ZM odsouhlasilo:
• rozpočtové opatření č. 2 roku 2004
• rozdělení finančních prostředků z provozování
výherních hracích automatů v celkové
částce 297 tis. Kč tak, že finanční prostředky
budou použity na úhradu víceprací
při rekonstrukci ZŠ čp. 589

Po více jak 70 letech se nad Zdicemi objevila
v sobotu 18. září kolem 10.30 hod. středně velká
řiditelná vzducholoď, směřující z Prahy do
západních Čech a dále do Německé spolkové
republiky. Od měsíce května létala nad Prahou
a sloužila k reklamním účelům. Její imponující
pohyb od východního obzoru po obzor západní
trval asi 13 minut.
Poslední taková podívaná se datuje 25. srpnem
1930, kdy proletěla nad Zdicemi jedna z největších
vzducholodí, německá "Graf Zeppelín". Tehdy se
rovněž pohybovala ve stejném směru.
Současný tichý přelet vzducholodi připomněl
všem pozorovatelům počátky vzduchoplavectví
a jeho nebývalý rozmach, který v dalších letech následoval.
Josef Hůrka

Diskuse zaměřena např.:
• na kontrolní činnost při čerpání rozpočtu
• na informační systém při budování
inženýrských sítí
• informace o přislíbené státní dotaci
na knihovnu a hasičskou zbrojnici
• informace o zrušení porodnického oddělení
nemocnice Beroun s tím, že péči o ženy
přebrala nemocnice v Hořovicích a na Kladně
• na odvoz tříděného odpadu a zajištění nových
keramických košů proti cizí manipulaci a krádeži
• opakovala se připomínka na špatnou
slyšitelnost městského rozhlasu
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Zdice jsou mûstem jiÏ 10 let
a nemají se za co stydût
Zdice získaly statut města před deseti lety
a jejich dosud velmi úspěšný rozvoj bude pokračovat i v dalších letech. Jsme třetím největším městem okresu Beroun. Rozhodně se nemáme za co stydět. Obyvatelům i návštěvníkům slouží zdařilá pěší zóna, nový poštovní
úřad, sportovní areál, domov důchodců, školní
jídelna a další stavby. Nemalé prostředky se nám
podařilo za přispění státu investovat do školní
budovy. Díky investiční pobídce zde vyrostl moderní provoz firmy Kostal, která zaměstnává
mnoho místních občanů a obyvatel okolních
měst a obcí. Ve Zdicích působí velký počet podnikatelů, z nichž mnozí přispívají k rozvoji služeb pro občany a investují své peníze do úpravy
majetku a tím i do vzhledu našeho města.
A co se týká další perspektivy našeho města?
Jsem velkým optimistou. Zdice se staly zajímavými i pro další investory. Nedávno projevila
zájem o působení ve Zdicích velká zahraniční firma, která by zaměstnávala stovky lidí. Příliv dalších investorů, především z výrobní sféry, bude
město koordinovat s Czechinvestem. Osobně mohu garantovat, že rozvoj těchto aktivit budu i nadále podporovat nejen v městském zastupitelstvu, ale také i na krajské a celostátní úrovni.
Zastupitelstvo pamatuje i na bytovou výstavbu, která je základním předpokladem pro další

rozvoj města. Připravovaná urbanistická studie
počítá s výstavbou nájemních i družstevních bytů a rodinných domů. Pro nájemní byty máme reálnou šanci získat státní dotaci. Bydlení by se tak
stalo dostupným i pro mladé rodiny s dětmi a méně movité občany. V této otázce budu jednat
s ministrem pro místní rozvoj Jířím Paroubkem.
Myslím, že když město připraví kvalitní projekty, tak máme reálnou šanci tyto peníze získat.
Na základě jednání, které jsem vedl s ministrem
financí Bohuslavem Sobotkou, se nám pro příští rok
pravděpodobně podaří získat státní dotaci na novou
městskou knihovnu v přibližné výši 15 mil. korun
a dotaci ve výši 5 mil. Kč na rekonstrukci hasičské
zbrojnice, která by měla plně vyhovovat potřebám
zásahové jednotky. O potřebě moderního zázemí
pro hasiče není třeba dlouze diskutovat. Pomáhají
při ochraně lidských životů i jejich majetku.
Věřím, že i do budoucna se nám podaří získat
finanční podporu státu a EU např. na lesopark
Knihov, koupaliště, na rekonstrukci kina či úpravu povrchů komunikací a chodníků.
Přeji si, aby i v následujících letech přibývalo
ve Zdicích spokojených lidí a město se rozrůstalo. Přeji si, aby za dalších deset let bylo naše
město domovem, na který budou všichni hrdí.
K tomu bychom měli přispět společně.
Richard Dolejš, místostarosta města Zdice
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Letošní bilance koupaliště
Počasí letošního roku nebylo pro provozování
koupališť tak příznivé jako v loňském roce.
Jaká je bilance zdického koupaliště, které bylo
otevřené do 31. srpna? Na vstupném bylo vybráno 155.500,- Kč. Dospělí platili 30,- Kč, děti 15,Kč. Od 17 hodin bylo vstupné poloviční. O bezpečnost plavců se starali dva plavčíci, a to ing.
Zdeněk Fleischmann a Mgr. Pavel Němec. V pokladně se po pěti dnech střídaly pí Zdeňka
Skalková, pí Jana Eliášková a pí Jindra Francová..
Stánek s občerstvením zajišťovala paní Kůrková.
Návštěvníci kromě plavání mohli k vyplnění času využít plážové hřiště nebo si mohli zahrát dále
např. stolní tenis.
Pro příští rok město hledá ještě jednoho plavčíka, aby se v průběhu léta mohli lépe vystřídat.
Město nechá zpracovat studii na rekonstrukci
koupaliště, při níž je počítáno s vlastním přívodem
vody a také s filtrací.
Barákova ulice hotova
V dolní části Barákovy ulice bylo dokončeno
vydláždění komunikace a instalace stožárů veřejného osvětlení. Do budoucna se počítá s umístěním
nového zábradlí při schodišti.
Přestavba domu čp. 1 v Černíně zahájena
Ve středu 15. září 2004 začala v Černíně v čp. 1,
tj. v objektu, kde je také hasičská zbrojnice, rozsáhlá přestavba. V daném objektu bude v rámci uvedené investiční akce vybudováno 6 bytových jednotek. Předpokládaná celková hodnota nákladů činí 6,6 milionů Kč, v letošním roce bude proinvestováno 3,5 milionů Kč.
Ve Vorlově ulici práce pokračují
V současné době zde probíhá i nadále budování

vodovodu a kanalizace. Práce probíhají podle
schválené projektové dokumentace a stavebního
povolení vydaného na tyto akce. Nejdéle do roku
po kolaudaci se budou moci obyvatelé ulice napojit na vodovodní a kanalizační řad, dodavatelská
firma provede přeasfaltování komunikace, která je
ve správě SÚS Kladno (Správa a údržba silnic).
Dělá se to tímto způsobem ve Zdicích takto vždy,
pokud se jedná o starou zástavbu. Přípojky jsou dělány vždy po kolaudaci dané investiční akce a jsou
v realizaci vlastníků rodinných domů.
Pro Vorlovu ulici se připravuje vypracování projektové dokumentace s technickým řešením komunikace s jednostranným chodníkem a odvodněním.
Provoz výherních hracích automatů
Zastupitelstvo města přijalo v prosinci loňského
roku vyhlášku omezující provoz výherních hracích
automatů. Majitelé heren se obrátili na zastupitele
města, zda by nemohlo dojít ke změně vyhlášky,
která upravuje místo a čas možného provozu heren.
Jejich požadavek byl řešen na pracovní schůzce zastupitelů, kteří potvrdili platnost přijaté vyhlášky
beze změny.
Rekonstrukce budovy ZŠ v Žižkově ulici dokončena
Firmě STAVINVEST se podařilo dokončit tuto
investiční akci s třítýdenním zpožděním, které bylo způsobeno opožděnou dodávkou příslušného
zařízení. K předání provedených prací došlo
21. září 2004.
Finanční příspěvek na oslavy v Černíně
Vedení města schválilo žádost osadního výboru
v Černíně o poskytnutí finančního příspěvku na
oslavy 1000 let od uvedení písemné zmínky o osadě Černín. Byla odsouhlasena finanční částka ve
výši 10.000,- Kč.
- sm -

Silnice ohroÏují na‰e Ïivoty
Středočeský krajský úřad řízený hejtmanem Petrem Bendlem si neplní své povinnosti,
které mu vyplývají v oblasti správy silnic,
a ohrožuje bezpečnost občanů. Jen na Berounsku a Hořovicku došlo na silnicích spravovaných krajem k několika vážným nehodám se
zraněním dětí. Nemuselo! Pokud by ovšem
krajský úřad dělal to, co má. Správa a údržba
silnic Kladno, zřízená a hlavně řízená krajem,
přes veškerá doporučení nerealizovala včas
dopravní opatření v kritických úsecích silnic.
O těchto faktech svědčí několik příkladů.
Situací před komárovskou školou se zainteresované orgány zabývaly již v lednu letošního
roku. Doporučily, aby zde byly naistalovány
zpomalovací příčné prahy a zvýrazněné dopravní
značky. Nic z toho se ale nestalo. V květnu zde
během jednoho dne došlo k dvěma dopravním
nehodám se zraněním dětí. Prahy i značky sem
dala krátce po tom na své náklady obec. Spr. a údr.
silnic Kladno neudělala nic, protože prý nemá
peníze. Z fondu infranstruktury přitom bylo v loňském roce vinou krajského úřadu vyčerpáno jen
padesát procent prostředků. Mnohem účelněji se
daly využít i další peníze. Středočeský hejtman má
totiž k dispozici fond s osmi miliony korun. Dalších

pět milionů je určeno na mediální prezentaci.
Obdobná situace je i ve Zdicích. Městský úřad
usiluje o instalaci příčných prahů u přechodu
poblíž radnice na silnici III. třídy směrem na
Knížkovice. Každý den tudy přecházejí vozovku
děti při cestě do a ze základní školy. Silnice je ve
svahu a vozidla tudy projíždějí velmi rychle.
Správa a údržba silnic opět nereaguje kvůli nedostatku peněz. Na realizaci dlouho schváleného
dopravního opatření čekaly i Hořovice na silnici
II. třídy v Pražské ulici. Situaci zde komplikoval
zbytečný přechod. Zmizel až půl roku po
rozhodnutí o jeho likvidaci. Téměř univerzálním
důvodem Správy a údržby silnic Kladno je ve
všech případech údajný nedostatek peněz
a dlouhotrvající výběr firem, které mají dopravní
opatření realizovat.
Nechápu, proč musíme být obětmi experimentu,
který probíhá ve Správě a údržbě silnic Kladno.
Krajský úřad se zde snaží o podprahovou privatizaci.
Výběr prováděcích firem se přitom zbytečně
prodlužuje. Je třeba nahlas říci, kde je vina. Řešení
spatřuji jednoznačně v lepším využití finančních
zdrojů, ke kterému však nedochází.
Richard Dolejš
člen zastupitelstva Středočeského kraje za ČSSD.

Pietní akt
U příležitosti 86. výročí vzniku Československa se uskuteční ve středu 27. října 2004
v 15 hodin pietní akt položení věnců k památníkům obětí 1. a 2. světové války. Vedení
města zve veřejnost k účasti na této vzpomínkové akci.

Svoz nebezpeãného
odpadu
Městský úřad Zdice ve spolupráci s firmou
Komunální služby Hořovice uskuteční v sobotu
16. 10. 2004 svoz nebezpečného odpadu.
Možno odevzdat: aku baterie, ojeté pneumatiky, suché galvanické články, vyřazené televizory,
televizní obrazovky, vyřazené lednice - kompletní
i nekompletní, vyřazené monitory PC, plechovky
od barev nebo se zbytky barev a laků, nádoby od
motorových olejů, fridexu, oleje motorové, převodové apod., zářivky, výbojky, zahradní chemie.
Sběrná místa:
Černín
Zdice - kotelna
Zdice - ZŠ Žižkova ulice
Zdice - u kostela
Zdice - kovošrot
Knížkovice

9.30 - 9.40 hod.,
9.45 - 9.55 hod.,
10 - 10.20 hod.,
10.25 - 10.55 hod.,
10.25 - 10.50 hod.
11 - 11.15 hod.

Svoz nebezpečných odpadů je pro občany bezplatný, odvoz a likvidaci platí MěÚ. Právnické
osoby platí dle ceníku roku 2004.

V˘sledky anket
Majitelé internetových stránek se již několikrát mohli vyjádřit prostřednictvím anket
k různým problémům našeho města. Pro ostatní, kteří nemají internet, zveřejňujeme výsledky
těchto průzkumů.
Co bychom měli na webových stránkách
města zlepšit?
• vše, nelíbí se mi
10 x
• vzhled
10 x
• strukturu
3x
• nic, líbí se mi
25 x
Jak často navštěvujete webové stránky?
• pravidelně (bydlím ve Zdicích)
10 x
• pravidelně (nebydlím ve Zdicích)
5x
• jsem na stránkách poprvé a nejspíš naposled 2 x
• jsem na stránkách poprvé a přijdu znovu 4 x
Souhlasíte s instalací bezpečnostního
kamerového systému na veřejných
prostranstvích ve Zdicích?
• ano
• ne
• nevím

115 x
28 x
24 x

Jaký název nového náměstí byste zvolili?
• ne
56 x
• Husovo
34 x
• nám. J. V. Rosy
39 x
• nám. u kostela
24 x
• jinak
42 x
(z toho nejvíce nám. Kosmovo)
Petr Kolařík
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Zájezd do Divadla ABC na komedii

CHARLEYOVA TETA
Hrají: Dalibor Gondík, Jan Hru‰ínsk˘,
Lubomír Lipsk˘, Klára Jandová a dal‰í.
Pátek: 8. 10. odjezd - Zdice v 17 hodin.
Cena: 250,- a 290,- Kã.
Pﬁedprodej vstupenek:
Spoleãensk˘ dÛm Zdice
Po-ât 7-15.30
Pá 6-14.30 hod.

Tel.: 311 685 186, 603 382 191

Publikace o Zdicích
U příležitosti 10. výročí udělení statutu města
a 965. výročí založení obce vyjde v měsíci říjnu
publikace o Zdicích. Poslední dvě publikace vyšly
před 65 lety, kdy Zdice slavily 900 let od založení.
Na 230 stranách současné publikace "ZDICE kapitoly z historie a současnosti města" se čtenáři
seznámí ve 13 kapitolách s událostmi, které prožilo a prožívá naše město. Kniha je doprovázena více jak 120 fotografiemi a obrázky. Nechybí ani letecké pohledy Zdic, Knížkovic a Černína. Autory
jednotlivých kapitol jsou Bohumil Mudra, Pavel
Dušánek, Josef Hůrka, Mgr. Jana Smíšková a Ivan
Souček. Snímky ze současných Zdic a okolí zachytil fotoaparát Mgr. Jitky Kobrskové. Kniha
vznikla jako dílo nadšenců, kteří reagovali na iniciativu starosty města k vydání knihy.
Přesné datum prodeje bude oznámeno prostřednictví městského rozhlasu a plakátů. Knihu za 199,Kč si bude možné zakoupit ve Společenském domě,
na Městském úřadě a v obchodu "Spotřební zboží
U Kovárny" ve Velizské ulici. Příznivá cena je možná díky dotaci z městského rozpočtu a díky 40 sponzorům, jejichž jména jsou uvedena v závěru publikace a kterým patří veliký dík vedení města.
- sm -

Pozvánka
na v˘stavu fotografií
Kulturní komise města a Společenský klub Zdice
Vás srdečně zvou na VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
zdické rodačky paní Ivy Šnaidaufové - Kaiserové.
Výstava bude slavnostně otevřena vernisáží 20.
října 2004 v 16 hodin. V dalších dnech bude otevřena denně až do 26. října vždy odpoledne od 14 do
17 hodin. Určitě se nezapomeňte na zajímavý soubor velkých fotografických portrétů přijít podívat.
- sm -

Základní organizace
âeského zahrádkáﬁského
svazu ve Zdicích
pořádá ve dnech 9. a 10. října 2004 v prostorách
Společenského domu

VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY
sobota 9. října od 9 do 17 hodin
neděle 10. října od 9 do 15 hodin
Další doprovodné akce:
- výstava a prodej kaktusů
- ukázky suché vazby
- tématické obrázky
Vstupné: dospělí 10,- děti 5,- Kč
Srdečně zveme naše občany

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci říjnu 2004 oslaví:
89 let - Jarmila Jiráňová, Zdice
84 let - Karel Jungmann, Zdice
84 let - Marie Velcová, Zdice
84 let - Marie Zvonařová, Zdice
83 let - Zdeňka Prčková, Zdice
82 let - Růžena Nováková, Zdice
80 let - Hedvika Skalková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice.

OPUSTILI NÁS
19. 8. Antonín Rossý, Zdice
10. 9. Jiří Kořán, Zdice
11. 9. Josef Veselý, Zdice

90 let
78 let
68 let

VZPOMÍNKA
NARODILI SE
26. 8. David Růžička, Bavoryně
28. 8. Jiří Pech, Zdice

Dne 20. října vzpomeňte s námi na pana
Bohumila Rabocha a paní Věru Rabochovou,
kteří nás opustili před 10 a 4 lety.

SPOLEâENSK¯ KLUB ZDICE VÁS ZVE
Sbor dobrovolných hasičů Zdice vás zve na
POSVÍCENSKOU ZÁBAVU
SD Zdice - 16. října ve 20 hodin
Hraje skupina JUNIOR. Vstupné 60,- Kč.

Společenský klub Zdice zve na
TANEČNÍ KURZY
Každou sobotu (kromě 9. 10.) od 15 hodin.
Vyučují manželé Kainovi.

MùSTSKÉ KINO ZDICE - PROGRAM ¤ÍJEN 2004
So 2. 10. Hříšný tanec vstupné 60,-Kč
so 9. 10. Ohnivý oceán 60,-Kč
so 16. 10. 50x a stále poprvé 60,-Kč

so 23. 10. Král Artuš 65,-Kč
so 30. 10. Garfield ve filmu 60,-Kč
Začátek vždy v 17.30 hodin.
Občerstvení v kině otevřeno.

Omluva obãanÛm
Vážení spoluobčané, rád bych vás informoval
o přípravě oslav města, které proběhly 11. září na
náměstí ve Zdicích. Chtěl bych se zastavit pouze
u absence stánkařů. Už v polovině července jsem
měl ústně zajištěny dva stánky s keramikou, jeden
s exotickými bonbóny, stánek s cukrovou vatou
a balonky, stánek s pouťovými cukrovinkami
a hračkami. Celkem mělo při oslavách města stát
na náměstí osm stánků již od dopoledních hodin.
Bohužel, někteří podnikatelé v této oblasti si nestojí za svým slibem a nepřijeli přesto, že týden co
týden mě "otravovali", zda jsem nevzal jejich další konkurenci, s kterou jsem již nejednal po domluvě s těmito stánkaři.
Bohužel 11. září se tito vybraní stánkaři na náměstí nedostavili, a když jsem jim volal, tak buď po

mém představení telefon vypnuli, nebo na rovinu
řekli, že jeli za lepším výdělkem. Alespoň na poslední chvíli se mně podařilo sehnat stánek s hračkami a balonky.
Rád bych poděkoval paní Veverkové za to, že
měla po naší domluvě otevřený stánek se zmrzlinou
a také panu Petrenkovi za otevřené občerstvení při
oslavách.
Na závěr bych se rád omluvil všem spoluobčanům, kterým jsem sliboval na reklamních plakátech
stánky při oslavách města. Bohužel s některými jedinci je těžké jednat a spolupracovat.
Doufám, že to byl ojedinělý nezdar a při další
akci budou zdičtí občané plně spokojeni.
Přemysl Landa,
vedoucí Společenského klubu Zdice

Zdické meteorologické okénko
V měsíci srpnu byly 3 jasné dny, 5 dní skoro jasných, 10 dní polojasných, 6 dní oblačných, 5 dní skoro zatažených a 2 dny zatažené. Celkem bylo 8 dní tropických s teplotou nad 30° C a 9 dní s letní teplotou 25° C až 29,9° C.
Nejnižší teplota vzduchu: 7° C 23. 8. (pondělí), 11° C 16., 24., 30. 8. (pondělí, úterý, pondělí).
Nejchladnější den: úterý 24. 8., kdy se teplota pohybovala od 11° C do 18° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 34° C 12. 8. (čtvrtek), 31° C 5., 6., 10., 11., 18., 19. 8.,
(čtvrtek, pátek, úterý, středa, středa, čtvrtek), 30° C 4. 8. (středa).
Nejteplejší den: čtvrtek 12. 8., kdy se teplota pohybovala od 15° C do 34° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 979 milibarů, t.j. 734,3 torrů 13. 8. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1000 milibarů, t.j. 750,1 torrů 23. 8. (pondělí).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 22,21 l vody 13. 8. (pátek), 21,94 l vody 20. 8. (pátek).
Celkem v měsíci srpnu napršelo: 61,43 l vody na 1 m2. Zaznamenáno bylo 6 bouřek.
Josef Hůrka
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V˘stava
"Zdiãtí v˘tvarníci"
K 10. výročí udělení statutu města se uskutečnila ve výstavní síni MěÚ Zdice výstava nazvaná "ZDIČTÍ VÝTVARNÍCI". Byla slavnostně zahájena vernisáží v úterý 7. září 2004
a trvala až do neděle 12. září.
V kulturním vystoupení se na vernisáži představili velice pěkným vystoupením v sólových i společných skladbách sourozenci Frýbertovi - Milan
(klávesy) a Michaela (příčná flétna). Návštěvníci
výstavy si mohli prohlédnout celou škálu velice
pěkných prací - obrazy Dominika Macha,
Stanislava Cinka, Otty Skaláka, obrázky a novoročenky Václava Táborského, obrazy na hedvábí Evy
Kadlecové, keramiku Martina Kadlece, sochy Mgr.
Květy Makovské a Dalibora Šebesty, fotografie
Zuzany Mojžíšové a ing. Renáty Molové. Výstava
se setkala s velkým zájmem návštěvníků, kteří
oceňovali umění svých spoluobčanů.
Velký zájem byl o možnost zakoupení obrázků
starých Zdic, které do kroniky města zakreslil
dlouholetý kronikář pan Dominik Mach. Obrázky
byly zdařile nakopírovány ve Spektře v Berouně.
Při oslavě výročí povýšení Zdic na město byly
prodávány také upomínkové předměty - nové pohledy Zdic, propisovací tužky, sklenice se znakem
města a nová mapa Zdic.
Kulturní komise a Společenský klub Zdice děkují všem vystavujícím za zapůjčení jejich prací
na výstavu.
Jana Smíšková

Velkou pozornost na výstavě "Zdičtí výtvarníci" upoutaly obrázky starých Zdic od řídícího učitele a kronikáře Dominika Macha.
Foto: - sm -

Pozvánka
na pﬁehlídku
V sobotu 23. října proběhne v prostoru kopce
"Písmena" přehlídka vojenských historických vozidel. Součástí přehlídky bude ukázka vojenské
výzbroje a výstroje a ukázka práce zdických hasičů. Občerstvení zajištěno. Začátek ve 13 hodin.
Libor Tengler

VáÏení spoluobãané,
nezadržitelně se blíží čtrnáctá hodina 5. listopadu t. r., kdy ve 27 volebních obvodech budou
opět po 6ti letech zahájeny volby do Senátu
Parlamentu České republiky. Jedním z těchto
obvodů je i volební obvod č. 16 Beroun s cca
100.000 voliči 136 obcí převážné části okresů
Beroun a Praha - západ.
Bohužel, u mnoha našich občanů z řad voličů
i nadále přetrvává kriticky odmítavý postoj k samotné existenci Senátu PČR. Neuvědomují si, že
sama existence, základní funkce i činnost Senátu,
jako horní komory Parlamentu ČR, jsou zakotveny
přímo v Ústavním zákoně č. 1 / 1993 Sb., Ústava
ČR. Samotná neúčast ve volbách do tohoto ústavodárného orgánu a tím i absence kritické vůle, konkrétního projevu občanů z řad voličů k současné
složité a neutěšené politické, ekonomické i sociální situaci v ČR totiž vůbec nepřispívá k naplňování
objektivního požadavku širšího zastoupení KSČM
jako jediné skutečně levicové parlamentní strany
a vytvoření potřebného prostoru pro nastolování
a prosazování priorit jejího volebního programu.
Pro mne budou tyto volby do Senátu PČR zvlášť
významné a důležité. Budu se v nich ucházet o hlasy voličů jako kandidát KSČM. Důvěry, kterou
jsem dostal, si vážím jako ocenění nejen své dosavadní práce, ale i ocenění zásluh všech, kteří se
v průběhu mého života aktivně podíleli na utváření
mé celoživotní levicové orientace či mně pro mou
práci zajišťovali tolik potřebné a vhodné zázemí.
Svou kandidaturu současně vnímám jako osobní

závazek pomáhat především těm poctivým a slušným lidem, kteří nemají a ani nebudou mít na růžích ustláno. Jejich problémy nejsou pro mne cizí.
To budu dělat bez ohledu na to, zda budu do
Parlamentu zvolen či nikoli. Budu-li zvolen, chtěl
bych ve své práci využít získané odborné znalosti
i velmi cenné zkušenosti nejen z oblasti vnější
a vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku a kriminality, ale i z práce na úseku městského zastupitelstva.
Letošní volby do Senátu i volby do krajských
zastupitelstev se uskuteční, bohužel, v době, kdy
v naší společnosti dochází i nadále ke kvalitativně
negativním změnám. Prohlubuje se politická, hospodářská i sociální krize společnosti. Dochází ke
změně základních hodnot ve všech oblastech společenského života. Pokračuje degradace a rozpad

Královská hra
Někteří mladí zdičtí šachisté se zúčastnili ve
dnech 17. - 28. 8. letošního roku šachového tábora v Odolenově. Mimo jiných táborových činností byly sehrány šachové turnaje.
Skupina "A". Celkový počet 40 účastníků.
9. Vít Rosenbaum, 15. Lukáš Třešňák
Skupina "B". Celkový počet 48 účastníků.
12. Anna Rosenbaumová, 18. Jiří Wallerer,
27. David Turický, 32. Jana Komašková,
34. Michal Kučera
Rudolf Bohdanecký

právního vědomí politických a hospodářských činitelů a následně i občanů. Dlouhodobě se projevuje liknavý, přezíravý a převážně účelový přístup
ústavních a dalších státních orgánů k ochraně základních zájmů státu.Ve vnitřním bezpečnostním
prostředí dochází k zostřování stávajících i k vzniku nových bezpečnostních rizik. Neuspokojivá je
úroveň vymahatelnosti práva, policie ČR, justice,
ale i mnoho dalších zaměstnanců státní správy
jsou často předmětem oprávněné kritiky pro nízkou kvalifikaci, korupční skandály, těžkopádnost,
prováděné často účelové a neefektivní reorganizace bezpečnostních struktur a řídícího systému, nedůsledného výběru, odborné přípravy, výchovy
i kontroly příslušníků policie. Přetrvává růst závažné obecné i hospodářské kriminality a nízká výslednost odhalování této trestné činnosti. Zvyšuje
a rozšiřuje se migrace a tím i podmínky pro další
růst kriminality a působení mezinárodního zločinu
na našem území.
Vážení občané,
jestliže má někdo možnost tuto neutěšenou politickou, ekonomickou, sociální, ale i mravní situaci
kvalitativně ovlivnit či změnit, tak jste to především
Vy - voliči. Chtěl bych proto všechny Vás, kterým
není současná situace lhostejná a chcete změnu
k lepšímu, co nejsrdečněji pozvat k aktivní účasti
v letošních volbách.
Chci Vás současně ubezpečit, že pokud budu do
Senátu zvolen, Vaši důvěru nezklamu.
JUDr. Rudolf PELTAN,
kandidát KSČM do Senátu PČR,
volební obvod č. 16 - Beroun
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Uãíme se o vesmíru Víte, Ïe…
Kde je slunce, když je u nás noc?
Mohli by žít lidé na jiných planetách?
Proč se střídají roční období?
Proč nevidíme Měsíc vždycky tak kulatý jako Slunce?
Odpovědi na tyto otázky dostali žáci 5. tříd zdické ZŠ v pražském Planetáriu, které navštívili se
svými vyučujícími ve středu 15. září. V pořadu nazvaném Pohyby Země je zaujala i noční obloha, na
fotografiích si prohlíželi raketoplány, zajímal je život lidí v kosmické lodi i mimo ni.
Ke zdařilému výletu přispělo i teplé podzimní
počasí.
M. Paulová

Sbor dobrovolných hasičů v Černíně byl
schválen c.k. místodržitelstvím v Praze dne 28.
12. 1901. V době 1. světové války narukovali
mnozí členové spolku. Někteří z nich se, bohužel, nevrátili.
Na jejich počest nechali jejich kolegové postavit v roce 1924 pomník z kamene z vrchu
Knihova, na jehož těžbě se podíleli všichni členové sboru. V době okupace byl v roce 1939 narychlo členy hasičského sboru v noci demontován a uložen do země. Po válce byl vyzvednut

a slavnostně osazen na své původní místo na vršku blízko kapličky.
V letech 1914 - 1918 položilo své životy za svobodu vlasti 13 černínských občanů, jejichž jména
jsou zaznamenána na pomníku: Bíza František,
Červený Vojtěch, Huml Václav, Hříbal František,
Mareš Antonín, Mareš Boh., Mareš Josef, Pánek
Josef, Suchý Josef, Vlasák František Kreisinger
František, Kreisinger Václav a Ženíšek Josef.
Na pomníku je umístěn nápis: „Mrtvým věčné
paměti, živým na posilu.“ Po 2. světové válce přibylo jméno další oběti. K předcházejícím občanům bylo uvedeno jméno Jaroslava Čápa.

Vážení spoluobčané
Dovolte, abychom Vám při nastávajících senátních volbách připomněli jméno pana Jiřího Oberfalzera. Tento kandidát je plně podporován
Místním sdružením Občanské demokratické strany ve Zdicích. Dejte mu svůj hlas. MS ODS Zdice.
„Úkolem politiky je vytvářet podmínky, aby mohli lidé uspět,“ říká Jiří Oberfalzer, kandidát ODS do Senátu v obvodu Beroun a Praha západ.
Kandidujete do Senátu, co zde chcete prosazovat?
Především změnu daňové politiky, zjednodušení a zlevnění státní správy, zlepšení rozpočtování obcí a všeobecné zjednodušování legislativy.
Chci, aby v České republice vznikalo prostředí příznivé pro aktivní, pracovité a zodpovědné občany. Aby náš právní systém nepřekážel lidem v jejich užitečné aktivitě. To je
ostatně hlavní úkol politiky - vytvářet podmínky pro úspěch občanů.
K tomu je třeba ulevit firmám a podnikatelům, aby daňová a sociální politika nelikvidovala živnostníky, malé a střední firmy a neodháněla velké investory do zemí s příznivějším podnikatelským prostředím. Je třeba ulevit i zaměstnancům, aby se jim vyplácelo pracovat, aby mohli lépe rozhodovat, jak naložit
s vydělanými prostředky, a aktivně ovlivňovat svou budoucnost.
Musíme mít takovou politiku zaměstnanosti, která neplodí ještě větší nezaměstnanost.
Po více než 6 letech vlády sociální demokracie je toho hodně k narovnání a ještě více k vyřešení.
Co jsou podle vás nejhlavnější současné problémy?
Nezbytná je penzijní reforma - jejím odkládáním se zadělává na sociální katastrofu. Pro financování zdravotnictví a školství to platí
zrovna tak. Reformu potřebuje i soudnictví - těžkopádnost a neefektivnost soudního systému podrývá důvěru v demokracii.
Neřešení těchto otázek je nezodpovědné. A staronová vláda se zapřísáhla, že žádný z těchto palčivých problémů rozhodně řešit nebude. Doufám, že to voliči vnímají, a využijí v těchto volbách příležitost změnit složení Senátu.
Co jsou nejhlavnější problémy vašeho regionu?
Historická zanedbanost vybavenosti obcí. Inženýrské sítě se na většině míst teprve budují, nebo se na ně dokonce teprve shánějí peníze.
S tím souvisí nedostatečné financování obcí, které neumožňuje rozvoj obce z jejího rozpočtu. Rovnostářský systém, který zavedla Zemanova vláda poškodil právě města a obce mého volebního obvodu, protože zohledňuje pouze počet obyvatel
a nebere v úvahu zanedbanost jejich základního vybavení ani přetíženost sezónními pobyty či dopravou do hlavního města. Nedává obcím možnost ovlivňovat výši svých příjmů.
Co chcete udělat pro svůj region a pro jeho obyvatele?
Senátor je vlastně jediný přímo volený politický reprezentant svého regionu, musí proto naplňovat svůj mandát nejen
v zákonodárné činnosti, ale i v konkrétní práci pro svůj region.
Mohu pomoci jako prostředník při získávání státních nebo evropských dotací z nejrůznějších programů, mohu
pomoci při hledání strategických investorů do uzavřených výrobních provozů a také při propagaci regionu, získávání prostředků z fondů na rozvoj turistiky a drobného podnikání.
Obce i občané často potřebují zastánce při jednání s ústředními orgány. Chci být na jejich straně všude tam, kde
běžné nástroje k ochraně jejich zájmů či prosazení jejich oprávněných nároků nestačí.
Čím se chcete odlišit od ostatních kandidátů?
Jedním z nejdůležitějších zdrojů v České republice je lidský kapitál. Ve všech místech Berounska a Prahy západ působí aktivní skupiny občanů, které přispívají k obohacení života ve svém okolí. Pracují v kultuře, s mládeží, s hendikepovanými nebo staršími občany. Umím docenit význam této práce. Založil jsem proto nadační fond Letorosty, který bude v regionu podporovat spolkovou činnost, neziskové organizace, místní tradice i obnovu a zachování kulturního dědictví.
Nechci vám svou účast na vašem každodenním životě jen slibovat, ale chci ji demonstrovat praktickými skutky, a to již teď.
Řekněte lidem, proč by vás měli volit?
Jsem zralý člověk. Za celý život jsem se nezaprodal a s minulým režimem jsem se nezapletl. ODS je moje první politické angažmá. Poznal jsem v praxi svět státního podniku, občanského hnutí, svět médií i působení ve státní správě, mám zahraniční
zkušenosti, zkušenost z neziskového sektoru i z byznysu.
Mám velkou rodinu, žena pracuje ve školství, sám jsem byl v naprosté většině zaměstnancem, vím dobře, o čem je život.
Nemám žádnou další veřejnou funkci, neřídím žádnou státní ani jinou instituci ani vlastní firmu, budu se věnovat výhradně výkonu svého mandátu, výhradně svému regionu. Už teď pomáhám a praktickými skutky dokazuji, že pro mě není žádné místo
obvodu a žádná obec tak malá, abych o ni neměl zájem.

Budu opravdu s vámi a pro vás.

Jiří Oberfalzer, absolvent Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. 50 let, ženatý, čtyři děti.
Člen ODS v Řevnicích, místopředseda ODS
na okrese Praha západ a ve Středočeském kraji.
V současnosti se plně věnuje své kandidatuře na senátora
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"Postupová" sezóna Florbalového oddílu Zdice
Florbalový ročník 2003/2004 je již dávnou
minulostí. Pro tým FBC Zdice se stal dalším
mezníkem v jeho sportovní činnosti a také nejúspěšnějším v dosavadní tříleté historii. Florbalistům mužů se podařilo zvítězit ve II. divizi
Severozápadního přeboru (5. liga) a postoupit
tak do Severozápadní ligy (4. liga).
V uplynulém ročníku si florbalový oddíl počínal
vcelku suverénně a zvítězil s náskokem 8 bodů.
Jedinou porážku v 18 zápasech utrpěli zdičtí ve
2. kole od FLK Maják Kladno poměrem 4:6.
V průběhu sezóny podávali hráči vyrovnané výkony a dokázali vítězit i přes nepříznivé vývoje zápasů. Nejlepším příkladem bylo klání 9. kola proti týmu Rokycan, ve kterém zdičtí zvítězili 6:4, přestože prohrávali 0:3. Tým nastřílel 133 branek, což
bylo nejvíce v celém Severozápadním přeboru
(skládal se ze 4 divizí). Obrana inkasovala 47x a byla nejlepší v naší divizi (3. místo v celém Severo-západním přeboru). Ve využití přesilových her tým obsadil 1. místo s úspěšností 33 %. Také v individuálních statistikách dominovali naši hráči. Kapitán týmu Petr Novák zvítězil se 43 body (24 branek + 19
asistencí) v kanadském bodování ligy, 2. místo obsadil Jiří Vašák se 40 b. (22 + 18). Na 4. místě skončil Tomáš Vesecký 33 b. (17 + 16) a do první desítky se také prostřílel i Pavel Kozák 27 b. (17 + 10).

Hráčskou základnu tvořilo celkem 14 jmen.
Polovinu týmu tvoří hráči z Chebu, kteří za Zdice
nastupují již druhým rokem. V současné době se
tým rozrostl o další 2 hráče z Chebu a na hostování pro následující sezónu je i hráč z Rokycan.
Mimo účasti v Severozápadním přeboru (pořádaném Českou florbalovou unií) se tým zúčastnil
také Severozápadní ligy neregistrovaných, kterou
se zdickým podařilo také vyhrát. Finálovým soupeřem v play off byl tým Einsteini Cheb, jehož převážnou část tvoří naši "parťáci" z ligové soutěže.
Florbalový oddíl tvoří též družstvo žáků, a i v této kategorii byla uplynulá sezóna pro FBC úspěšná. Florbaloví nástupci zdického "A" týmu si vedli
v ligovém ročníku 2003/2004 na jedničku. Tým
starších žáků také zvítězil v Severozápadním přeboru! Jelikož většina hráčů již v současné době nesplňuje žákovský věk, byl tým přihlášen do kategorie juniorů.
Cílem "A" pro příští sezónu 2004/2005 je udržet
se v Severozápadní lize, s výhledem na postup do
vyšší soutěže. Pomoci by nám měly již výše zmiňované posily. Mládež tuto sezónu čeká velký
"křest ohněm", neboť vynechala dorosteneckou kategorii a byla přihlášena do starší juniorské.
FBC Zdice děkuje panu Jaroslavu Červenkovi
za umožnění zimního týdenního soustředění v Jablonci nad Nisou, poskytnutí autobusové dopravy na

Mgr. LENKA ·MÍDOVÁ

Severozápadní přebor starších žáků
- Divize I - konečná tabulka:
1. FBC Zdice
15 12 1 2
(post. do SSz1)
2. FBC Sokol Rokycany 15 11 2 2
3. 1. FBC Toužim
15 10 1 4
4. T.B.C. Králův Dvůr 15 4 2 9
5. Cobra Radnice
15 4 1 10
6. FBC Sokol Beroun
15 0 1 14

86:39 25
69:53 24
76:50 21
58:75 10
67:75 9
33:97 1

Severozápadní přebor mužů - Divize II - konečná tabulka:
1. FBC Zdice
18 15 2 1 133:47 32
(post. do MSz4)
2. TJ Sokol Plzeň IV
18 11 2 5 92:60 24
3. FLK Maják Kladno B 18 10 1 7 89:71 21
4. FBC Sokol Rokycany 18 9 2 7 92:89 20
5. TJ Jiskra Domažlice 18 9 0 9 69:65 18
6. SK Kladno Raisins
18 3 1 14 58:130 7
7. Red Dragons Hořovice 18 2 0 16 46:117 4
J. Vašák, M. Sládek,
Mgr. A Mol

mínek, které by znemožnily zaměstnávání na černo.

kandidátka za ČSSD do
Senátu ve volebním obvodu
č. 16 - Beroun a Praha - západ.
Působím v oblasti, kde se neustále setkávám s lidmi a jejich životními osudy, které mně nejsou
lhostejné. Je mně z duše protivné, jak se lidé složitě dostávají
k řešení svých problémů a potřeb.
Proto chci přispět k podstatnému zjednodušení zákonů a předpisů, které svou složitostí a nepřehledností ztrpčují lidem život.
Jsem proti placení za základní
zdravotní péči a proti privatizaci
nemocnic. V otázce vzdělávání
mladé generace podporuji udržení
rovnosti přístupu ke vzdělání,
jsem proti zavádění školného, které znevýhodňuje méně majetné.

ligové turnaje a další pomoc. V neposlední řadě
Městskému úřadu ve Zdicích, TJ Lokomotivě
Zdice a našim věrným fanouškům za podporu. Na
závěr přejeme všem zdickým oddílům mnoho úspěchů v jejich sportovní činnosti.

Pozornost je třeba věnovat dvěma velkým skupinám občanů mladým rodinám s dětmi a důchodcům. Zaslouží si, aby jejich
životní podmínky byly alespoň
přijatelné.
U osobní bezpečnosti chci podpořit zlepšení prevence, rozšíření
záchranářské činnosti a zlepšení
vybavenosti pro zvládání živelných pohrom.

Chci podpořit efektivní využívání absolventských praxí. Podporuji vznik pracovních míst pro
občany se ZPS, např. chráněné
dílny a vytvoření takových pod-

Kdo bude Vás, občany, zastupovat a hájit Vaše zájmy, o tom
rozhodnete Vy sami, voliči.
Nenechte proto za sebe rozhodovat jen úzkou skupinu lidí.
Mgr. Lenka Šmídová
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Ve Zdicích
znûla dechovka
Na koncertu 6. ročníku Poncarových Zdic se
sešli ve Společenském domě v sobotu 18. září milovníci tohoto hudebního žánru nejen ze Zdic, ale
také z blízkého i vzdáleného okolí. V letošním roce se představila pražská kapela "Krajanka"
Václava Hlaváčka. Jejími zpěváky byli Brigita
Hlaváčková a Vratislav Velek, jako hosté vystoupili Jiří Škvára a Blanka Tůmová, která zastoupila původně ohlášenou Ivanu Zbořilovou.
První polovina večera byla tvořena deseti skladbami Josefa Poncara. Skladatelův syn, ing. Josef
Poncar, vybral pro koncert známé, ale i méně známé skladby svého otce. Úplnou premiéru měla polka "Hrajte nám", která byla zapsána na Ochranném
svazu autorů v roce 1976. Zazněla také skladba
"Když slyším klarinet", jejíž zajímavostí je, že jako jediná z Poncarových skladeb byla složena na
předem napsaný text.
V druhé polovině koncertu zahájené skladbou
Václava Bláhy zazněla tvorba dalších skladatelů
české dechovky - Františka Živného, Antonína
Votavy, Viléma Znamínka, Antonína Borovičky,
Josefa Hotového, Karla Vacka, Jaromíra Vejvody
a jeho syna Josefa.
V mohutném finále za potlesku diváků zazněly
skladby tří králů české dechovky- Vejvodova
"Kvetou máky ", Poncarova "Přes dvě vesnice"
a Vackova "Zůstaň tu s námi". Spokojení návštěv-

Na koncertu Poncarových Zdic hrála Krajanka s dirigentem Václavem Hlaváčkem (první zleva), zpívali
(dále zleva) Blanka Tůmová, Jiří Škvára, Brigita Hlaváčková a Vratislav Velek.
Foto: J. Borecká.
níci večera si vyžádali ještě navíc přídavek.
6. ročník Poncarových Zdic byl opět vydařenou
akcí, a to jak počtem přítomných posluchačů, tak
i jejich spokojeností s vysokou kvalitou účinkujících. K slavnostnímu rázu koncertu přispěla i přítomnost pozvaných hostů.
Posluchači se i letos setkali s oblíbeným moderátorem večera Mgr. Karlem Vydrou. Jaký má
vztah k našemu městu? Dejme mu na závěr slovo:
"Milé paní, vážení pánové,
úmyslně používám oslovení, kterým Vás - dnes čtenáře a jindy návštěvníky koncertů ve Společenském
domě - zdravím už více než deset let, co do Zdic
přijíždím. Ono i to oslovení se váže k Vašemu městu. Před lety, kdy koncerty připravoval pan učitel
Ivan Koula, jsme přemýšleli nad oslovením diváků.
Shodli jsme se, že dnes běžně používané oslovení
"Dámy a pánové" není v češtině příliš zvukomalebné. Nakonec jsme vymysleli oslovení, které od té
doby, a nejen ve Zdicích, používám, a kterým jsem

Kosmetické okénko
Domácí péče o pleť
Odborné ošetření pleti si dopřejeme zpravidla 1 - 2 krát měsíčně. Naše pleť ale potřebuje
péči každý den a pro nás by to měla být samozřejmost. Krásnou, zdravou a svěží pleť budeme
mít jen tehdy, když o ní budeme správně a hlavně pravidelně pečovat.
Ráno obličej umyjeme studenou vodou a tonizujeme pleťovou vodou, která pleť osvěží a rozjasní.
Chceme-li se trochu rozmazlovat, můžeme sáhnout
po některé z minerálních vod ve spreji. Poté můžeme použít pleťové sérum (hydratační, regenerační,
liftingové, detoxikační...), nanášíme vklepáváním
do pokožky. Dále naneseme vhodný denní krém.
Teprve na takto ošetřenou pokožku nanášíme make-up a líčidla. Správně zvolený make-up má pro
pleť nejen dekorativní účinek, ale zároveň ji chrání
před vnějšími vlivy. Volíme vždy podle typu pleti
a velký důraz klademe na výběr barvy. Jiný odstín
používáme v létě, kdy je naše pokožka opálená a jiný v zimě. Večer potřebuje naše pleť důkladně vyčistit, zbavit zbytků líčidel a nečistot. Použít můžeme odličovací mléko a pleťovou vodu, nebo někte-

rý z mycích gelů na obličej - nanášet a čistit můžeme pomocí jemného kartáčku na obličej, který zároveň působí jako jemný peeling. Na takto vyčištěnou pleť naneseme noční krém, přičemž nikdy nezapomínáme na krk a dekolt. Naši pozornost potřebuje také jemná pokožka v okolí očí.
Aplikujeme oční krém, který
jemně vklepáme. Teprve nyní je
náš obličej připraven k odpočinku. Takto ošetřená pleť se během
spánku regeneruje a z kosmetických přípravků si vezme to, co
potřebuje. Nikdy tuto základní
péči o Vaši pleť nezanedbávejte. Není nic horšího
pro pokožku obličeje, než odpočívat s nánosy starých líčidel.
Dopřejete-li vaší pleti těchto několik minut péče
denně a 1-2krát měsíčně odborné ošetření u kosmetičky, bude vypadat dlouho krásně, zdravě
a mladě. Nezapomínejte však, že jen pravidelná
péče má ty správné a viditelné účinky.
Příště odborné ošetření v kosmetickém salonu.
Těší se na Vás
Jana Vlčková - kosmetička

v sobotu 18. září na koncertu a dnes ve Zdických
novinách oslovil i Vás. Tehdy před lety vlastně moje moderování ve Zdicích začalo. Jsem rád, že tomu tak bylo a je doposud, protože atmosféra v sále
Společenského domu, ať uvádím amatérské či profesionální těleso, je vždy velmi příjemná a sál je
zaplněn do posledního místa. Na tuhle příjemnou
atmosféru - třebas při koncertech Poncarových
Zdic - nevzpomínám jen já, ale všichni muzikanti
a zpěváci, kteří při této příležitosti ve Zdicích vystupovali. Přeji Vám, milé paní a vážení pánové,
abyste na koncertech ve Společenském domě našli
vždy tu chvilku, která Vás potěší, která Vám udělá
radost. A když při tom budu moci být i já, budu mít
radost společně s Vámi. Zdravím zdické diváky
a čtenáře ZN a přeji vše dobré."
Milovníkům dechovky Zdice vzkazují: "Již nyní se můžete těšit na příští setkání na 7. ročníku
Poncarových Zdic v září roku 2005."
Jana Smíšková

KOSMETICKÉ STUDIO ZDICE
- Na Vyhlídce 791
Nabízí kompletní kosmetické služby.
Objednávky a informace na tel.
311 685 704, 723 280 332

Pozvánka
na pﬁedvolební setkání
s doc. PhDr. Miroslavem Grebeníčkem, CSc., poslancem Poslanecké sněmovny PČR za KSČM, předsedou
Ústředního výboru KSČM a JUDr.
Rudolfem Peltanem, kandidátem KSČM
pro volby do Senátu PČR ve volebním
obvodě č. 16 Beroun v roce 2004.
Setkání se uskuteční ve čtvrtek 7. října od
18 hod. v sále Společenského domu ve
Zdicích. Širokou občanskou veřejnost
srdečně zve výbor KSČM ve Zdicích.
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Pod Stroupínem
u potoka
Dokončení básně skautů z minulého čísla
Všechno to má jeden háček,
a to je hrozně hloupý,
objeví se často mráček,
dokonce i kroupy.
Bouřky se tu prohánějí,
nahánějí hrůzu nám,
ze 4 stran sem rychle spějí,
já obavy mám.
Sviť sluníčko na palouček,
zahřej naše stany,
ať nemají o nás strach
doma naše mámy.
Soutěžíme, sportujeme,
pořádáme výlety,
rádi si i zahrajeme,
nevnímáme úlety.
Do lesa se ženeme,
a když máme štěstíčko,
záhy si pak přineseme
krásně suché chrastíčko.
Rádi máme informace,
jaké ještě nevíš:
"Že je prudce jedovatý,
had nazvaný slepýš."
Ráno si vždy zacvičíme,
krásně těla rozvlníme
a pak třeba u vody
pořádáme závody.
Noční hlídka, to je trhák!
Hlídá sedmák, taky druhák,
a ve vhodnou hodinku
zří prasečí rodinku.
Hromy, blesky, mračna černý,
kadibudce zůstaň věrný,
strach svěrače povolí
a už je to hotový.
Nic a nikdo nenažene
těmhle skautům strach,
aby měli v noci teplo,
vaří čočku, taky hrách.
Náladu nám nepokazí
ani žádná kontrola,
může to být hygienik,
nebo někdo "ze zhora".
Když to všechno přežijeme,
každý z nás je potom rád,
celý další školní rok
je pak na co vzpomínat.
Od Březové táhnou mraky,
mámo, táto, babičko!
Balíme a táhnem taky,
my jsme chtěli sluníčko ...

Jedním z úkolů plnění Robinsonů na skautském táboře bylo rozdělání ohně na vodě.

Národ bolí hlava
Český národ bolí hlava.Všimli jste si toho také? Ať už se podíváte na rušnou ulici, sedíte ve
vlaku či autobusu, nebo se procházíte v polích či
v lese, kde je prokazatelně čisté a zdravé prostředí, všude můžete potkat člověka, jak si jednou rukou drží hlavu. Bolest hlavy nemilosrdně
zasahuje každého, od mladé generace po muže
a ženy dospělého věku.
Dlouho jsem pátral po příčině této bolesti, zda
nemá souvislost se vstupem Česka do Evropské
unie, s postupným zdražováním potravin, či s rostoucí nezaměstnanosti. Také by příčinou mohlo být
nepochopení pro podnikatelské prostředí, či podplácení fotbalových funkcionářů za účelem dosažení potřebného výsledku, četné krachy a podvody.
V důvodech možné příčiny bolesti hlavy bych mohl pokračovat. Jen nejstarší generace, která by si

mohla právem stěžovat na nízké důchody, obecnou
drahotu, či na dlouhodobé přehlížení svých oprávněných požadavků se cítí zdravější, než populace
mladší, protože si hlavu skoro vůbec nedrží. Po
delším pátrání jsem konečně zjistil, že trpící lidé
drží v ruce malé krabičky, které jim snad mají
od bolesti hlavy pomoci. Navíc se za použití této
zdravotní pomůcky nemálo platí a slušný profit
z toho mají "soukromé nemocnice" vzniklé po sametové revoluci, které se nazývají T - Mobil,
Eurotel nebo Oskar.
Národní nemoc neustupuje, spíše je tomu naopak. I mnou preventivně zakoupená krabička vyzvání. Nastal čas přiložit si léčebnou pomůcku
k bolavé hlavě a přát si, aby bolest hlavy co nejrychleji zmizela, ať je její příčinou kterýkoliv z výše uvedených důvodů.
Josef Hůrka

Záﬁí v Z· ve Zdicích
ZŠ ve Zdicích už opět žije pracovním i zábavným tempem.
Už máme za sebou seznamovací a setkávací první den v přírodě a měsíc ve škole s novými kamarády a pedagogy. Náš pedagogický sbor se rozšířil o několik nových tváří, hlavně na II.stupni - slečna
Monika Mrázková (vyučuje hlavně hudební výchovu), paní Ilona Ráslová (učí psaní na počítači)
a Mgr. David Bečvář (vyučuje fyziku a tělesnou výchovu). První exkurzi absolvovali žáci 5. tříd do
Planetária v Praze, žáci 6. tříd navštívili Okresní archiv v Berouně a v úterý 21. 9. viděli žáci I. stupně v tělocvičně ZŠ pohádku "Jak se hraje Otesánek", doufám, že všichni ocenili zlepšenou akustiku po
obložení stěn kobercem. Na II.stupni jsou pevně stanoveny povinně volitelné a nepovinné předměty,
letos nám model nabouraly nové požadavky na hodinovou dotaci žákům 7. tříd, které byly upřesněny
až v srpnovém Věstníku, takže stav není ideální, ale podařilo se nám s pochopením žáků udržet přijatelný stav skupin. Novinkou jsou letos biologicko-chemická praktika, sestavení školního orchestru je to pokus, ale věřím, že vyjde, a povinně volitelný německý jazyk. Dále pokračují obvyklé skupiny
s poněkud jiným vedením. Na I. stupni opět běží kurzy anglického jazyka a pravděpodobně i německého jazyka, o který je zatím malý zájem. Pro žáky opět chystáme i zábavně naučné akce, do konce
října to bude opět výstava prací z přírodnin a PET lahví, sběr víček od PET lahví, papíru a hliníku.
Sportovní soutěže podle našeho sportovního kalendáře se postarají o pohybovou aktivitu žáků. Opět se
v letošním školním roce uskuteční už 6. školní ples, a to 4. března 2005, vystoupení žáků ke Dni matek
v květnu, školy v přírodě a lyžařský výcvik 7. tříd. Obě naše budovy přes prázdniny a měsíc září opět
zkrásněly a staly se pro žáky a pedagogy příjemnějšími.
Mgr. Miluška Holceplová, ředitelka školy
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ZN ã. 150
âerven˘ potok
- zdroj energie pro hutû

pokocháme krásným pohledem na Chopok 2024 m
n. m., a tak končí náš první den.

Rozvoj hutní výroby na Podbrdsku, obdobně
jako kdekoliv v Evropě, byl podmíněn třemi
faktory. Nalezištěm železné rudy, rozsáhlými lesy zajišťujícími surovinu k výrobě dřevouhelného koksu a dostatečné vodní zdroje pro vodní
kola používaná k pohonu měchů, zkujňovacích
výhní a kladiv hamrů.
Za tím účelem vznikala vodní díla na řece Litavce
od jejího horního toku až po Karlovu Huť, dnešní
Králův Dvůr. Pozoruhodná soustava vodních děl
vznikla i v povodí Červeného potoka na hořovickém
panství, kde na úseku pouhých 10 km od Neřežína
po Kotopeky bylo celkem 13 hamrů a 3 vysoké pece, spolu s příslušným počtem náhonů a malých
rybníků, zadržujících až 300 tisíc kubických metrů
vody. Ta při celkovém spádovém rozdílu 200 m poháněla 25 vodních kol o celkovém výkonů 100 až
150 koňských sil. Finanční náklady na vybudování
četných rybníků a dalších vodních staveb byly značné. Lze je samostatně jen těžko vyčíslit, neboť byly
zahrnuty do ceny hutě jako celku.
Přestože vodní síla této soustavy byla regulována složitým systémem jezů, rybníků a náhonů, nepodařilo se vždy dostatečné množství vody pro
hutní provoz zajistit. Z dochovaných zpráv je patrno, že bylo nutno omezovat a mnohdy i zastavit
činnost hamrů, ale i vysokých pecí pro nedostatek
vody. V zimě tomu bylo pro velké mrazy, v létě pro
dlouhotrvající sucha. Celkově však vody v Červeném potoce postupně ubývalo z důvodů intenzivního odlesňování pramenné oblasti tohoto potoka.
Naopak při vydatných deštích docházelo k živelným záplavám, neboť vodu nemohly odlesněné
prostory zadržet. S tím vším zápasily Komárovské
železárny v druhé polovině 19. století, kdy celoroční spotřebu vody odhadovaly na 4 miliony m3
a zajištěno měly pouze 3,3 milionu m3, které stačily na nerušený provoz po dobu 297 dní v roce, a to
bylo ještě v příznivějších letech.
Nebylo divu, že existovalo i vodní pirátství. Pro
zajímavost čtenáře, v roce 1704 dobřívský šichmistr se dozvěděl od znalců terénu, že do
Červeného potoka ústí přítok napájený silným pramenem, který tryská ze země na zbirožském panství. Jednoduchým zásahem odvedli vodu do druhého potoka tekoucího k hutím ve Strašicích.
Získali tak vodu alespoň pro jedno poháněné vodní kolo. I to však stálo vodním pirátům za námahu.
Konec vodnímu pohonu a všem problémům,
které souvisely s tímto zdrojem energie učinil až
vynález parního stroje a jeho následné zavedení do
hutní výroby.
Josef Hůrka

6. června - byla na programu vycházka do
Demänovské Doliny, do lyžařského areálu v Jasné,
do chaty Koliesko 1235 m n. m., která je přímo pod
Chopkom. Zpět na chatu jsme se potom vraceli kolem Vrbického plesa.
7. června - tento den byl celodenní výlet do
Vysokých Tater. První zastávka byla Štrbské Pleso.
Toto jsme společně obešli a poté jsme se rozdělili na
dvě skupiny. První si zvolila prohlídku areálu snů
a sportovní středisko školy skoku na lyžích a druhá
skupina vyrazila k Popradskému Plesu a na památný cintorín obětí Vysokých Tater. Potom jsme se
přemístili do Starého Smokovce. Odtud jsme pokračovali lanovkou na Hrebienok a dále k Bilíkově chatě, k vodopádům a do Tatranské Lomnice.
8. června - ráno odjíždíme na Podbánské, kde navštěvujeme skanzen Liptovské dědiny Pribylina.
Prohlédli jsme si školu, kostel a celý areál.
Občerstvili jsme se v hotelu Permon s výhledem na
Kriváň a vraceli jsme se na oběd. Po obědě jsme odjížděli na koupání do termálních lázní v Bešeňové.
Po dopoledních výletech to byl příjemný odpočinek.
9. června - na celý den jsme tentokrát vyrazili do
Žiarské Doliny, kde jsme prošli asi sedmikilometrový úsek, kochali se pohledy na okolní vrcholy.
Na konci doliny jsme se občerstvili v Žiarské chatě. Poté jsme okolo cintorína obětí hor došli k vodopádům a vraceli se zpět k autobusu. Cestou zpět
jsme se zastavili na salaši a ochutnali žinčicu a ovčí sýry. Večer na chatě jsme si poslechli zajímavou
přednášku příslušníka horské služby doplněnou
promítáním filmu.

Nízké a Vysoké
Tatry 2004
Družstvo KPT KČT TJ Lokomotivy Zdice se
5. 6. 2004 vydalo na týdenní putování do Nízkých
a Vysokých Tater. Deset členů tohoto družstva odjíždělo z Prahy autobusem v osm hodin.
Za Hranicemi na Moravě se stavíme v motorestu "Na vápence" na oběd a po potřebném odpočinku pokračujeme v naší dlouhé cestě. Po osmnácté
hodině konečně dorážíme do Demänovské Doliny
v Nízkých Tatrách a vystupujeme před nám již známým penzionem "Kožiak", který bude příštích sedm dní naším domovem. Následuje vřelé přivítání
panem vedoucím, ubytování a večeře. Po večeři se

10. června - dopoledne jsme navštívili město
Ružomberok a areál zimních sportů "MalinoBrdo", kam jsme vyjeli lanovkou. Cestou zpět
jsme se stavili v Liptovském Jánu na nákupech
dárků. Odpoledne bylo opět vyhrazeno koupání
a odpočinku v termálu v Bešeňové.
11. června - poslední den našeho putování se vydáváme do Liptovského Jána. Podél krásného horského potoku procházíme Jánskou Dolinou až
k výhledu na Skalnaté okno. Poslední večer zakončujeme přátelským posezením a někteří i tancem.
12. června - týden utekl jako voda a program tohoto
dne je cesta domů. My odjíždíme plni krásných zážitků a s přáním někdy se do Tater zase vrátit.
Jitka Knotková,
členka družstva KPT KČT Zdice

V˘stava drobného Dûti pochodovaly s rodiãi
Již 16. ročník turistického pochodu pro děti v doprovodu rodičů "TOULKY ZLATEM PODZIzvíﬁectva
MU" uspořádal odbor KČT TJ Lokomotivy Zdice v sobotu 11. září. Start pochodu byl na "Kapce"
ZO Českého svazu chovatelů Zdice srdečně
zve všechny občany do Společenského domu
Zdice, kde se ve dnech 2. a 3. října 2004 uskuteční výstava drobného zvířectva.
Pro návštěvníky je připravena nejen bohatá
přehlídka vystavených zvířat, ale také vynikající
tombola. Otevřeno bude v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin.

v Knížkovicích. Trasa 6 km vedla lesy v okolí Vraní skály a údolím v Potocích a vracela se zpět na
"Kapku". Za pěkného podzimního počasí procházely děti pěti kontrolními stanovišti, kde se setkávaly s pohádkovými postavami (čarodějnice, Kašpárek, Manka, Rumcajs, Křemílek a Vochomůrka atd.). Pochodu se zúčastnilo 67 dětí a doprovázelo je 39 dospělých. Na přípravě akce a její
organizaci se podílelo 19 pořadatelů. Celkem tedy 125 milovníků turistiky a přírody.
Na kontrolách děti dostávaly cukrovinky, v cíli diplom a každý účastník špekáček na opékání.
Organizátory mile překvapila velká účast zdických skautů a jejich vedoucích.
Pořadatelé děkují touto cestou vedení města za finanční podporu, Agropodniku Beroun - středisko
Černín a p. ing. Oldřichu Johanovi za sponzorský dar.
Bedřich Vrba, předseda odboru KČT
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MASÉRSKÉ SLUŽBY
Mgr. Michal Babor
klasické a baňkové masáže,
aromaterapie, ušní svíce,
sázení baněk
Zdravotní středisko Zdice
Tel.: 602 215 561

P ro d á m k r á s n é
perské kocourky

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.

PraÏská 1349
Hoﬁovice.

s PP s modr˘mi a ãernohnûd˘mi odznaky.
Oãkovaní, ãistotní, v˘stavní typ. Ne do chovu.

Kvalitní fotografie jiÏ od 0,80 Kã

K odbûru ihned - cena dohodou.
Tel.: 311 685 968 - 603 287 563

pro Vás zaji‰Èuje drogerie
A. ¤echtáãková, Husova ulice, Zdice.

Husovo nám. 38 (budova âSOB)
tel.: 311 611 072, 602 376 446
www.rkmajer.com
e-mail: reality.majer@rkmajer.com

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

Fotografie do Zdick˘ch novin
zpracovává

Největší realitní a dražební kancelář v Berouně hledá
pro své klienty nemovitosti ve Zdicích, Berouně a širokém okolí.

Nyní v naší nabídce naleznete více jak 200 nemovitostí!
Zajišťujeme kompletní servis, hypotéky, pojištění a úvěry bez prokazování výše příjmu.

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

Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e
Zdice - naproti cukrárnû
NIKDE NENÍ LEVNùJI
TO TU JE·Tù NEBYLO:
Rohlíky Beroun - 1,20 • Mléko polot. 12,90
Máslo - 25,90 • Hera - 13,90 • Flóra - 19,90
Mouka - 7,90 • Máslo olé - 23,90
Tûstoviny - 6,90 • Cukr- 26,90 • Rum - 64,90
• Vodka - 69,90 • 2 l vína - 49,90
• OMEGA - 9,90 •1 l vína - 29,90
1,5 l voda - 3,90 • EIDAM cihla - 96,90
Pivo Mû‰Èan - 4,90 • Pivo Staropramen - 8,90
Uzeniny za super ceny:
·pekáãky - 45,90 * Gothaj - 49,90
Kabanos - 49,90 * Uz. krkovice 109,90
Párky - 49,90 • ·unka - 89,90
Du‰. ‰unka - 119,90 • Poliãan - 139,90
Papriká‰ - 139,90
Doporuãujeme v˘borné ‰pekáãky
a vinnou klobásu
Káva - 3,90 • Káva Paloma 250g - 23,90
Su‰enky - Tatranky - 4,90 • Kávûnky - 4,90
Horalky - 3,90 • Vlnky - 3,90 • Pi‰koty - 8,90
Levné krmivo pro psy a koãky
60 druhÛ ãajÛ • 80 druhÛ su‰enek

POZOR!!!
Na vybrané vozy ﬁady FABIA slevy aÏ 35 000,- Kã.
Vá‰ autorizovan˘ prodejce vozÛ ·koda:

AUTO CB Îebrák

Tel.: 311 533 000

Tovární 502

www.skoda-auto.cz, www.autocb.cz

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.
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