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Pﬁíjemné setkání
V úterý 7. prosince 2004 byl přijat starostou
města na zdické radnici pan Josef Jonáš, čestný
občan Zdic, který od konce 60. let žije v Ludwigshafenu v Německu. Čestné občanství bylo
uděleno zdickému rodákovi 28. prosince 1992 za
jeho postoje, charakterové vlastnosti a s tím
spojenou významnou charitativní činnost v tzv.
adopci na dálku. Kromě toho pan Jonáš v letech
1990 - 91 věnoval 900 000,- Kč na obnovu kostela a značnou sumou přispěl na realizaci nových
zvonů pro zdický kostel. Čas návštěvy příjemně
plynul při zajímavém povídání pana Jonáše,
zbyl čas i na zodpovědění otázek pro čtenáře
Zdických novin.
• Kdy jste přesně odešel do SRN?
Bylo to v roce 1969, čtyři roky po maturitě na
SPŠ v Kraslicích (zaměření na hudební nástroje).
Po maturitě jsem nebyl přijat na vysokou školu
s humanitním zaměřením. V Německu jsem vystudoval na vysoké škole informatiku a pracoval jako
projektový inženýr ve firmě BASF. Od roku 2003
jsem v předčasném důchodu.
• Čím se v současné době zabýváte?
Ještě v době zaměstnání jsem začal dálkově studovat teologii. Toto studium je zaměřeno na přípravu jáhenského vysvěcení. Zbývají mi ještě 3 roky
studia, které mě obohacuje výměnou zkušeností,
a to jednak s profesory a jednak s kolegy, kteří se budou, podobně jako já, věnovat jáhenské službě.
• Čemu se chcete hlavně věnovat?
Chci se hlavně zaměřit na problematiku starých
lidí. Trápí mne, že jejich děti často na ně nemají
čas, nedovedou jim naslouchat. Mrzí mne, že člověk je někdy posuzován podle jeho konta v bance,
nikoliv podle lidského bohatství. Je škoda, že někdy nedovedeme posedět se svými rodiči, zavzpomínat s nimi. Vždyť je to veliké obohacení, když se
dostaneme do časové dimenze, kterou my mladší
jen těžko chápeme, protože jsme ji neprožili, ale
starší lidé nám o ní mohou mnoho říci. K naslouchání je třeba si najít čas, který je nám upírán diktátem spěchu, peněz a nutností být neustále v akci.
Tím se člověk častokrát dostává na hranici svých
možností. Nedivím se, že z přepínání sil nastává
tolik onemocnění.
Žijeme v době, kdy dochází především v Evropě
k velikým sociálním rozdílům. Jak např. může firma
zvýšit cenu svých akcií, když propustí tři až pět tisíc
zaměstnanců a šéf za to dostane milionové prémie.
Ať mi někdo vysvětlí, že je to v pořádku. Chybí nám
etika, která byla člověku dána, ale my se někdy řídíme zákony džungle. Měli bychom žít jako rozumní
lidé. Jsem rád, že jsem byl veden k tomu, abych se
choval jako člověk např. i tím, že jsem občas musel
pokleknout a poprosit o odpuštění.
• Známá je vaše charitativní činnost, hlavně
tzv. adopce na dálku. Jak dlouho se jí věnujete?
Mám s ní zkušenost od roku 1979. Dodnes jsem
pomohl více jak čtyřiceti dětem. Některým jsem
pomáhal 8 - 10 roků, výjimečně i více. Momentálně se starám o sedm dětí z různých zemí, navíc
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o jednoho chlapce z Prahy, jehož matka má
roztroušenou sklerózu.
V Polsku pomáhám domu dětí s psychickým
a fyzickým opožděním.
Finančně podporuji domov pro osamělé matky na Moravě. Z Německa k nám dovážím
často šatstvo, obuv,
hračky, které jsem dostal od nejrůznějších lidí. Těší mě, že se oni
i já můžeme podílet na
dobré věci.
• Setkal jste se někdy
se "svými" dětmi?
Ano. Bylo to setkání Zdický smíšený vokální sbor doprovázel na varhany při vánočním koncertu
nesmírně poutavé, plné 26. prosince 2004 ve zdickém kostele pan Josef Jonáš. Foto: Jana Borecká.
dobrodružství, neočekávané, protože jsem vyjel za dětmi vždy bez ohlášení,
abych poznal realitu v celé její šířce a hloubce. Byl
jsem za dětmi např. v Africe, Střední Americe, na
Filipínách. Přál bych lidem, aby si měli možnost vyzkoušet být při věci. Když člověk vidí chudobu, uvědomuje si, že tyto děti svými schopnostmi ani s poMěsto Zdice plánuje pořízení změn
mocí svých rodičů se nemohou nikdy dostat ze svéÚzemně plánovací dokumentace města
ho špatného postavení, za které se cítím spoluvinen.
Zdice. O pořízení (resp. o zařazení, popřípaNení to sice vina přímá. Je to obžaloba společnosti,
dě nezařazení jednotlivých námětů) změn záže se pomoc těmto zemím neuskutečňuje tak, jak by
vazných ustanovení ÚP města Zdice bude
měla být. Je to však otázka byznysu. Něco se do
rozhodovat Zastupitelstvo města Zdice v potěchto zemí pošle, ale za to se musí něco dostat zpět.
lovině měsíce února 2005 na návrh komise
Dávám takovou pomoc, která tu zemi nic nestojí. To
pro změny územního plánu a na základě staje veliký rozdíl. Jestliže máte ve světě 7 dětských dunoviska stavebního úřadu.
ší, kterým pomáháte poctivě vydělanými penězi k ciNáměty na změny územně plánovací dokuvilizaci, tak to není nic špatného. S dětmi si dopisuji
mentace města Zdice jsou oprávněny podat mj.
v angličtině a španělštině. Nutí vás to učit se cizím
fyzické nebo právnické osoby, které na věci projazykům, protože jinak je dopisování nebo návštěva
kázaly nepochybný právní zájem.
těchto zemí komplikovaná. Musíte zážitky na sebe
Náměty na změny ÚPD lze předložit městu
nechat dopadnou přímo. Je to celý svět událostí tak
nesmírně plodných a hřejivých, že vám ani nevadí,
Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice nejpozději do
když při návštěvě za dětmi nemáte výhody dnešní ci31. 1. 2005.
vilizace. Důležitější je pocit lidství, musíte disponoZadání změny musí pořizovatel - město - provat srdcem. Při návštěvě se musíte nechat ovlivnit
jednat v předepsaném rozsahu a není možné
prostředím, ve kterém tito lidé žijí. Zjistíte, že jste
do již zahájeného procesu projednávání zahrnolidsky na stejné úrovni s člověkem, který nemá sice
vat a zařazovat stále nové požadavky osob. Prožádné vzdělání, ale jeho životní zkušenosti jsou poto budou náměty na změny ÚPD došlé po terdobné vašim. Začnete uvažovat ve zcela jiných dimínu 31. 1. 2005 zařazeny až do další případmenzích. To je odměna za mé rozhodnutí pomoci liné změny ÚPD.
- so dem nejen v zemích třetího světa, ale i v mém okolí.

Zmûna územního
plánu mûsta

• Chcete působit v důchodu v Německu nebo
v Čechách?
Rád bych využíval znalosti jazyků k obohacení
tam i zde, protože výměna zkušeností je velice důležitá. Chtěl bych působit v Německu v domovech
seniorů a v hospicích. Problém osamělosti a opuštěnosti starých lidí se mne velice dotýká a chtěl bych
se na jeho zmírňování podílet. Současně v Čechách
chci dát své síly do služby církve. Chci poukazovat
na možnost výměny návštěv.
• Jak často se do Zdic vracíte?
Za maminkou jezdím každý měsíc. Udržovat
s ní kontakt, je pro mne nesmírně důležité. Její pů-

sobení a její stáří je pro mne velikým obohacením.
Vůbec pro mne nezestárla, její připomínky a její
pohled na svět jsou pro mne důležité.
Čas vyhrazený na návštěvu rychle ubíhal,
starostu města a zastupitele čekaly další povinnosti. Na závěr setkání předal starosta města panu Jonášovi nově vydanou publikaci o Zdicích.
Co říci závěrem? Zbývá jen poděkovat panu
Jonášovi za jeho příkladný přístup k lidem, popřát mu mnohu úspěchů v jeho aktivitách a těšit se na další návštěvy.
Jana Smíšková
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Zdické noviny
informují
Vánoční návštěva v domově důchodců
Starosta města navštívil 21. prosince 2004
Domov důchodců ve Zdicích, aby jeho obyvatelům
popřál spokojené prožití vánočních svátků a všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví v novém roce. Se
stejným přáním zavítal i do Domova důchodců
v Zátoře u Hostomic, kde žijí tři bývalí zdičtí občané. Seniorům předal drobné dárky.
Dotace pro město
Městu Zdice byla na příští rok schválena ze státního rozpočtu dotace 13 milionů na výstavbu a vybavení nové městské knihovny, která bude postavena v areálu Společenského domu. Dále byla z téhož rozpočtu schválena částka 4,5 milionů na rekonstrukci budovy v areálu bývalých kasáren na
hasičskou zbrojnici a na výstavbu haly na garážování hasičské techniky.
Využití průmyslových zón
V pátek 3. prosince 2004 se uskutečnila schůzka
vedení města se zástupkyní CZECHINVESTU za
účelem využití průmyslových zón, a to zóny Zdice
- západ a zóny Zdice - východ.
Připravovaná jednání
V lednu je naplánována schůzka s vedoucím odboru životního prostředí KÚ ohledně projednání
změny statutu lesa Knihov na lesopark.
Dojednána je schůzka se starostou Králova
Dvora ohledně získání informací o možnostech financování vybudování protipovodňových opatření
v úseku Červeného potoku od mostu (dříve u Macourkova zahradnictví) směrem k čističce odpadních vod. Vybudování protipovodňových opatření

Na vánoční výstavu zavítali v doprovodu sociálních pracovnic také obyvatelé domova důchodců.
je nutné, protože v této záplavové zóně je domov
důchodců.
Přidělené finanční příspěvky
Byl schválen finanční příspěvek 4000,- Kč florbalovému oddílu Zdice na uspořádání dvoudenního vánočního turnaje ve dnech 18. a 19.prosince
2004 (8.00 - 19.00 h.). Tenisový oddíl na pořádání
jednodenního turnaje získal příspěvek 1000,- Kč.
Město Zdice vypsalo granty
Město Zdice vyhlásilo řízení o poskytování
grantů z rozpočtu města na rok 2005 na kulturní,
sportovní a další akce zájmových organizací.
Termín pro podávání žádostí o poskytnutí grantu
byl do 30. 11. 2004. Výběrová komise projedná podané žádosti a podá návrh na rozdělení finančních

Ze zasedání ZM
Zastupitelstvo města Zdice dne 20. 12. 2004
ZM vzalo na vědomí
• zápisy z provedených kontrol příspěvkových organizací a organizační složky města Zdice
ZM schválilo
• dodatek č. 1 Statutu Sociálního fondu Města
Zdice s účinností od 1. 1. 2005
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004, kterou se
mění obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 19. 12. 2001
• obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství
a místním poplatku ze vstupného ve městě
Zdice a jeho částech Černín a Knížkovice
• rozšíření členů finančního výboru na 5 členů a doplnění finančního výboru ZM o paní Dobroslavu
Brůnovou, K Samohelce 862, Zdice a o pana
Bohumíra Rosáka, Družstevní 731, Zdice
ZM souhlasilo
• s uzavřením smluv o uzavření budoucích smluv
mezi městem Zdice a vlastníky nemovitostí, na
kterých bude realizována výstavba chodníku
mezi městem Zdice a areálem spol. Kostal CR,

s r.o. a pověřuje starostu města jejich podpisem
• s rozpočtovým opatřením č. 3
• s rozpočtovým provizoriem na období od 1. 1.
2005 do schválení rozpočtu
• s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Zdice a městem Hořovice za účelem zajišťování výkonu přenesené působnosti speciálního
stavebního úřadu na dobu určitou do 31. 12.
2006 a pověřuje starostu města jejím podpisem
• s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Zdice a městem Beroun za účelem zajišťování výkonu přenesené působnosti speciálního
stavebního úřadu na dobu určitou do 31. 12.
2005 a pověřuje starostu města jejím podpisem
ZM informovalo
• starosta města informoval občany, že lze do 31. 1.
2005 za určitých podmínek podat náměty na
změny územního plánu
• místostarosta p. Dolejš informoval o schválených
dotacích na knihovnu a hasičskou zbrojnici
Diskuse zaměřena např.
• na posílení ozvučených míst bezdrátového rozhlasu a vodovodní a kanalizační přípojky ve
Vorlově ulici.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta obce

Foto: Sm

příspěvků starostovi města, který rozhodne s konečnou platností.
Výpůjční doba městské knihovny
pondělí 13 - 17 hodin (dospělí)
středa 12 - 16 hodin (děti)
čtvrtek 13 - 17 hodin (dospělí)
pátek
8 - 12 hodin (dospělí)
Platby za komunální odpad
Roční poplatek za komunální odpad je splatný
do 28. února 2005 nebo při placení ve dvou splátkách do 28. února a do 31. srpna 2005.
Poplatek za psy
Držitelé psů jsou povinni zaplatit poplatky za
své miláčky do konce února 2005.
- sm -

Pﬁání
Vážení spoluobčané,
uplynul láskyplný a štědrý čas vánočních
svátků, čas rozzářených dětských očí.
Nyní vstupujeme s elánem do nového roku
2005, roku plného naděje a plánů.
Chceme Vám popřát do nového roku šťastné
vykročení, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za obyvatele a zaměstnance Domova
důchodců V zahradách Ivana Rabochová.

MoÏnost pronájmu
nebytov˘ch prostor
V areálu bývalých zdických
kasáren jsou ještě volné kapacity
k pronajmutí prostor pro skladování.
Zájemci mají možnost přihlásit
se na MěÚ Zdice.

Bližší informace:
podá ing. Petáková,
tel. 311 685 105.
E-mail: majetek.zp@mesto-zdice.cz
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Poplatky za odpady
Změna obecně závazné vyhlášky města
o místním poplatku za odpad - pro rok
2005 sazba poplatku činí 430,- Kč
Zastupitelstvo města Zdice schválilo dne 20.
12. 2004 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004,
kterou se mění vyhláška ze dne 19. 12. 2001.
Schválená změna spočívá v úpravě sazby místního poplatku za komunální odpad (často občany nazývaný obecně "za popelnici").
Ten byl pro rok 2005 odsouhlasen ve výši
430,- Kč / občana / rok. Aby měli občané možnost srovnání vývoje nákladů v oblasti odpadů
v našem městě, uvádíme některá fakta: místní
poplatek za odpad činil pro rok 2002 - 350,Kč/ občana/rok; v roce 2003 - 370,- Kč a v roce 2004 - 390,- Kč. V roce 2004 doplácelo
město každému občanovi 136,- Kč na rozdíl
skutečných nákladů a výši poplatku.
Náklady za celý systém
nakládání s odpady
rok 2002
rok 2003
rok 2004

1.999 871 Kč
2.095 918 Kč
2.393 764 Kč (předpoklad)

Postupné zvyšování cen je způsobováno
zvýšením režie svozových firem (především
nafty) a zařazením odstraňování odpadu do
19 % sazby DPH. Projevil se i nárůst množství odpadů (oproti roku 2001, který byl posledním rokem, kdy fungoval jiný systém známky za každou odvezenou popelnici).
Kde končil tento odpad a konstatování, že
spousta občanů odpad nevytváří, by jistě vydalo na obsáhlou polemiku).

měnná (mimo zákonné zvýšení, jako např.
zvýšení základní sazby poplatku za ukládání
odpadů na jednu tunu odpadu), což v době přibližování se ceny skládkovného cenám ve spalovnách také není právě zanedbatelné).
Dovolujeme si občany seznámit s tím, že výše místního poplatku zahrnuje nejen náklady
na svoz a uložení jejich popelnice, ale že jsou
zde zahrnuty i náklady na separovaný = tříděný
odpad (plasty, sklo, papír), na svoz nebezpečného odpadu, odpady vzniklé při čištění města
a náklady na likvidaci odpadu ze hřbitova.
Aby množství směsného komunálního odpadu odváženého na skládku již výrazně nerostlo nebo se dokonce snižovalo, toho můžeme dosáhnout důslednějším tříděním odpadu.
Likvidace 1 tuny směsného odpadu (z popelnice) přijde občana = město na více, než likvidace (využití) 1 tuny vytříděného odpadu (nejen
plastů, skla, papíru, ale i ostatních odpadů).
Město Zdice se snaží zlepšit podmínky pro
třídění odpadu. Jedním z kroků bylo rozšíření stanovišť na tříděný odpad. Situace stále
ještě není v určitých lokalitách na jednotlivých stanovištích ideální, ale město přistoupí
k dalšímu posílení jednotlivých stanovišť.
V současné době mají občané k dispozici 23
ks kontejnerů na plasty, 16 ks kontejnerů na
papír a 16 ks kontejnerů na sklo. Škoda jen,
že někteří občané si občas pletou kontejnery
na směsný odpad s kontejnery na tříděný odpad a dávají do nich odpad, který tam nepatří a znehodnocují pak celou dodávku.

Přetřídění je pak nákladné a v případě velkého znečištění odveze svozová firma většinu
odpadu na skládku.
Další snahou města je docílit provozování
sběrného dvora a zabezpečit tak občanům
možnost zbavit se i dalšího odpadu, např. odpadu ze zahrádek, stavební suti, nebezpečného odpadu aj. celoročně, nikoliv jen v několika daných termínech. To vše by mělo přispět
k úsporám, které budou znamenat "menší
zvyšování" poplatků za odpad. Myslet si, že
by tím mohlo dojít ke snížení nákladů, je poněkud nereálné vzhledem k neustálému
obecnému zvyšování cen.
Porovnání výše příspěvku
spol. EKO-KOM, prostřednictvím které
město za 1 tunu vyseparovaného = vytříděného odpadu tento příspěvek dostává
rok 2002
rok 2003
rok 2004

54 396 Kč
90 701 Kč
předpoklad 140 tisíc Kč

Občané, třiďte, prosím,
maximálně své odpady do nádob, kam určitý druh odpadu
skutečně patří. Nehaťte úsilí
vašich spoluobčanů, pomůžete
tím především vaší kapse.
- so -

Celkové množství komunálního
odpadu ve městě Zdice:
rok 2001
rok 2002
rok 2003
rok 2004

579 tun
1255 tun
(přechod na místní poplatek)
1095 tun
1115 tun (předpoklad)

Na základě jednání s ing. Tinkovou - KS
Hořovice, která nám smluvně zajišťuje odvoz
odpadu jako svozová firma, jsme dosáhli pro
rok 2005 snížení ceny směsného komunálního odpadu i tříděného odpadu a souhrn úspor
v jednotlivých komoditách bude činit cca
240.000,-Kč.
Cena skládkovného na skládce v k.ú. Stašov,
provozované spol. Zdibe s.r.o., by na základě
uzavřené smlouvy měla být do roku 2013 ne-

Zájezd na výstavu betlémů do Příbrami byl 11. 12. 2004 zcela vyprodán. Účastníci zájezdu mohli vidět i to, jak betlémové figurky vznikají. Jejich výrobu předváděl pan Milan Hošek, člen spolku Příbramských betlémářů. Foto: Sm
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Publikace
o Zdicích
S velkou netrpělivostí, ale i obavami jsem
očekával vydání publikace o Zdicích. Po zakoupení knihy "Zdice - kapitoly z historie a současnosti města" jsem byl mile překvapen krásnou
publikací, která si právem zaslouží obdiv a uznání. Nejen kvalitou tisku, použitým papírem,
ale především obsahem jednotlivých kapitol,
připomínajících vývoj města od jeho zrodu až
po současnost, prakticky ve všech oblastech lidské činnosti spjatých s tímto městem.
Je třeba ocenit i krásné obrázky a fotografie zobrazující naše město z různých úhlů pohledu.
Vyslovuji velký dík všem autorům, kteří se na
této publikaci aktivně podíleli. Dík starostovi
a představitelům města, kteří tento zázrak dokázali dotáhnout do úspěšného konce. Všem patří můj
upřimný dík a uznání.
František Nademlejnský

Vánoãní
koncerty
2004
Ve čtvrtek 16. prosince 2004 se sál Společenského domu Zdice zaplnil
návštěvníky vánočního koncertu.
Byla pro ně připravena celá řada
vystoupení. Zaznělo mnoho hudebních dárků, které si pro sváteční program
připravily dvě oddělení pěveckého sboru
Skřivánek pod vedením Mgr. Milady Gertnerové (hudební doprovod pí uč. Monika
Mrázková) a Zdický vokální smíšený sbor vedený Mgr. Bohumilou Vokáčovou (hudební doprovod p. David Jůna).
Program pěveckých sborů byl doplněn sólovými
hudebními vystoupeními. Ve hře na klávesy se
představila Soňa Pekárková (v jedné skladbě s ní
zpívali učitelé SZUŠ Michael Sedláček a Helena
Kreisingerová), na klavír hrál Milan Frýbert, který
si zahrál nejen sólově, ale ještě společně se sestrou
Michaelou (příčná flétna), ve hře na trubku doprovodil Martina Červenku na klavír p. uč. Václav
Myška. Anička Kliková a Petra Cisková zpívaly za
klavírního doprovodu pí uč. Martiny Rajtmajerové.
Co vystoupení, to zasloužený potlesk. Všechna
vystoupení byla nádhernými vánočními hudebními
dárky návštěvníkům koncertu. Dlouhé řadě vystupujících patří za jejich podíl na programu koncertu
můj veliký dík. Přípravě programu věnovali mnoho svého času.
Zdický vokální smíšený sbor měl opět vánoční
koncertní maratón.Vystupoval ještě např v Králově
Dvoře, Lochovicích, Chyňavě, Hořovicích, v Domově důchodců ve Zdicích. V neděli 26. prosince v jeho
podání zazněla ve zdickém kostele poprvé Hradilova
Česká mše vánoční (koledová). Na varhany sbor doprovázel pan Josef Jonáš, čestný občan Zdic.
Jana Smíšková, předsedkyně kulturní komise

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
ÎIVOTNÍ JUBILEA

VZPOMÍNKA

Životní jubilea v měsíci lednu 2005 oslaví:
91 let - Milada Oličová, Zdice
87 let - Josef Mádle, Zdice
86 let - Marie Hnízdilová, Zdice
84 let - Jarmila Pokorná, Zdice
83 let - Anna Kozlerová, Zdice
83 let - Marie Škvárová, Zdice
83 let - Jindřich Tomášek, Zdice
82 let - Ivan Koula, Zdice
82 let - Emilie Šmídová, Zdice
80 let - Věra Schovánková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít, láska
však smrtí nekončí, v srdci
svém navždy Tě budeme mít.
Dne 21. ledna 2005 uplyne
smutný rok od úmrtí mé drahé manželky, paní MILUŠE
FRÝBERTOVÉ ze Zdic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Za tichou
vzpomínku děkují manžel Bedřich a synové
s rodinami.

❁❁❁❁❁

OPUSTILI NÁS
26.11. Františka Dančová, Zdice
25.11. Josef Ouřada, Zdice

83 let
80 let

PODùKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou kolektivu zdického hotelu
Emilly, který přispěl k vytvoření krásného prostředí
a příjemné atmosféry v den mého kulatého životního
jubilea. Nejvíce mě dojala květina s gratulací.
Marie Kochová

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM LEDEN 2005
Program na leden 2005:
1. 1. kino nehraje
8. 1. Sobota 17.30 hod.: Úžasňákovi (USA)
Nejslavnější hrdina musí s kamarády do večeře
stihnout zachránit svět. Animovaná komedie pro
malé a velké.
15. 1. Sobota 17.30 hod.: Terminál (USA)
Tom Hanks v hořké komedii se z turisty z Východu mění ve vězně letištního terminálu. České
titulky.
22. 1. Sobota 17.30 hod.: Příběh žraloka
Další podmořské animované dobrodružství.
USA - česká verze.
29. 1. Sobota 17.30 hod.: Bridget Jonesová:
S rozumem v koncích
Jak se to může stát? Velmi snadno - ukolébána
pocitem, že má správného muže, začíná Bridget
dělat další pitomosti. VB - české titulky
Vstupné na všechny filmy 60,- Kč.
Připravujeme na únor: Duše jako kaviár, Svět
zítřka a další...

Dne 22. ledna a 14. února jsou tomu dva roky,
kdy nás s bolestí opustili rodiče, babička a děda
KRISTOSLAV a ANNA ULBERTOVI.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Děkuje dcera Blanka s rodinou.

❁❁❁❁❁
Dne 17. ledna uplyne
smutný druhý rok, kdy
nás navždy opustil milovaný
manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan VÁCLAV
ČÍŽEK.
Všem, kteří jej měli rádi
a věnují mu tichou vzpomínku
děkuje Jarmila Čížková s dcerami.

PLES MYSLIVCÒ
v sobotu 8. ledna od 20 hodin v SD Zdice

Hraje hudební skupina GONG.
Bohatá tombola, vstupné 60,- Kč.

PLES HASIâÒ
v sobotu 15. ledna
od 20 hodin v SD Zdice
Hraje HARMONY BAND.
Bohatá tombola, vstupné 60,- Kč.

SPOLEâENSK¯ KLUB ZDICE P¤IPRAVUJE
Od 14. ledna každý pátek od 19 hodin:
Pokračovací kurz společenského tance a výchovy
a v tytéž dny od 22 hodin
Taneční pro dospělé.
Vyučují manželé Kainovi.

Přihlášky: Spol. dům Zdice (tel.: 311685186)
Zájezd do STAVOVSKÉHO DIVADLA dne 16. ledna na hru "Pronásledování a umučení Dr. Šaldy."
V hlavní dvojroli vystupuje Miroslav Donutil.
Odjezd ze Zdic v 17 hodin, cena 320,-Kč.
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Vánoãní
setkání
a v˘stava
Už po desáté se uskutečnilo setkání u vánočního stromu. Tradice setkávání byla obnovena
10. prosince 1995.
V úterý 7. prosince 2004 se u velikého, pěkně
rostlého stromu, který ze svého polesí věnoval
městu pan ing. Emil Palivec, sešlo mnoho lidí.
Přesně v 18 hodin se rozzářil vánoční strom
a v podání pražského dechového kvintetu BRASS
FIVE zazněly slavnostní fanfáry. Koledy zpívané
dětským pěveckým sborem Skřivánek naší ZŠ navozovaly krásnou předvánoční a vánoční náladu.
Další část programu patřila už jmenovanému dechovému kvintetu, který hrál v obsazení: trubky Jan Pohořalý a Petr Hrstka, lesní roh - David
Prchlý, trombon - Václav Bízek a tuba - Martin
Pončík. Večerním náměstím zněly melodie hudebních mistrů.
Velikou úlevu pocítili pořadatelé setkání.
Každoročně si při stanovení data této akce kladou
otázky: "Jestlipak se vydaří počasí? Nebudou padat
proudy vody?" Všechno dobře dopadlo, počasí se
vydařilo. Pořadatelům spadl kámen ze srdce.
Tradiční vánoční výstavu bylo možné navštívit
od 7. do 12. prosince 2004 ve výstavní síni radnice. Byla bohatě navštívena. Milá byla návštěva
obyvatel z domova důchodců, které přivezli autem,
někteří absolvovali cestu za pomoci sester na pojízdném vozíku. Mile působily i děti z obou MŠ,
které si na výstavě s chutí zazpívaly několik koled.

Pěvecký sbor Skřivánek ZŠ Zdice při dopolední zkoušce na večerní účinkování na setkání u vánočního stromu.
Foto: Sm
Oči jim zářily při prohlídce perníkového betlému
(darovala Mgr. Dana Skalková) nebo Alšova betlému (zapůjčila paní Zuzana Svobodová z Berouna).
Všechny vystavené exponáty byly obdivovány jak
pro nápaditost, tak i pro provedení. Návštěvníci odcházeli spokojeni. Smutně se tvářili snad jen ti, na
které se nedostaly krásné perníčky paní Šindlerové. Tak příště si raději s návštěvou výstavy pospěšte.
Ráda děkuji děvčatům z 9. třídy, která ochotně
pomáhala při prodeji drobných dárků, a to nejen
v době vyučování, ale i ve volném čase. Vedení
školy děkuji za zapůjčení lavic do výstavní síně
a uvolnění děvčat na výstavu.
Jana Smíšková
Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 1.756,Kč. Na konto adventních koncertů bylo odesláno
1.700,- Kč, zbytek byl použit na drobné vydání.

Seriál - odpady
Třídění skla
Sklo bylo historicky první komoditou, která se
u nás začala sbírat pomocí zvláštních nádob umístěných na veřejných prostranstvích. V oněch historických dobách se jednalo většinou o dvě nádoby,
jedna na čiré a jedna na barevné sklo. Nyní je na
sklo většinou nádoba jedna, zelené barvy na sklo
smíšené, ale návrat kontejnerů na čiré sklo je nezadržitelný.
Do kontejneru lze odkládat veškeré obalové
(lahve a sklenice) a tabulové sklo. Pro další zpracování je velmi vhodné, aby sklo v nádobě bylo co
nejméně rozbité.
Do kontejneru se nesmí ukládat drátosklo (bezpečnostní sklo s drátěnou sítí), autoskla, zrcadla,
keramika a porcelán. Ideální je, pokud se lahve
zbaví kovových uzávěrů.
Kontejnery na sklo se obvykle vyvážejí jednou
za měsíc. Hmotnost obsahu 1100 litrového kontejneru se pohybuje okolo 130 kg. Svozové firmy sklo
dále netřídí, pouze z něj vybírají největší nečistoty
a skladují ve velkokapacitních kontejnerech.
Sebrané sklo se následně převáží na speciální třídící linky, které upravují sklo podle potřeb skláren.

Na lince se sklo nejprve ručně zbaví velkých příměsí. Poté se nadrtí a dopravuje se po pásu k laserovým čidlům. Ty každý střep prosvítí a pokud
střep nelze prosvítit, nejedná se o sklo a proudem
vzduchu se tato nečistota odfoukne pryč z pásu.
Pro sklárny je pak připravena skleněná drť požadovaných parametrů. Z vytříděného skla se opět vyrábí skleněné výrobky. Recyklací skla se dá ušetřit
o devadesát procent energie více než při výrobě z přírodních zdrojů, a také velké množství písků, živce a dalších nerostů, jejichž těžba hyzdí krajinu. Recyklace skla je teoreticky neomezená, ale
pro speciální výroby se používá větší podíl primárních surovin.
V naší obci se sklo třídí do zelených i bílých nádob se spodním výsypem o objemu 2,1 m3 a 1,1 m3.
Nádob na sklo je v obci celkem 16, z toho 2 nádoby na sklo bílé a 14 nádob na sklo barevné. Odpad
sváží firma Komunální služby Hořovice - ing.
Tinková. Sklo předává na třídící linku v Příbrami,
firmě H & C RES, s.r.o., kde se sklo dále dotřiďuje, skladuje a předává ke zpracování do skláren
Kyjov jako druhotná surovina.
- pet -

Informace drÏitelÛm
osvûdãení samostatnû
hospodaﬁícího rolníka (SHR)
Držitelé osvědčení SHR, které vydal náš
obecní úřad a kteří chtějí nadále provozovat
zemědělskou výrobu, se musí nejpozději do
1. 5. 2005 zaregistrovat na Městském úřadu
Beroun odbor živnostenský, 2. patro bývalé
hlavní budovy OkÚ Beroun, Beroun - Město,
Politických vězňů 20.
K registraci si vezměte občanský průkaz, dosavadní osvědčení SHR a výpis z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců. Tato registrace bude provedena bezplatně a bez nutnosti předkládat doklady o odborné způsobilosti. Nebude-li lhůta do
1. 5. 2005 dodržena, bude registrace za poplatek
s nutností předložit nejen výpis z trestního rejstříku, ale i příslušné doklady o kvalifikaci.
Bližší informace lze získat osobně na živnostenském odboru Městského úřadu Beroun, nebo na telefonu 311 630 271 a 311 630 279. Informace je určena SHR správního území Beroun.
Změny vyplývají ze zákona č. 85/2004 Sb., který přinesl novou právní úpravu na úseku "podnikání v zemědělství" a nabyl platnost 1. 5. 2004.
- pet -
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Pﬁedvánoãní
ãas v Mateﬁské
‰kole v Zahradní ulici
Tento čas nezačíná pro naše děti Adventem,
ale již dlouho předtím. Děti se letos svými výrobky zúčastnily prvně vánoční výstavy na
Městském úřadě a to stálo děti opravdu hodně
úsilí. V listopadu jsme se vypravili na výstavu
betlémů v Karlštejně.
Na Mikuláše nás opět nezklamali ochotníci z divadelního souboru z Chodouně, na které se děti
vždy moc těší a my jim tímto děkujeme.
V letošním roce byl vyhlášen 1. ročník vánoční
přehlídky mateřských škol Inchebou Praha a to ve
třech kategoriích: 1. podiové vystoupení na vánoční
téma, 2. namaluj si svého kapříka a 3. pokus o největší Betlém v České republice. Naše MŠ se přihlásila k druhému tématu a přispěla 99 kapříky k pokusu
o rekord v počtu kaprů na ploše Průmyslového paláce ve spolupráci s Muzeem rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Paní učitelky poprosily i rodiče, zda by
s dětmi nevytvořili další kapry. Všem rodičům jsme
děkovaly za vkusná, netradičními technikami zhotovená dílka. 15. prosince jsme odjeli na Výstaviště
v Praze Holešovicích, abychom zhlédli představení
některých mateřských škol a podívali se na vánoční
výstavu. Radost dětí byla obrovská, když mezi
12.347 vystavenými kapříky našly několik z naší MŠ.
Dopoledne v den, kdy měly u nás proběhnout vánoční besídky, děti zhlédly Vánoční pohádku, kterou přijel zahrát divadelní soubor Úsměv z Chotěboře. Vánoční besídky proběhly v naší MŠ tradičně. Děti,
úměrně svému věku předvedly, co se všechno naučily na vánoční téma: v první třídě u malých dětí šlo
především o vytvoření atmosféry a zpěvu písní s paní
učitelkami, ve druhé třídě se děti představily uceleným vánočním pásmem. Ve třetí třídě, kromě vánočních koled a básní, zahrály pohádku Jak hříbek vyrostl. Všem dětem maminky nebo babičky ušily nádherné kostýmy. A jako každoročně byly děti zazpívat
a přednést básničky a předat dárečky a přáníčka babičkám a dědečkům v Domově důchodců. A potom
už jen následoval čas čekání na Ježíška doma.
Zdeňka Pacourková, řed. MŠ Zdice, Zahradní
O bábě Chřipce
Mateřské centrum Sluníčko při Mateřské škole
Zdice v Zahradní ulici zve děti a jejich maminky na
pohádku "O bábě Chřipce". Je to příběh o tom, jak se
v lednu mají děti oblékat, jak jíst vitamíny, aby náhodou nedopadly jako... a to už je překvapení.
Pohádku přijede zahrát divadlo Úsměv z Chotěboře v úterý 18. ledna 2005. Začátek je v 8.45
hod., vstupné 40,- Kč.

·achové turnaje
V sobotu 4. 12. se v Rakovníku konal 2. žákovský turnaj základního kola krajského přeboru
skupiny C2 v šachu. Hrály se dva oddělené turnaje pro ml. žáky (ročník 1994 a mladší) a st. žáky
(1993 a starší). Turnajů se zúčastnilo celekm 49
hráčů z Řevnic, Kladna, Zdic, Říčan, Úholiček,
Buštěhradu, Litně, Roztok u Prahy a Berouna.
Turnaj ml. žáků vyhrál Ondřej Franc z ŠK
Řevnice, druhý byl Jakub Hajman z ŠK Kladno,
třetí skončil Martin Pospíšil z Biomedica Říčany. Z
Loko Zdice se nejlépe umístil Lukáš Gerold (5),
Jana Komašková (6), Jan Rosenbaum (7), Vavřinec
Babouček (8). Petr Cink (17). Marta Komašková
(19), Václav Holeček (23) a Robert Turický (25).
Turnaj st. žáků vyhrál Jan Švach z ŠK Řevnice,
druhý byl Jan Šáfr ze S. Buštěhrad a třetí Jindřich
Paukert z ŠK Řevnice.
Ze zdických nejlépe dopadl Jiří Wallerer (6),
David Turický (8) a Anna Rosenbaumová (9).
Eva Rosenbaumová

Prosinec byl časem vánočních besídek v obou zdických MŠ. Na horním snímku malí herci z MŠ
v Zahradní ulici, kteří se pochlubili pohádkou "Jak hříbek rostl". Na druhém snímku pohled na rodiče
v MŠ v Žižkově ulici při sledování účinkování svých ratolestí při besídce.
2x foto: Sm

Z DENÍKU
POLICIE âR
Zdice od 5. 11. do 3. 12. 2004
5. 11. - NP se vloupal do restaurace v Knížkovicích, kde ukradl cigarety, alkohol, cukrovinky.
Žádáme o pomoc při pátrání!
16. 11. - NP ukradl finanční částku 23.000 Kč
a MT ve vlaku Praha - Zdice.
19. 11. - NP ukradl hliníkové příčky z odstaveného vagonu na ČD Zdice. Neviděl někdo pachatele? Byly příčky skutečně odcizeny ve Zdicích?
Pomozte při odhalení pachatele!
20. 11. - Krádeže železného materiálu z bývalé
obalovny se dopustili pachatelé, kteří se stejných
krádeží dopustili již dvakrát v letošním roce. Jsou
stíháni pro krádež.
22. 11. - Po oznámení vloupání do os. vozu na
sídlišti bylo šetřením zjištěno, že jde o výmysl
a neshody mezi majitelkou a přítelem. Ukradeny
byly pouze poklice, po kterých se pátrá.
1. 12. - Majitel firmy oznámil, že jeho zaměstnanec řídil vozidlo pro hromadnou přepravu osob
po požití alkoholu. Byla odebrána krev na zkoušku
alkoholu. Případ je v šetření.
Tyto události jsou šetřeny jako trestné činy.

5. 11. - Poškození okrasných jehličnanů je v šetření.
14. 11. - V Černíně potrhali ovci volně pobíhající psi. Majitel oznámen spr. orgánu.
16. 11. - NP ukradl v prodejně ve Zdicích 2.500
Kč ze zásuvky. Na krádež se přišlo až při uzavření
prodejny. Pozor! Tyto krádeže se množí!
18. 11. - V Černíně došlo k dalšímu usmrcení
ovcí stejnými psy. Majitel opět oznámen spr. orgánu.
20. 11. - U provozovny restaurace došlo k poškození zárubně. Je v šetření.
2. 12. - NP poškodil skla železničního návěstidla u Dechtochemy. Neviděl někdo pachatele?
Případ je v šetření.
3. 12. - Obtěžování a pomlouvání mezi spolubydlícími v bytovce je v šetření. Bude oznámeno
spr. orgánu.
Tyto případy jsou šetřeny jako přestupky.
Chtěl bych touto cestou poděkovat občanům,
kteří pomohli při odhalení pachatele trestného
činu a přestupku. Všem bych chtěl popřát hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů v novém
roce 2005. Těším se na další spolupráci.
mjr. Bláha, vedoucí oddělení

str. 7

ZN ã. 153

Martin Mottl
obhájil titul
V loňském roce slavil Martin Mottl, zdický
občan, svůj premiérový titul. Sešel se rok s rokem a jezdec z příbramského regionu získal
druhý titul ve třídě do dvou litrů. Český pohár
autorallycrossu čítal v letošní sezóně dvanáct
závodů. Martin Mottl dokázal šest závodů vyhrát a zajistit si obhajobu z loňska.
• Jak bys zhodnotil úspěšnou sezónu 2004?
S touto sezónou jsem naprosto spokojen. Podařilo
se mně obhájit loňský titul, což je vždy těžší, než získat první titul. Ve většině závodů se mi dařilo. Neměl
jsem téměř žádné technické problémy, což bych připsal dobré přípravě vozu v týmu Montcar Autosport,
kde se mně o vůz staral Petr Brynda. Polovinu závodů jsem vyhrál a mohu být spokojen.
• Na který z letošních závodů vzpomínáš nejraději a v kterém se ti naopak nedařilo?
Nejlepší závod z mé strany byl zřejmě v Sosnové,
kde po malém ťukanci z rozjížděk jsem startoval do
hlavního závodu ze čtvrté pozice s řádně pošramoceným předkem. Přesto se mně podařilo všechny soupeře předjet a zvítězit. Nejhorším závodem byl poslední
podnik v Sedlčanech, kde se startovalo za značně nepříznivého počasí. Do hlavního závodu jsem obul jako
jediný mokré pneumatiky. Volba se zdála po startu
správná, ale při nájezdu do druhého kola jsem byl příliš rychlý. Následovalo brnknutí o mantinel a trojitý kotrmelec. Vše se událo v dosti vysoké rychlosti, na vytočenou čtyřku. Naštěstí to odnesla pouze plechařina.
• Jaké máš další plány, chystáš technická vylepšení vozu a co bude tvým hlavním cílem?
Za poslední čtyři roky, co mám závodní auto,
žádné změny neproběhly. Letos však konkurence
nespala a postupně vylepšovala své závodní náčiní.
Abychom měli šanci obhajovat titul, musíme reali-

Florbalov˘
turnaj o Pohár
mûsta Zdice

Martin Mottl na stupních vítězů 12. srpna 2004 na
mistrovství ČR v Domažlicích. Foto: archiv M.M.
zovat některé úpravy, jako např. revitalizaci motoru, úpravu karburátoru a přesnějšího řazení.
Kompletní změnou projde podvozek. Cíle jsou jasné. Pokusit se získat třetí titul v řadě.
• V rámci Českého poháru by mělo dojít k určitým změnám. Víš už, o co jde?
Český pohár dostal nabídku od pořadatelů mistrovství republiky v rallycrossu s tím, že by mistrovství republiky v rámci čtyř velkých závodů vypsalo
pro nás třídu do dvou litrů. Pokud se tak stane, budu
rád. Potřebuji se v takových velkých závodech rozkoukat. Máme určité plány do budoucna a to by byl
jeden z důležitých momentů. V roce 2006 plánuji
přestup do velkého rallycrossu. Rád bych jel několik
závodů v rámci evropského šampionátu a rovněž zónového mistrovství s nově postavenou šestnáctistovkou. Pokud bude dostatek finančních prostředků, tak
určitě přestoupím.
Marek Felt

Během víkendu 18. - 19. 12. 2004 se v hale TJ
Lokomotivy Zdice uskutečnil IV. ročník dvoudenního florbalového turnaje.
Sportovního zápolení se zúčastnilo celkem 10
družstev, která byla rozlosována do dvou skupin.
Skupina A: Animals Příbram, Plzeň B, B - Side
Praha, Kopečkovic Praha, FBC Zdice
Skupina B: Mix team Praha, Plzeň A, TJ Sokol
Cheb, Apollo Praha, MA STARS Beroun
V základních skupinách se hrálo systémem každý s každým (2 x 15 min.). Z každé skupiny pak po
skončení této úvodní části postoupila čtyři první
mužstva do play off hraném následně vyřazovacím
způsobem (2 x 15 min.). Do finále se takto nakonec probojovala mužstva TJ Sokol Cheb a B - Side
Praha. V normální hrací době skončilo utkání remízou 0 : 0, a proto se rozhodovalo v samostatných
nájezdech. Šťastnějším týmem se stal TJ Sokol
Cheb, který rozhodl v 6. sérii samostatných nájezdů. Třetí místo obsadil celek Plzně A, který porazil
loňského vítěze turnaje Mix team Praha. Domácí
tým FBC Zdice vypadl ve čtvrtfinále s TJ Sokolem
Cheb v poměru 5 : 6. Tento celek se potom stal vítězem celého turnaje.
Vrcholem této sportovní soutěže bylo slavnostní
vyhlášení výsledků a předání cen vítězům za účasti
pana starosty Mgr. Miroslava Holotiny. Kromě čtyř
hlavních cen v podobě pozlacených pohárů byly rovněž uděleny ceny pro nejlepšího střelce turnaje (Petr
Novák ze Zdic), pro nejlepšího brankáře (Petr Prabač
z Chebu) a nejužitečnějšího hráče (Jan Krupička - hráč
prvoligového týmu B-Side Praha).
Hráči FBC Zdice by touto cestou chtěli poděkovat městu Zdice za podporu při pořádání turnaje.
Více informací naleznete na webových stránAlexandr Mol
kách: www.fbczdice.aktualne.cz

Zdické meteorologické okénko
V měsíci listopadu byly 2 jasné dny, 2 dny skoro jasné, 3 dny polojasné, 3 dny oblačné, 7 dní skoro zatažených a 13 dní zatažených. Celkem bylo
10 dní mrazivých s teplotou mezi - 0,1° C až - 10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 6° C 26. 11. (pátek), - 5° C 25. 11. (čtvrtek), - 4° C 15. 11. (pondělí), - 1° C 10. a 21. 11. (středa a neděle).
Nejchladnější den: pondělí 15. 11., kdy se teplota pohybovala od - 4° C do 3° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 15° C 4. 11. (čtvrtek), 14° C 3. 11. (středa), 13° C 5. 11. (pátek), 12° C 1. a 2. 11. (pondělí a úterý), 10° C 18. 11. (čtvrtek).
Nejteplejší den: čtvrtek 4. 11., kdy se teplota pohybovala od 12° C do 15° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 963 milibarů, t.j. 722,3 torrů 19. 11. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1009 milibarů, t.j. 756,8 torrů 24. a 25. 11. (středa a čtvrtek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 21,63 l vody 9. 11. (úterý).
Celkem v měsíci listopadu napršelo: 56,81 l vody na 1 m2.
Poznámka: První sníh letošního roku napadl v úterý 9. 11. Ve čtvrtek a v pátek 18. a 19. 11. dosahoval vítr rychlosti až 95 km za hodinu. Nezpůsobil žádné škody na majetku ani na lesním porostu.
Josef Hůrka

Zdiãtí turisté hodnotili
V sobotu 11. 12. uzavřel odbor KČT zdické
Lokomotivy svoji letošní činnost "Posledním pochoďáčkem roku". Desetikilometrová trasa okolím Zdic a Knížkovic měla cíl v restauraci
"U Zímů", kde se konalo již tradiční přátelské
posezení s hodnocením činnosti odboru a turistické aktivity členů všech družstev. Hodnocení provedli a ceny nejlepším předali jednotliví vedoucí.
Z družstva vysokohorské turistiky byl nejlepší
Bořek Šebek a cenu mu předal Zdeněk Kencl. Z družstva rodinné turistiky se jako první umístila Věra

Zálomová a druhý byl Jiří Očenášek. Tak vyhodnotil
pořadí vedoucí Mirek Zálom. Největší družstvo kulturně poznávací turistiky vyhodnotilo 5 nejaktivnějších členů. Vedoucí Bedřich Vrba určil toto pořadí:
1. Naďa Škrobánková - 714 bodů, 2. Marcela
Abrahámová - 688 b., 3. Božena Johanová - 639 b.,
4. Bohumila Růžičková 612 b., 5. Jana Janoušková
- 585 bodů.
V diskuzi byly hodnoceny také akce, které odbor během roku 2004 organizoval, a jako nejlepší
bylo vyhodnoceno pětidenní "Podzimní putování

2004" v oblasti Jindřichohradecka a Povodí
Nežárky, pod vedením Mirka Záloma za účasti 26
členů KČT a 16 přátel odboru.
Tečku za hodnocením udělal zástupce Středočeské oblasti KČT, který předal členkám odboru
Marii Velcové, Elišce Pechové a Marcele
Abrahámové "Veřejné uznání" III. stupně - DIPLOM za obětavou a prospěšnou práci pro KČT.
Poté následovala přátelská zábava. Této zdařilé akce se zúčastnilo 49 turistek a turistů.
Naďa Škrobánková, členka družstva KPT
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PLESOVÁ SEZÓNA 2005
Společenský klub Zdice
Sobota 8. ledna: PLES MYSLIVCŮ
Hudební skupina GONG
Sobota 15. ledna: PLES HASIČŮ
Hudební skupina HARMONY BAND
Sobota 12. února: PLES RYBÁŘŮ
Hudební skupina GONG
Pátek 18. února: MATURITNÍ PLES
Střední zdravotnické školy Beroun
Hudební skupina ČEJKABAND
Sobota 26. února: PLES SPORTOVCŮ
Hudební skupina GONG
Pátek 4. března: PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Hudební skupina nenahlášena
Sobota 12. března: 10. PLES MĚSTA
Hudební skupina HARMONY BAND
Bohatá tombola - pestrý program
Další informace na plakátech

KOMUNÁLNÍ
SLUÎBY HO¤OVICE

p ﬁejí v‰em sv˘m
zákazníkÛm a spolupracovníkÛm
hodnû zdraví a spokojenosti

v roce 2005.

Kdo douãí strojírenství,
1. roãník - Strojní prÛmyslová
‰kola Hoﬁovice.

Fotografie do Zdick˘ch novin
zpracovává
PraÏská 1349
Hoﬁovice.

Kvalitní fotografie jiÏ od 0,80 Kã
pro Vás zaji‰Èuje drogerie
A. ¤echtáãková, Husova ulice, Zdice.

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

infocredit-reality.cz
736 673 909

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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