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Tﬁíkrálová sbírka
V sobotu 8. ledna 2005 se ve Zdicích konala
již druhým rokem Tříkrálová sbírka. Děti převlečené za tři krále chodily od domu k domu se
zapečetěnou kasičkou a stejně jako loni jim
mnozí lidé otevřeli dveře. Tento rok se podařilo
zorganizovat pouze tři skupinky koledníků, ale
i tak skupinky zvládly obejít většinu Zdic.
Celkem se letos vybralo 11 026,- Kč. Je to méně
než minulý rok, ale pokud se částka rozpočte na
jednotlivé skupinky koledníků, kterých bylo letos o dvě méně, zjistíme, že se v průměru na
skupinku vybralo více peněz.
Výtěžek sbírky bude rozdělen do několika položek: 15 % bude věnováno na Dům pro seniory
v Třebotově a na rozvoj sítě Charitní ošetřovatelské
a pečovatelské služby v Praze. Část výtěžku je určena na projekt Adopce na dálku a další část peněz
bude věnována na jihovýchodní Asii, příp. na sociální projekty v rámci Zdic.
Závěrem zbývá jediné, veliký dík. Osobně bych
chtěl poděkovat za obětavou spolupráci panu starostovi Mgr. Holotinovi, dále zdickému faráři
ThMgr. Zbigniewu Ponichterovi a také všem koledníkům. Největší díky patří ale vám všem, kteří
jste otevřeli své dveře a přispěli tak na jednu z největších sbírek v České republice.
Miroslav Dvořák, koordinátor sbírky

Benefiãní
koncert
V neděli 23. ledna 2005 se uskutečnil ve zdickém kostele Narození Panny Marie "Benefiční
koncert", na kterém vystoupil s programem
Zdický vokální smíšený sbor pod vedením paní
Mgr. Bohumily Vokáčové a hudebního doprovodu pana Davida Jůny. V programu zazněly nádherné skladby starých mistrů a několik tradicionálů. Krásu předvedených skladeb umocnila
výborná akustika zdického chrámu a vysoká
pěvecká úroveň sboru a dvanáctileté sólistky
Aničky Klikové.
Výtěžek benefičního koncertu, jehož pořadatelem byl Společenský klub Zdice spolu s Římskokatolickým farním úřadem Zdice, byl věnován na
pomoc zemím jihovýchodní Asie, které byly 26. prosince 2004 postiženy velkou přírodní katastrofou.
Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 6.806,Kč. Tyto finanční prostředky byly zaslány na konto
Českého červeného kříže, který již svými i darovanými prostředky napomáhá v postižené oblasti.
Zdický vokální smíšený sbor vyjádřil benefičním koncertem svoji účast s těžce zkoušenými
obyvateli jihovýchodní Asie. Koncertu se zúčastnilo 60 posluchačů.
Jana Smíšková

Již druhým rokem mohli občané Zdic přispět koledníkům na Tříkrálovou sbírku. Na snímku skupinka králů, která úspěšně sbírku.provedla.
Foto: Miroslav Dvořák.

Prodej Zdick˘ch novin v roce 2004
V roce 2004 bylo vydáno 11 čísel Zdických novin. Každý měsíc v nákladu 800 kusů, to činí na celý rok 8.800 kusů novin. Celkem z prodeje bylo utrženo 40.605,- Kč (8.121 výtisků). Zbývajících
679 kusů (61 kusů měsíčně) bylo rozděleno na účely provozní, reklamní a také pro inzerenty, kteří si objednávali v redakci reklamu a v neposlední řadě, každý měsíc dostával zdický Domov důchodců zdarma od redakce 15 výtisků Zdických novin.
V loňském roce se zvýšilo využití inzerce podnikateli, a tak bylo vybráno na inzerci celkem 51.543,Kč. Dotace od města pro loňský rok na vydávání Zdických novin činila 132.000,- Kč. Celkem tedy příjmová část je 224.148,- Kč. Společenský klub Zdice zaplatil za tisk a výrobu novin Podbrdskému vydavatelství, které noviny zpracovává a tiskne, 162.445,- Kč, což znamená, že Zdické noviny v roce 2004
měly zůstatek 61.703,- Kč, který byl využit na další akce v rámci rozpočtu Společenského klubu Zdice.
Přemysl Landa

Zdické noviny informují
Pomoc postiženým oblastem jihovýchodní Asie
Vedení města rozhodlo poskytnout z rozpočtu
města finanční příspěvek ve výši 60 000,- Kč oblastem jihovýchodní Asie, které byly zničeny přírodní katastrofou ke konci prosince 2004.
Příspěvek bude rozdělen rovnoměrně pro organizace ADRA, UNICEF a Člověk v tísni.
Úspěšná humanitární sbírka
Město Zdice na základě spolupráce s Diakonií
Broumov pořádalo v době od 3. do 18. prosince
2004 humanitární sbírku. Občané přinášeli do areálu bývalých kasáren ve Zdicích hlavně oblečení,
boty, lůžkoviny, ručníky, utěrky, dále např. záclony,
deky, nádobí, hračky apod. Sbírka se setkala s velkým pochopením občanů.
Informace pro rodiče dětí z MŠ a ZŠ
V souvislosti s novým školským zákonem bude
platba školného v MŠ a v družině ZŠ hrazena přímo v MŠ a družině ZŠ. MěÚ žádá rodiče, aby vy-

čkali pokynů těchto zařízení. Od února 2005 nebudou platby přijímány v pokladně MěÚ.
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.
Stavební práce v Černíně pokračují
V Černíně probíhá přístavba a stavební úpravy
domu čp. 1. V daném objektu vznikne 6 bytových
jednotek, které budou sociálními byty pro příjmově vymezené osoby.
Přístavba a stavební úpravy zahrnují vybudování
elektro přípojky, odpadní jímky, přístřešku pro kontejner, dále vybudování vodovodní a dešťové kanalizace
a výstavbu příjezdových a parkovacích ploch. Investiční
akci provádí firma Řemesla AZ, s. r. o., Praha 5.
Pokračování na str. 2
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Zdické noviny
informují
Dokončení ze str. 1
K původnímu domu čp.1 bude provedena přístavba, která je nyní ve stadiu stavby. Ve starém objektu bylo nutné provést sanaci stropních konstrukcí a sanaci nosného zdiva okolo zhlaví nosných trámů. V současné době zde probíhá po částech rekonstrukce střechy (výměna krovů), pracuje se na
vyzdění vnitřních příček, na dokončení elektro přípojky a na vybudování vnitřních rozvodů, jsou
osázena okna, je dokončena vodovodní přípojka.
Předpokládané dokončení stavby je plánováno
na rok 2006.
Zasedání zastupitelstva města
Únorové zasedání zastupitelstva města se bude
konat v pondělí 21. února 2005 od 17 hodin ve
Společenském domě.
Možnost pronájmu nebytových 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
- sm -

Akce ââK ve Zdicích
MS ČČK ve Zdicích zve své členy na
výroční členskou schůzi, která se koná
8. února od 17 hod. v restauraci
U Zímů.
MS ČČK pořádá 9. dubna zájezd do
Polska. Cena 290,- Kč. Odjezd v 5 hod.
z autobusového nádraží. Přihlášky A. Tarantová a J. Koželuhová.
Zároveň přejeme všem našim členům
mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2005.
Mgr. Jana Koželuhová

Výstavba šesti bytových jednotek v Černíně pokračuje i v zimním období. Práce provádí firma Řemesla
AZ, s.r.o., Praha 5.
Foto: Jana Smíšková.

âinnost SPOZ v roce 2004
Členky Sboru pro občanské záležitosti při
MěÚ Zdice připravily v minulém roce celou
řadu akcí.
Jednou z akcí je vítání malých občánků.
V pěkném prostředí obřadní síně bylo přivítáno do života 39 dětí. Jejich rodiče a prarodiče
se zapsali do pamětní knihy. Dětem byly předány drobné dárky.
Své "ano" si v obřadní síni řeklo 16 manželských párů. Starosta města společně se SPOZ
blahopřál deseti manželským párům k vzácnému životnímu jubileu - zlaté svatbě, tj. k 50 letům společného života.
V obřadní síni se uskutečňují také slavnostní akce ZŠ, např. slavnostní ukončení školní
docházky žáků 9. tříd.
V závěru roku navštívil starosta města
a matrikářka MěÚ Domov důchodců ve
Zdicích, aby popřáli jeho obyvatelům pěkné

prožití vánočních svátků a spokojené prožití
nového roku. Navštívili také Domov důchodců
v Zátoru, kde žijí tři bývalí zdičtí občané.
Společně s přáním byl předán dárkový balíček.
Členky SPOZ písemně blahopřály občanům,
kteří dovršili 70, 75, 81, 82, 83 a 84 let.
Písemné gratulace byly zaslány 128 občanům,
a to 26 krát 70 letým, 23 krát 75 letým, 25 krát
81 letým, 15 krát 82 letým, 16 krát 83 letým
a 23 krát 84 letým.
Členky SPOZ navštívily a předaly květiny
a sladkou pozornost občanům, kteří dovršili
věk 80, 85 a více let. Ve Zdicích, Knížkovicích
a Čer-níně oslavilo v minulém roce tato výročí
69 občanů, a to 80 let - 20, 85 let - 13, 86 let - 6,
87 let - 4, 88 let - 2, 89 let - 6, 90 let - 4, 91 let 3, 92 let - 3, 93 let - 4, 94 let - 1, 95 let - 1 a 96
let - 2 občané.
Jarmila Čížková, předsedkyně SPOZ

Va K B e r o u n z m û n i l c e n y v o d y
Ze zprávy zákaznického oddělení společnosti VaK Beroun uveřejňujeme:
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.,
schválilo úpravu cen vody pitné a odkanalizované od 1. 1. 2005. Cena
pitné vody (vodné) se mění ze stávající ceny 27,83 Kč/m3 na 28,94
Kč /m3 (bez 5% DPH) a cena vody odkanalizované (stočné) se mění
ze stávající ceny 18,06 Kč/m3 na 19,87 Kč/m3 (bez 5% DPH). Při stanovení cen se vychází ze skutečných nákladů na provoz vodovodů
a kanalizací včetně dopadů inflace a zákonných předpisů.
Cena
Vodné
Stočné
Celkem

do 31. 12. 2004
bez DPH
vč DPH
27,83
29,22
18,06
18,96
45,89
48,18

od 1. 1. 2005
bez DPH vč DPH
28,94
30,39
19,87
20,86
48,81
51,25

V roce 2003 skončilo tříleté moratorium cen vodného a stočného,
díky kterému se cena na Berounsku a Hořovicku prakticky vyrovnala s okolními regiony. Zvýšení cen vody o celkových 6,4 % zohled-

ňuje inflační vlivy a vliv zdražování energií a služeb, které v plné šíři dopadají do vstupních nákladů. V oblasti distribuce pitné vody je
nejvíce nákladů věnováno nákupu pitné vody od dodavatele a udržení stávajících nízkých ztrát vody a zlepšování její kvality.
Na zvýšení ceny za odvádění odpadních vod (stočného) se největší měrou podílí nutnost zvýšení provozních nákladů a investic do čistíren odpadních vod. Tyto nároky plynou ze zpřísněných nároků na
kvalitu čištění vlivem přijaté evropské legislativy. Zvýšení cen znamená při současné průměrné spotřebě obyvatel na Berounsku
a Hořovicku nárůst 97 Kč za rok na osobu. Toto navýšení odpovídá
ceně deseti lahví balené vody.
Jeden litr pitné vody si zákazníci VaK Beroun budou moci v roce
2005 natočit za 5 haléřů. Schválené zvýšení cen vody odpovídá republikovému trendu. Podle odhadu Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR se meziroční nárůst cen pohybuje okolo tří procent nad
očekávanou inflaci.
P.S. Město Zdice jako minoritní akcionář společnosti VaK Beroun
vyjádřilo na pracovní schůzce akcionářů nesouhlas se zvýšením cen
vodného a stočného.
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Ohlédnutí dûtí
nejen za Vánocemi
Už je tu zase nový rok, první měsíc roku 2005
je za námi. Všichni žijeme očekáváním, co pěkného nám letošní rok přinese.
Rok 2004 je již minulostí. Vzpomínky na krásně prožité vánoční svátky ještě dlouho doznívaly
v našich dětech: "Co ti přinesl Ježíšek? Co jsi měl
pod stromečkem?", to byly nejčastější otázky, které se ozývaly.
Podchytila jsem tento zájem dětí a nabídla jim
hru na Vánoce. Stromeček jsme začátkem ledna ve
třídě ještě měli, a tak si děti pod něj přinesly nejmilejší dárek. S ostatními spolužáky se chtěly podělit o svou radost z dárku, ale bylo hezké, že ho
zapůjčily na hraní i kamarádům. Všichni jsme prožívali šťastné chvíle, které se ale změnily ve smutné, když si děti vzpomněly na malé kamarády v jihovýchodní Asii, které postihlo právě o Vánocích
nečekané zemětřesení a veliké záplavy. Všechny
děti se ihned zapojily do rušné diskuze. Vzpomínaly na asijské děti, jaké hrozné okamžiky zažily. Vyprávěli jsme si, jak jim pomáhají dospělí lidé
z celého světa. Také naše děti chtěly nějak těm malým kamarádům pomoci. Okamžitě se rozhodly nakreslíme ten nejlepší obrázek, jaký umíme.
Hezké bylo, že ani jedno dítě nezůstalo stranou,
všechny děti malovaly se zájmem. O tom, jak se
jim práce povedla, se mohli ostatní spolužáci a rodiče přesvědčit prohlídkou nástěnky, která byla věnovaná právě této tématice
Nový rok začal v naší MŠ velmi dobře, začal
dětskou solidaritou, vytvářením hezkých kamarádských vztahů mezi dětmi, jejich citlivým přístupem
k jednotlivcům i skupině dětí. Pro nás, učitelky
MŠ, to bylo velmi příjemné poznání pěkného přístupu našich malých svěřenců k situacím, které se
dějí nejen kolem nás, ale i jinde ve světě. Je dobře,
že naše děti jsou vnímavé a také chtějí pomáhat.
Za kolektiv učitelek MŠ Zdice,
Žižkova ul., Marie Lisá

Zdické
meteorologické
okénko
V měsíci prosinci byly 3 jasné dny, 1 den skoro jasný, 4 dny polojasné, 4 dny oblačné, 5 dní
skoro zatažených a 14 dní zatažených. Celkem
bylo 13 dní mrazivých s teplotou mezi - 0,1° C
až - 10° C a 1 den arktický s teplotou pod - 10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 11° C 21. 12. (úterý), - 8° C 22. 12. (středa), - 7° C 20. 12. (pondělí), - 6° C 16. 12. (čtvrtek), - 5° C 17. 12. (pátek),
- 4° C 11. a 30. 12. (sobota, čtvrtek).
Nejchladnější den: úterý 21. 12., kdy se teplota pohybovala od - 11° C do - 1° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 9° C 25. 12. (sobota), 8° C 1. a 2. 12. (středa, čtvrtek), 6° C 4. a 24.
12. (sobota, pátek), 5° C 3., 6., 7., 8., 23. a 26. 12.
(pátek, pondělí, úterý, středa, čtvrtek a neděle).
Nejteplejší den: sobota 25. 12., kdy se teplota
pohybovala od 2° C do 9° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 968 milibarů, t.j. 726,1
torrů 18. 12. (sobota).

Hra je důležitou součástí života dětí. Výborné podmínky ke hrám jim nabízí prostředí MŠ. Na snímku děvčata z MŠ v Žižkově ulici v plném zaujetí hry.
Foto: Jana Borecká.

Zamy‰lení ﬁeditelky Z· Zdice
"Sakra ženská, proč jsi tak zanedbaná…", křičí
se v novém českém seriálu Hop nebo trop.
Začínám mít dojem, že za několik let my všichni
budeme křičet "sakra dítě, proč jsi tak zanedbané…", protože….. už jsme ve škole museli zredukovat výuku plavání na 1. stupni, lyžařský kurz na
2. stupni - nemůžeme naplnit ani autobus.
Zamýšlím se, čím to je, škola nabízí a organizuje,
podle mně, nejvýhodnější finanční a vzdělávací
akce. Co je TO umět plavat, lyžovat, hrát odbíjenou, tancovat - není TO umět český jazyk a matematiku, ale je TO součástí základního vzdělávání,
pro mnohé důležitější než umět, co je souvětí souřadné nebo matematické výrazy (ale i toto škola
nabízí). Jde asi o priority, ale nemůžeme přece dát
na dítě, které se na horách nechce ztrapňovat, vody
se bojí a tanec - no snad to nemyslíš vážně?
Druhou stránkou jsou peníze, je dobře si rozmyslet, co dříve. Že plavání je v 1. a 2. třídě, víte, lyžařský kurz v 7. třídě, také, je třeba počítat a dát
něčemu přednost - co má smysl - nové video nebo
lyžařský výcvik pro naše dítě, škola v přírodě nebo
nový mobil, ustoupit lenivému dítěti nebo trvat na
jeho všeobecném vzdělání. A co chování - vzít si
"na triko" do školy v přírodě dítě, které nerespektuje vědomě školní řád nebo se s ním zabývat…
a ztrácet čas?… na úkor ostatních, kteří by si naši
pozornost přáli a dostatečně využili a ocenili? Toť
otázky! Je škoda, když z celé třídy jede "na hory"
10 žáků. Vždyť jsou různé možnosti, jen je třeba je
najít a využít jich. Tak děti, nebuďte tak zanedbané!

Nejvyšší tlak vzduchu: 1012 milibarů, t.j.
759,1 torrů 30. 12. (čtvrtek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 9,13 l vody
27. 12. (pondělí).
Celkem v měsíci listopadu napršelo a nasněžilo: 13,75 l vody na 1 m2.
Josef Hůrka

V listopadu se žáci 9. tříd podrobili testování
v rámci Projektu SCIO testy. Absolvovali testy,
podle kterých se připravují i přijímací zkoušky na
střední školy - všeobecné studijní předpoklady,
český jazyk a matematika. Podle vyčerpávajících
rozborů zpracovaných testů se dozvěděli, jak si
stojí třída, jednotlivec i škola celkově i v jednotlivých oborech. I pro vyučující byly některé záměry
překvapující a pro žáky i jejich rodiče určitě přínosné. 3. února 2005 proběhne zápis dětí do 1. tříd
- budou plakátky.
Připravujeme se na školní ples - 4. března 2005.
Sice pozdní datum, ale po nic neříkající "zimě" aspoň nějaká radost a těšení - Žofín by byl málo. Už
teď je velký zájem o lístky. I když osobně nevím,
jestli si žáci nespletli ples s akademií, tolik se nacvičuje vystoupení a představení. Že bychom změnili zaměření základní školy? I v tomto případě
máte, rodiče, možnost ovlivnit náplň vaší-naší školy. Moji nabídku o připomínky k osnovám na letošní školní rok nikdo nevyužil, takže vás požádám
o vyplnění dotazníku, který se bude týkat zpracování školního vzdělávacího programu do příštích let. Předem vám děkuji, pomůžete nám a my
zase vám.
Současně upozorňuji na konzultační hodiny vyučujících na 2. stupni - jsou určeny Vám i našim
dětem: 6.A - pí Moutelíková (po-pá 7.15 - 7.55 h,
čt 16.00 - 16.30 h), 6.B - pí Strnadová (út 15.15 15.30 h), 7.A - p. Hampl (pá 12.30 - 13.30 h), 7.B
- pí Gertnerová (čt 15.10 - 15.30 h), 8.A - pí
Lorencová (po 13.30 - 14.00 h), 8.B - p. Bečvář (po
14.00 - 16.00 h), 9.A - p. Stolz (st 7.20 - 7.45 h),
9.B - pí Švábová (st 7.30 - 7.45 h), 9.C - pí Jíchová
(st 7.20 - 7.45 h), pí Zajíčková (po 12.35 - 14.15 h),
pí Pelikánová (čt 15.15 - 15.45 h), pí Šramotová (čt
9.00 - 10.00 h), pí Holečková (pá 10.00 - 10.30 h),
pí Mrázková (po 7.00 - 7.30 h, st 7.00 - 7.30 h), pí
Prokšová ( út 7.30 - 7.55 h, čt 7.30 - 7.55 h)
Mgr. Miluška Holceplová, ředitelka ZŠ Zdice
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Již několik let pomáhají tato děvčata ZŠ na vánočních a velikonočních výstavách, které pořádají kulturní komise a Společenský klub Zdice. Ráda jim touto cestou děkuji.
Protože letos vystupují ze ZŠ, přeji jim úspěšné přijetí na zvolenou školu. ( Při fotografování vždy některá ve škole chyběla, tak proto ta dvojice fotografií.)
Text a foto: Jana Smíšková.

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci únoru oslaví:
97 let - Josef Janoušek, Zdice
87 let - Jindřiška Nachtigalová, Zdice
85 let - Věra Blábolová, Zdice
84 let - Josefa Nová, Zdice
83 let - Blažena Johanová, Zdice
82 let - Danuše Čepelová, Zdice
82 let - Jiřina Humlová, Zdice
82 let - Marie Zaspalová, Zdice
81 let - Karel Čížek, Zdice
80 let - Jiřina Marešová, Černín
80 let - Věra Petrová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Matrika MěÚ
prosí o spoluráci
Vážení čtenáři ZN,
prosíme vás touto cestou, abyste nás informovali o vašich nejbližších, zejména o jejich
vzácných jubilejních výročích - zlaté nebo diamantové svatbě. Máme již zastaralé podklady
a moc nás mrzí, když o jubileích našich občanů nevíme. Prosíme - pomozte! Veškeré informace a sdělení přijímá matrika MěÚ Zdice.

OPUSTILI NÁS
10. 12. Anna Nováková, Zdice
21. 12. Helena Liptáková, Zdice
8. 1.
Jaromír David, Zdice

NARODILI SE
88 let
89 let
80 let

VZPOMÍNKA
Dne 4. února tomu bude již 15 let, kdy zemřel
dědeček, pan FRANTIŠEK MRAČEK a 22. února již 20 let, kdy nás navždy opustila babička, paní
MARIE MRAČKOVÁ.
S láskou stále vzpomíná vnučka Hana Táborská
s rodinou.

❁❁❁❁❁
Dne 8. února uplyne smutný rok, kdy nás navždy opustil můj manžel, tatínek a dědeček, pan
IVAN PETERKA.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Vlasta,
dcera a syn s rodinami.

❁❁❁❁❁
Hřbitov je smutná zahrada,
kde tiše pějí ptáci, své nejdražší zde člověk ukládá
a vzpomínat se sem vrací.
Od 27. ledna 1990 i my již
patnáct let "jen" vzpomínáme na našeho drahého manžela, tatínka, dědečka pana
ČESTMÍRA TIŠERA z Knížkovic.
Vzpomeňte, prosím, s námi. Rodina Tišerova
a Novákova.

SPOLEâENSK¯ KLUB ZDICE VÁS ZVE
Pokračovací taneční kurzy (od 19 hod.)
a Taneční pro dospělé (od 22 hod.) - pátky 4., 11.
a 25. února. Vyučují manželé Kainovi, vstupné
20,- a 10,- Kč. Vstup pouze ve společenském oděvu!
Koncert Wabiho Daňka a Miloše Dvořáčka 22. února - od 19.30 hod. - Kino Zdice - vstupné
120,- Kč - předprodej: SD Zdice - tel.: 311 685
186, 603 382 191.
Zájezd do Divadla Na Vinohradech - komedie
"Lásky paní Katty" - hrají: Jiřina Bohdalová,
Jana Hlaváčová, Jaroslav Satoranský, Oldřich

Vlach a další. 24. února - odjezd ze Zdic v 17 hod.
- cena 130,- až 320,- Kč.
Únorové plesy
Ples Rybářů - 12. února - od 20 hod. - hudební skupina Gong - bohatá tombola.
Maturitní ples Střední Zdravotnické školy
Beroun - 18. února, od 20 hod. - hudební skupina Čejkaband - pestrý program.
Ples sportovců - 26. února - od 20 hod. - hudební skupina Gong - bohatá tombola

24. 12. Jiří Valeš, Zdice

PODùKOVÁNÍ
Srdečné poděkování personálu HOTELU
EMILLY za vynikající obsluhu při výročí mých
narozenin. Vřele všem doporučuji návštěvu.
Věra Schovánková

Pozvánka
na plesy
Kulturní dům Chodouň
So 12. února - OBECNÍ PLES (začátek ve 20
hod.) Hraje Harmony Band, bohatá tombola,
pestrý program, vstupné 50,- Kč.
So 26. února - PLES SPORTOVCŮ (začátek
ve 20 hod.) Hraje SVT (Sdružení Volných
Tónů), bohatá tombola, vstupné 60,- Kč.

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM ÚNOR 2005
Program únor 2005
So 5. 2. DUŠE JAKO KAVIÁR, vstupné 60,- Kč.
O cestě za štěstím, na níž člověk udělá stokrát
stejnou chybu, aby ji pak po stoprvé napravil.
Přístupno od 12 let.
So 12. 2. DANNYHO PARŤÁCI 2, vstupné 60,- Kč.
George Clooney a celá parta zlodějů se opět dává
dohromady s cílem provést další velké loupeže.
Přístupno od 12 let.
So 19. 2. SVĚT ZÍTŘKA, vstupné 60,- Kč.
Výpravná retro sci-fi.
Přístupno.
So 26. 2. KAMEŇÁK 3, vstupné 70,- Kč.
V dalším pokračování téměř již kultovní komedie hrají opět Václav Vydra a Jana Paulová.
Přístupno od 12 let.
Začátky od 17. 30 hodin.
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Daruj krev
- daruje‰ Ïivot
Dárci krve za období červen
- prosinec 2004 ze Zdic a okolí
Za 10 bezpříspěvkových odběrů obdrží bronzovou medaili prof. Jana Janského tito dárci krve: Veronika Dítková, Zdice, Lukáš Blažek, Zdice,
Marie Bezvodová, Černín, Andrea Jirkovská,
Chodouň, Martina Podskalská, Zdice, Monika
Prachňarová, Bavoryně, Michal Lebduška, Zdice,
Hana Červená, Zdice, Lenka Küfnerová, Zdice,
Ilona Lebrová, Chodouň.
Za 20 bezpříspěvkových odběrů obdrží
stříbrnou medaili prof. Jana Janského tito dárci krve: Jiřina Tišerová, Zdice, Zdeněk Ferda,
Chodouň, František Novák, Zdice, Martin Marcín,
Zdice, Jana Rabochová, Černín, Jana Růžičková,
Černín, Luděk Poncar, Zdice, Lenka Holotinová,
Zdice.
Za 40 bezpříspěvkových odběrů obdrží zlatou medaili prof. Jana Janského tito dárci krve:
Josef Barták, Zdice a Eva Nešvarová, Zdice.
Kučerová Jana, ředitelka Úřadu OS ČČK
Redakční rada Zdických novin blahopřeje
oceněným dárcům krve.

Zimní tenisové
soustﬁedûní
na ·umavû
Rádi bychom sportovním fanouškům, ale
i ostatním čtenářům Zdických novin opět, po
dvouměsíční odmlce, více přiblížili činnost stále
se rozrůstajícího kolektivu tenisových nadšenců
v našem městě. Letos už posedmé se členové
a přátelé Tenisové školy Jiřího Rosola sešli od
2. do 7. ledna na šumavském Špičáku při tenisovém a kondičním soustředění.
Jak již termín napovídá, tenisté museli ihned po
skončení loňského roku 100% zkoncentrovat své
fyzické síly. Každodenní sportovní náplň byla
pestrá a náročná, ale účastníci všech věkových kategorií se svých úkolů zhostili na výbornou.
Výkonnostně rozděleni do skupin se pravidelně
střídali na tenisových trénincích v hale a společně
se pak denně zúčastňovali kondiční přípravy. Tyto
povinnosti všichni dobrovolně doplňovali lyžováním nebo "snowboarděním" na sněhu, který nám
nevyzpytatelné počasí na počátku týdne nadělilo,
a který během našeho pobytu postupně roztával.
Nezanedbatelnou část každého dne tvořil zdravě
vyvážený jídelníček a nezbytná regenerace sil. Tu
jsme podpořili návštěvou několika atrakcí blízkého
aquaparku v bavorské Železné Rudě.
Celý týden nabitý sportovními aktivitami každému rychle utekl a při pátečním loučení a bilancování nám nezbylo než se již teď těšit na další akce
a setkání. V neposlední řadě jsou nyní naši mladí
tenisté připraveni sbírat úspěchy v právě probíhající halové sezóně.
Lenka Lipčáková

Upozornûní
Podle zákona č. 612/2004, kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů, jsou státní občané České republiky povinni provést výměnu občanského průkazu.
Občanský průkaz vydaný:
do 31. 12. 1994 - požádat o nový občanský
průkaz nejpozději do 30. listopadu 2005,
do 31. 12. 1996 - požádat o nový občanský
průkaz nejpozději do 30. listopadu 2006,
do 31. 12. 1998 - požádat o nový občanský
průkaz nejpozději do 30. listopadu 2007,
do 31. 12. 2003 - požádat o nový občanský
průkaz nejpozději do 30. listopadu 2008
Pro vydání nového občanského průkazu je
třeba vyplnit a podepsat žádost, kterou obdržíte na matrice MěÚ Zdice, nebo na odd. občanských průkazů v Berouně, popř. na kterékoliv
jiné matrice.
K žádosti doložíte:
- 1 x foto ze současné doby
- starý občanský průkaz
- rodný list
- oddací list (ženatí a vdané)
- úmrtní list (ovdovělí)
- rozhodnutí o rozvodu s vyznačením právní
moci (rozvedení)
Matrika MěÚ

Z DENÍKU
POLICIE âR
Od 4. 12. 04 do 10. 1. 05
6. 12. - Krádež digitálních vah z podniku ve ZD je
v šetření.
7. 12. - Krádež osobního auta Renault před sokolovnou a krádež autorádia PIONNER a neonového
modrého světýlka. Neviděl někdo pachatele?
8. 12. - Při vloupání do šatní skřínky na ČD byla
odcizena menší finanční hotovost. Je v šetření.
12. 12. - NP se vloupal do sklepní kóje v ul.
Havlíčkova, kde ukradl dětské horské kolo červené
barvy. Po kole se pátrá.
16. 12. - NP poškodil u vozidla VW Passat, zaparkovaného před budovou ČD, přední a zadní světla,
lak v době od 18.30 do 20.15. Neviděl někdo pachatele?
21. 12. - NP ukradl 16 kusů kol ze zaparkovaných
vozidel FABIE. Neviděl někdo pachatele, nenabízel někdo ke koupi kompletních 8 kol 185/60 R 14
pneu Matador a 8 ks 165/70 R 14 pneu Matador?
Je v šetření.
23. 12. - Týrání svěřené osoby je v šetření.
Podezřelá v PL Dobřany.
24. 12. - NP se vloupal do benz. čerpadla. Spustil
se alarm a proto utekl, aniž by něco ukradl. Po pachateli se pátrá.
28. 12. - Krádež kovové pokladničky na ČD s částkou asi 1.000 Kč je v šetření.
30. 12. - NP se vloupal do chaty Pod Studeným,
kde ukradl barvy, kolečko, jízdní kolo, motorové
pily, hodiny a další věci. Bude upřesněno po
příjezdu majitele. Nenabízel někdo uvedené věci
k prodeji?
7. 1. - Vydírání přišel místní občan oznámit až po
vydání větší částky peněz a osobního vozu. POZOR! Pokud se vám něco podobného přihodí, nikomu nic nedávejte, a včas věc oznamte!

Poãasí v roce 2004
V roce 2004 bylo 43 jasných dní, 30 dní skoro
jasných, 85 dní polojasných, 57 dní oblačných,
63 dní skoro zatažených a 88 dní zatažených.
Z toho bylo 5 dní arktických s teplotou pod - 10°
C, 74 dní mrazivých s teplotou v rozmezí od 0,1° C do - 10° C, 35 dní letních s teplotou v rozmezí 25° C až 29,9° C a 16 dní tropických s teplotou nad 30° C. Zaznamenáno bylo 24 bouřek.
Nejnižší teplota vzduchu: - 21° C 6. 1. (úterý),
- 20° C 24. 1. (sobota), - 16° C 23. 1. (pátek), - 14°
C 25. 1. (neděle), - 11° C 21. 12. (úterý), - 9° C 12.
2. (neděle), - 8° C 7. 1. a 22. 12. (středa, středa).
Nejchladnější den v roce: byla sobota 24. ledna, kdy se teplota pohybovala od - 6° C do - 20° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 34° C 12. 8. (čtvrtek),
32°C 17. 7. (sobota), 31° C 9. 6. (středa), 18. 7. (neděle), 20. 7. (úterý), 31. 7. (sobota), 5. 8. (čtvrtek), 6.
8. (pátek), 10. 8. (úterý), 11. 8. (středa), 18. 8. (středa) a 19. 8. (čtvrtek), 30° C 8. 6. (úterý), 8. 7. (čtvrtek), 21. 7. (středa), 30. 7. (pátek) a 4. 8. (středa).
Nejteplejší den v roce: byl čtvrtek 12. srpna,
kdy se teplota pohybovala od 15° C do 34° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 963 milibarů, tj. 722,3
torrů 13. 1. (úterý), 5. 5. (středa), 6. 5. (čtvrtek)
a 19. 11. (pátek).
Průměrná roční teplota: 10,42° C
Nejvyšší tlak vzduchu: 1012 milibarů, tj. 759,1
torrů 9. 9. (čtvrtek), 30. 12. (čtvrtek)
Největší dešťové srážky: zaznamenány dne 23.
září (čtvrtek), kdy napršelo 39,28 l/m2.
Nejdeštivější měsíc: červen, kdy napršelo
96,83 l/m2
Nejsušší měsíc: prosinec, kdy napršelo jen
13,75 l/m2
Celkem napršelo a nasněžilo v minulém roce:
Josef Hůrka
533,34 l/m2

Jste muÏ? Zpíváte rád?
Tak to hledáme právě Vás. Jsme Zdický
smíšený pěvecký sbor, který vystupuje ve
Zdicích a okolí. Zpíváme pro radost sobě
i druhým. Ještě váháte? Přijďte se podívat
na naši zkoušku - vždy ve středu v 19.30
hod. ve Společenském domě ve Zdicích.
Můžete se přihlásit také u sbormistrové Mgr. Bohumily Vokáčové, tel.: 603
410 370 nebo pí Martiny Rajtmajerové,
tel.: 604 862 759. Těšíme se na Vás.

Všechny tyto události jsou šetřeny jako tr. činy.
4. 12. - Při silniční kontrole ve Zdicích zjištěn řidič, který požil alkohol. Byl oznámen spr. orgánu.
11. 12. - Oznámené slovní napadení, ale po šetření
zjištěno, že si oznamovatel věc vymyslel.
22. 12. - Krádež peněženky z vozidla, které nebylo
uzamčeno, je v šetření.
23. 12. - Slovní obtěžování a pomlouvání občana
předáno spr. orgánu.
24. 12. - Řidič, který před jízdou požil alkohol, byl
oznámen spr. orgánu.
30. 12. - Při přepravě po železnici došlo ke krádeži krmení pro kočky. Je v šetření.
2. 1. - Slovní napadení Ukrajinci v baru oznámeno
spr. orgánu.
7. 1. - Při přepravě po železnici došlo opět ke krádeži krmení pro kočky. Je v šetření.
Uvedené věci jsou šetřeny jako přestupky.
mjr. Bláha, vedoucí oddělení
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Vydání prvních obãansk˘ch prÛkazÛ
a cestovních pasÛ
V souvislosti s přijetím zákona č. 559/2004
Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2005, je
občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu při dovršení 15 let věku povinen
předložit požadované doklady, tj. vyplněnou
a podepsanou žádost o OP, rodný list, foto a doklad o státním občanství.
Dokladem o státním občanství ČR se rozumí
platný cestovní doklad nebo osvědčení o státním
občanství ČR. Nemá-li žadatel takový doklad, požádá jeho zákonný zástupce prostřednictvím
městského úřadu dle místa trvalého bydliště o vydání osvědčení o státním občanství.
Postup je následující:
Současně s podáním žádosti o vydání OP vyplní
zákonný zástupce přiložený formulář žádosti o vydání osvědčení o státním občanství. Pokud není
současně s podáním žádosti o vydání OP předložen
doklad o státním občanství ČR, lhůta pro vydání
OP neběží, pokračuje až po obdržení osvědčení
o státním občanství od příslušného krajského úřadu.
Žádost o vydání osvědčení se podává u přísluš-

ného matričního úřadu podle místa trvalého pobytu nezletilého.
• K vyplněné a podepsané žádosti (jedním z rodičů) je třeba doložit: občanský průkaz rodiče,
rodný list dítěte, rodné listy rodičů, popř. oddací
list rodičů.
• Vydání osvědčení o státním občanství pro první občanský průkaz je bez poplatku.
• Osvědčení o státním občanství pro první cestovní pas dětí do 15 let podléhá správnímu poplatku 100,- Kč.
• Správní poplatek za vydání cestovního pasu
pro dítě do 15 let je 50,- Kč, platnost pasu je 5 let.
O vydání prvního cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě nelze pro děti do 15 let požádat, pokud nemají osvědčení o státním občanství.
Upozorňujeme, že na vyřízení osvědčení o státním občanství je lhůta 30 dnů, rovněž tak na vyřízení občanského průkazu i cestovního pasu dalších 30 dnů.
Je v zájmu každého občana, aby si žádost o příslušné doklady podal včas!
Matrika MěÚ

Pﬁebor ÏákÛ v ‰achu
V sobotu 8. ledna 2005 se, už podruhé v Berouně, uskutečnilo základní kolo regionálního
přeboru žáků v šachu. Tento den se malé šachistky a šachisti z Kladna, Rakovníka, Řevnic,
Roztok u Prahy, Buštěhradu, Zdic, Litně,
Úholiček a Berouna sešli v jídelně 2. ZŠ
Preislerova ulice, aby změřili své síly a vybojovali další body důležité pro postup do krajského finále. Hrálo se ve dvou oddělených turnajích: starší (ročníky 1990 - 1993) a mladší (1994
a mladší). Obou turnajů se dohromady zúčastnilo 62 dětí.
Nejúspěšnější výpravou bylo družstvo Sokol
Buštěhrad, jehož hráči obsadili první čtyři místa
v kategorii do 16 let. Vítězem turnaje starších
se stal Jan Šáfr, druhé místo obsadil Jan Buk, oba
z Buštěhradu (zároveň 1. a 2. v kategorii H16), na
třetím místě se umístil David Turický z Lokomotivy Zdice (1. v kategorii H14). Třetí místo
v kategorii H16 obsadil Michal Schmalz ze Sokolu
Buštěhrad. Na druhém místě v H14 se umístil
Jindřich Paukert z Šachového klubu Řevnice, třetí
skončil Ondřej Hataš z Úholiček.
Celkovým vítězem a zároveň vítězem kategorie
H12 se stal hráč ŠK Řevnice, celkově druhé místo

a první v kategorii H10 obsadil Jakub Haman z ŠK
Kladno, na třetím místě se umístila Jana
Komašková z Lokomotivy Zdice, zároveň obsadila
druhé místo v H12 a byla nejlépe hrající dívkou
v turnaji. Na třetím místě v kategorii H12 skončil
Vojtěch Nižňanský ze Sokola Roztoky. V kategorii
H10 si druhé místo vybojoval Jan Rosenbaum
z Lokomotivy Zdice a třetí byla Michalka
Hatašová z CAISSA Úholičky.
V turnaji starších byl nejlepším hráčem šachového kroužku IZV v Berouně Martin Jonáš (22. místo), dále Mikuláš Joukl (23), Richard Sládek (25),
Jindřich Šafra (26). V turnaji mladších byl nejlepším
Jan Deák (9), dále Michal Valašik (13), Marta
Komašková (14), Jan Vomlel (16), Filip Miler (19),
Radek Oberman (21), Šimon Trögler (22).
A jak si vedli hráči a hráčky Lokomotivy Zdice?
Druhým nejlepším hráčem byl Jiří Wallerer (13),
nejlepší dívkou v turnaji byla Anna Rosenbaumová
(celkově 20), dále Kateřina Ondrušová (21),
Michal Kučera (24), Martina Sochorová (27)
a Vlaďka Bartlová (29). V mladších si velmi dobře
vedli Vavřinec Babouček (5), Lukáš Gerold (7),
Petr Cink (11) a Robert Turický (20).
- er -

Hﬁedelské doly
a hutû podruhé
Na základě zájmu a dotazů občanů ze Hředel
a Černína, doplňuji a upřesňuji článek
"Hředelské doly a huťě" uveřejněný ve ZN
č. 148 o následující:
Těžba železné rudy v okolí Hředel nebyla nikdy
přesně definována, ale má se zato, že byla známa daleko dříve před rokem 1628, snad již v době keltského osídlení, ale zcela určitě ve středověku.
Svědčí o tom dopis uložený v Památníku husitského
hnutí v Táboře, v němž Jan Žižka děkuje občanům
Uzditz za zhotovení železných zbraní. Zda nějaká
huť ve Zdicích existovala, se zatím potvrdit nedá.
O dolování železné rudy však z té doby doklady
jsou, a zcela určitě se jednalo o těžbu v okolí Hředel.
Je doloženo založení hředelské hutě spolu s výstavbou na tehdejší dobu moderní vysoké pece, na
místo do té doby všeobecně používaných dýmaček.
Zápis o této vysoké peci se zachoval v Urbáři císařského panství Točník. Tehdejší hejtman tohoto
komorního panství, Josef Vodopius z Vrchník,
podnikavý hejtman, objevil v okolí Hředel železnou rudu. Protože v nejbližším okolí bylo i dříví
dostatek, rozhodl se, že na panství postaví vysokou
pec bez císařského povolení. V ní vytavené železo
bylo převáženo k dalšímu zpracování na zkujňovací hamr do Popovic. Koupil proto Prokopovský
mlýn ve Hředlích, k jehož prodeji donutil násilím
mlynáře Jiřího Prantnera za 200 kop grošů míšenských, ačkoliv jeho skutečná cena byla 300 kop
grošů m. Ani tuto částku nedodržel a zůstal mlynáři dlužen 100 kop grošů m.! Na místě mlýna postavil vysokou pec, kterou zprovoznil v roce 1628.
Když se však roku 1629 česká komora o existenci
vysoké pece dověděla, další provoz Vodopiusovi
zakázala. Ještě téhož roku byl Vodopius zbaven
funkce točnického hejtmana a s jeho odchodem
vyhasla i vysoká pec. Teprve v roce 1648 byla zbirožským hejtmanem Janem Kolencem z Kolna důkladně opravena a zprovozněna. I ten ji však musel
záhy pro "neřest a překážku vojenskou" opět zastavit. Vysoká pec byla opět zprovozněna v roce
1653. Roku 1684 byla na místě staré vysoké pece
postavena vysoká pec nová, která pak sloužila nepřetržitě až do roku 1817, kdy na doporučení císařské kanceláře byl její provoz zastaven. Po roce
1653 se stala vysoká pec součástí Karlovy Hutě na
císařském panství Králův Dvůr. Tolik tedy upřesňující informace týkající se hředelské hutě od jejího vzniku až do ukončení činnosti v roce 1817.
Bohumil Mudra, Josef Hůrka

Jak na Nov˘ rok, tak po cel˘ rok
Jak jinak, než novoročním výstupem na Vraní skálu, zahájil odbor
KČT TJ Lokomotiva Zdice svoji činnost v roce 2005. Byl to již 22. ročník. Na 148 turistů, milovníků přírody a tradičních příznivců turistiky ze
Zdic a blízkého okolí, prošlo během celého odpoledne, ať už hromadně
anebo individuálně, cílem tohoto pochodu pod vrcholem Vraní skály.
Většina z nich vystoupila až na vrchol 536 m. Z těch vzdálenějších to byli
turisté z Králova Dvora vedeni Kájou Mužíkovou a 32 turistů z TJ PRAGA -

Praha. Ti, kteří byli v místě cíle v dobu stanovenou propozicemi, obdrželi kalendář akcí odboru KČT Lokomotivy na rok 2005. Počasí nebylo sice zimní,
nebyl sníh, ale jinak bylo celkem ucházející. Jedinou závadou byly v některých úsecích blátivé cesty. To však skalním turistům nevadilo. Pořadatelé děkují všem za účast a těší se na shledanou na některé z příštích turistických
akcí v roce 2005.
Bohumila Růžičková, členka družstva KPT
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FOTBALOVÉ TURNAJE
V sobotu 8. ledna proběhl v hale TJ Lokomotiva
Zdice, pod patronací ředitelky zdické ZŠ Mgr.
Miluška Holceplové, halový turnaj žákovských
přípravek v kopané. Osm týmů bylo rozděleno do
dvou skupin.
Tabulka skupiny A
1. Zdice
3 3 0 0 10:2 9
2. Žebrák
3 1 1 1
5:4 4
3. Hořovice
3 1 1 1
4:5 4
4. Rpety
3 0 0 3
0:8 0
Tabulka skupiny B
1. ČL Beroun
3 3 0 0 19:0 9
2. Loděnice
3 2 0 1
5:6 6
3. KDC Beroun
3 1 0 2 6:12 3
4. Králův Dvůr
3 0 0 3 2:14 0
Semifinále: Zdice - Loděnice 0:2
ČL Beroun - Žebrák 5:0
Utkání o 7. místo: Králův Dvůr - Rpety 6:0
O 5. místo: Hořovice - KDC Beroun 1:2
O 3. místo: Zdice - Žebrák 2:2, na pen. 4:3
FINÁLE: ČL Beroun - Loděnice 8:0
Každé mužstvo obdrželo ceny, které věnovali:
Pekařství Oldřich Johan Zdice, Koloniál u Lorenců
Zdice, Zelenina a ovoce Hudlička Zdice, Spotřební
zboží U kovárny. První tři mužstva navíc dostala
dorty, které věnovala patronka turnaje Mgr. M.
Holceplová, která ceny předávala společně s trenérem zdické přípravky Josefem Malým.
Nejlepším střelcem turnaje byl Porsch z ČL
Beroun, nejlepší brankář Lukáš Draxler z Loděnice
a nejlepší hráč Josef Malý ze Zdic.
Turnaj mladších žáků
Turnaje se v sobotu 15. ledna v hale TJ L. Zdice
zúčastnilo osm týmů ve dvou skupinách.
Tabulka skupiny A
1. Mýto
3 3 0 0
9:3 9
2. ČL Beroun B
3 2 0 1
5:3 6
3. Zdice
3 1 0 2
2:4 3
4. Rpety
3 0 0 3
0:6 0
Tabulka skupiny B
1. KDC Beroun
3 2 1 0
7:4 7
2. ČL Beroun A
3 1 1 1
5:6 4
3. Králův Dvůr
3 1 0 2
1:4 3
4. Loděnice
3 1 0 2
6:5 3
Semifinále: Mýto - ČL Beroun A 1:0
KDC Beroun - ČL Beroun B 3:1
Utkání o 7. místo: Rpety - Loděnice 1:4
O 5. místo: Zdice - Kr. Dvůr 1:1, na pen. 1:0
O 3. místo: ČL Beroun A - ČL Beroun B 2:0
FINÁLE: Mýto - KDC Beroun 0:0, na pen. 1:3
Nejlepší střelec Robert Mourek z Mýta, nejlepší
brankář Jakub Slabý z KDC Beroun a nejlepší hráč
Martin Smíšek z KDC Beroun.
Ceny věnovali sponzoři Pekařství Johan Zdice,
Belgofruit Zdice, Cukrárna u Hofmanů Zdice
a Hostinec Chodouň. Předávali je trenéři zdických
žáků pánové Franc a Landa.
Turnaj dorostu na umělé trávě
O víkendu 22. a 23. ledna bylo 13 týmů rozděleno do tří skupin. Z A skupiny postoupil Král. Dvůr
a FK Olympie Zdice, z B skupiny KDC Beroun
a Hořovice st. dorost a z Céčka Hořovice ml. dorost.
Vítězem turnaje se stal tým Hořovic st. dorost, na
druhém místě Hořovice ml. dorost a třetí FK
Olympie Zdice. Po penaltovém rozstřelu skončil
čtvrtý KDC Beroun a pátý skončil Králův Dvůr.
Ceny věnoval starosta města Zdice Miroslav
Holotina a předával je společně se sekretářem klubu FK Olympie Zdice Oldřichem Humlem.
Karel Dušánek

Malé zamy‰lení

P R O DÁ M

komerãní pozemek

Komerční pozemek v okrajové části
města Zdice o celkové výměře
5.050m2 (obdélníkový tvar cca 100 x
50m). Pozemek je v průmyslové
zóně, nedaleko vlakového nádraží
a sjezdu z dálnice D5. Přístup po
místní asfaltové komunikaci. Na hranici pozemku je elektřina, vodovod
a plyn. Dobrý příjezd i pro větší nákladní auta (možnost rozšíření o dalších 6.000m2 sousedícího pozemku).

Inf. na tel.: 608 885 156

Zprávy z batohu
• Již 8. ledna 2005 se 17 členů družstva kulturně poznávací turistiky zúčastnilo akce "Zima na
Zbirožsku" a absolvovalo trasy 12 a 7 km. Název
akce však měl být spíše "Jaro na Zbirožsku", protože ten den bylo krásné slunečné počasí a teplota
vystoupila v tuto dobu neobvykle až na +16° C.
• Na 19. 2. 2005 připravuje odbor KČT výroční
členskou schůzi. Začátek ve 14 hodin ve sportovní hale Lokomotivy.
• Jubilejní 15. ročník dálkového pochodu a cyklojízdy "Hájemství zelené" se bude konat 16. dubna 2005.
• Družstvo vysokohorské turistiky má v plánu
uskutečnit na konci ledna "Zimní záhrab na
Plešivci" a netrpělivě čeká na sníh.
B. Vrba - předseda KČT

Podle zpráv sdělovacích prostředků, daleko
dříve než dorazily ničivé vlny vzniklé mohutným zemětřesením v Indickém oceánu k břehům indonéských ostrovů a k souvislé pevnině
asijského kontinentu, opustila ohrožená území
všechna zvířata, slony počínaje a hraboši konče.
Zvířecí instinkt zapracoval daleko dříve než
všechny přístroje člověka, počínaje dokonalými
počítači, seizmologickými a meteorologickými
stanicemi na Zemi a konče kroužícími družicemi
ve vesmíru. Člověk tak selhal poprvé.
Zatím co území na mořském pobřeží je zničeno
a zem je poseta stovkami mrtvých těl lidí, kteří ničivým vlnám neunikli, najdou se tací, kteří z nezměrného neštěstí druhých dokáží sobecky těžit.
Uříznutím prstů mrtvým kvůli zlatým prstenům,
rabováním zničených obchodů a hotelů, až po kradení bezbranných a osiřelých dětí za účelem dalšího výnosného obchodu. S něčím podobným se v říši zvířat neshledáte. Člověk tak selhal po druhé.
Tím třetím selháním je nepochopitelná, egoistická lhostejnost vůči okolní apokalypse od těch jedinců, kteří zůstávají i nadále na místech neštěstí
a to nikoli s cílem pomoci trpícím, ale pokračují
v bohulibém odpočinku a rekreaci. Nedovedu se
ani na okamžik vžít do situace, že odpočívám
v prostředí, ve kterém ještě včera odklízeli mrtvoly, hledím na zničené domy a pohybuji se mezi
zoufalými lidmi, kteří přišli o děti, rodinné příslušníky i veškerý svůj majetek.
Člověk - "pán tvorstva" - selhal. V jeho historii
to není poprvé a určitě ani naposledy. Teď se teprve ta lepší tvář člověka snaží pomáhat, jak jen může, aby se na jeho selhání rychle zapomnělo.
Najdou se peníze i na vybudování a nepřetržitý
provoz varovného systému před velkými vlnami,
neboť zemětřesení tady zůstane s lidstvem i nadále.
Možná se člověk trochu poučí. Třeba jen proto, aby
nevznikl dojem, že Bůh má přeci jen raději zvířata,
která dík moudrosti přírody si jako jediná včasným
útěkem zachránila to nejcennější - vlastní život.
Josef Hůrka

Bﬁezová 6, CZ 267 51 B¤EZOVÁ,

Firma Kratochvíl Jan world of logistics s.r.o. zab˘vající se vnitrostátní
a mezinárodní dopravou hledá vhodné kandidáty na tyto pracovní pozice
Disponent/-ka mezinárodní a vnitrostátní kamionové dopravy
PoÏadujeme: • S· vzdûlání • aktivní znalost AJ nebo NJ jazyka • znalost práce na PC
• samostatnost • zodpovûdnost • komunikativnost
Nabízíme:
• zajímavou a zodpovûdnou práci • dobré pracovní podmínky
• moÏnost profesního rÛstu • odpovídající platové ohodnocení

Úãetní
PoÏadujeme: • S· vzdûlání • znalost práce na PC • praxi v oboru • samostatnost • zodpovûdnost
Nabízíme:
• zajímavou a zodpovûdnou práci • dobré pracovní podmínky • odpovídající platové ohodnocení

Fakturant/-ka
PoÏadujeme: • S· vzdûlání,znalost práce na PC • samostatnost • zodpovûdnost • praxe na podobné pozici v˘hodou
Nabízíme:
• zajímavou a zodpovûdnou práci • dobré pracovní podmínky • odpovídající platové ohodnocení

V pﬁípadû Va‰eho zájmu se obraÈte na:
tel.: 311 532 301, fax: 311 532 302, mob.: 777 150 277, kratochviljan@kratochviljan.cz
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Firma RNDr. Jan Hošek hledá pracovníka
pro lehčí manuální práce v Černíně, 2 h
denně, dlouhodobá spolupráce, vhodné pro
muže - důchodce.
Podrobnější informace tel.: 311 516 557,
311 513 753 nebo 605 966 629 (p. Stupka).

H O T E L E M I L LY
Zdice - centrum

poﬁádá 11. 2. 2005 od 11 hod.

VEP¤OVÉ HODY!
• Pﬁijìte ochutnat domácí zabíjaãku
(jitrnice, jelita, ovar, gulá‰ek,
ãerná polévka, prejt)
• MoÏnost objednání produktÛ ze
zabíjaãky dopﬁedu, tzv. pﬁes ulici
na tel. ã. 311 685 151, 777 032 068.
• Dále Vás zveme na chutné obûdy
- velké porce (kaÏd˘ den MENU
za 69,- Kã, kde KÁVA a POLÉVKA
jsou zdarma) a na vynikající veãeﬁe.

CENY pro Vás:
KÁVA - 10,- • FERNET - 19,- • LIMO - 10,SMAÎÁK - 39,- • KU¤ECÍ STEAK - 69,-

SPECIALITA HOTELU: MÍCHANÉ
VYNIKAJÍCÍ NEALKO NÁPOJE !!!

Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e
Zdice - naproti cukrárnû
NIKDE NENÍ LEVNùJI
TO TU JE·Tù NEBYLO:
Jedinû u nás: Beroun rohlíky - 1,20 vynikající
KaÏdé pondûlí v˘born˘ uzen˘ bok
Domácí jitrnice a vinná klobása
Domácí tlaãenka speciál
90 druhÛ ãajÛ • 80 druhÛ su‰enek
Velk˘ v˘bûr znaãkov˘ch i levn˘ch vín
Nákup uzenin za super ceny: Poliãan - 139,90
Papriká‰ - 139,90 • Kabanos - 49,90
Párky - 39,90 • ·unka - 89,90 • Gothaj - 49,90
Uz. krkovice 119,90 • Keãup 1kg - 19,90
Olejovky - 8,90 • âokolády - 9,90
Káva - 4,90 • Cukr - 21,90 • Mouka - 7,90
Máslo - 25,90 • Flóra - 20,90 • Hera - 13,90
Tûstoviny - 7,90 • Kávûnky - 4,90
Rum - 79,90 • Vodka - 79,90 • Víno 1l - 24,90
Eidam cihla - 109,90 • S˘ry - 19,90
2 litr. limonády - 5,90 • 1,5l voda - 3,90
Super levné krmivo pro psy a koãky.

AUTOSERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY
Petr ·koda - ChodouÀ 228
V mûsíci únoru akce: Koupíte-li 4 ks tlumiãÛ pérování na vozy ·koda,
v˘mûnu Vám provedeme zdarma. Provádíme levné v˘mûny olejÛ 15w40
u vozÛ · 105 - Felicia. Olej + filtr + práce = 349,- Kã, pﬁípravy a zaji‰tûní STK,
kontroly brzd a geometrie náprav. Dále nabízíme náhradní díly za zajímavé ceny.
Napﬁ.:
Kap. do ostﬁikovaãÛ - 40oC 5 l za 119,Olej polosynthetic 10W40 5 l za 399,Olej synthetic 5W40 5 l za
599,Olejov˘ filtr ·koda 105 - Felicia za 59,-

Koncov˘ díl v˘fuku Fav., Felicia za 549,Stﬁední díl v˘fuku Fav., Felicia za 549,Baterie 44Ah za
749,Îárovka H4 za
42,Uvedené ceny jsou s DPH 19%.

Tel.: 311 686 010 nebo 608 638 694

realitní a dražební společnost
jsme malá, ale spolehlivá firma, nabídnûte nám svojí nemovitost, zajistíme
Vám bezstarostn˘ prodej ãi pronájem v západní ãásti Stﬁedoãeského kraje
kancelář Palackého 70, Dobřichovice 252 29
Tel. + fax : 257 712 671
e-mail: info@infocredit-reality.cz
kontaktní osoba: Hana Geisslerová Brejlová

www: infocredit-reality.cz
736 673 909

Firma Auto CB zlevnila
vozy vyrobené v roce 2004
Doprodej vozidel vyrobených v roce 2004 připravila pro své zákazníky společnost Auto CB,
která je největším prodejcem škodovek v západočeském regionu. V areálu na Tovární ulici 502
jsou přichystány Fabie i Octavie za mimořádně
výhodné ceny.
Podle majitele společnosti Auto
CB Bohumila Červenky (na snímku) se výrazná sleva týká například
Škody Fabie Classic s motorem 1,2.
"Tento vůz je k dispozici již od 233
800 korun. Vybaven je mimo jiné
posilovačem řízení, tónovanými skly, airbagy řidiče, děleným zadním
sedadlem či výškově nastavitelným
sedadlem řidiče. Nechybí ani takzvaná příprava pro rádio - čtyři reproduktory a anténa," vypočítává
Bohumil Červenka. "Cena Škody Fabie Classic combi
ve stejné výbavě začíná již na 263 tisících. Výrazné
slevy v doprodeji vozidel vyrobených v roce 2004 zahrnují také Octavie a Superby.
Motoristu, který navštíví společnost Auto CB, může potěšit i několik dalších poznatků. Vozy Škoda
Superb vyrobené letos mají mnohem bohatší výbavu,
než jejich předchůdci z loňského roku, cena ovšem zůstává stejná. "U varianty Classic jsou navíc například

hliníková kola či automatická klimatizace, u řady
Comfort se jedná kupříkladu o xenonové světlomety,
signalizaci vzdálenosti při parkování, šest airbagů
a vyhřívání předních sedadel," konstatuje Bohumil
Červenka. Dodává, že v lednu byla uvedena na trh nová Škoda Octavia combi. "Ve své třídě patří na českém
trhu k automobilům s největším zavazadlovým prostorem." Při nákupu jakékoliv Octavie combi, staré i nové, může zákazník využít možnost odpočtu DPH.
V neposlední řadě je pro klienty společnosti Auto
CB připraven velice výhodný leasing od ŠkoFINu,
jenž se jmenuje "Do nového roku s plnou nádrží".
Týká se pouze zákazníků, kteří se rozhodnou pro koupi nové Fabie. "Tato nabídka je ojedinělá zejména ze
dvou důvodů. K vozu získáte zdarma CCS kartu
v hodnotě dvanáct tisíc korun a akce platí také pro doprodávané vozy vyrobené v roce 2004. To dříve nebývalo zvykem," upřesňuje Bohumil Červenka. "V leasingové měsíční splátce je zahrnuto také havarijní i zákonné pojištění," uzavírá. Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje leasing, firma Auto CB je schopna
zařídit spotřebitelský úvěr.
Komplexní služby poskytuje společnost Auto CB
nejen v Žebráku, ale také v Plzni, Přešticích a Rokycanech.
- pr -
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