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Vo l b y
v ãíslech

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem
vedení města i jménem svým
popřál krásné prožití
vánočních svátků
a úspěšný vstup
do nového roku.
Přeji Vám mnoho
osobních i pracovních úspěchů.
Mgr. Miroslav Holotina,
starosta města

více na str. 2

Na snímku členky
volební okrskové komise pí Davidová
a Procházková při cestě za voliči, kteří se nemohou dostavit do volebních místností.
Foto: Sm

V‰em nádherné Vánoce
Společenský klub Zdice a redakční rada
Zdických novin přejí všem lidem dobré vůle příjemnou vánoční pohodu.

Je‰tû jednou ãtenáﬁÛm ZN
PODùKOVÁNÍ
Společenský klub Zdice děkuje firmě PEKAŘSTVÍ JOHAN za dosavadní spolupráci a přeje
hodně úspěchů do roku 2005.

SILVESTR 2004
Společenský klub Zdice pořádá

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
SD Zdice - 31. 12. 2004
reprodukovaná hudba
- DJ staré i nové taneční pecky
DJ Jirka Melichar
Začátek ve 20 hod., vstupné 100, - Kč.
Předprodej místenkových vstupenek SD Zdice

po - čt 7 - 15,30 pá 6 - 14,30
Telefon: 311 685 186, 603 382 191

S podivem jsme si přečetli doručený předvolební leták Místního sdružení ODS, který se neobrací na občany města, ale jen na čtenáře
Zdických novin. Děkujeme za uznání autorovi
letáku, protože tím vlastně konstatuje, že ZN
čtou všichni občané města i přilehlých obcí.
Jinak by oslovil přímo je.
Podle textu volebního letáku by mohli čtenáři usoudit, že autor je obdařen schopnostmi předvídat
sled událostí, neboť čtenářům oznamuje, že by text
volebního letáku nebyl zveřejněn ve ZN. Velice se
mýlí! Text by zveřejněn byl, ovšem s podmínkou,
že v novinách bude současně vyjádření redakční
rady, která je v letáku napadána. Tak tomu je ve ZN
i v jiných případech.
Protože jsme neměli možnost se k letáku vyjádřit ještě před volbami, což bylo určitě záměrem autora i schvalujícího MS ODS, činíme tak teprve nyní. V letáku je ZN vytýkáno, že v nich byl dán prostor KSČM, která do Senátu PČR navrhla bývalého pracovníka STB. Bylo otázkou této navrhující
strany, koho vybrala a bylo na voličích, zda mu dají svůj hlas či nikoliv. Jestli je nám toto vytýkáno,
pak je stejně možné vytýkat současnému prezidentu republiky, že byl zvolen mimo jiné i hlasy po-

slanců KSČM a jejich představitele přijímá k jednání na Pražském hradě a v Lánech. Dodáváme, že
možnost prezentace měly všechny kandidující strany, bezplatně polovinu stránky ZN, vše nad tento
limit bylo bráno jako placená inzerce.
Rovněž nevíme, kdo jsou ti občané, kteří v letáku vyslovují názor "nežli takové noviny, tak raději
žádné." Není bez zajímavosti, že za existence
"opoziční smlouvy" bylo vše v nejlepším pořádku.
Svědčí o tom články a fotografie ve starších číslech
ZN z akcí, kde vedle sebe ve vzájemné shodě vystupují jak místní představitelé ODS, tak ČSSD.
Pokud budou mít občané Zdic, Černína
a Knížkovic opravdu vážné připomínky k obsahu
tohoto měsíčníku, rádi se s jejich připomínkami seznámíme a přihlédneme k nim. Přivítáme, když by
se sami chtěli na tvorbě novin podílet.
Na závěr snad jen dodáváme, že polopravdy, nenávist a zloba nikdy nebyly politickým programem, který by vedl ke spokojenosti občanů
a k upevnění demokracie v obcích, a tím i v celé
společnosti. Svědčí o tom už dnes mlčící většina
oprávněných voličů, která se voleb neúčastnila.
Redakční rada ZN

KINO ZDICE
- Čtvrtek 2. 12. od 19.30

HOP TROP
Jaroslav Samson Lenk
Jaromír Šroub Vondra
Ladislav Huberťák Kučera
Vstupné: 120,-Kč Předprodej:
Společenský dům, Husova 369, Zdice,
Po-Čt 7 - 15.30 hod., Pá 6 - 14.30 hod.
tel. 311 685186, 603 382191
a Městské informační centrum,
Husovo náměstí Beroun, tel. 311 654321.

Kﬁest publikace
Ve čtvrtek 4. listopadu se ve Společenském domě konečně křtila dlouho očekávaná publikace
o Zdicích, která nese název "Zdice - kapitoly
z historie a současnosti města". Mezi slavnostními hosty byli sponzoři, kteří napomohli svými
příspěvky k vydání publikace.
V úvodu slavnosti byl připraven kulturní program, ve kterém se představily hrou na zobcové flétny žákyně Soukromé základní umělecké školy
PhDr. Zory Tauberové Eliška Miláčková a Jana Holečková za houslového doprovodu pana učitele Mgr.

Zdeňka Frýdla. Zazněla technicky náročná skladba
"Pijácká" od Gustava Winklera, Humoreskou
Antonína Dvořáka bylo připomenuto letošní 100.
výročí skladatelova úmrtí, dále si přítomní poslechli menuet Ludwiga van Beethovena a Malou noční
hudbu č.1 od Wolfganga Amadea Mozarta.
Po těchto vystoupeních přišlo na řadu krátké seznámení s obsahem knihy, která vychází u příležitosti 10. výročí udělení statutu města a uplynutí
965 let od založení obce.
Dokončení na str. 2
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Kﬁest publikace
Dokončení ze str. 1
Právě k těmto výročím pořádalo město od května až do září na náměstí či ve Společenském domě
několik kulturních akcí.
Stojí za připomenutí, že poslední vydané knihy
o Zdicích, kterými jsou publikace Jaroslava Krska
"Zdice" a publikace Ladislava Pokorného "Zdice.
Listy z historie českého městečka", byly vydány
před 65 lety.
Nová publikace o Zdicích má 230 stran a je rozdělena do 13 kapitol. Autorem kapitoly "Ze zdických
letopisů" je pan Bohumil Mudra, kapitoly "Historie
církevní správy", "Historie a současnost zdické pošty" a "Rodáci - občané" psal pro čtenáře pan Pavel
Dušánek. Následujících pět kapitol - "Historie železorudného dolu ve Zdicích a Černíně", "Historie železnice a Zdice" , "Průmyslové Zdice v minulosti
a současnosti", "Století rozvoje energií" a "Cestou ze
Zdic do světa" - zpracoval pan Josef Hůrka. Dalším,
kdo se na knize podílel, byla paní Mgr. Jana
Smíšková a připravila kapitoly "Zdická základní škola ve světle historie" , "Další školská zařízení ve
Zdicích a v Černíně" a "Kulturní a spolkový život
města". Kapitolu "Tělovýchova" zpracoval pan Ivan
Souček. Autorkou většiny fotografií ze současnosti
města je paní Mgr. Jitka Kobrsková.

Snímek ze slavnostního křtu nově vydané publikace o Zdicích. Kmotrem knihy byl Mgr. Jiří Topinka
(uprostřed snímku) ze Státního okresního archivu v Berouně.
Foto: Jitka Součková.
Dalším bodem programu slavnosti bylo vystoupení starosty města pana Mgr. Miroslava Holotiny,
který na jeviště pozval všechny autory kapitol, vedoucího tiskárny Gemmapress Nučice pana PHDr.
Dušana Mrňu a dále kmotra nové publikace pana
Mgr. Jiřího Topinku ze Státního okresního archivu
v Berouně, který knihu slavnostně pokřtil. Všichni
jmenovaní převzali jako první z rukou starosty města výtisky publikace. Novou knihu poté převzali ta-

ké přítomní sponzoři. Všem, kteří přispěli k vydání knihy, patřilo starostovo poděkování. Se sklenkou sektu popřál nové knize hodně čtenářů a kladné ohlasy.
Dovolte mi, abych vyslovil také přání, s kterým
by se nová kniha měla vydat za svými čtenáři. Přeji
jí, aby o ni byl mezi zdickými, černínskými a knížkovickými občany zájem. Jim přeji, aby se z ní dověděli plno zajímavých údajů.
Přemysl Landa

Listopadové volby v ãíslech
5. a 6. listopadu 2004 se uskutečnily volby do krajských zastupitelstev a do
Senátu PČR. Pro volby do krajů bylo zapsáno ve Zdicích 3089 voličů, zúčastnilo
se 1013 voličů (32,79 %), platných hlasů bylo 965. Voliči si mohli vybrat z 15 stran,
pouze 4 strany získaly více než 5 % hlasů. Volilo se v 5 volebních okrscích: 1) stará škola, 2) nová škola, 3) Společenský dům, 4) Černín, 5) Knížkovice.
Do krajů kandidovalo také 10 zdických občanů - v přehledu je uvedeno, kolik dostali
preferenčních hlasů (vyznačovalo se zakroužkováním). Do krajského zastupitelstva byl
zvolen Richard Dolejš.

Číslo Kandidát
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jiří Oberfalzer
MUDr. Tomáš Jedlička
Martin Bezouška
MUDr. Jiří Besser
JUDr. Rudolf Peltan
MUDr. Otakar Maňas
Mgr. Lenka Šmídová
Dušan Kučera

Číslo Kandidát
1.
2.

Jiří Oberfalzer
MUDr. Tomáš Jedlička

Volební
strana
ODS
KDU - ČSL
NEZ
LiRA
KSČM
SZR
ČSSD
"NS"

Politická
příslušnost
ODS
Bez PP
Bez PP
Bez PP
KSČM
Bez PP
ČSSD
"NS"

Počty hlasů dle okrsků - 1. kolo
1
2
3
91
64
83
75
40
68
6
8
10
21
43
34
37
58
50
4
2
7
38
37
47
6
2
5

4
7
16
0
0
5
0
3
0

5
6
12
3
5
3
0
3
0

Celkem
251
211
27
103
153
13
128
13

Volební
strana
ODS
KDU - ČSL

Politická
příslušnost
ODS
Bez PP

Počty hlasů dle okrsků - 2. kolo
1
2
3
88
76
84
80
52
106

4
9
15

5
2
20

Celkem
259
273

Volby do zastupitelstev krajů
Přednostní hlasy pro zdické kandidáty
Číslo Kandidát
62
3
19
36
42
45
53
57
2
56

JUDr. Václav Bubník
Ing. Štěpánka Johnová
Jaroslav Červenka
Jana Tykalová
Soňa Pekárková
Martina Veselá
Alexandr Novák
Jaroslav Burcal
Richard Dolejš
Ivana Rabochová

Voleb do Senátu PČR se v 1. kole 5. a 6. listopadu zúčastnilo 981 voličů (31,76 %),
platných hlasů bylo 973. Z 8 kandidátů postoupili do 2. kola, které se konalo 12. a 13.
listopadu, Jiří Oberfalzer (ODS) a MUDr. Tomáš Jedlička (KDU - ČSL). V 2. kole přišlo volit pouze 534 voličů , tj. 17,26 % z 3094 zapsaných. Ve Zdicích zvítězil MUDr.
Tomáš Jedlička, celkově ve volebním obvodu vyhrál Jiří Oberfalzer.
Výsledky pomocí tabulek zpracoval pro ZN Petr Kolařík. Podrobný přehled je na webových stránkách města: www.mesto-zdice.cz
-Sm-

Strana
KpSk
SZ a SpOS
SZ a SpOS
SZ a SpOS
SZ a SpOS
SZ a SpOS
SZ a SpOS
SZ a SpOS
ČSSD
ČSSD

Přednostní hlasy v okrscích
1 2
3
4
5 Celkem
1 0
6
0
0
7
9 1
0
0
0
10
1 0
0
0
0
1
2 1
0
0
0
3
1 0
0
0
0
1
0 1
0
0
0
1
0 0
0
0
0
0
0 1
0
0
0
1
28 25 38 1
3
95
6 5
13 0
2
26

Volby do zastupitelstev krajů
Výsledky hlasování za okrsky ve Zdicích
Kód Název
strany
26
ODS
36
ČSSD
54
KSČM
1
KpSk

1
147
73
39
11

Platné hlasy
2
3
4
111 132 15
78
89 2
49
51 5
6
29 3

5
19
8
3
1

Celkem
424
250
147
50

V%
Celkem
43,93
25,90
15,23
5,18

Vysvětlivky:
KpSk
Koalice za Středočeský kraj
SZ a SpOS Koalice Strany zelených a Strany pro otevřenou společnost
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Zdické noviny informují
Pronájem nebytových prostor
Vedení města rozhodlo o pronájmu nebytových
prostor (nevyužité prostory v kotelně na sídlišti) za
účelem zřízení 4 garážových stání. Nabídky bylo
možné doručit či podat do 29. října 2004.
Výběrové řízení obálkovou metodou se uskutečnilo v pondělí 1. listopadu. Pořadí bylo stanoveno
podle nejvyšší nabídnuté ceny za pronájem na období jednoho roku. Protože zájem o garážová stání
projevili pouze 3 občané, bylo rozhodnuto o dalším výběrovém řízení na obsazení zbývajícího garážového stání. Termín výběrového řízení byl stanoven na 29. listopadu. Původní okruh zájemců,
vypsaný přednostně na domy čp. 752 a 756, byl
rozšířen na větší okruh. Stále platí, že nejmenší
možná cena pronájmu jednoho stání byla stanovena na 500,- Kč/měsíčně.
Vorlova ulice hotova
Stavba vodovodního a kanalizačního řadu byla
dokončena k 31. říjnu. Potom byly prováděny potřebné zkoušky a stavba byla převzata k datu 18. listopadu. V současné době město žádá o rozhodnutí k uvedení vodohospodářského díla k trvalému
užívání. Vypracování projektové dokumentace
k provedení přípojek k jednotlivým domům si mohou občané objednat u firmy Vodovody a kanalizace Beroun (VaK Beroun).
Rekonstrukce budovy 1. stupně ZŠ v číslech
Rekonstrukce budovy ZŠ v Zižkově ulici, která
byla letos provedena, byla velikou investiční akcí.
ZŠ byla v minulosti několikrát opravována. V krátké době po opravě se vždy projevilo na omítce
vzlínání vlhkosti a podmáčení objektu. Město se
rozhodlo tento stav řešit a zadalo vypracování projektu. Hrubý odhad na provedení rekonstrukce,
o kterou již bylo dříve požádáno, byl 3 miliony korun. Po vypracování projektové dokumentace byla
tato částka již vyšší. Ze státního rozpočtu byla získána dotace 3 miliony korun.
Při rekonstrukci byly obnaženy základy z lomového kamene a zjistilo se, že jsou nezpevněné. Byl pozván znalec, který navrhl způsob řešení. Při sanacích
byly obnaženy dva výrony spodní vody. Tuto situaci
bylo nutno naléhavě řešit, aby nedocházelo k napájení základní spáry a k dalšímu vzlínání vody a tím ničení nové omítky. Při rekonstrukci byly také svedeny
dešťové vody do kanalizace (dříve to nebylo), bylo
provedeno provzdušnění a sanace vlhkého zdiva
v suterénu, včetně vzduchotechniky a sanace vlhkého zdiva nad základy. Byly udělány systémy kanalizace drenážní a dešťové, včetně proplachovacích
a revizních šachet.
Součástí rekonstrukce byla výměna střešní krytiny, kde stávající poškozená lehká eternitová krytina byla nahrazena novou lehkou krytinou
"Rannila". Bylo nutné provést ztužení krovu.
Současně s výměnou střešní krytiny došlo k instalaci střešních oken, aby byly připraveny podmínky
pro budoucí využití půdní vestavby.
Celková hodnota této velké investiční akce díky
nutným vícepracím, které se nepředpokládaly, činí
cca 4,9 milionu korun.
Investiční akce v Erbenově ulici v roce 2005
Na příští rok se připravuje rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu v Erbenově ulici. Současně
s touto akcí je plánováno uskutečnění rekonstrukce
plynového řadu v této ulici, kdy nízkotlaký plynový
řad (NTL) bude vyměněn za středotlaký (STL).
Využití plochy průmyslové zóny
Vedení města připravuje schůzku s představiteli
CZECHINVESTU za účelem projednání využití

průmyslové zóny vhodným investorem.
Obnova mříží u vchodu do kina
Město počítá s obnovou mříží u vchodu
do budovy zdického kina. Protože je budova
kina vyhlášena kulturní
památkou, bude nutné
jednání s památkáři. S
realizací akce se počítá
v roce 2005.
Jedná se o vybudování skateboardu
Město uvažuje o vybudování skateboardové plochy. Za tímto
U příležitosti 86. výročí vzniku Československa byly položeny 27. října kvěúčelem probíhají jednátiny k pomníkům obětí světových válek. Byl mezi nimi i pomník, který byl odní s majiteli pozemků,
halený 15. 6. 1947 horníkům dolu Hrouda umučeným za 2. světové války.
které by byly vhodné
Foto: Sm
pro tuto investiční akci.
Skateboardová plocha
by měla být vybudována v prostoru mezi dálnicí
a železnicí v blízkosti bývalého lokomotivního depa. Za účelem získání informací navštívil starosta
města Mgr. Holotina Černošice, aby si prohlédl nový černošický skatepark a od paní starostky
Langšádlové získal informace potřebné pro budo- Vážení spoluobčané,
vání skateboardu.
blíží se konec roku 2004, ve kterém jsme mohli
Nová svodidla v Komenského ulici
zaznamenat mimo jiné vstup ČR do EU, volby do
Dlouhou dobu čekalo město na splnění žádosti, Senátu a Krajského zastupitelstva, připomenutí si
kterou podalo Správě a údržbě silnic Kladno (SÚS 965 let od založení Zdice a 10. výročí udělení staKladno). Jednalo se o vybudování svodidel v ne- tutu města. Zároveň je závěr letošního roku příležibezpečné zatáčce v Komenského ulici. Teprve po tostí vyhodnotit, jak se daří zastupitelům města
osobním setkání s novým ředitelem SÚS nastalo plnit programové prohlášení v pololetí svého
zlepšení a práce byly provedeny v brzkém termínu funkčního období.
jím slíbeném.
V kapitole investiční výstavby byla zpracována
Koupaliště volá po rekonstrukci
v souvislosti s územní přípravou výstavby obecVedení města vstoupilo do jednání se dvěma firních bytů a rodinných domků urbanistická studie
mami ohledně získání informací o cenové nabídce,
Zdice - sever, která by měla být základem k realitýkající se celkové rekonstrukce koupaliště, při
zaci nových možností bydlení ve Zdicích. Projekt,
které se počítá se zavedením nové technologie nakterý se připravuje, je založen na získání financí
pouštění a čištění vody do bazénů. Město hledá
z dotačních titulů na bytovou výstavbu.
možnost získání financí na tuto investiční akci.
Momentálně už z jednoho typu dotací město čerpá
Jednání s firmou SATER Nový Bydžov
finanční prostředky při rekonstrukci budovy hasičUvedená firma prováděla ve Zdicích zavedení kaské zbrojnice v Černíně na 6 bytových jednotek.
belové televize. Nyní s ní vedení města jedná o možCo se týká rekonstrukce místních komunikací, nenosti vybudování info-kanálu. Firma doporučuje
malé peníze šly na úpravu vozovky a chodníku
v první fázi zavedení info-kanálu s použitím teletextu. Tento způsob by byl pro město i finančně únosný. v Husově ulici, v Komenského a Poncarově ulici, nový asfaltový povrch dostala ulice Vrchlického a část
Nová bytová výstavba
V severní části Zdic by měla vyrůst další bytová ulice Šrámkovy, dále ulice Našich mučedníků
výstavba. Ve zpracované studii se počítá s výstavbou a u rybníku Pouch. Nově byla vydlážděna dolní část
bytových i rodinných domů. U bytových domů půjde Barákovy ulice, zatímco v její horní části proběhla
o realizaci bytů v majetku města a také bytů druž- plynofikace, podobně jako v Levínské ulici. Určitě
stevních. Podrobněji v příštím čísle Zdických novin. životně důležitou investiční akcí byla pro občany
Vorlovy ulice, kteří měli velké problémy s dodávkou
Finanční příspěvky organizacím
Vedení města souhlasilo s přiznáním finančního vody, pokládka vodovodního a s ním i kanalizačního
příspěvku šachovému oddílu ve výši 3000,- Kč na po- řadu. Mezi další investiční akce můžeme řadit nutřádání šachového turnaje, který se konal 17. listopadu. nou rekonstrukci elektroinstalace na městském úřaČástka 1500,- Kč byla schválena na akci Rodinné klá- dě, instalaci nové vzduchotechniky v MŠ - Zahradní,
ní, kterou pořádala TJ Lokomotiva - oddíl ASPV v ne- došlo i na stavební úpravy na místním hřbitově.
Co se týká podpory města směrem k volnočasoděli 21. listopadu. SDH v Černíně byla schválena částvým aktivitám občanů, je možno vedle poskytnutých
ka 2000,- Kč na Mikulášskou nadílku.
finančních příspěvků jednotlivým zájmovým organiVýpůjční doba městské knihovny
zacím uvést budování dětského areálu u ZŠ, postuppondělí 13 - 17 hodin (dospělí)
nou realizaci hřiště v Černíně, které by mělo být
středa
12 - 16 hodin (děti)
v příštím roce oploceno a zatravněno, vybudování
čtvrtek 13 - 17 hodin (dospělí)
hřiště na plážový volejbal na místním koupališti.
pátek
8 - 12 hodin (dospělí)
Pokračování na str. 4
- sm -

Pololetní
hodnocení
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Pololetní
hodnocení
Dokončení ze str. 3
Největší příspěvek pro tuto oblast byl poskytnut
TJ Loko na dobudování víceúčelového hřiště
s umělým povrchem, které vyrostlo za sportovní
halou. V současné době se hledají možnosti vytvořit zázemí pro místní skateboardisty.
V oblasti kultury vedle podpory jednotlivých
akcí, jejichž výčet si můžete přečíst na jiném místě ZN, byla zakoupena do Společenského domu
kvalitní ozvučovací technika pro pořádání hudebních produkcí.
Postupně se každým rokem modernizují interiéry všech školských zařízení, ale v letošním roce
došlo i na rekonstrukci střechy a omítky budovy
1. stupně ZŠ.
V rámci informovanosti došlo k aktualizaci internetových stránek města s možností účasti občanů ve zveřejňovaných anketách na webu města, dále byl zřízen městský bezdrátový rozhlas jako součást integrovaného záchranného systému, kde se
počítá s dalšími vysílacími místy, aby bylo docíleno většího pokrytí. V současné době se zjišťují legislativní podmínky zavedení a provozování infokanálu do kabelové televize, která pokrývá drtivou
většinu města.
Myslím si, že i vydání publikace o Zdicích z letošního listopadu přispěje k další informovanosti
a vůbec pocitu sounáležitosti občanů se svým městem.
Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání schválilo bezúplatný převod objektu bývalých
kasáren (zatím pouze budov) do vlastnictví města,
takže se tím oficiálně vytvořily předpoklady vybudovat zde zázemí pro hasičský sbor a Městský podnik a zbytek areálu využívat za účelem pronájmu.
V rámci vyřešení problému souvisejícího s ukládáním odpadu došlo k prodeji skládky a smluvně bylo zajištěno ukládání odpadu na stašovskou skládku na dalších 10 let. Pro možnosti třídění odpadu
byla rozšířena sběrná místa nákupem dalších kontejnerů na tříděný odpad. Tímto způsobem je možné docílit snížení finančních nákladů vynaložených
na skládkování. Možná, že bude mít někdo jiný názor na činnost Městské policie a přestupkové komise, ale já si myslím, že se jejich práce v tomto
volebním období zkvalitnila a přispívá k udržování
pořádku a bezpečnosti v našem městě. Vedle zlepšení podmínek pro činnost Městské policie dále
uvažuje vedení města o instalaci kamerového systému, který by působil preventivně a zvýšil možnosti
účinněji bojovat proti kriminalitě a vandalství.
Nemalé prostředky byly investovány do obnovy
a realizace nového dopravního značení, včetně instalace zpomalovacích prahů v některých ulicích,
v čemž by se pokračovalo i v dalším období.
V sociální oblasti se podařilo zajistit ve školní
jídelně stravování i pro důchodce po celý rok. V listopadu letošního roku se podařilo získat dotaci na
vypracování projektové dokumentace na výstavbu
Domu s pečovatelskou službou.
Samozřejmě, že se podobně jako v životě každého z nás některé věci podaří uskutečnit dříve, některé později, některé vůbec. Tak je to i v životě
našeho města, kde bychom se v další části volebního období chtěli ještě více zaměřit na zlepšení
vzhledu a čistoty města, omezit projevy vandalství.
Důležitým úkolem, který se zatím nepodařilo splnit, je přivést do průmyslové zóny dalšího většího
investora s výrobním programem.

Nová svodidla instalovaná v nebezpečné zatáčce v Komenské ulici.

Foto: Sm

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA ·ATSTVA
Občané našeho města mohou přinášet v období 3. - 18. 12. do areálu bývalých kasáren ve
Zdicích, ul. Čs. armády 284, oblečení všeho druhu, boty, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky, použité
nádobí, zbytky látek, vlnu a starý papír, hračky.

Vše je nutno přinést čisté a zabalené v krabici či
igelitovém pytli.
Přijímací hodiny: pondělí - pátek od 7 do
15.30 hodin, soboty 4. 12. a 18. 12. od 7 do 19
hodin.
Sbírku pořádá město Zdice ve spolupráci
s Diakonií Broumov.

BudiÏ svûtlo…

konité. Z uvedeného letáku MS ODS vyplývá, že
v současné době zredukované desetičlenné zastupitelstvo města v čele se starostou asi většinu svěřené práce nedělá ke spokojenosti občanů. Podle mého názoru spíše opak je pravdou. Nebudu jmenovat, co se za uplynulé dva roky uskutečnilo, protože člověku všímavému to netřeba dokazovat.
Nevšímavému člověku je to stejně jedno, případně
nezasvěceně kritizuje.
Dále mne v uvedeném letáku zaujalo nekritické
pojmenování ZN "Zdický sociálně demokratický
plátek". Setkal jsem se s tím poprvé a rád bych
zdůraznil, že do tohoto městského tisku má otevřený vstup jakákoliv politická strana, pokud chce občanům cokoliv oznámit. Při vzniku ZN byla politická kritika a polemika uznána za nevhodnou
a nepřípustnou. S tímto stanoviskem se ztotožňovala redakční rada. V průběhu doby došlo k posunu rozhodnutí a ve ZN jsou otiskovány i kritické
články, ale s možností druhé strany současně na ně
v témže čísle ZN reagovat.
Upusťme už konečně od vytváření politického
dusna, nehledejme v politickém protivníkovi pouze nesmiřitelného nepřítele, snažme se o dohody
nám třeba ne vždy příjemné a milé, ale prosím vás,
buďme mravnými lidmi. Pak se možná v našich politických poměrech trochu rozsvítí!

Dva dny po zakoupení listopadových
Zdických novin č. 151 jsem našel v dopisní
schránce leták Místního sdružení ODS ve
Zdicích, určený čtenářům Zdických novin. Po
jeho několikerém přečtení jsem se rozhodl na
uvedené údaje zareagovat.
Většina našeho národa je v současnosti znepokojena a otrávena neustálým vzájemným napadáním,
osočováním a neetickými urážkami nejtvrdšího kalibru z úst našich vedoucích politiků, především
dvou nejsilnějších politických stran. Není tedy divu,
že lid voličský rychlým tempem ztrácí o politické dění ve státě zájem. To je stav, který je zřejmý a jasný.
O jeho příčině není tedy třeba diskutovat. Je to ale
stav přímo úděsný, a s ním se bude společnost v budoucnu jen velice obtížně vyrovnávat.
Vždy jsem se v životě řídil zásadou: se slušností
nejdál dojdeš. Opak ale zdá se být pravdou. Hroší kůže má v mezilidských vztazích zelenou především
u těch lidí, ke kterým bychom měli vzhlížet s důvěrou.
Těmito několika větami jsem neoznámil nic nového,
protože realita je snad všem jasná.
Rád bych však tento neutěšený stav srovnal
s politickým děním v našem městě. Máme od roku
1989 již čtvrté obecní či městské zastupitelstvo.
Většina členů těchto zastupitelstev se vždy snažila
svěřené úkoly plnit odpovědně a úspěšně. Hodně
se povedlo, něco však také ne, což je lidské a záNepříznivý trend v hospodaření všech obcí se
ukazuje v souvislosti se zvyšováním cen pohonných hmot, energií a služeb, tudíž i mandatorních
výdajů jako celku, a tím se zároveň nedostává financí na investiční akce, po kterých občané volají
a které bychom chtěli také realizovat. Z tohoto důvodu vyvstává pro zastupitelstvo města nelehký
úkol hledat východiska a možnosti, jak nežádoucí
dopady tohoto vývoje minimalizovat, aby se mohly realizovat plánované akce jako např. kanalizace
Na Vyhlídce a pod Knihovem, plynofikace v Jungmannově a Hroudské ulici, rekonstrukce koupaliště a interiéru kina, aby došlo k vybudování odpoví-

Ivan Koula, jeden ze zakladatelů ZN,
předseda kult. komise a člen
redakční rady 1990 - 94
dajícího zázemí hasičů v bývalém vojenském objektu nebo slušné zázemí pro návštěvníky městské
knihovny v areálu Společenského domu. K tomu
nesmíme zapomínat ani na naše spoluobčany
v Černíně a Knížkovicích, kde osadní výbory iniciují záměry směřující ke zlepšení vzhledu a života v obci.
Po přečtení tohoto článku a příležitostné procházce po městě, má možnost každý čtenář udělat si svůj
vlastní úsudek o tom, jakým způsobem se zastupitelstvo města vyrovnává s úkoly, které si dalo do
programu na začátku svého volebního období.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města
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Kulturní ohlédnutí

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci prosinci oslaví:
85 let - Libuše Bobková, Zdice
83 let - František Ernest, Zdice
83 let - Jaroslav Feyereisl, Zdice
83 let - Božena Kodetová, Zdice
83 let - Miloslav Salajka, Zdice
83 let - Anežka Solničková, Zdice
82 let - Miloslava Nekolná, Zdice
80 let - Josef Ouřada, Zdice
80 let - František Vorel, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

VZPOMÍNKA
2. prosince vzpomínáme
nedožitých 90. narozenin naší maminky a babičky paní
Marie Svobodové. 15. října
uplynul rok od jejího úmrtí.
Za vzpomínku děkuje rodina.

❁❁❁❁❁
100. výročí narození pana
Václava Stuchlíka, řezníka
a uzenáře ze Zdic, si připomene celá naše rodina 19.
prosince.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi. Děkujeme.

OPUSTILI NÁS
9. 11. Růžena Nováková, Zdice
10. 11. Jaroslav David, Zdice

82 let
63 let

NARODILI SE
9. 11.

Jan Kasal, Zdice

Pozvání na zájezd
Kulturní komise a Společenský klub pořádají
v sobotu 11. 12. zájezd do Příbrami na výstavu betlémů. V programu je i možnost nákupu v obchodním centru. Cena zájezdu 60,- Kč. Přihlášky ve
Společenském domě Po - Čt 7 - 15.30 h, Pá 6 14.30 h. Odjezd ve 12 hod. z náměstí.

Vánoãní v˘stava
Tradiční vánoční výstava se bude konat ve výstavní síni MěÚ od úterý 7. prosince a potrvá až
do neděle 12. prosince. První den bude otevřena
od 16 hod., v další dny vždy odpoledne od 14 do
17 hodin. Přijďte si udělat radost prohlídkou výstavy a nákupem drobných vánočních dárků.

Opravu kapličky na hřbitově provedla firma pana
Špačka ještě před Dušičkami. Návštěvníci hřbitova
opravu hodnotili kladně.
Foto: Slavoj Luža.

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM PROSINCE 2004
So 4. 12. VESNICE, vstupné 60,- Kč
Na konci 19. stol. v osamělé vesnici uprostřed
lesů se odehrává strašidelný horor.
Přístupno od 12 let.
So 11. 12. ANAKONDA: HONBA ZA KRVAVOU ORCHIDEÍ, vstupné 60,- Kč V džungli je proklatě živo ...
So 18. 12. GARFIELD VE FILMU, vstupné
60,- Kč. Nejlínější kočka na světě má konečně
důvod vstát ze svého křesla. Kombinovaná rodinná komedie.
Začátek vždy v 17.30 hod.
Všem příznivcům a návštěvníkům kina přejeme příjemné vánoční svátky a hodně zdraví
a spokojenosti v roce 2005.
Zaměstnanci kina

Dovolte mi, vážení čtenáři, ohlédnout se za
kulturním děním v našem městě a současně
také za prací kulturní komise, která je jednou
z komisí, jež fungují při zastupitelstvu města.
Kulturní komise patří mezi početnější komise,
v současné době má 12 členů. Z minulého volebního období v ní zůstalo pracovat 6 členů - pí
Jana Borecká, Věra Dvořáková, Vlasta Jarošová,
Mgr. Jitka Kobrsková, Mgr. Jana Smíšková a p.
Přemysl Landa. Novými členy se od začátku volebního období v listopadu 2002 stali pí Mgr.
Marie Angelovová, p. Zdeněk Manda, zhruba
před rokem k nim přibyli pánové Jaroslav Švec,
Jiří Dudek a Mgr. Vlasta Proschová. Dvanáctým
členem je od října 2004 p. Petr Kolařík. Z uvedeného výčtu je vidět, že v komisi je zastoupena
i mladá generace, která jak věřím, bude přicházet
s iniciativními nápady akcí, jež osloví i jejich
vrstevníky.
Komise se schází v průběhu roku nejméně na
šesti schůzích. Společně s vedoucím Společenského klubu p. Landou připravuje nabídku různých kulturních akcí. Nejvíce se komise podílí
na realizaci výstav a poznávacích zájezdů.
Členové komise kromě schůzí věnují tedy čas
i dozoru při výstavách.
O pořádání kulturních akcí jsou občané informováni prostřednictvím Zdických novin, webových stránek města (adresa je v záhlaví ZN), ale
také pomocí plakátů umístěných na plakátovacích plochách města a v obchodech. Informace
jsou i v městském rozhlase.
V roce 2003 bylo občanům Zdic, Černína
a Knížkovic nabídnuto k výběru 47 kulturních
akcí (12 koncertů různých žánrů, 6 zájezdů do divadel, 5 výstav, 5 poznávacích zájezdů, 7 dětských diskoték a dalších 12 akcí - např. představení divadelního souboru z Benešova, beseda
s redaktorem Stanislavem Motlem, Izerská padesátka, setkání u vánočního stromu, 8. ples města,
silvestrovská zábava, 2 odpoledne pro seniory).
V letošním roce - 2004 - je to zhruba 55 akcí.
Velký výběr byl, co se týká 19 koncertů. Pan
Landa nabídl big-beatovou skupinu Katapult,
folkové koncerty skupiny Žalman & spol. či skupiny HOP TROP nebo zpěváka Vojty Kiďáka
Tomáška, nechyběla country hudba.
Pokračování na str. 7.

SPOLEâENSK¯ KLUB ZDICE VÁS ZVE
Koncert skupiny HOP TROP - 2. prosince - od
19.30 hod. - Kino Zdice - vstupné 120 Kč (předprodej)
Taneční kurzy - Mikulášská prodloužená 4. prosince - od 14 hod. - vstupné 30,- a 15,- Kč
Mikulášská taneční zábava - 4. prosince - hraje
Harmony Band - od 20 hod. - vstupné 60,- Kč
Dětská mikulášská diskotéka s nadílkou 5. prosince - DJ Karel Moravec - od 14 hod. vstupné 20,- Kč
Setkání u vánočního stromu - 7. prosince účinkují: dětský pěvecký sbor Skřivánek, žesťový
kvintet Brass Five (Praha) - začátek v 18 hod. Zdice (náměstí)
Taneční kurzy - závěrečný VĚNEČEK - 11.
prosince - začátek v 18 hod. - vstupné: 30,- a 15,- Kč
Vánoční koncert - 16. prosince - účinkují: dětský pěvecký sbor Skřivánek, Zdický smíšený vo-

kální sbor a hosté - začátek v 18 hod. - vstupné 40,Kč - předprodej
Vánoční mše - 26. prosince - zdický kostel účinkuje: Zdický smíšený vokální sbor - začátek
v 17 hod. - vstupné dobrovolné
Silvestrovská zábava - 31. prosince - DJ Jirka
Melichar - staré i nové taneční pecky - začátek ve
20 hod. - vstupné 100,- Kč - místenkové vstupenky - předprodej
Připravujeme: Zájezd do Stavovského divadla
v Praze na hru "PRONÁSLEDOVÁNÍ A UMUČENÍ Dr. ŠALDY" v neděli 16. ledna 2005. Odjezd ze
Zdic v 17 hod. Cena vč. vstupenky: 320 Kč.
V hlavní dvojroli exceluje Miroslav Donutil.
Předprodej vstupenek: SD Zdice Po - Čt 7 15.30 hod., Pá 6 - 14.30 hod.
Tel.: 311 685 186, 603 382 191
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POZVÁNKA
Zdický smíšený vokální sbor vás zve na své
koncerty:
11. prosince - Zámek Králův Dvůr (začátek v 16 hod.)
"KOLEDY"
16. prosince - SD Zdice (začátek v 18 hod.)
"VÁNOČNÍ KONCERT"
17. prosince - Lochovice (začátek v 19 hod.)
"ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - J. J. RYBA"
21 . prosince - Hořovice (začátek v 19 hod.)
"ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - J. J. RYBA"
26. prosince - Kostel Zdice (začátek v 17 hod.)
"VÁNOČNÍ MŠE"

Útulek
k VánocÛm?
A je to tu zase. Ani jsme se neotočili, ani jsme
nestačili cokoli říci, a už nám Vánoce a Nový rok
znovu klepou na dveře. Že se blíží Vánoce, jistě
už každý ví. Vítr už pomalu přináší cinkot rolniček a některé děti, které příliš sledují televizi,
už slyší, jak se kdosi prodírá komínem a volá:
"Hohoho, veselé Vánoce!" Ať tak nebo tak, nejkrásnější a nejoblíbenější svátky na celém světě
jsou už zase za humny…
Většině lidí se už také v nějakém tom šuplíčku
skrývá nějaký maličký dáreček čekající na svou
chvíli. A co když je tím dárečkem něco, co se
v šuplíku rozhodně schovávat nemůže? Ne, že by
to bylo třeba moc veliké, ale jednoduše proto, že
by to z něj mohlo každou chvilku vyskočit… Ano,
mám na mysli zvířátko…
Umím si představit, jak nádherným překvapením
může takové zvířátko být. Ovšem je to velice zodpovědný dárek. Každý ví, co to obnáší, takové živé
stvoření někomu věnovat. Je to závazek na velice
podstatnou část našeho života. Svět pro nás může
být hned růžovější a stejně tak růžový může být
i pro našeho mazlíčka. Ovšem, je to zvířátko,
pro které život náhle zešediví a naplní se smutnými chvílemi, pokud si člověk včas neuvědomí,
jak obrovskou zodpovědnost na sebe tímto roztomilým dárkem vzal.
A proto se útulky o Vánocích plní obrovským
množstvím domácích zvířat. Ať už jsou to psi, kočky, či jiní mazlíčci. Není to zvláštní? Svátky, které
jsou pro člověka nejkrásnějším obdobím roku, mohou být pro domácí zvířata, naše nejvěrnější přátele, noční můrou. A přitom i oni si zaslouží mít teplý pelíšek a milující přátele. Je smutné, že právě
v tomto mrazivém období, kdy potřebují nejvíce
teplo domova, bývají vyháněni do ulic. Třeba pouze kvůli tomu, že rodina, u které se ocitli, si uvědomila příliš pozdě, že zvíře není pouze hračka na
hraní, ale že stojí čas, peníze a také lásku. Ta představa mrazí u srdce. A přesto na světě tací lidé jsou.
Bohužel, toto je problém, který nevyřeší žádná
stávka ani petice. A proto je věcí každého člověka,
aby si uvědomil, že je pouze v jeho moci to změnit. A až vás váš mazlíček olízne za uchem, až budete cítit, že lásku, kterou mu dáváte, vám dvojnásobnou silou vrací, budete tím nejšťastnějším člověkem pod sluncem. Už proto bychom si měli přát,
aby domácí zvířata znala mráz a sněhové vločky
pouze přes okno vyhřátého pokoje nebo z teplého
pelíšku v boudě.
Petra Pánková

Povodí Vltavy - závod Berounka - zajistilo čištění koryta Červeného potoka. Práce provádí firma Ingpro.
Foto: Slavoj Luža

NeÏárka a JindﬁichÛv Hradec
Ve dnech 27. až 30. 10. se 26 členů odboru
KČT TJ LOKOMOTIVA ZDICE a 15 přátel
odboru zúčastnilo pětidenního podzimního putování v oblasti Jindřichohradecko a povodí
Nežárky. Ubytováni jsme byli v Dolním Žďáru
v pěkném penzionu "Sigma". Akce se zúčastnilo 10 členů družstva kulturně-poznávací turistiky, 8 členů rodinné a 8 členů vysokohorské.
Část členů jela vlakem a ostatní auty.
1. den - 27. 10. Do penzionu jsme dorazili kolem 13. hod. a po ubytování a krátkém občerstvení
jsme hned ve 14 hod. vykročili na desetikilometrovou trasu z penzionu do Dolní Pěny, Horní Pěny
a přes Malíkov se vraceli zpět do Žďáru.
2. den - 28. 10. Za krásného podzimního počasí
jsme se věnovali dopoledne výlovu Kačležského
rybníka, kam jsme dojeli auty. Prošli jsme se asi
6 km po hrázi a kolem rybníka a potom jsme odjeli do Stráže nad Nežárkou. Prohlédli jsme si městečko se zámkem, jehož majitelkou byla slavná sopranistka Ema Destinová. Po obědě jsme se vydali
po levém břehu Nežárky do Lásenice. Část zdatných
účastníků a řidiči pokračovala dále přes Příbraz
a Pistinu zpět do Stráže pro auta. Zbytek na ně čekal
a společně auty jsme se vrátili na základnu.
3. den - 29. 10. Třetí den našeho putování vedla
cesta do Jindřichova Hradce. Část výpravy jela autobusem a druhá část šla pěšky šestikilometrovou
trasu údolím Nežárky až na Masarykovo náměstí
v Hradci. Poté následovala prohlídka města.
Někteří absolvovali vycházkový okruh historickou
částí Jindřichova Hradce a jiní si prohlédli město
a památky individuálně. Bylo možno zhlédnout
a navštívit státní hrad a zámek, Muzeum Jindřichohradecka, Národní muzeum fotografie, Františkánský klášter a řadu dalších památek, většina
účastníků nemohla odolat nabídce navštívit nějakou kavárničku, cukrárnu a i čajovnu. Někteří využili možnost jít si zaplavat do krytého bazénu.
Většina se potom vracela zpět do Žďáru opět pěšky
údolím Nežárky, ale tentokrát po proudu.
4. den - 30. 10. Poslední čtvrtý den naší podzimní expedice vedla naše cesta do Kamenice nad
Lipou a do Žirovnice. Po snídani odjíždíme auty

do Jindřichova Hradce a odtud vlakem úzkokolejné železnice do Kamenice. Při prohlídce města
jsme zhlédli zámek, u zámku zahradu s prastarou
lípou, Kostel všech svatých a sochu sv. Václava.
Dále jsme si prošli městskou památkovou zónu
s dalšími historickými památkami. Po obědě se
jedna část vrací úzkokolejkou do Hradce a pěšky
dále do Dolního Žďáru. Druhá část, ta výkonnější,
podstupuje osmnáctikilometrovou trasu přes
Rodnov a Štítné do Žirovnice, která je u nás i v cizině známá výrobou knoflíků. Tato byla zavedena
již v roce 1864 Josefem Žampachem. Historie
města je spjata se zámkem, jehož rekonstrukce byla dokončena v roce 1993. V současné době je objekt muzeem s perleťářskou a knoflíkářskou expozicí. Po prohlídce města se vracíme vlakem do
Hradce. Zde se i tato skupina dělí. Někteří se vracejí do Žďáru pěšky a ostatní auty. Po večeří se
scházíme k poslednímu posezení při kytaře s písničkou a sklenkou vína. Ráno se již rozjíždíme do
svých domovů. Podzimní putování se nám opět povedlo. Ubytování a stravování bylo bezvadné, personál příjemný a počasí na listopad překrásné. Závěrem
je nutné poděkovat Mirkovi Zálomovi za přípravu, zajištění a vedení této akce a těšit se na PP 2005.
B. Vrba, předseda KČT TJ Loko Zdice
Klub českých turistů TJ Lokomotiva Zdice
vás zve na turistický pochod
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA VRANÍ SKÁLU,
který se koná v sobotu 1. ledna 2005
Trasa: 12 km
Sraz: ve 13 hod. před "novou školou"
Společný odchod: ve 13.30 hod.
Pro ty, kteří chtějí jít samostatně anebo jinou
cestou, je sraz ve 14.30 pod Vraní skálou.
V místě srazu, pod Vraní skálou, bude každému
věnován kalendář akcí odboru KČT TJ
Lokomotiva Zdice.
Každý účastník pochodu zodpovídá za svůj
zdravotní stav.
Na shledanou pod a na Vraní skále se těší
pořadatelé z KČT TJ Lokomotiva Zdice.
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Kulturní ohlédnutí
Dokončení ze str. 4
Návštěvníci si mohli poslechnout vystoupení
zpívajícího právníka Ivo Jahelky, Jiřího Schmitzera. V průběhu léta se na pěší zóně o přízeň diváků ucházelo 7 různých kapel, nechybělo vystoupení tanečních skupin. V září ve Zdicích ve
Společenském domě vystoupila v rámci oslav 10.
výročí udělení statutu města kapela YO YO BAND.
Škoda, že byla malá návštěvnost, a to i přesto, že
na koncert byl vstup zdarma. Opět byly pořádány
Poncarovy Zdice, tentokrát už 6. ročník, tradiční
jsou jarní a vánoční koncerty zdických zpěváků
a hostů, opět zazní Vánoční mše.
Je zajímavé, že na některé kulturní akce přijde
víc návštěvníků z blízkého či vzdáleného okolí než
návštěvníků místních. Někdy lidé říkají, že o pořadu nevěděli. Jestli mohu poprosit prostřednictvím
ZN, zkuste, vážení občané, věnovat větší pozornost
informacím o konaných pořadech. Stačí zalistovat
ve Zdických nebo Podbrdských novinách, či sledovat plakáty. Vždyť kulturní akce jsou dělány pro
vás a mrzí nás, když návštěvnost není taková, jakou
bychom si přáli.
Se zájmem se setkávají zájezdy do různých
pražských divadel, počítá se i s divadlem v Plzni.
Zatím nebyl pořádán zájezd na muzikál, odrazuje
nás vysoká cena vstupenek. Bojíme se, zda by se
zájezd naplnil. Nelze na nich prodělávat, proto
v případě potřeby jezdí i zájemci z okolních obcí.
Letos byly pořádány 4 zájezdy.
Bylo pamatováno i na výstavy. Výstavní síň
MěÚ se zaplnila letos celkem pětkrát. Doba trvání

výstavy bývá většinou jeden týden, otevřeno je pravidelně odpoledne, dopoledne je pamatováno na
návštěvu dětí ZŠ, které je třeba vést ke kulturnímu
dění od dětství. Stejný počet jako výstav byl polodenních poznávacích zájezdů, které se setkávají se
zájmem veřejnosti pro dostupnou cenu a zvládnutelnost absolvování. Seznámení s novými objekty
a k tomu i setkání s přáteli při zájezdu patří neoddělitelně k sobě.
Společenský klub již několik let úspěšně pořádá
kurzy společenského tance (základní, pokračovací
i pro dospělé). Ve Společenském domě nachází zázemí pro zkoušky Zdický smíšený vokální sbor, ke
kulturním akcím ho využívá také např. ZŠ.
Letos zkusil Společenský klub opět po čtyřech
letech pořádat v letním období diskotéky. Byly konány na popud rodičů mládeže, kterou vozili na
okolní diskotéky, a také proto, aby byla využita nová zvuková aparatura. Diskotéky byly 6. srpna zastaveny nejen pro malou návštěvnost, ale hlavně
pro nevhodné chování jejich návštěvníků a pro nepořádek v sále i ve městě po skončení diskoték.
Od letošního roku zajišťuje vedoucí Společenského klubu p. Landa provoz městského kina.
Měsíčně jsou hrána 4 sobotní představení od 17.30
hodin, v průběhu letních prázdnin od 20 hodin.
Budova kina slouží také k pořádání některých koncertů. Nově bylo v kině letos otevřeno občerstvení.
Další důležitou kapitolu v kulturním životě města tvoří knihovna. Její vedoucí pí Marcela Filipová
má letos zapsáno 289 čtenářů, z toho 117
dětí.Čtenáři zavítali do knihovny zatím letos 2 677

krát a mohli si vybírat z 15 612 svazků (10 692 krásná literatura, 4 902 naučná literatura). Letos se jejich
okruh rozšířil o 542 nových knih, z nichž 10 bylo zakoupeno z grantu ministerstva kultury a 112 bylo
koupeno pro děti z grantu vypsaného firmou KOSTAL, ostatní byly zakoupeny z rozpočtu města.
V knihovně si lze vypůjčit i z 16 druhů časopisů pro
dospělé a 2 pro děti. Zápisné činí 100,- Kč pro dospělé čtenáře, 50,- Kč pro děti. Další příslušník rodiny platí 30,- Kč. Uvážíme-li dnešní ceny knih, je investice daná do zápisného úplně minimální.
Výpůjční doba: Pondělí a čtvrtek 13 - 17 hodin,
pátek 8 - 12 hodin. Pro dětské čtenáře je otevřeno ve středu od 12 do 16 hodin.
Kulturním počinem je i již další ročník Zdických
novin (současné číslo je 152.), které se snaží informovat občany o dění v našem městě.
Dovolte mi poděkovat členům kulturní komise
za jejich činnost. Zda se spolupráce kulturní komise a Společenského klubu aspoň trochu podařila,
by měli hodnotit občané, hlavně ti, kteří kulturní
akce navštěvovali. Mrzí mne, že některé občany se
nám připravovanými akcemi nepodařilo oslovit.
Rádi přijmeme další náměty na obohacení činnosti, ať už se týkají kulturních pořadů, výstav, zájezdů a dalších akcí.
Na závěr mi dovolte popřát všem příjemné prožití vánočních svátků, které jsou těmi nejkrásnějšími svátky roku. Do nového roku přeji všechno nejlepší. Těším se, že se setkáme na vánočních kulturních akcích.
Jana Smíšková, předsedkyně kulturní komise.

Pﬁebor mûsta
Zdice v ‰achu
Ve středu 17. listopadu se uskutečnil šachový
turnaj žáků Přebor města Zdice. V sále společenského domu Sokolovna se sešlo 87 dětí nejen
ze Zdic, ale i z Kladna, Slaného, Říčan, Roztok
u Prahy, Řevnic, Litně, Berouna, Buštěhradu,
Úholiček a Rakovníka. Hrály se 2 oddělené turnaje: jeden pro mladší žáky (1994 a mladší),
druhý pro žáky starší a mladší dorost (podmínka účasti dorostenců byla mít max. 3.VT).
Celkovým vítězem turnaje starších a tím přeborníkem města se stal Václav Růžička z Kladna.
Druhé místo obsadil Michal Schmalz a třetí skončil Jan Šáfr (oba Buštěhrad). Přeborníkem města
mladších se stal Jindřich Paukert, druhý byl Ondřej
Franc (oba Řevnice). Třetí skončila Jana
Komašková (Loko Zdice), která zároveň byla nejlépe umístěnou dívkou.
Z našeho oddílu Lokomotiva Zdice se zúčastnilo 10 hráčů starších (z celkového počtu 46).
Nejlépe si vedl David Turický (8), dále následovali Vítek Rosenbaum (9), Jirka Wallerer (10), Míša
Kučera (17), Lukáš Pobříslo (25), Katka Ondrušová (33), Ondra Dočekal (34), Katka Vopeláková
(38), Tomáš Křenek (44), Martina Sochorová (45).
Mladších přišlo 13 (celkem 41). Nejlepší byla Jana
Komašková (3), další Lukáš Gerold (8), Marta Komašková (11), Honza Deák (13), Robert Turický
(17), Vavřinec Babouček (18), Ondřej Balatý (19),
Dan Balatý (30), Petr Cink (31), Patrik Halmich
(35), Terezka Felcmanová (39), Klára Eichingerová (40) a Alžběta Dimyděnková (41).
Poháry a medaile předal pan starosta Holotina,
vyhlášení výsledků se zúčastnily i paní tajemnice
Součková a paní Smíšková ze Zdických novin.

Na šachovém turnaji Přebor města Zdice byli hráči TJ Lokomotiva Zdice úspěšní. Spokojenost vládla
hlavně mezi držiteli medailí.
Foto: Sm
Zdárný průběh turnaje zkalila neukázněnost
a ničemnost některých hráčů, kteří otrhali bezpečnostní nálepky snad ze všech dveří. I když je to dílo jen několika jedinců, špatné světlo to samozřejmě vrhá i na všechny ostatní účastníky a také na šachový sport. Za tyto dareby se panu Landovi ještě
jednou omlouvám. Vím, že mu to finanční výdaje
a starosti s tím spojené nenahradí, ale doufám, že
moji omluvu přijme.
Kompletní výsledky jsou k vidění na webových
stránkách Komise mládeže středočeského šachového svazu.
Děkuji za podporu při pořizování cen do turnaje
MěÚ Zdice, pí Frolíkové, pí Kolebabové a p JUDr.
Bubníkovi.
Eva Rosenbaumová

Město Zdice, Husova 2,
oznamuje záměr pronájmu
nebytových prostor v areálu
bývalých kasáren Zdice a vyhlašuje
výběrové řízení obálkovou metodou.
Bližší informace:
podá ing. Petáková, tel.: 311 685 105.
E-mail: majetek.zp@mesto - zdice.cz
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Rodinná klání

Dne 21. 11. se uskutečnil již 6. ročník rodinných klání - závodí spolu děti, rodiče i prarodiče. Zúčastnilo se celkem 7 trojic a 33 dvojic závodníků. Na snímku
se Matěj Hnízdil připravuje na skok z místa. Rozdělování cen na závodech 6. ročníku rodinných klání bylo hektické.
Foto: Jitka Součková

Celoroãní bilancování atletického oddílu
Sezónu 2004 zahájili členové atletického oddílu ( AO ) TJ Lokomotivy Zdice úspěchy na halovém KP v Praze na Strahově, M. Součková vybojovala posledním pokusem ve skoku dalekém
3. místo, rovněž 3. místo vybojovala ve velmi
dramatickém závodě štafeta dívek 4x150 m ve
složení Hrudková, Vožehová, Sklenářová
a Součková. Další výsledky: vrh koulí M. Vožehová 4., R. Černota skok daleký 6. a M Součková 60 m př. 5. místo.
Hlavní sezóna pro AO začala v květnu KP družstev ml. žactva. V této soutěži hostují děti v AO
L. Beroun. Tento KP se vydařil nad očekávání velmi dobře, vždyť děvčata postoupila do zářijového finále, kde vybojovala po mnoha letech 2. místo za
AO Tepo Kladno. V družstvu chlapců, které do finále nepostoupilo, se projevila velká nevyrovnanost
v jednotlivých disciplínách. Druhý vrchol nás čekal
na KP jednotlivců ve St. Boleslavi. Tato soutěž přinesla AO pouze jednu a to stříbrnou medaili
R. Černoty v běhu na 150 m, ale zároveň několik
4. - 7. míst. Další výsledky: skok daleký a 60 m př.
4. místo M. Součková, M. Vožehová 6. ve vrhu koulí a 7. v hodu míčkem, R. Černota 6. ve skoku dalekém.

Z DENÍKU
POLICIE âR
Zdice od 6. října do 5. listopadu:
16. 10. - NP odlákali prodavačku od kasy a využili momentu, kdy u kasy nikdo nebyl, a z této za
provozu prodejny odcizili finanční částku 25 000, Kč. Podezřelí jsou tři muži, slušně oblečeni a slušného vystupování, kteří dokáží otevřít kasu, aniž
by cinkala. Případ je v šetření.
18. 10. - je prověřováno oznámení, kdy otec neplatí výživné na své děti ve Zdicích.
3. 11. - oznámeno ze Zdic odcizení finanční

Závěr sezóny byl ve znamení velkých úspěchů,
již zmiňované 2. místo v KP družstev, ale i medailová umístění na KP ve vícebojích v kategorii ml.
žactva ve St. Boleslavi na stadionu v Houšťce, kde
své světové rekordy běhal legendární Emil
Zátopek. Na těchto závodech získala M. Součková
2. místo v pětiboji (4x os. rekord), nejkvalitnější
výkon předvedla v běhu na 60 m a časem 8,45
s byla ze všech vícebojařek nejrychlejší a tento čas
bude patrně nejlepší letošní výkon v krajských tabulkách a bude pravděpodobně i v první desítce celostátních tabulek. Neztratil se ani R. Černota, který vybojoval vynikající 3. místo, kdy ještě před závěrečným během na 800 m byl na průběžném druhém místě. Radek si vytvořil tři os. rekordy, ale zejména výkon ve skoku dalekém 493 cm (rovněž
nejlepší ze všech vícebojařů) ho zařadí pravděpodobně na nejvyšší příčky krajských tabulek a jistě
bude atakovat první desítku v celostátních tabulkách. V září nás ještě čekaly meziokresní závody
v Berouně za účasti závodníků Tepo Kladno, tyto
závody měly velkou sportovní úroveň zejména
v kategorii ml. žákyň, vždyť se utkaly závodnice
dvou nejlepších krajských družstev. A jaké byly

výsledky: M. Sudík 9. v běhu na 60 m a 3. v běhu na
800 m, M. Macourek 4. ve skoku dalekém a v běhu
na 800 m, 5. v hodu míčkem, M. Houska 4. ve vrhu
koulí, M. Součková 1. v běhu na 60 m, 2. v běhu na
150 m, 4. ve skoku dalekém a na 60 m př.,
M. Vožehová 2. v hodu míčkem a 3. ve vrhu koulí
a hodu oštěpem (mezi staršími žákyněmi), L. Kroupová byla 6. v běhu na 800 m a 7. v hodu míčkem.
Ve spolupráci s odborem ASPV jsme se zúčastnili v rámci tréninku víceboje pro neregistrované
sportovce (ml. žactvo ještě není registrováno
u ČAS).
Okresní kolo Beroun: Fr. Zbahna 4. místo,
R. Černota 2., M. Cipra 14., M. Sudík 2.,
M. Houska 5., M. Součková 1., L. Kroupová 3.
Krajské kolo Kladno: 2. M. Součková, 10.
L. Kroupová, R. Černota 1., 19. Fr. Zbahna.
Celostátní kolo ve St. Boleslavi: R. Černota
7. a M. Součková 6. mezi 60 soutěžícími z celé republiky.
Po krátkém odpočinkovém období v říjnu, zahájili členové oddílu přípravu na zimní halovou sezónu, která bude vrcholit v polovině ledna na halovém KP v Praze. Závěrem bych chtěl poděkovat panu M. Vožehovi za sponzorský dar pro atletický oddíl.
- is -

částky 22 363,- Kč z prodejny za provozu, která
byla připravena na odeslání. Podezřelá je skupina
dvou mužů a jedné ženy, kteří odlákali prodavačky
a odcizili z vedlejší místnosti připravenou částku
peněz. Případ je v šetření. Upozorňujeme všechny
majitele prodejen, aby zvýšili ostražitost, a v případě, že jsou v prodejně cizí lidé, kteří se je snaží
odlákat od pokladny, aby se odlákat nenechali, sledovali osoby a v případě podezření, že odcizili
zboží, ihned přivolali policii. Současně věnovali
pozornost, zda nemají poblíž odstavené vozidlo,
zaznamenali značku, barvu a RZ vozidla. Podobné
případy se budou množit s blížícími Vánocemi.
Tyto události jsou šetřeny jako trestné činy.
18. 10. - byl poškozen telekomunikační kabel na

soukromém pozemku v Poncarově ulici. Příčinou
zemní práce - pozor na podobné případy.
21. 10. - bylo oznámeno odcizení MT NOKIA
3410 - případ je v šetření.
22. 10. - při silniční kontrole ve Zdicích byl kontrolován řidič, který před jízdou požil alkohol oznámen spr. orgánu a další jízda mu byla zakázána.
30. 10. - neshody mezi sousedy v důsledku stavby oplocení pozemku - předáno spr. orgánu.
31. 10. - fyzické napadení u Dechtochemy - je
v šetření. Tyto události jsou šetřeny jako přestupky.
Z dřívějších případů se nepodařilo žádný ve
Zdicích objasnit.
mjr. Bláha, vedoucí oddělení
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Ze zasedání ZM 27. 10.
ZM schválilo:
- nabytí nemovitostí (se všemi součástmi a příslušenstvím vč. movitých věcí) po bývalých kasárnách do
vlastnictví města Zdice formou bezúplatného převodu. Zastupitelstvo města Zdice pověřilo starostu
města Mgr. Miroslava Holotinu podpisem darovací
smlouvy v předloženém znění.
- přijetí finančního daru ve výši 3,000.000,-Kč od
spol. Kostal CR, s r.o. za účelem vybudování
chodníku mezi městem Zdice a areálem závodu
Kostal. Zastupitelstvo města Zdice pověřilo starostu města podpisem darovací smlouvy.
- bezúplatnou směnu pozemků v k.ú. Zdice p.č.
1479/4 o výměře 161 m2, který je ve vlastnictví
města Zdice za část p.č. 1479/1, která je v majetku manželů Prokopových.
- prodej pozemků p. č. 1719/29, 11 m2 a p.č.
1719/146, 236 m2 v k.ú. Zdice ing. Oldřichu
Johanovi za cenu 150,- Kč/m2.
ZM souhlasilo:
- s předloženým zněním a uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Zdice a městem
Hořovice za účelem zajišťování výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu
a pověřilo starostu města jejím podpisem.
Diskuse zaměřena např.:
- na možnost zřízení autobusové zastávky v blízkosti nové firmy DAGO
- na výkon přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu a odborné způsobilosti pracovníků městského úřadu
- na realizaci chodníku Zdice-Kostal a vypořádání
s vlastníky pozemků
- připomínky občanů na neustálé fronty na chirurgické ambulanci nemocnice Hořovice
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Zdické
meteorologické
okénko
V říjnu byly 3 jasné dny, 5 dní skoro jasných,
9 dní polojasných, 3 dny oblačné, 3 dny skoro zatažené a 8 dní zatažených. Celkem byly 2 dny
mrazivé s teplotou mezi -0,1° C až -10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 2° C 12. 10. (úterý), - 1° C 11. 10. (pondělí), 0° C 20. 10. (středa),
3° C 1., 19. a 22. 10. (pátek, úterý, pátek).
Nejchladnější den: pondělí 11. 10., kdy se teplota pohybovala od - 1° C do 10° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 24° C 5. a 6. 10.
(úterý, středa), 20° C 4. a 24. 10. (pondělí, neděle),
18° C 7., 21., 23. a 25. 10. (čtvrtek, sobota, pondělí).
Nejteplejší den: středa 6.10., kdy se teplota pohybovala od 10° C do 24° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 978 milibarů, t.j. 733,6
torrů 16., 17., 29. a 30. 10. (sobota, neděle, pátek,
sobota).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1005 milibarů, t.j.
753,8 torrů 12. 10. (středa).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 7,95 l vody
12. 10. (středa).
Celkem v měsíci říjnu napršelo: 21,78 l vody
na 1 m2.
Josef Hůrka

Prodám ·KODU 105L
Po t.k. tel. 607 976 346

KﬁíÏ
u zdického
kostela
Musel být po
dlouhých desetiletích prozatímně odstraněn
v důsledku nutné opravy omítky a odkrytí základů za účelem
vysoušení. Kříž
bude umístěn až
do skončení prací v kostele.
Foto: Sm

Víte, Ïe…
Listováním v kronikách města jsme se dověděli, že:
V roce 1924 byl po dlouhé době ve Zdicích zřízen telefon a 1. dubna uveden v činnost. Poštovní úřad
přestěhoval se od pana Plátěnky do novostavby pana Křemena čp. 6. Záložna přesídlila z obecního domu
čp. 37 (bývalá stará škola nad kostelem) do domu slečny Prokšové na hlavní ulici.
V roce 1934 obec přistoupila na nabídku firmy Hons na vybudování betonových chodníků.
Firma požadovala 34 Kč/m2. Nové chodníky byly zřízeny po sjednání příspěvků majitelů domů v ulici Komenského a Husově.
Již v jarních měsících roku 1935 byla učiněna objednávka u firmy Hons na 400 m2 chodníků, a to zejména pro ulici Komenského. Dodatečná objednávka tohoto roku zvýšila počet vyhotovených chodníků,
takže konečná výměra činila po ukončení prací 1520 m2 za 54 160,- Kč.
V srpnu 1939 byl zřízen betonový chodník od kostela k hostinci pana Mužíka "U potůčku", čímž
byla stavba chodníků firmou Hons dokončena. (Poznámka: Krásné kvalitní chodníky, které zhotovila
firma Hons, byly nejen vizitkou její vynikající práce, ale na několik desetiletí velikou chloubou Zdic.)
- sm -

Seriál o odpadov˘ch komoditách
Uvádíme další díl, který pro ZN připravuje ing. Petáková.
Třídění papíru
Ve většině obcí jsou pro sběr papíru instalovány speciální kontejnery. Jejich barva by měla být modrá. Do kontejnerů na papír patří noviny, časopisy, papírové obaly, lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír.
Do kontejneru se nesmí odkládat papír znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, hygienické potřeby, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír. V kontejnerech musí vždy skončit pouze papír čistý,
nikdy ne mokrý, mastný, nebo od bláta.
Kontejnery na papír se vyvážejí většinou jednou za čtrnáct dní. Hmotnost papíru v kontejneru o obsahu 1100 litrů je cca 70 kg. Sebraný papír se následně dotřiďuje, buď na třídící lince, nebo ručně. Ze
směsi se vybírají nečistoty, mastný a zablácený papír, které se musí odvézt na skládku, a pak jednotlivé druhy papíru - zejména lepenkové obaly a kartonáž, noviny, časopisy a případně počítačové sjetiny.
Zbylá směs je tvořena nejméně kvalitním papírem. V praxi lze vytřídit až 23 druhů papíru. Velmi ale
záleží na momentální poptávce po jednotlivých druzích papíru. Papír se podle druhů lisuje do balíků
a expeduje do papíren. Lepenka a kartonáž, spolu se směsným papírem se používá na výrobu lepenek,
novinový papír se přidává do výroby nového novinového papíru. Sběrový papír se může jednak přidávat k papírovině vyrobené ze dřeva, nebo se používá samostatně na výrobu papíru. Vzniká tak 100%
recyklovaný papír. Navíc při použití jedné tuny sběrového papíru je možné uspořit až dvě tuny dřeva
a 100 000 litrů vody.
Recyklace papíru je omezená, papír je možné recyklovat maximálně 6x, poté je papírové vlákno natolik krátké a nekvalitní, že se nezachytí na papírenských sítech a odtéká spolu s odpadní vodou do čistírny.
V naší obci se papír třídí do modrých nádob s horním výsypem. Nádob na papír je v obci celkem 15.
Odpad sváží firma Komunální služby Hořovice, papír předává ke zpracování do Papíren Lochovice
(Korona Lochovice, s.r.o.).
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Kosmetické okénko
Kosmetika a kosmetická
péče pro muže
Pryč je doba, kdy byl muž, jenž chodil na
kosmetiku, častován poznámkami o zženštilosti
a postraními pohledy.
Dnes už je všechno jinak. Mužů, jenž o sebe pečují a dbají o to, aby vypadali čistě a upraveně, přibývá. Samozřejmostí pro každého muže by mělo
být používání pleťového krému - výživného nebo
hydratačního (vzhledem k ročnímu období) na obličej, odstraňování chloupků v podpaží a deodorant. Chloupky by neměly čouhat z nosu a uší.
Hodně mužů již pravidelně navštěvuje kosmetičku.
Péče o pleť se pro ně stala stejně samozřejmá jako
návštěva kadeřníka a čištění zubů. Někteří začnou
s tímto návykem již v pubertě, kdy mají problémy
s nečistou pletí. Ale i později je péče o pleť důležitá. V kosmetickém salonu muži žádají stejnou péči
jako ženy. Čištění pleti, peeling, pleťové masky,
úprava obočí ale ani depilace není výjimkou.
Již v devadesátých letech odstartoval módu odstraňování chloupků u mužů Calvin Klein. A muži
tuto službu čím dál častěji využívají. Také na trhu
je již dlouhá řada kosmetických přípravků speciálně pro muže.
Stačí tedy už jen odhodlání a říci si: "Ano chci
vypadat dobře, mladě a odpočatě." Je přece velice

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

Prodám štěňata zlatého retrívra, smetanové barvy. Čistokrevná, bez PP. Odběr po
půlce prosince 04. Telefon: 311 584 344
Lhotka u Lochovic. Mob. tel.: 728 816 852

TRUHLÁ¤STVÍ
IVAN ZELENKA
ZAKÁZKOVÁ V¯ROBA
DÍLNA: MùSTSK¯ PODNIK ZDICE
(B¯VALÁ KASÁRNA)

Tel.: 776 860 188
Fotografie do Zdick˘ch novin
zpracovává
PraÏská 1349
Hoﬁovice.

příjemný pohled na upraveného muže s hladce
oholenou tváří a pěstěnou pletí, kvalitním střihem
vlasů a čistými upravenými nehty. A je jedno zda
pracuje ve vrcholovém managementu, anebo jako
běžný zaměstnanec, v kterémkoli oboru.
Děkuji vám všem, kteří jste věnovali pozornost mému kosmetickému okénku. Doufám, že
moje články byly pro některé z vás inspirací,
jak co nejlépe pečovat o svůj vzhled. Prozatím
se s vámi loučím a ráda vás uvítám ve svém kosmetickém studiu.
Vaše kosmetička Jana Vlčková

Vánoãní
pohádka
Mateřské centrum Sluníčko při Mateřské škole
Zdice v Zahradní ulici zve maminky a jejich děti
na Vánoční pohádku, kterou přijedou zahrát herci
z divadla Úsměv z Chotěboře v úterý 14. prosince.
Pohádka je o tom, jak Zdravěnka a Kuba s babičkou oslaví Mikuláše a pozvou na Štědrý den ke
stromečku i zvířátka z lesa. Příběh provází od začátku až do konce mnoho krásných koled. Začátek
představení je v 8.45 hod., vstupné 40,- Kč.
Zdeňka Pacourková, řed. MŠ 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

H O T E L E M I L LY Z d i c e - c e n t r u m
Zveme Vás do novû otevﬁeného
hotelu "Emilly" ve Zdicích

CO NABÍZÍME ???

• moderní ubytování se v‰ím pohodlím, krásnou koupelnou, televizí a vydatnou snídaní
• vynikající minutková jídla zku‰en˘ch kuchaﬁÛ za velmi pﬁijatelné ceny
• kaÏd˘ den jídelníãek poledních jídel za bezkonkurenãní ceny s rychlou
obsluhou (velké porce pro správné chlapy)
• ve SPORT BARU pﬁímé televizní pﬁenosy ze v‰ech v˘znamn˘ch sportovních utkání
(velká obrazovka) P¤IJëTE FANDIT (noãní pﬁenosy)
• NOVINKA "·Èastná chvilka" (Happy Hours) - v˘razné slevy od 15.00 do 16.00
• PIVO SPECIÁLNù PRO VÁS - od dvou nejv˘znamnûj‰ích pivovarÛ
- PLZE≈ 12° - GAMBRINUS 10° - STAROPRAMEN 10°
- ¤EZANÉ GRANÁT - BUDVAR
- "EILLES" - horká ãokoláda s na‰lehanou smetanou
• velk˘ v˘bûr zmrzlinov˘ch pohárÛ a MOUâNÍKÒ pro dûti i dospûlé s pravou domácí ‰lehaãkou

Nudíte se? Pﬁijìte s dûtmi na pohár
• vynikající znaãkovou KÁVU ALFRÉDO v rÛzn˘ch provedeních s pﬁíchutûmi
(Amareto, Karamel, Skoﬁice, Vanilka a dále)
• NÁPOJ LATE (krém. ãokoláda, horké mléko, silné espresso, lehká mléãná pûna)
• míchané alkoholické i nealkoholické nápoje MISTRA BARMANA - vítûze republikové soutûÏe
• SPECIÁLNÍ DùTSKÉ MENU za 49 Kã
(jídlo speciálnû upravené pro dûtské mlsné jaz˘ãky s mal˘m dáreãkem)
• PÁTEâNÍ TANEâNÍ VEâERY
• Dále moÏnost objednání tﬁídních srazÛ, posezení kolektivÛ, svatby, oslavy dûtsk˘ch narozenin,
• v˘znamná Ïivotní jubilea a hlavnû moÏnost v˘bûru stylu hudby (pop, country i dechovka)

Nevíte, co vaﬁit?
Objednejte si jídlo s doná‰kou aÏ do domu; expedujeme ve speciálních termoboxech.
Doprava po Zdicích za 20,- Kã, tel.: 311 685 151

Kvalitní fotografie jiÏ od 0,80 Kã

To v‰e v moderních interiérech HOTELU EMILLY.
Rezervace stolÛ i pokojÛ na tel. ãísle: 311 685 151 ãi 777 032 068

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

Tù·ÍME SE NA VA·I NÁV·TùVU!
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Horymírova stﬁelnice
Daleko dříve, než vznikla každému známá vojenská střelnice v Brdech,
která zahájila svoji činnost v roce 1930, existovala v prostoru mezi obcemi
Lhotka, Lochovice, Libomyšl a Neumětely polní dělostřelecká střelnice rakouské armády. Lze právem předpokládat, že československá generalita
znala z historických podkladů tento prostor, který vznikl v 19. století,
avšak vzhledem k modernější, ale hlavně dalekonosnější dělostřelecké
technice již nemohl potřebám a požadavkům armády 20. století vyhovovat.
Od roku 1863 používala rakouská armáda děla, která již měla drážkovou hlaveň, ale byla nabíjena předem. Tzv. čtyřliberní děla používala střel ráže 8 cm,
střely o váze 2,8 kg mající při výstřelu rychlost 340 m/sec. a dostřel 3 400 m.
Tzv. osmiliberní děla, rovněž předem nabíjená, ráže 10,5 cm o váze střely 5,6
kg měly rychlost na ústí hlavně i dostřel stejný jako děla čtyřliberní. Těchto děl
bylo také použito v nešťastné válce Pruska proti Rakousku v roce 1866 u Hradce
Králové. Byli to čeští dělostřelci, kteří svým sebeobětováním prakticky zachránili před zničením celou tzv. Severní armádu Rakousko-Uherska.

Jako pozůstatek po dlouhodobé střelnici můžeme spatřit mírný ohyb silnice mezi Lochovicemi a Neumětely. Vznikl proto, že v tomto místě byla vyhloubena veliká okrouhlá jáma, která sloužila jako kryt pro koně a vojáky,
kteří obstarávali pohyb terčů pomocí soukolí a dlouhých lan. Jako pohyblivé
terče prý sloužily velké košatiny. Po zrušení střelnice vznikl na místě jámy
rybníček, který byl postupně zavážen a na přelomu století přeměněn v pole.
V době existence střelnice byla střelba prováděna na různé vzdálenosti.
Prostor střelnice tvořila ladem ležící půda a mokřiny. Dělostřelci spolu s technikou byli ubytováni v Lochovicích. Provoz na střelnici skončil přezbrojením
rakouského dělostřelectva. Jak jsem již uvedl, byla zavedena děla nabíjená zezadu s daleko větším dostřelem a palebnou razancí. Střelnice pak byla přenesena do Milovic u Mladé Boleslavi. Stalo se historickou skutečností, že pohoří Brd od samého vzniku dalekonosných zbraní přitahovalo vojenskou generalitu. Bez zajímavosti by nebyla ani historie rozmístění sovětských raket
v tomto prostoru za doby existence vojenského svazku Varšavské smlouvy.
Josef Hůrka

VÍTEJTE V REGIONU
S LEVNĚJŠÍM
POVINNÝM RUČENÍM
osobní automobily

1001 - 1350 ccm
1351 - 1850 ccm
1851 - 2500 ccm

Allianz pojišťovna nabízí až o 29%
výhodnější ceny povinného ručení
v oblastech s nižší nehodovostí,
ke kterým patří i váš region.
Novým klientům navíc uznáme
bonus získaný u jiné pojišťovny.
Více informací na 800 170 000
www.allianz.cz

pojistné na rok 2005

2 627 Kč
3 721 Kč
5 881 Kč

Uvedené příklady platí pro limit pojistného plnění 18/35 mil. Kč, privátní vozy, pro řidiče starší 21 let a pro
region obcí a měst do 90 000 obyvatel při uplatnění 25% bonusu. Stáří vozidla nemá na cenu vliv.

Nově si můžete povinné ručení
Allianz sjednat i na kterékoliv
z 334 poboček Komerční banky.

Obraťte se na naše pojišťovací poradce:

PETR DVOŘÁK
Obchodní zástupce - kancelář Beroun, Wágnerovo nám. 970, 266 01 Beroun
Tel.: 311 622 469, 603 441 841
otevírací doba PO - PÁ 08:30-12:00
petr.dvorak@zastupci-allianz.cz
13:00-17:30

Stojíme při Vás
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ZN ã. 152
MASÉRSKÉ SLUŽBY
Mgr. Michal Babor
klasické a baňkové masáže,
aromaterapie, ušní svíce,
sázení baněk
Zdravotní středisko Zdice
Tel.: 602 215 561
Vánoãní a mikulá‰ská nabídka
v prodejnû zdravé v˘Ïivy a bylinek

DIA-RACIO
Palackého nám. 3, ZDICE
(naproti autobusu)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nabízíme:

lunární kalendáﬁe
ãaje podle znamení
mûsíãní kameny
kamenné ‰perky, ozdoby, drobnÛstky
solné a kamenné svícny
váÏené ãaje + bambusová síÈka
+ hrnky + konvice
léãivé extrakty z pupenÛ
léãivé bylinné ãaje
váÏené ovoce a oﬁechy
váÏené ãaje

V·E ZA SUPER NÍZKÉ CENY !!!
ROZINKY JEN

3 , 9 0 !!!

Tû‰íme se na Vás a pﬁeji v‰em klidné
a neuspûchané svátky
Kolebabová

Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e
Zdice - naproti cukrárnû
NIKDE NENÍ LEVNùJI
TO TU JE·Tù NEBYLO:
Herkules - 139,90 • Máslo Olé - 23,90
Máslo - 25,90 • Hera - 12,90
·unka - 89,90 • Gothaj - 49,90
Omega - 9,90 • Flora - 21,90
Mléko - 14,90 • Super ceny kompotÛ
Rohlíky - 1,20 • âokoláda na vaﬁení - 10,90
Cukr mouãka - 25,90 • Cukr - 26,90
Tûstoviny 3 druhy - 7,90
Eidam cihla - 119,90 • ·pekáãky - 59,90
Párky silné - 49,90 • Kabanos - 39,90
Mouka - 7,90 • Káva - 3,90
Víno 1 l - 25,90 • Víno 2 l - 49,90
Levné krmivo pro psy a koãky
Super levné su‰enky na Mikulá‰e
Voda 1,5 l - 3,90 • DÏus pom., jablko - 13,90
Pivo Mû‰Èan - 4,90 • Staropramen - 8,90

Chcete jezdit bezpeãnû a ‰etﬁit
pneumatiky Va‰eho automobilu?
Pak musíte znát stav jeho tlumiãÛ!

Zdarma Vám tlumiãe otestujeme
kaÏdé 1. a 3. úter˘ v mûsíci po cel˘ rok,
a to u v‰ech vozÛ znaãky ·KODA.
AUTO CB, spol. s r.o.
prov. Tovární 502
267 53 Îebrák

tel. 311 533 000
311 533 002

prov. doba: Po - ât 7.00 - 17.00 hod.
Pá
7.00 - 18.00 hod.
So
8.00 - 12.00 hod.
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