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Zábavn˘ poﬁad:

POVÍDÁNÍ
S VÁCLAVEM
VYDROU
SD Zdice - čtvrtek 3. 11.
- začátek v 19.30 hod., vstupné 90,- Kč
- zábavné historky z natáčení,
ale také ze svého života vypráví
populární herec Václav Vydra

Vy‰la
publikace
"Zdice
- rodáci
a obãané"
Kniha se prodává v prodejně
pí Tykalové v Husově ulici a na
MěÚ Zdice. Cena
publikace je 99,- Kč.

Na snímku autor publikace "Zdice - Rodáci a občané" spolu s panem
Ladislavem Zvonařem, který také poskytl podklady pro zpracování knihy.
Foto: - sm -

Vy‰la dal‰í
publikace
Téměř po roce po vydání knihy "Zdice Kapitoly z historie a současnosti města" se opět
rozzářila světla ve slavnostně vyzdobeném sále
Společenského domu ve Zdicích u příležitosti
prezentace publikace "Zdice - Rodáci a občané", kterou napsal a ve spolupráci s městem
Zdice a patronací starosty pana Mgr. Miroslava
Holotiny vydal pan Pavel Dušánek. Nová publikace představí čtenářům 42 osobností, kteří se
ve Zdicích narodily či zde žily nebo žijí, a které
se zapsaly do historie města.
Autor pozval na slavnostní prezentaci své publikace, která se uskutečnila 30. září 2005, všechny
žijící osobnosti uvedené v knize a také příbuzné již
zemřelých osobností, dále sponzory publikace,
spolupracovníky a zastupitele města. Po slavnostním přivítání se ujal slova Mgr. Miroslav Holotina,
který popřál publikaci hodně čtenářů a zmínil podporu města dalším autorům, kteří by měli zájem
o další prezentaci Zdic v knižní podobě. Poté předal slovo autorovi publikace Pavlu Dušánkovi, který představil přítomné hosty. Seznámil přítomné
s obsahem knihy a důvodem, proč byla vydána.
Své vystoupení zakončil přáním dobré prodejnosti
publikace, ale také přáním případného doplnění
knihy budoucími čtenáři.
Následoval slavnostní přípitek a malé pohoštění,
které bylo připraveno pro všechny přítomné. V přátelské atmosféře se po zbytek podvečera diskutovalo nejen o publikaci "Zdice - Rodáci a občané".
Přemysl Landa

Prezentace knihy se zúčastnil také uznávaný lékař
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, o kterém se v knize
dočtete.
Foto: - sm -
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V˘stava "Promûny Zdic"
Ve středu 19. října byla zahájena na výstavní síni zdické radnice výstava "Proměny Zdic". Návštěvníkům připomínala prostřednictvím fotografií pana Jindřicha Froňka a fotografií z archivu Zdických novin co se
ve Zdicích uskutečnilo v letech 1990 - 2005.
Druhou část výstavy, a také velice zajímavou, tvořila ukázka starých pohlednic Zdic, které velice ochotně zapůjčila paní Ilona Voráčková. Při jejich
prohlížení zavítali návštěvníci až více než jedno celé století zpět. Výstava byla otevřena denně až do 28. října (včetně) vždy od 14 do 17 hodin.
V kulturním programu při vernisáži se představil Jakub Bureš spolu se
svým panem učitelem Michaelem Sedláčkem, kteří společně nejen zahráli na
kytary, ale také si zazpíval folkové melodie. Na klávesy hrála Michaela
Součková, básně Jaroslava Seiferta recitoval Václav Šesták. Za pěkné vystupování při kulturním programu je třeba všem poděkovat.
- sm -

Nejstarší pohlednice byly dělány
metodou litografie.
Tato je z roku …….
Reprofoto
ze sbírky
pí Voráčkové

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ P¤ÍSPùVKÒ Z ROZPOâTU MùSTA ZDICE
NA ROK 2005 A ROKY NÁSLEDUJÍCÍ NA KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A DAL·Í AKCE ZÁJMOV¯CH ORGANIZACÍ
Starosta města Zdice v souladu se zákonem
o obcích č. 128/2000 Sb., rozhodnutím
Zastupitelstva města Zdice č. 6/2003 a v návaznosti na rozpočet města rozhodl o těchto pravidlech pro poskytování příspěvků na kulturní
a sportovní činnost a akce zájmových organizací.
I. Účelem pravidel je stanovit jasný a jednoznačný postup podpory kulturní a sportovní činnosti a akcí zájmových organizací z rozpočtu města Zdice, efektivně přispívat k tvůrčím aktivitám.
Příspěvky na tuto činnost lze poskytnout žadatelům, kteří mají působnost ve městě Zdice včetně
jeho částí Černín a Knížkovic, trvale pečují o mládež, jejichž činnost je nekomerčního charakteru a
jejich akce obohatí život občanů města.
II. Zdrojem pro poskytování příspěvků jsou finanční prostředky města Zdice. Základní podmínkou pro jejich udělení a následné použití je stanovení a schválení částky v rozpočtu města na příslušný kalendářní rok.
III. Žadatelé mohou použít příspěvek na stanovený účel :
a) svoji činnost - především na akce pořádané pro
širokou veřejnost s převážnou účastí mládeže
b) věcné ceny pro danou akci
Příspěvek nelze použít na pohoštění a dary.
IV. U žadatelů bude přihlédnuto k těmto kritériím: počet registrovaných členů, pravidelné zapojení členů, počet akcí uspořádaných pro veřejnost,
zda prováděná činnost nemá profesionální charakter, zda se jedná o akci místního regionálního či celostátního významu. Při posuzování žádostí se bu-

de také hodnotit, zda město Zdice nebo jím řízené
organizace nemají vůči žadateli nějaké pohledávky
a závazky. Příspěvky jsou poskytovány do vyčerpání částky samotné v rozpočtu na ten který rok.
Příspěvek nemůže být poskytnut organizaci zřizované městem.
V. Žádost bude obsahovat název akce - popis,
harmonogram akce, celkový rozpočet akce s uvedením o jakou výši příspěvku žadatel žádá. Po posouzení žádosti rozhodne vedení města o poskytnutí příspěvku. Forma poskytnutí příspěvku (hotovost, bezhotovostní převod na účet) bude vzájemně
dohodnuta. O přiznání nebo nepřiznání příspěvku
bude žadatel vyrozuměn písemnou formou.
Poskytnutý příspěvek je žadatel povinen vyúčtovat
nejpozději do 30 dnů od konání akce, maximálně
však do 31.12. daného kalendářního roku.
VI. Kontrolu nad dodržováním těchto pravidel
zajišťuje starosta města spolu s vedoucí finančního
oddělení a ostatní kontrolní orgány v rámci svých
pravomocí.
Žadatelé o příspěvky odpovídají za pravdivost
údajů v žádostech i v poskytnutých dokladech. Při
zjištění nepravdivých údajů vyřadí starosta města
žadatele pro daný rok, v případě, že příspěvek již
byl vyplacen, je žadatel povinen ho vrátit městu
a zaplatit penále (neoprávněné použití peněžních
prostředků v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
Výjimky z těchto pravidel uděluje starosta města. Na poskytnutí příspěvků není právní nárok.
VII. Termín podání žádostí o poskytnutí přís-

Vyjádﬁete svÛj
názor v anketû
Vedení města rozhodlo o uveřejnění dalších anket na webových stránkách města.
Odpovědi je možné zaslat na adresu
www.mesto-zdice.cz nebo je v písemné formě
odevzdat v podatelně MéÚ (č. dveří 5).
Anketní otázky:
1. Jste spokojeni s prací dvou strážníků Městské
policie?
ANO / NE
(Důvody spokojenosti / nespokojenosti uveďte
v "KNIZE VZKAZŮ" na webových stránkách).
2. Souhlasili byste se zvýšením počtu strážníků MP?
ANO / NE
3. Jste spokojeni se stavem místních komunikací včetně chodníků?
ANO / NE
V případě záporné odpovědi navrhujete"
a) komunikace najednou vybudovat v příštím
roce a již je užívat, i když by se město zadlužilo jednorázovým dodavatelským úvěrem,
který by splácelo čtyři roky
ANO / NE
b) řešit budování komunikací a chodníků postupně podle možností rozpočtu po dobu 10 let
ANO / NE
c) jiné řešení (uveď v "KNIZE VZKAZŮ" na:
www.mesto-zdice.cz)

pěvku se stanovuje pro rok 2005 do 30.11.32004,
pro následující roky vždy do 31.10. předcházejícího roku. Žádosti se podávají písemně či osobně
městu Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice.
VIII. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem
19.10.2004.
Dodatek č. 1 PRAVIDEL: Termín podávání žádostí o poskytnutí příspěvku se stanovuje vždy do
30.11. kalendářního roku pro rok následující.
Zdice 10. 10. 2005
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města
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Zdické noviny informují
Hasičská zbrojnice
3. listopadu se uskuteční otevírání obálek, které
zaslaly firmy přihlašující se na provedení rekonstrukce haly a vybudování hasičské zbrojnice. Poté
na základě výběrového řízení, které bylo uveřejněno na centrální adrese na internetu, bude vybrán
dodavatel. Celá tato investiční akce by měla být hotova do roku 2007.
Dětské hřiště v areálu zahrady DD
V letošním roce rozhodlo vedení města o možnosti využití velké zahrady Domova důchodců
V zahradách nejen obyvateli tohoto zařízení, ale
i zdickou veřejností. Klidné prostředí již letos
mohli od srpna využívat rodiče s dětmi a senioři,
kteří nebydlí v DD.
V areálu zahrady bude vybudováno dětské hřiště, s jehož realizací se postupně začne na jaře 2006.
Firma KOSTAL CR věnovala na jeho vybudování
příspěvek 53 000,- Kč a také částku 3 950,50 Kč
vybranou od účastníků Dne dětí pořádaného firmou KOSTAL CR v červnu letošního roku.
Otevírací doba zdického hřbitova
Leden - únor……….
Březen - duben……..
Květen - srpen…….
Září - říjen…….
Listopad - prosinec.…..
Skateboardové hřiště (studie)
Skateboardové hřiště bude vybudováno na pozemcích města v blízkosti dálničního mostu. Jeho
realizace v příštím roce bude uskutečněna za předpokladu, že město získá dotaci z protidrogového
programu Partnerství.
Nový asfaltový povrch ulice v Knížkovicích
Firma Technické služby Beroun provedla položení asfaltového povrchu v ulici v Knížkovicích.
Pěkný vzhled získala asfaltovým povrchem i knížkovická náves.
Kontejnery nebudou překážet
Na sídlišti v Havlíčkově ulici byly upraveny odstavné plochy pro umístění kontejnerů. Ty byly dosud umístěny na kraji vozovky a překážely v silničním provozu v dané ulici.
Vorlova ulice
Od 24. října již probíhá výstavba jednotlivých
vodovodních a kanalizačních přípojek, kterou si
zajišťují jednotliví vlastníci rodinných domů a ob-

jektů ve Vorlově ulici.
Jednotným dodavatelem
všech přípojek je firma
BEMONT s. r. o. Beroun. Práce by měly být
ukončeny do konce října. Redakce upozorňuje
jednotlivé
stavebníky, aby nezapomněli
u místního stavebního
úřadu na podání návrhu
na vydání kolaudačního
rozhodnutí.
Kanalizace
Na Vyhlídce
V současné době je požádáno na MěÚ Beroun
na referátu životního prostředí o vydání vodohospodářského povolení na stavbu tlakové kanalizace
v části ulice Na Vyhlídce. S realizací akce včetně
opravy komunikace se počítá v příštím roce.
Plynofikace Hroudské a Jungmannovy ulice
24. října bylo zahájeno propojení nově vybudovaného NTL plynového řadu pro ulici Hroudskou.
Řad je napojen na řad ve Vorlově ulici.
STL plynovodní řad v ulici Jungmannově byl již
vybudován. Propojení nového řadu se stávajícím
řadem bude uskutečněno 31. října. V nejbližší době Město Zdice podá návrh místnímu stavebnímu
úřadu MěÚ Zdice o vydání kolaudačního rozhodnutí na provedenou investiční akci.
Kamerový systém
Ve výběrovém řízení byla na zavedení kamerového systému vybrána firma TELMO, s. r. o.
Praha. Práce má provést do 15. listopadu. Jeden
monitorovací bod bude na kostele, druhý bude
umístěn na kamerovém sloupu v ulici Partyzána
Košťálka. Kamerový systém bude pracovat denně
24 hodin, záběry z kamer se budou analyzovat na
třech pracovištích: 1) pracovna Městské Policie
Zdice, 2) mobilní centrum Městské Policie Zdice,
3) obvodní oddělení Policie ČR ve Zdicích.
Budování infokanálu
Instalaci infokanálu zajišťuje firma SATER, v. o.
s. Nový Bydžov. Pravděpodobné zahájení provozu
se uskuteční začátkem prosince. Občané budou informováni o jeho zprovoznění pomocí rozhlasu
a prostřednictvím plakátů.

Bude podchod k nádraží skutečností?
Již několik desetiletí se mluví o veliké délce při
cestě na nádraží, která by mohla být zkrácena pomocí přemostění či vybudováním podchodu. Že by
se sen stával skutečností?
Město uzavřelo smlouvu s METROPROJEKTEM a. s. Praha na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na akci
"Podchod od středu města k nádraží ČD". Akce by
měly provádět ČD v rámci akce "Optimalizace trati Beroun - Zbiroh".
Změna územního plánu
Práce na změně územního plánu č.1 pokračují
ve spolupráci se společností doma a.s. Hostivice.
Dotčené orgány jsou obesílány a probíhá s nimi
další jednání...
Další zprávy z města
Dne 2. listopadu proběhne na MěÚ schůzka zástupců města, firmy COM-TIP jako provozovatele
centrální plynové kotelny na sídlišti a zástupců odběratelů domů, které jsou napojeny na tuto kotelnu,
aby se dohodli o společném postupu v případě zájmu odpojení jednotlivých domů od centrálního
vytápění.
V měsíci listopadu by mělo mít město k dispozici projektovou dokumentaci na rekonstrukci
místní-ho přírodního koupaliště, kterou zpracovává
firma GHC Invest, s. r. o. Praha. Na vypracování
projektové dokumentace byla poskytnuta dotace
prostřednictvím KÚ Středočeského kraje.
- sm-

Kolaudace "Horního" rybníku
Úterý 4. října se stalo důležitým datem pro MO Českého rybářského
svazu Zdice. Uskutečnila se kolaudace nově vybudovaného rybníku, který zdičtí rybáři začali stavět v roce 2004. Vedle rybníku se jménem
"Nový" vznikl tak rybník "Horní". Pro MO ČRS, která má 284 členů
(250 dospělých členů, 9 mladistvých a 25 členů 8 - 15 letých), je rybník
nesmírně důležitý pro zajištění chovu ryb.
Hospodář Ladislav Pelc při kolaudaci pro ZN uvedl: "MO ČRS je zapsána jako samostatná právní organizace. Abychom zarybnili náš revír, tj. Litavku
a Červený potok, musíme chovat ryby ve vlastním zařízení. Kupovat je pro zarybnění by bylo velmi drahé, na to bychom neměli. Dříve jsme měli 7 rybníků,
ale museli jsme je vrátit v restituci. Abychom zajistili hospodářství, bylo nutné
vybudovat tento rybník "Horní", který byl dnes zkolaudován. Má rozlohu 0,3 ha
a budeme v něm pěstovat malé ryby na výtěr. Odtud je budeme předávat do vedlejšího rybníku, který nese název "Nový". Naší povinností je nasadit do Litavky
a Červeného potoku např. 1200 kaprů, 500 línů, 1200 bílých ryb, plouště, štiku,
candáty. Právě v tom nám "Horní" rybník moc pomůže. Většinu prací jsme dělali svépomocí, jenom např. na hloubení jsme měli mechanizaci."
Kolaudace se zúčastnili J. Bouček (odbor životního prostředí MěÚ
Beroun), ing. D. Petáková (MěÚ Zdice), A. Jíchová (stavební úřad Zdice), za
MO ČRS J. Klán, Ladislav Pelc, J. Vaňout a F. Huttr.

Hlavní tíha výstavby rybníku "Horní" byla (zleva) na Františku Huttrovi (stavbyvedoucí), Jiřím Klánovi (předseda), Jaroslavu Vaňoutovi (účetní) a Ladislavu
Pelcovi (hospodář). Vydatně pomáhal pan Václav Strnad.
Foto: - sm -
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Čas podzimu
je neúprosně
tady, a tak
draci určitě
nesmí chybět
ani na výkrese ve školní
družině.
Foto: - sm -

Mateﬁské
centrum Sluníãko
při Mateřské škole Zdice,
Zahradní 801, zve děti a jejich
maminky na divadelní představení

Malované písničky,
které přijde zahrát Divadelní soubor Úsměv
z Chotěboře v úterý 29. listopadu. Začátek představení v 8.45 hod., vstupné 40,- Kč.

Obãansk˘ prÛkaz
jako cestovní doklad
do státÛ Evropské unie

Rok od vydání publikace o Zdicích
Právě před rokem byla uvedena do prodeje
publikace "Zdice -Kapitoly z historie a současnosti města". Stalo se tak po dlouhé době 65 let,
ve kterých se přes naši vlast přehnala šestiletá
okupace fašistického Německa, kterou vystřídala po roce 1948 nadvláda komunistické diktatury se vším, co každá diktatura přináší. V roce
1939 byla zásluhou tajemníka Obecního úřadu
Zdice pana Jaroslava Krska vydána brožura
"Zdice" a brožura P. Ladislava Pokorného
"Zdice. Listy z historie českého městečka".
V knize vydané před rokem jsem byl autorem
části nazvané "Ze zdických letopisů", pro kterou bylo určeno napsat historické události od založení Zdic
až do současnosti, a to zhruba v rozsahu 100 stránek. Tento úkol jsem splnil. Je samozřejmé, že ohlas
k samotnému mému vypracování byl přijat občany
našeho města a přidružených osad Černína a Knížkovic celkově příznivě. Ale bez výhrad to nebylo.
Knížkovičtí občané poukazují na to, že doba od roku 1945 nebyla vůbec popsána, kolik práce pro blaho obce bylo vykonáno (koupaliště, divadlo v přírodě, založen sad přátelství SSSR, založení JZD, vybudována kanalizace, položeno potrubí užitkové vody, vystavena budova MNV, v roce 1950 elektrifikace obce, zavedení telefonního spojení obce autobusovou dopravou a další drobnější úpravy, které obec
provedla). Stejná výtka se týkala i sledu politických
událostí, činností MNV apod. Myslím si, že nebylo
možné vše do publikace zařadit, protože téměř stejné názory vyslovila i obec Černín. Napsat všechny
události obou osad by znamenalo přinejmenším dalších 30 stránek, a to v plánu nebylo.
Od zdických občanů bylo poukazováno na to, že
v celé knize , hlavně v části historické minulosti,
není vůbec zmínka o památných místech v okolí
Zdic (místa podle skutečné historické události nebo místa známá z pověsti). Považuji všechny připomínka za velice věcné, sám ovšem nemohu ně-

Zveme na zájezd
Kulturní komise a Společenský klub
Zdice pořádají v sobotu 26. listopadu zájezd
do muzea v Jílovému Prahy.
Na programu je prohlídka exponátů muzea
a vánoční výstavy, která je v muzeu instalována
a je spojená s předváděním ukázek řemesel.
Odjezd v 9 hodin z náměstí. Bližší informace na
plakátech. Přihlášky ve Společenském domě.

jaké stanovisko jednoznačně zaujmout, bude to
otázka, kterou v co nejkratší době předložím starostovi města k posouzení. Připomínky občanů, které se týkají památných míst jak ve Zdicích, tak
i v jejich okolí, hodlám dát přes zimu do nějakého
sledu a připravit k publikování.
Občan SRN, pan Walter Jachan, mě navštívil na
jaře letošního roku s tím, že vůbec nesouhlasí s tím,
co bylo napsáno o jeho matce paní Jachanové, rozené Baráškové. Vysvětlil jsem mu, že veškerá uvedená fakta jsem převzal ze zápisů uvedených v kronice Zdic, díl I. Protože doba těsně po revoluci v roce
1945 byla dobou mnoha emotivních přehmatů
a křivd, přikláním se k názoru, že v tomto případě
byl i zápis v kronice velice přehnaný. Paní
Jachanová byla skutečně ve škole zajištěna, ačkoliv
proti ní nebylo žádných důkazů o udavačství či jiné
činnosti hraničící s kolaboranstvím. Jediným prohřeškem byl její sňatek a A. Jachanem, který uzavřela s tehdy čs. občanem důstojníkem ČSA, který
byl Němcem žijícím v ČSR, v civilu byl zaměstnancem čs. Banky. Je samozřejmé, že po okupaci přijal
německé občanství a v určité době nastoupil do německé armády, kde sloužil až do konce války. Konec
války jej zastihl někde v okolí Brna,odkud přišel do
Zdic za rodinou. Paní Jachanová celou okupaci bydlela se synem u svých rodičů v ulici Svatopluka
Čecha, kde měl pan Barášek svůj elektrozávod.
Nikdy této rodině nebyla vytýkána ani dokázána jakákoliv protistátní činnost. Paní Jachanová po zajištění nečekala na odsouzení a svůj život neukončila
výčitkou svědomí, ale spíše proto, že se stala obětí
zlovůle vojáků osvoboditelů. Tímto doplňuji na osvětlení celého případu můj zápis v publikaci "Zdice
- Kapitoly z historie a současnosti města" (str. 52).
Jinak co se týká zbytku publikace, ke kterému
bylo také několik připomínek, většinou však nikoliv vážnějšího problému, odporučil jsem tyto na
autory jednotlivých kapitol.
Bohumil Mudra

KONCERT SKUPINY

LUCIE revival

SD Zdice - sobota 26. 11.
- začátek ve 21 hod., vstupné 99,- Kč
- nejlepší a jediný revival skupiny
LUCIE v České republice
- uvidíte jedinečný koncert a můžete posoudit
u zpěváka LUCIE revival stejné zabarvení
hlasu jako u Davida Kollera
- předkapela DAKL z Komárova

Dne 1. ledna 2006 nabývá účinnosti ustanovení § 41a zákona č. 329/199 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb. (bod
57), kde je uvedeno:
K opuštění území k cestě do států Evropské unie
lze jako doklad použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část."
Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2006 již
nelze k cestám použít občanské průkazy typu identifikační karty bez strojově čitelných údajů.
Dále je třeba upozornit na skutečnost, že mohou
vzniknout problémy při společném cestování dětí
zapsaných v občanském průkaze rodičů, pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad. Dítě
zapsané v občanském průkazu rodiče neprokáže
státní občanství, neboť do občanského průkazu se
zapisují pouze i děti - cizinci. Na rozdíl od občanského průkazu se do cestovního pasu rodičů zapisují pouze děti, které jsou státními občany České
republiky. Dalším rozdílem je, že do občanského
průkazu se zapisuje místo data narození a pohlaví rodné číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identifikační údaj, může být nesrozumitelné pro
cizí státní orgány. Z uvedených důvodů se nedoporučuje cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestovního dokladu.
Matrika MěÚ Zdice

Matrika MûÚ
upozorÀuje
Podle zákona č. 395/2005 Sb., ze dne 15. září
2005, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších
předpisů, dochází ke změně povinnosti výměny
občanských průkazů.
Výměna občanských průkazů se netýká občanů
narozených do 31. prosince 1935, kteří mají v OP
vyznačenu platnost "bez omezení".
Pokud je v těchto občanských průkazech vyznačeno ukončení doby platnosti konkrétním datem
nebo došlo ke změně povinného údaje, který není
v OP zaznamenán (např. ovdovění, rozvod), je povinností občana požádat o nový občanský průkaz.
V případě pochybností o platnosti občanského průkazu se informujte na matrice Městského úřadu ve
Zdicích nebo na kterémkoliv jiném matričním úřadu (občanský průkaz si vezměte s sebou).
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Podzimní setkání
dÛchodcÛ

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
Na setkání důchodců 13. října ve Společenském domě
vládla dobrá nálada. Vytvořit ji pomohla harmonikářka Dana Jará a bavič Lojzík Matoušek coby imitátor
dědy Potůčka či Felixe Holzmana.
Foto: - sm Ani letos Společenský klub a kulturní komise
města nezapomněly na podzimní setkání důchodců. Uskutečnilo se ve čtvrtek 13. října ve
Společenském domě. Mezi seniory "zavítal" děda Potůček z Ouplavic a Felix Holzman v imitátorském provedení známého Lojzíka Matouška
z Mladé Boleslavi, který se může pyšnit titulem
vítěze rozhlasové soutěže Bavič roku 1991.
O dobrou náladu více jak padesáti přítomných
se starala harmonikářka paní Dana Jará ze Svatého
Pole u Dobříše. Na harmoniku začala hrát písničky
podle sluchu už v 6 letech, od 11 let deset roků na
ni hrála v LŠU v Dobříši. S kamarády hrála v kapele, kde střídali dechovou hudbu s moderní.
Několik let již hraje a zpívá pro dobrou pohodu na
svatbách, narozeninách, na myslivecké leči, na setkání důchodců nebo např. na výročních schůzích
různých zájmových organizací.
Při písničce, povídání i občerstvení čas setkání
rychle uběhl. Tak tedy opět nashledanou na setkání v jarních měsících příštího roku.
Společenský klub Zdice a kulturní komise děkují
Pekařství ing. Johana za sladké občerstvení, které
pravidelně poskytuje na setkání důchodců. - sm -

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM LISTOPAD 2005
So 5. 11. Rychlý Stripes, vstupné 55,- Kč.
Mluvící zvíře, které myslí, že je jiné zvíře.
Začátek 17.30 hod.
So 12. 11. Valiant, vstupné 55,- Kč.
Skupina holubů sleduje filmový týdeník a chystá
se na velké dobrodružství. Animovanou komedii
namluvil Vojta Kotek a Aleš Háma. Začátek
v 17.30 hod.
So 19. 1. Doblba, vstupné 55,- Kč.
Jaroslav Dušek, Petr Čtvrtníček, Lenka Krobotová a další v nové české černé komedii. Začátek
v 17.30 hod.
26. 11. Nesvatbovi, vstupné 55,- Kč.
Komedie. Život je párty, tak to rozjedeme.
Přístupno od 12 let. Začátek v 17.30 hod.

BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 2. listopadu oslaví
75. narozeniny pan LADISLAV HOLEČEK.
Do dalších let přejí pevné
zdraví, štěstí a osobní pohodu
manželka Jarmila a děti Ladislav,
Ivana a Jarmila s rodinami.

❁❁❁❁❁
Dne 14. listopadu oslaví paní MARCELA LHOTÁKOVÁ
80. narozeniny.
Do dalších let hodně zdraví
a spokojenosti přejí manžel
a synové s rodinami.

PODùKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu
Lodrovi ze Zdic. Dne 9. 10. 2005 našel mé osobní
doklady, okamžitě mě kontaktoval a vše mi v pořádku odevzdal.
Ještě jednou děkuji. J. Poláček, Zdice

VZPOMÍNKA
Dne 2. listopadu vzpomínáme 20. výročí úmrtí paní
LIBUŠE FERENČÍKOVÉ.
Stále vzpomínají manžel
a syn s rodinou.

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci listopadu 2005 oslaví:
91 let - Anna Hůrková, Zdice
88 let - Josef Matyáš, Zdice
85 let - Věra Brožová, Zdice
85 let - Miroslava Doubravová, Zdice
85 let - Otto Skalák, Zdice
85 let - Marie Staňková, Zdice
84 let - Anna Holečková, Knížkovice
81 let - Vilma Zajícová, Zdice
80 let - Miloslav Čepela, Zdice
80 let - Marcela Lhotáková, Zdice
80 let - Běla Nademlejnská, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

❁❁❁❁❁

Skautky a skauti 1. oddílu Jestřáb Zdice děkují
touto cestou panu Josefu Hůrkovi za darování družinových časopisů Mohykán z let 1947 - 47.
Jeho daru si velmi vážíme. Za oddíl Medík

OPUSTILI NÁS
21. 9. Lidmila Němcová, Zdice
5. 10. MUDr. Zdeňka Vojíková, Zdice
14. 10. Josef Huml, Zdice

93 let
83 let
75 let

NARODILI SE
22. 9. Jana Štěpánová, Zdice
4. 10. Michal Justych, Zdice
11. 10. Štěpán Herák, Zdice

SPOLEâENSK¯ KLUB ZDICE VÁS ZVE NA
DĚTSKÁ DISKOTÉKA
SD Zdice - neděle 6. 11. - začátek v 15 hod., vstupné 20,- Kč, soutěže o ceny, hity na přání
ZÁJEZD DO DIVADLA NA FIDLOVAČCE
(Praha) na komedii "HABAĎŮRA"
Odjezd: středa 9. 11. v 17 hod. ze Zdic (náměstí),
cena vč. autobusu: 400,- a 360,- Kč, hrají: P. Rychlý, D. Rous, L. Županič, V. Svoboda, L. Malkina,
M. Kobrová, L. Vejvodová a další

DĚTSKÁ DISKOTÉKA
SD Zdice - neděle 20. 11. - začátek v 15 hod.,
vstupné 20,- Kč, soutěže o ceny, hity na přání
ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZY
SD Zdice - každou sobotu - začátek v 15 hod.,
vstupné 20,- a 10,- Kč, vyučují manželé Kainovi
Předprodej vstupenek (na koncerty, Václava
Vydru a Habaďůru): Společenský dům Zdice Po Pá 7 - 15.30 hod., Tel.: 311 685 186
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Technik, podnikatel,
ale pﬁedev‰ím ãlovûk
Jednou z osobností, která právem patří mezi významné představitele našeho města byl pan
Václav Zykán. Svým talentem, houževnatou
prací vybudoval závod jehož výrobky přispěly
významnou měrou k propagaci Zdic nejen
v tehdejším Československu, ale i v zahraničí.
Ve třicátých letech minulého století si pro své
podnikatelské záměry pronajal od pana Marka,
tehdy nepoužívanou budovu. Postupně vloženými
investicemi začal vyrábět v té době velice žádané
elektrické spotřebiče - vařiče, žehličky, dále pak
ponorné vařiče, elektrická kamínka a teplomety,
dokonce i ohřívače piva pro zvláště citlivé jednotlivce. Protože se výroba zdárně rozvíjela, dokoupil
další strojní zařízení a začal vyrábět elektrické pečící trouby a sporáky. Podnik rozšířil o přístavbu
smaltovny, brusírny a jídelnu pro zaměstnance.
Nevzdal se ani když nešťastnou náhodou podnik
dne 25. března 1944 vyhořel. Právě naopak! Při
obnově závodu přistavěl na stávající objekty první
patro, kam umístil konečnou montáž výrobků před
expedicí a umývárny. Výrobky firmy ZENITH ZYKÁN - ZDICE se dostaly do obchodů nejen

v Čechách, na Moravě a na Slovensku, ale i do zahraničí, především do Maďarska a Bulharska.
Nebýt války rozšířil by se export elektrospotřebičů
i do dalších evropských zemí. Místo toho bylo snahou německých okupantů zavést v podniku zbrojní
výrobu. Tomu se však taktickým jednáním pana
Zykána podařilo zabránit. V té době zaměstnával
na 100 pracovníků ze Zdic a nejbližšího okolí.
Po osvobození se stal štědrým sponzorem společenských organizací, mj. i KSČ. Její funkcionáři se
později vůči němu, slušně řečeno, nečestně zachovali. Připravoval spolu s majitelem panem Markem
převod pozemků i budovy na svoji osobu, za účelem dalšího podstatného rozšíření prosperujícího
podniku. Nestalo se však jedno ani druhé. Přišel
rok 1948. Podnik Václava Zykána byl znárodněn.
V té době se v pravém světle ukázala oblíbenost
podnikatele u podřízených. Patřil k málo tovární-

Vítání
obãánkÛ
V sobotu 22. října probíhalo celé dopoledne
na zdické radnici v obřadní síni vítání malých občánků.
Foto: ing. Šilhavý

kům za které se postavili všichni jeho zaměstnanci
a to včetně podnikového výboru KSČ. Kolektivně
jako jeden muž vstoupili do protestní stávky.
Argumentovali jeho příkladným chováním a postojem k zaměstnancům, snahou o prosperitu závodu
a tím o dobrý životní standard zaměstnanců, včetně jeho neohroženého postoje za německé okupace. To k nepříčetnosti rozčílilo vyšší stranické orgány, které nic z toho nevzaly v úvahu. Ve vlastní
firmě skončil 24.září1951, když ještě před tím, musel opustit svůj vlastní byt. Byl zaměstnán v železorudném dole Hrouda
ve Zdicích, odkud byl
"půjčován" na pomoc
novému vedení závodu.
V roce 1953,
v záměrně vykonstruovaném procesu byl odsouzen k 18 měsícům
žaláře na Pankráci. Za
záminku jim posloužilo, že dvěma lidem opravil zadarmo elektrospotřebiče. Jak zní
závěr soudního rozhodnutí, byla to záměrná
manipulace
s lidmi, aby je získal
na svou stranu k odporu proti socialistickému zřízení. Manželka
Květoslava po dobu jeho vězení nedostala žádnou
práci odpovídající dosaženému vzdělání. Pracovala jako uklízečka veřejných záchodků na zdickém nádraží.
Václav Zykán se návratu svobody a demokracie
v roce 1989 nedočkal. Zemřel těžce nemocný 1. října 1978, ve věku 72 let. Ani jeho rodina se nedočkala navrácení všech vynaložených investic. Doklady
k majetku, které zabavila STB, byly zničeny.
A tak jen v srdcích jeho zaměstnanců, přátel
a příznivců zůstala vzpomínka na slušného podnikatele, vynikajícího organizátora, technicky nadaného člověka, který by za normálních společenských podmínek mohl postupně vykonat pro Zdice
alespoň něco málo z toho, co Tomáš Baťa pro Zlín
či Emil Škoda pro Plzeň.
Josef Hůrka

KONCERT

SKUPINY COP
Kino Zdice - středa 9. 11.
- začátek v 19.30 hod.,
vstupné 120,- Kč
- další folkový koncert
ve zdickém kině
- skupina COP je držitelem zlatého
Anděla za rok 2002 v oblasti Folk
a Country, kterého předává
Česká hudební akademie

Zdické meteorologické

okénko
V měsíci září bylo 9 dní jasných, 4 dny skoro
jasné, 4 dny polojasné, 4 dny oblačné, 4 dny
skoro zatažené a 5 dní zatažených. Celkem bylo
8 letních dní s teplotou od 25° C do 29,9° C.
Nejnižší teplota vzduchu: 1° C 20. a 21. 9. (úterý,
středa), 2° C 19. 9. (pondělí), 4° C 18 a 22. 9. (neděle, čtvrtek), 6° C 23. a 24. 9. (pátek, sobota).
Nejchladnější den: úterý 20. 9., kdy se teplota pohybovala od 1° C do 16° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 28° C 1., 7., 8. 9. (čtvrtek, středa, čtvrtek), 27° C 2. 9. (pátek), 26° C 6. 9.
(úterý), 25° C 5., 9., 10. 9. (pondělí, pátek, sobota),
24° C 4. 9. (neděle).
Nejteplejší den: čtvrtek 1. 9., kdy se teplota vzduchu pohybovala od 12° C do 28° C.
Průměrná teplota za měsíc září: + 16,33° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1002 hPa 16. 9. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1027 hPa, 2. a 3. 9. (pátek,
sobota).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 12,15 l vody 12.
9. (pondělí), 9,05 l 11. 9. (neděle), 8,10 l 13. 9.
(úterý), 4,13 l 16. 9. (pátek).
Celkem v měsíci září napršelo: 37,37 l vody na
1 m2. Zaznamenány byly 4 slabé bouřky.
Poznámka: Pro srovnatelnost s ostatními meteorologickými stanicemi v ČR bude tlak vzduchu uváděn od tohoto měsíce v hPa. Vzhledem k rozdílnému výškovému umístění stanic, které ovlivňuje
hodnotu tlaku vzduchu, bude tlak pro srovnatelnost
s ostatními stanicemi přepočítáván i ve Zdicích na
hladinu moře.
Josef Hůrka
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Nerostné poklady
u Tlustice
Asi 1 km na sever od obce Tlustice u Hořovic,
v prostoru zvaném "Na Štilci", se nacházel jámový lom na tzv. brousky a bělky. Byl jediným toho
druhu v celých Čechách, neboť na rozdíl od jiných
nalezišť neobsahoval kámen přimísený písek.
Obec Tlustice jej prodávala na počátku 19. století firmě Josef Puž se sídlem v Jablonci nad
Nisou. Pro jeho čistotu se kamene používalo
k broušení broží, skla a keramiky. V tehdejší době
to byl obchod velice výnosný, neboť za 10 tun tohoto kamene obdržela obec 2 500,- Kč. Kámen byl
zajímavý i tím, že na něm byl patrný jeho postupný geologický nárůst. Nacházel se v různých velikostech a váze. Největší kusy vážily až 1 tunu.
Pod touto vrstvou se nacházel kámen zvaný
"modrák", který prodávala obec Tlustice místní firmě podnikatele Josefa Abelese, který jej expedoval
do zahraničí k výrobě šamotových cihel na vyzdívku pecí a k výrobě porcelánu.
Třetí vrstvu tvořil tzv. kámen pískový, pod nímž
se nacházelo lesklé černé uhlí náležející k spodní,
okrajové časti tzv. radnické sloje. Již v druhé polovině 17. století jej dolovalo na Štilci Panství hořovické, které mělo kutací právo pro železárny
v Komárově. Naposledy se zde dobývalo uhlí v roce 1922 - 23. Těžba byla zastavena pro stále se
zmenšující vrstvu uhlí a v důsledku značného výronu podpovrchové vody do kutacího prostoru.
V blízkosti Tlustice, na vrchu zvaném Luh, byla
počátkem minulého století otevřena rozsáhlá pískovna. Nacházel se zde kvalitní písek o mohutnosti vrstvy 8 až 9 metrů, který se používal ve stavebnictví a v hutním průmyslu. Zvláště byl vhodným
materiálem ve slévárnách k přípravě forem pro odlitky. Dodával se do komárovských a Králodvorských železáren a do sléváren v Hořovicích.
Nemalé množství písku se vyváželo i do jiných
okresů. Tato těžba byla pro vyčerpanost ložiska
ukončena v roce 1986.
Josef Hůrka

V krásném podzimním dni se na zdickém hřišti utkala družstva starších žáků Podbrd a Zdic. Zdičtí vyhráli 2 : 0.

¤e‰ení situace v TJ Lokomotiva Zdice
V minulém čísle Zdických novin si čtenáři
přečetli zprávu Hlavního výboru TJ o špatné finanční situaci této sportovní organizace.
TJ zajišťuje sportovní vyžití pro občany Zdic a
okolních obcí. Areál sportovišť se snaží udržovat v
dobrém stavu. V minulém roce vybudovala za finanční podpory Města Zdice a Středočeského kraje víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
Na letošní nedobré finanční situaci se negativně
podílely menší příjmy z ubytovny, pronájmu sportovišť a nárůst cen energií. TJ musí splácet také úvěr, který si byla nucena vzít na vybudování víceúčelového hřiště, protože finanční krytí z grantu nebylo na požadované výši.
TJ se obrátila na různé organizace o pomoc při řešení této tíživé finanční situace, jejímž řešením se zabývalo společně s TJ Lokomotiva Zdice také vedení
města i celé zastupitelstvo. Na pracovní schůzce za-

TJ Lokomotiva Zdice - hospodaﬁení (v tis. Kã)
položka - příjem 2003
zůstatek z min. roku 283
pronájem sport. zařízení 223
ubytovna
648
nájem za halu
od oddílů TJ
287
členské příspěvky
17
dotace od ČeSTV
(údržba, činnost TJ) 101

2004 2005 září
584
401
237
236
728
423
273
16

198
55

131

0

Vyúãtování odbor Asociace sport pro v‰echny (ASPV)
Rok 2003
Příjmy
zůstatek rok 2002
Oddílové příspěvky
Dary, ostatní
Dotace svazu
Dotace TJ
Celkem
Výdaje
Pronájem sportovišť
Stravné
Startovné
Ostatní+výstroj
Celkem
Rok 2004
Příjmy
zůstatek rok 2003
Oddílové příspěvky
Dary, ostatní
Dotace svazu
Dotace TJ

37.338,70
10.916
6.500
15.687
26.400
96.842
43.365,30
939
740
5.034,50
50.078,80

46.762,90
18.950
3.862
10.010
0

stupitelstva 20. října, kde byli přítomni všichni představitelé jednotlivých oddílů TJ, bylo navrženo: poskytnout TJ půjčku ve výši 200 000,- Kč na použití
provozních nákladů. O návrhu se bude hlasovat na
zasedání zastupitelstva 31. října. Představitelé TJ na
pracovní schůzce předložili přehled hospodaření
v letech 2003 - 2005 (v letošním roce k 1. 10.).
Zastupitelé města jsou si vědomi důsledků, které by nastaly po uzavření haly: cca 540 lidí by nemělo možnost sportu, cca 180 dětí by se bezúčelně
potulovalo po ulici, všechny oddíly by musely přerušit činnost., zdická ZŠ by neměla kam chodit
cvičit. Proto se snaží společně s TJ situaci řešit, ale
veliký úkol stojí hlavně před TJ.
Uvádíme přehled celkového hospodaření TJ
a přehled hospodaření jednotlivých oddílů. O finanční situaci v dalších oddílech přinesou Zdické
noviny zprávu v příští čísle.

Celkem
Výdaje
Pronájem sportovišť
Stravné
Startovné
Ostatní+výstroj
Celkem
Rok 2005 (září)
Příjmy
zůstatek rok 2004
Oddílové příspěvky
Dary, ostatní
Dotace svazu
Dotace TJ
Celkem
Výdaje
Pronájem sportovišť
Stravné
Startovné
Ostatní+výstroj
Celkem

79.585
51.180,90
985
890
14.703
67.758,90

5.226
20.530
15.160
10.496
0
51.412
23.430
0
170
3.895
27.495

dotace od místní
samosprávy
194
758
263
reklama
0
0
30
splátka pozemky
od Města Zdice
500
500
400
grant Krajský úřad
0
500
0
úvěr
0
900
0
oddíly činnost 689,054
616,026
381,082
celkem
2.942,054 5.243,026 2.387,082
položka - vydání 2003
2004 2005-září
elektrická energie
108
142
117
plyn
364
317
263
vodné a stočné
22
58
39
údržba
397
293
116
mzdy + odvody
634
674
586
daně + poplatky
4
4
2
úvěr + úrok
0
20
180
splátka hřiště Strabag 0 2.212,426
400
dotace oddílům
100
0
0
telefon
14
16
12
kontejner odpad
10
11
11
pojistka
27
36
22
spotřební materiál
19
14
8
ostatní vydání
46
42
30
oddíly činnost 613,584
693,766
416,22
celkem
2.358,584 4.533,192 2.202,22
zůstatek k 1.10. 185 tis Kč - jsou tam peníze od oddílů i granty z Kostalu
vyúčtování hřiště
3.012.426
dotace Město Zdice
500.000
grant Krajský úřad
500.000
platba TJ 2004
312.426
platba TJ 2005
400.000
úvěr TJ
900.000
pohledávka Strabag
400.000
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Zdiãtí baráãníci slavili
V sobotu 10. září se sešli zdičtí baráčníci na výročním zasedání, aby si
připomněli 70. výročí založení OB Jungmann ve Zdicích. V restauraci
"Savoy" na sídlišti přivítali chlebem a solí tetičky a sousedy z okolních
baráčnických obcí, a také starostu Zdic Mgr. Holotinu, který mezi baráčníky zavítal poprvé.
Rychtářka zdické baráčnické obce Jaroslava Jelenová vyzvala přítomné k uctění památky všech zemřelých tetiček a sousedů. Syndička Slánská připomněla nezištnou práci tetiček a sousedů ve prospěch českého baráčnictva. Největší zásluhu
měl ovšem soused Václav Zelenka, který by se v uplynulých dnech dožil 100 let.
Po skončení zasedání byla na jeho hrob položena kytice. Zasedání pokračovalo
zdravicemi hostů. Ti popřáli zdickým baráčníkům hodně sil a zdraví do jejich další činnosti. Jen je škoda, že starých baráčníků ubývá a noví mladí nepřichází. Po
přednesení zdravic rychtářka poděkovala za účast na zasedání a popřála všem pěknou zábavu. Při občerstvení a harmonice souseda Šilhavého z Dobřichovic se
všichni pěkně pobavili a společně si zazpívali. Panu Johanovi ze Zdic patří poděkování za sponzorský dar z jeho pekárny.
Marta Slánská, syndička

Foto: Marta Slánská.

Z DENÍKU
POLICIE âR

Ulice a náves v Knížkovicích mají nový asfaltový povrch.

Foto: - sm -

·achové turnaje
O víkendu 24. - 25.září se v Sedlčanech na
Benešovsku uskutečnilo Mistrovství České republiky v rapid šachu mládeže jednotlivců.
Šachového klání se zúčastnilo 156 chlapců a děvčat ze všech koutů republiky, kteří sváděli líté bitvy o titul Mistra resp. Mistryně republiky. Hrálo
se 5 oddělených turnajů: H14, H12, H10,
D12+D14,D10. Tempo hry bylo 2x25 minut, 9 kol.
Vítězi a vítězkami se stali tito borci: v kategorii
H14 Milan Kratochvíl z Lokomotivy Brno, v kategorii H12 Jaroslav Bureš z SK Prostějov, v kategorii H10 Luděk Volčík z SK Boršice, v kategorii
D14 Šárka Valešová z ŠK SŠŠ Staré Město, v kategorii D12 Karolína Němcová z OAZA Praha,
v kategorii D10 Eliška Johnová z Jiskra Hořice.
Ze šachového oddílu TJ Lokomotiva Zdice si
účast na republice vybojovali už v dubnu v krajském kole v Neratovicích 3 hráči a umístili se takto: Vavřinec Babouček (H10) na 35. místě, David
Turický (H14) na 27. místě, Anna Rosenbaumová
(D12) na 9. místě.
Nemohu nezmínit velký úspěch bývalého člena
Loko Zdice Vítka Rosenbauma, který nyní hraje za
oddíl Joly Lysá nad Labem. Vítek vybojoval velmi
pěkné 6.místo v kategorii H14.
Další bývalá členka Marta Komašková, nyní
Lokomotiva Beroun, se umístila na 17. místě v kategorii D10.
Ve středu 28. září se uskutečnil 2. ročník
Svatováclavského turnaje, který se zároveň hrál jako 1.kolo regionálního přeboru žáků v šachu.
Turnaj uspořádala Soukromá základní umělecká

škola Dr. Lidinské v prostorách Manažerské akademie v Berouně. Hrály se dva oddělené turnaje,
kterých se zúčastnilo celkem 60 mladých šachistů
a šachistek ze Zdic, Buštěhradu, Českého Brodu,
Řevnic, Kladna, Rakovníku, Úholiček, Jinec
a Berouna. Oba se hrály švýcarským systémem na
7 kol, tempem 2x25 minut.
Turnaj mladších žáků (1995 a ml.) s přehledem
vyhrál Petr Fencl z Pionýru Jince, který remizoval
v jedné partii a ostatních 6 vyhrál. Na druhém místě skončil Jakub Haman z ŠK Kladno a třetí se
umístila Michaela Hatašová z CAISSA Úholičky.
Dobře si vedli hráči Lokomotivy Zdice:
Vavřinec Babouček (4), za ním Lukáš Gerold (5)
a Ondřej Balatý (6), Jan Rosenbaum (11).
Turnaj starších žáků (ročníky1994-1991) vyhrál
odchovanec Lokomotivy Zdice Vítek Rosenbaum,
nyní Joly Lysá. Druhé místo obsadil Michal
Schmalz ze Sokolu Buštěhrad a třetí Ondřej Šedivý
z Českého Brodu. Ze zdických nejlépe dopadl
Jiří Wallerer (12), David Turický (13), Anna
Rosenbaumová (18), Michal Kučera (23) a Vlaďka
Bastlová (31).

OCE≈OVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
pro úãely úvûrové, daÀové, draÏby,
exekuce, konkurzy, nepenûÏit˘ch vkladÛ,
dûdictví, vypoﬁádání SJM
IVAN VOREL
Tel.: 608 370 588, e-mail: ivorel@quick.cz

27. 8. Zjištěno, že otec neplatí na syna - opětovně
je v šetření.
10. 9. Zjištěno, že místní občan vzal zálohu na
opravu střechy, kterou však neprovedl a peníze
použil pro svoji potřebu - je stíhán pro zpronevěru.
24. 9. Oznámeno odcizení MT v ZŠ, kde pachatelem je mladistvý, který si půjčoval MT k voláním
spolužákům a protože byl na paušál, provolal značnou část peněz - je v šetření.
3. 10. zjištěno, že otec neplatí na své děti - je v šetření.
10. 10. Oznámeno poškození a pokus o odcizení
osobního vozidla Š 120 zaparkovaného u nákupního střediska ve Zdicích. Neviděl někdo pachatele?
Případ je v šetření.
Všechny tato případy jsou v šetření jako trestné činy. Podařilo se objasnit případ odcizení trezoru
z přepravní firmy, odcizení MT, kde pachatelem je
místní občan.
10. 8. Při silniční kontrole kontrolován místní mladík, který řídil vozidlo, i když nevlastní ŘP, byl
oznámen správnímu orgánu, protože toto provádí
opakovaně. Přistižen dne 21. 8. 2005.
2. 9. Oznámeno slovní a fyzické napadení - předáno spr. orgánu.
8. 9. Kontrolován místní občan, který byl silně
podnapilý a řídil motocykl - oznámen správnímu
orgánu.
8. 9. Oznámeno dvojí proplacení pracovního úkonu - je v šetření.
19. 9. Oznámeno odcizení přední RZ 2S2 8879 - je
v šetření.
20. 9. Oznámeno slovní napadení v rodině - předáno spr. orgánu - jedná se o návrhový přestupek.
28. 9. Oznámeno slovní a fyzické napadení přítelem.
Předáno spr. orgánu - jedná se o návrhový přestupek.
5. 10. Při silniční kontrole ve Zdicích kontrolován
řidič, který před jízdou požil alkohol. Byla mu další jízda zakázána. Předáno spr. orgánu.
10. 10. Oznámeno volné pobíhání psa po městě majitel zjištěn. Oznámeno spr. orgánu.
Všechny tyto události jsou šetřeny jako přestupky.
Mjr. Bláha, ved. oddělení
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Hotel Emilly Zdice

Pro velk˘ úspûch opakujeme "Veãer s varhanami". Pﬁesné datum bude oznámeno na letácích.
14. 11. - 20. 11. 2005 "T˘den jídel ze zvûﬁiny".
Pﬁijìte ochutnat na‰e nové "speciality"
"Novû" - toãená malinová limonáda

MASÉRSKÉ SLUŽBY
Mgr. Michal Babor
Pro klienty zdravotní
pojišťovny Metal Aliance
masáže zdarma.
Zdravotní středisko Zdice
Tel.: 602 215 561
Fotografie do Zdick˘ch novin
zpracovává
PraÏská 1349
Hoﬁovice.

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

CHOVATELSKÉ POT¤EBY
Novû otevﬁená prodejna v ul. âs. Armády 9

Otevﬁeno Po - Pá 8 - 12 a 13 - 16 hod.

Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e
Zdice - naproti cukrárnû

NIKDE NENÍ LEVNùJI
TO TU JE·Tù NEBYLO:
Hera - 12,90 • Mouka - 6,90 • Tav. s˘ry - 18,90
Mléko polotuãné - 11,90 • Eidam cihla - 99,90
Vynikající ‰unka - 79,90 • Rohlíky - 1,20
Poliãan, Herkules - 139,90 • Gothaj - 49,90
LabuÏnické párky - 41,90 • Párky - 39,90
Kabanos - 39,90 • Prav˘ Ementál - 159,90
Su‰enky - 80 druhÛ • Tatranky - 3,90
10 druhÛ su‰enek za 4,90 • 10 druhÛ za 3,90
Pi‰koty - 7,90 • Cukr. roláda - 16,90
Limonády - 2 l - 5,90 • 1,5 l voda - 4,90
2 l multivitamin - 7,90
Uzeniny: vynikající jitrnice a jelita úter˘
a ãtvrtek + vinná klobása + tlaãenka speciál
V pondûlí v˘born˘ dom. uzen˘ bok
Nejlevnûj‰í krmivo pro psy a koãky
Od 10,90 za konzervu
Koãky suché 0,5 kg - 14,90
Tûstoviny - 7,90 • Cukr - 20,90
Olejovky - 9,90 • Víno 1,5 l - 36,90
Velk˘ v˘bûr znaãkov˘ch vín - 50 druhÛ
âajÛ - 100 druhÛ • Káva - 3,90
Paloma 250 g - 23,90 • Mokafe - 20,90
Pivo Staropramen - 8,50 • Mû‰Èan - 4,90
V˘bûr cukrovinek k Mikulá‰i!!!

Hřiště v Černíně se dočkalo nového oplocení.Vyroste z těchto žáků budoucí Nedvěd nebo Poborský?
Foto: - sm -

Fotbalová pﬁípravka
Fotbalová přípravka odehrála na podzim pět
turnajů. Celkem vyhrála tři turnaje, v Hostomicích, v Králově Dvoře a ve Všeradicích. V posledním turnaji podzimu skončila v Hudlicích
o jeden bod druhá. Podzimní část přípravka suverénně vyhrála a s náskokem devatenácti bodů
vede skupinu C okresních přípravek.
Starší žáci na podzim odehrály zatím sedm utkání, z toho čtyři vyhrály, jeden remizovali a dva
prohrály. Se ziskem třinácti bodů patří žákům třetí
místo v okresním přeboru se ztrátou šesti bodů na
vedoucí Komárov.
Dorost na jaře vyhrál okresní přebor a od podzimu
hraje I.A třídu. Z devíti zápasů získal devět bodů,
kdy dokázal bodovat zejména na domácím hřišti.
V několika zápasech dorost prohrál pouze o jeden gól.

"B" mužstvo odehrálo na podzim deset utkání,
šestkrát vyhrálo a čtyřikrát prohrálo. S osmnácti
body je na pátém místě III. třídy se ztrátou pouhým
dvou bodů na vedoucí Hudlice.
"A" mužstvo hraje na podzim po třech letech
opět I.B třídu, když dokázalo na jaře postoupit
z okresního přeboru. Mužstva bylo posilněno o několik hráčů. Na hostování ve Zdicích zůstal Celina,
který hrál ve Zdicích již na jaře, ale kvůli zranění
odehrál na podzim jen několik minut. Na přestup
přišel ze Bzová Martin Špinar, který hrál stabilně
ze Bzovou a hrával také za Marilu Příbram.
Mužstvo dále posílili Lukáš Stádník a Vladimír
Ungr, kteří přišli na hostování ze Bzové. Po devíti
kolech je mužstvo se ziskem devíti na desátém
místě. Olympie odehrála několik vyrovnaných zápasů, které nakonec prohrála, protože nedokázala
využívat některé stoprocentní šance.
Karel Dušánek

JAK BYLINKY LÉâÍ III
Již delší dobu nás bombardují sdělovací prostředky zprávami o ptačí chřipce, o jejím postupu k nám a hrůznými statistikami z minulých
chřipkových pandemií. Spolu s tím jsou nám
doporučovány zaručeně účinné prostředky, které nakoupíme, strčíme do domácí lékárničky a
budeme čekat. Můžeme si ale trochu pomoci sami a zapracovat na své imunitě nějakým tím pohybem, dobrým spánkem a dobrou náladou.
V minulých článcích jsem se věnovala především
bylinkám a jejich léčivým účinkům a i v tomto
článku to bude hlavní téma.
VRBA BÍLÁ - velmi dobrý prostředek proti chřipce a virózám a při revmatismu.
OŘEŠÁK - na zvýšení imunity organismu, příznivě ovlivňuje revmatické potíže a žilní záněty, zlepšuje činnost slinivky, pomáhá při kožních potížích.
TŘEZALKA TEČKOVANÁ - pomáhá hlavně při
nervových problémech, psychickém napětí a depresích. Má protizánětlivé a protiekzematické účinky.
MODŘÍN OPADAVÝ - výtažek na horní cesty
dýchací, má protirevmatické účinky, odstraňuje některá onemocnění ledvin.

ČERNÝ RYBÍZ - pomáhá při alergiích jako jsou
ekzémy, senná rýma, astma. Snižuje krevní tlak,
pomáhá bojovat s chorobnou únavou a migrénami.
TOPOL ČERNÝ - velice účinný prostředek při
doléčování boreliózy, mononukleózy, EB virózy.
RŮŽE ŠÍPKOVÁ - JEDLE - HABR - na angíny,
bronchitidy, čistí tělo, podporuje činnost slinivky.
Hodně zdraví a dobré nálady přeje Miroslava
Kolebabová, zdravá výživa Zdice, Palackého nám.
3 (naproti autobusu) tel. 603 533 453
VELKÝ VÝBĚR MEDOVINY
- pro zahřátí - bylinná, přírodní, skořicová, ořechová, mandlová,
zlatá karpatská, karamelová, višňová

Prodejna DIA-RACIO Zdice
Velká nabídka
such˘ch plodÛ (50 druhÛ)
a váÏen˘ch ãajÛ (55 druhÛ)
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