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Na tuto adresu můžete zasílat veškeré připomínky
a návrhy týkající se kultury v našem městě
a také dotazy a inzerci do Zdických novin.

V˘stava dokumentÛ
Na podzim loňského roku vyšla publikace
"Zdice - Rodáci a občané", jejímž autorem je pan
Pavel Dušánek. Při její přípravě získal mnoho zajímavých materiálů, které nebylo možno pro rozsáhlost v knížce uveřejnit. Nyní z nich připravuje
výstavu, aby zájemcům o historii Zdic mohl osobnosti uvedené v publikaci více přiblížit.
Výstava se uskuteční ve dnech 12. - 22. března
2006 ve výstavní síni zdické radnice. Bude ji možné navštívit denně, ve všední dny bude otevřena
v pracovní době úřadu, v sobotu a v neděli od 10
do 12 hodin a odpoledne od 14 do 17 hodin. - sm -

Zápis do 1. tﬁíd
Zápis žáků do 1. tříd ZŠ Zdice pro školní rok
2006/2007 se koná ve čtvrtek 9. února 2006 od
13.30 do 17 hodin v 1. A a 1. B třídě v budově
1. stupně ZŠ v Žižkově ulici.
Zapsány budou děti narozené od 31. 8. 1999 do
1. 9. 2000 a děti, které měly odklad školní docházky. Rodiče nebo zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem a vezmou s sebou svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Mgr. Miluška Holceplová, ředitelka ZŠ

PRODEJ ZDICK¯CH
NOVIN V ROCE 2005
V roce 2005 bylo vydáno 11 čísel Zdických
novin. Každý měsíc v nákladu 800 kusů, to činí
na celý rok 8.800 kusů novin. Z prodeje bylo
celkem utrženo 41.345,-Kč (8.269 výtisků).
Zbývajících 531 kusů bylo použito na účely provozní, reklamní a pro inzerenty. Každý měsíc
také dostává od redakce zdický Domov důchodců 15 kusů novin.
V roce 2005 opět využili podnikatelé inzerci ve
Zdických novinách k prezentaci svých firem. Za
inzerci bylo vybráno 44.510,- Kč. Dotace města
pro loňský rok na vydávání Zdických novin činila
132.000,- Kč. Celkem tedy příjmová část byla
217.855,- Kč. Společenský klub Zdice zaplatil za
tisk a výrobu novin Podbrdskému vydavatelství,
které noviny zpracovává a tiskne, 164.167,50 Kč,
což znamená, že Zdické noviny v roce 2005 měly
zůstatek 53.687,50 Kč. Byl využit na další akce
v rámci rozpočtu Společenského klubu Zdice.
Přemysl Landa

Mistrovství České republiky v kickboxu se konalo v roce 2005 v Zubří. Zdický Petr Dvořák dosáhl na tomto mistrovství republiky velikého úspěchu. Čtyřiadvacetiletý Petr závodí za oddíl
Kickbox Team Sokol Žebrák. Zajímaly mě odpovědi na mnoho otázek. Povídání, prohlížení fotografií a videokazety bylo zajímavé. Dověděla jsem
se plno pro mne nových poznatků. Ráda se podělím se čtenáři ZN, stejně ráda představím skromného sportovce zdické veřejnosti.
• Petře, jakým sportům jsi se dříve věnoval?
Jako kluk jsem asi rok hrál tenis, pár let jsem hrál
hokej, až do dorostu jsem se věnoval kopané. Ve 12
letech jsem se na ZŠ přihlásil do kroužku karate.
Když kroužek přestal fungovat, měl jsem chvíli v karate pauzu. Ale ne na dlouho. Po ZŠ jsem nastoupil
na SOU v Berouně - obor elektromechanik. Opět
jsem začal trénovat karate, tentokrát v berounském
oddílu IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN. Po
ukončení učebního oboru jsem si dodělal maturitu.
Před ní jsem s karate skončil.
• Kdy jsi začal s kickboxem?
S kamarádem jsme se dověděli, že v Žebráku
existuje oddíl kickboxu, který má dobrou úroveň.
Motivovalo nás hlavně to, že se jezdí na závody. Při
karate jsme na závody nejezdili, jen trénovali. Karate
je víc o technikách, v kickboxu je víc reálného boje.
• Kdy jsi přišel do Žebráku? Jak často trénuješ?
Do známého a velice úspěšného žebráckého oddílu jsem přišel v září 2002 a už o Vánocích téhož roku jsem startoval na turnaji v Mostě. Trénujeme třikrát týdně po dvou hodinách, dvakrát týdně chodím
posilovat, jedenkrát týdně plavat. Za účelem zlepšení techniky rukou chodím ještě dvakrát měsíčně na
tréninky klasického boxu. Fyzičku si doplňuji jedenkrát týdně běháním, dávku mám 15 - 20 kilometrů.
V zimě lyžuji (běh, sjezd), v létě jezdím na kole.

Výborné výsledky Petra Dvořáka jsou podloženy
poctivým tréninkem.
2x foto: Sm
• Kdy jsi se poprvé zúčastnil mistrovství
republiky?
Bylo to v roce 2003 v Olomouci, kde se mi podařilo obsadit pěkné druhé místo ve váhové kategorii -71 kg v light contactu. V dalším roce jsem
v Ústí nad Labem skončil čtvrtý. Největšího úspěchu jsem dosáhl v roce 2005, kdy jsem vystoupil
v Zubří na stupeň nejvyšší. Celý náš oddíl byl na
tomto mistrovství velice úspěšný. Získali jsme
8 medailí a sezóna 2005 byla v jedenáctileté historii žebráckého oddílu nejlepší. Kromě republikových umístění má oddíl v držení i tituly mistra světa a Evropy, které získal Martin Štorkán.
• První místo na mistrovství republiky bylo zatím tvým největším úspěchem. Kolik už jsi získal pohárů a medailí?
Celkem mám 19 medailí a 9 pohárů.
• Kickbox je docela tvrdý sport. Jak se chráníte proti zranění?
Samozřejmostí je helma, rukavice 10 OZ, dále
používáme suspenzor, chrániče zubů, nártů, holení,
bandáže rukou.
• Věnují se kickboxu i ženy?
Ano. A to i přesto, že jde o fyzicky náročný
sport. Také ony závodily na mistrovství ČR, prostě
se zúčastňují všech turnajů jako muži.
• Jaké jsou kategorie kickboxu?
Je jich celkem pět. Mezi tzv. polokontaktní patří semicontact a lightcontact, při kterých se bojuje
na tatami. K plnokontaktním, při kterých se zápasí
v ringu, se řadí fullcontact a lowkick. Patří sem
i sanda (čínský box), při které se závodí na neohrazeném zvýšeném podiu.
• Jak probíhal tvůj život po maturitě?
Rok jsem chodil na angličtinu v jazykové škole v Praze. Potom jsem začal studovat tříletou Vyšší odbornou školu - obor diplomovaný zdravotnický záchranář. Nyní jsem v posledním ročníku. Po ukončení
studia už nastoupím do zaměstnání, ale dálkově bych
chtěl studovat fakultu tělesné výchovy a sportu na
UK - obor trenérství.
Dokončení na str. 2.
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Mistr âR v kickboxu
Ïije ve Zdicích
• Jsi z dvojčat, s bratrem jste skoro k nerozeznání. Přiznám se, že jsem vás ve škole těžko
rozlišovala. Věnuje se Láďa také kickboxu?
Tento sport děláme aktivně oba. Láďa trénuje
v Brně. Po maturitě na SPŠ geologické v Příbrami
byl přijat na stejný obor na přírodovědeckou fakultu brněnské Masarykovy univerzity. Tříleté bakalářské studium zvládl za dva roky, nyní začal magisterské studium.
• Jaké máš sportovní plány?
Letos začnu závodit na bodovaných turnajích
v kategorii fullcontact. V březnu mě čeká účast na
Národním poháru v Pardubicích. Mým nejvyšším
cílem je dostat se do reprezentace a zúčastnit se úspěšně mezinárodních závodů. 18. února 2006
v Praze v KOSA GYMu bude nominační soustředění pro výběr do reprezentace. Z 56 závodníků
bude do reprezentace A vybráno 10 sportovců,
z ostatních se bude vybírat do reprezentace B. Od
nás z klubu jedeme dva - Michal Štorkán a já.
Petře, přeji hodně dalších sportovních i osobních úspěchů. Děkuji za rozhovor.
Jana Smíšková

Před Vánocemi zavítala do 1. třídy opět paní Ivana Palková a připravila s dětmi pěkné vánoční dekorace. Prvňáčkové měli ze svých výrobků velikou radost.
Foto: Alena Klatovská.

Zdické noviny informují
Zasedání zastupitelstva města
Letošní první zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 20. února od
17 hodin ve Společenském domě Zdice. Důležitým bodem programu bude
projednání rozpočtu města na rok 2006.
Platby za komunální odpad
Roční poplatek za komunální odpad je splatný do 28. února 2006 nebo při
placení ve dvou splátkách do 28. února a do 31. srpna 2006. Výše poplatku
zůstala stejná jako v loňském roce, tj. 430,- Kč/osobu/rok.
Poplatek za psy
Držitelé psů jsou povinni zaplatit poplatky za své miláčky do konce února
2006. Při placení poplatku dostanou majitelé psů sáčky na sběr exkrementů
vzniklých na zdických ulicích při venčení jejich zvířat.
Přestavba domu čp. 1 v Černíně
Po dokončení fasády budoucího bytového domu v loňském roce pokračují
řemeslníci v úpravách vnitřků použitím sádrokartonů. Momentálně probíhá
také instalace tepelného čerpadla, které bude zajišťovat vytápění bytového domu. Ukončení investiční akce je plánováno na měsíc červen letošního roku.
Projektová dokumentace protipovodňových opatření
Na základě vypracování studie odtokových poměrů pro Červený potok ve
Zdicích firmou Hydroprojekt CZ, a. s., Praha vypracuje stejná firma projektovou dokumentaci na protipovodňová opatření. Dokumentace je podkladem
pro získání dotace na realizaci daných opatření.
Kamerový systém
Od nového roku jsou v provozu dvě kamery městského dohlížecího kamerového systému (MDKS). Sledují pěší zónu a Palackého náměstí. V současné době se
jedná o rozšíření kamerového systému na zdické nádraží, kde se objevují některé
trestné činy, jako např. sprejerství a opakované krádeže v novinovém stánku.
Řešení rekonstrukce koupaliště
Firma GHC Invest, s. r. o., Praha odevzdala projektovou dokumentaci na

rekonstrukci koupaliště. Na základě projektu bude firmou OTIDEA vypsáno
výběrové řízení na realizaci dané akce, na níž byla ze státního rozpočtu získána dotace ve výši 15,5 milionů korun.
Informační kanál KT Zdice
Cílem informačního kanálu, který je přístupný všem občanům využívajícím služeb kabelové televize ve Zdicích, je přiblížit dění ve městě. Infokanál
bude vycházet z informací poskytnutých redakci oficiálních webových stránek, ale tyto stránky nebude přesně kopírovat. V současné době probíhá jeho
zkušební provoz. Firma Sater, v. o. s., Nový Bydžov, jedná s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání o rozšíření licence pro informační kanál Zdic, který se bude jmenovat KT Zdice. V okamžiku spuštění informačního kanálu KT
Zdice vám budou poskytnuty informace o dění ve městě, v kultuře a sportu.
Změna č. 1 ÚPD města
Pokračují práce na změně č. 1 Územně plánovací dokumentace města.
Krajský úřad Stč. kraje požadoval zpracování dokumentace SEA - hodnocení
vlivů na životní prostředí. Tento požadavek je splněn, dokumentaci vypracoval
ing. Kovář z firmy ECCOM, které město zadalo zpracování daného úkolu.
Výpůjční doba městské knihovny
pondělí 13 - 17 hodin (dospělí) čtvrtek 13 - 17 hodin (dospělí)
středa
12 - 16 hodin (děti)
pátek
8 - 12 hodin (dospělí)
Nové číslo JSDH
Původní číslo JSDH - hasičské zbrojnice 311 685 240 bylo zrušeno a nahrazeno číslem 724 916 944
Zimní údržba
Za zimní údržbu zodpovídá vedoucí Městského podniku Zdice pan Eliášek,
tel.: 311 685 570 nebo 737 473 885. V případě sněžení a sněhové kalamity žádáme majitele vozidel zaparkovaných na místních komunikacích, pokud mají tu možnost, o využití svých garáží či dvorků, aby traktor s radlicí mohl plužením zabezpečit odklízení sněhu.
- sm -

Zpráva o ãinnosti Mûstské policie Zdice za rok 2005
Městská policie přispívala k ochraně života, zdraví a majetku občanů.
Především však dohlížela na dodržování veřejného pořádku na katastru
města Zdice a přidružených obcí Černína a Knížkovic.
Nemalou měrou přispívala k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Jako v předešlých několika letech, tak i v průběhu celého loňského roku se
strážníci zabývali problémem černých skládek, které nám všem znepříjemňují život a devastují přírodu.
Městská policie ve spolupráci s panem Zdeňkem Baborem odchytávala zatoulané a vyhozené psy. Při nočních službách se strážníci věnovali kontrole
nenarušenosti prodejen, objektů určených pro podnikání a procházeli sídliště
s ohledem na zaparkovaná vozidla a zajištění objektů. Dále v nočních hodinách procházeli chatové a zahradní oblasti a věnovali pozornost i hřbitovu.
Od počátku školního roku strážníci dohlíželi na bezpečnost dětí u nejfrekventovanějších přechodů pro chodce.
V několika případech městská policie řešila pachatele krádeží v obchodech.

Od podzimu strážníci namátkově dohlíželi v okolí prodejen a mnohdy
i v prodejnách samých na prevenci krádeží v předvánočních nákupních
horečkách. Městská policie v průběhu roku dále řešila odstraňování autovraků z katastru města a dle požadavků městského úřadu ověřovala trvalé
pobyty občanů.
Její pravidelnou činností je také doručování písemnosti do vlastních rukou,
dohled na stav, okolí a čistotu vodních toků protékajících katastrem obce.
V průběhu celého roku městská policie kontrolovala provoz stánkařů
a ověřovala jimi zaplacené poplatky ze záboru veřejného prostranství.
V několika případech strážníci spolupracovali s PČR na plnění některých
úkolů, jako například účast při akci "hledání pohřešovaného občana".
V roce 2005 bylo řešeno 469 dopravních přestupků, 141 přestupků proti
veřejnému pořádku. Celkem bylo 30 přestupků postoupeno k řešení správním orgánům. Několik desítek osob a podnikatelů, bylo upozorněno na zjištěné nedostatky během pochůzkové činnosti.
Městská policie Zdice
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Z ãinnosti kulturní komise a Spoleãenského klubu v roce 2005
Kulturní komise měla 11 členů (6 žen a 5 mužů). Byli to: Mgr. Marie Angelovová, Jana
Borecká, Jiří Dudek, Vlasta Jarošová, Mgr. Jitka
Kobrsková, Petr Kolařík, Přemysl Landa, Zdeněk Manda, Mgr. Vlasta Proschová, Mgr. Jana
Smíšková a Jaroslav Švec. V důsledku přestěhování ukončila svoji několikaletou činnost paní
Věra Dvořáková. Poděkovali jsme jí za její činnost a předali knihu. Komise se sešla v průběhu
roku na 6 schůzích, kde projednávala s vedoucím
Společenského klubu Přemyslem Landou nabídku
kulturních akcí pro občany našeho města a okolí.
V roce 2005 pořádaly Společenský klub a kulturní
komise značné množství kulturních akcí. Myslím, že
nabídka akcí byla dostatečná. O jejich pořádání byli
občané informováni prostřednictvím Zdických novin,
Podbrdských novin, Berounského deníku, webových
stránek města, ale také pomocí plakátů umístěných
na plakátovacích plochách města a v obchodech.
Informace byly také v městském rozhlase, nyní budou mít občané možnost seznámit se s nimi prostřednictvím informačního kanálu KT Zdice, který
je přístupný všem občanům využívajícím služeb
kabelové televize ve Zdicích.
Někteří občané říkají, že o pořadu nevěděli.
Domnívám se, že je třeba věnovat z jejich strany větší
pozornost informacím o konaných akcích. Jsem přesvědčena, že zavedením informačního kanálu se způsob informovanosti výrazně zlepší. Je ale zajímavé, že
na některé kulturní akce přijde víc návštěvníků z blízkého či vzdáleného okolí než návštěvníků místních.
Pro veřejnost pořádal Společenský klub např.
v místním kině folkové koncerty, ve Společenském
domě koncerty dalších hudebních skupin, pro milovníky dechovky se uskutečnil v září již 7. ročník
Poncarových Zdic, konal se 10. ples města, nabídnut byl zábavný program - Náhlovský & Mladý, beseda s Václavem Vydrou, beseda o Indonésii s panem Vokáčem. V průběhu léta se konaly jedenkrát
v měsíci koncerty různých hudebních žánrů na pěší
zóně, v závěru prázdnin byl na pěší zóně pořad věnován dětem na rozloučenou s prázdninami. Pro důchodce bylo uspořádáno jarní a podzimní setkání,
a to vždy s programem a občerstvením, tradičně se
uskutečnil jarní koncert. Byla uspořádána velikonoční taneční zábava a Mikulášská zábava. Velmi
úspěšné jsou kurzy společenského tance a výchovy.
Vánoční atmosféru zahájilo setkání u vánočního stromu na pěší zóně, následovala vánoční výstava a vánoční koncert, jehož hostem byl vynikající kytarista
Štěpán Rak. K pěkným akcím patřil o Vánocích také
koncert Zdického smíšeného vokálního sboru ve
zdickém kostele. Pro mládež byly pořádány diskotéky se soutěžemi, jejichž hudební produkci zajišťují

Také letos se počítá s letními koncerty na pěší zóně. Snímkem se vracíme ke koncertu skupiny Třehusk,
který se konal 19. června 2005.
Foto: Sm
zdarma pan Landa a pan Švec. Bylo uspořádáno několik zájezdů většinou do pražských divadel. Některé
se nepodařilo obsadit. Komise navrhuje uspořádat
menší počet těchto zájezdů, pokračovat při jejich pořádání ve spolupráci s OÚ Libomyšl i dalšími OÚ,
aby byly co nejvíce naplněné a nemuselo se doplácet.
Kulturní komise se zaměřila na pořádání polodenních zájezdů a výstav. Zájezdy se konaly většinou v pátek nebo v sobotu. Byly cenově přijatelné
i pro důchodce, kteří také tvoří většinu jejich
účastníků. Těší mě, že do návrhů tras zájezdů se zapojují i sami jejich účastníci.
Které kulturně poznávací zájezdy byly v roce 2005
uspořádány?
Bylo to celkem šest následujících zájezdů:
Lány (muzeum TGM), Bratronice (skanzen výroby
dřevěného uhlí), Plzeň (Památník obětem zla),
Vinařice (hornický skanzen), Brandýsek (Vodní
park Čabárna), Rožmitál pod Třemšínem
(J. J. Ryba), Zbiroh (zámek), Jílové u Prahy (muzeum, vánoční předváděcí den).
Všechny zájezdy byly účastníky dobře hodnoceny, menší účast byla na zájezdu v červenci, neboť
termín se překrýval s jiným zájezdem konaným ve
Zdicích a byla doba dovolených. Největší zájem
byl o zájezd do Zbirohu a do Jílového.
V pěkném prostředí výstavní síně zdické radnice bylo uspořádáno v průběhu roku pět výstav: velikonoční
výstava, výstava výtvarných prací D-centra Zahrádka výstava obrazů Květy Mikulášové, Timei Cimermanové a květinového aranžmá Ivany Palkové, výstava
"Proměny Zdic ve fotografii", vánoční výstava.

Kino Zdice v roce 2005
Rok 2005 byl pro provozovatele kin velmi špatný a ztrátový. Po mohutném rozmachu internetu, z kterého se dají stáhnout filmy ještě před uvedením do kin, a vybavení domácností DVD přehrávači, jsou sály kin prázdnější a prázdnější. Mnoho kin v malých městech či na vesnicích bude mít
rok 2006 jako zlomový. Po zdražení filmových kopií a plateb DPH z 5 na 19
%, přišlo zdražení energií. Bohužel v malých městech, jako jsou Zdice, si
provozovatelé nemohou dovolit zdražit tak výrazně vstupné jako u multikin
či kin 1. kategorie. Rok 2005 byl pro naše kino velmi špatný. Návštěvnost kina byla nízká, přestože jsme dokázali některé filmy dostat do hracího plánu
do jednoho měsíce od premiéry, což je úspěch. Kino Zdice s počtem obyvatel města má nárok na film až po 2 - 3 měsících od premiéry.
Přes velké problémy s návštěvností musím také vyzvednout některé podařené akce v roce 2005. Nejprve bych rád poděkoval vedení města za finanční
podporu, za kterou se zrekonstruovalo sociální zařízení, vymalovalo v celém

Na vernisáži výstav v kulturním programu účinkují s recitací děti ZŠ Zdice a s hudebním vystoupením žáci soukromé ZUŠ. Chci poděkovat za velmi dobrou spolupráci při přípravě kulturních vystoupení učitelům obou těchto škol.
Kromě těchto výstav se Společenský klub a kulturní komise částečně spolupodílely na pořádání
Národní výstavy koček, která se uskutečnila 21.
května ve Společenském domě Zdice. Největší práci při této výstavě odvedla paní Eva Petrenková,
jednatelka ZO Svazu chovatelů koček Zdice.
S velkým zájmem se setkala výstava "Proměny
Zdic ve fotografii", která měla dvě části. Fotografie
pana Jindřicha Froňka zachycovaly změny v našem
městě v letech 1990 - 2005, v druhé části zaujaly návštěvníky výstavy staré pohlednice Zdic, z nichž nejstarší bylo 106 let. Pohlednice ochotně zapůjčila paní
Ilona Voráčková. Na základě zájmu návštěvníků bylo
rozhodnuto vydat v příštím roce publikaci "Zdice na
starých pohlednicích". Velice dobrá spolupráce byla
navázána za tímto účelem se sběrateli pohlednic - paní Voráčkovou, paní Fischerovou, panem Zvonařem.
Členové kulturní komise zajišťují hlídání výstav,
které trvají průměrně týden, někdy deset dní. Jsou
otevřeny vždy odpoledne, pro návštěvu dětí z 1. stupně ZŠ a dětí MŠ v dohodnuté dny dopoledne. Kladně
hodnotím spolupráci s vedením ZŠ, které rozhodlo
o uvolnění dětí na pomoc při prodeji na velikonoční
i vánoční výstavě. Děti pracovaly ochotně i ve svém
volném čase. O konání výstav je vedena filmová dokumentace, kterou nyní dělá člen komise, pan
Jaroslav Švec. Jana Smíšková, předsedkyně komise

kině, a v neposlední řadě se z těchto finančních prostředků drží kino při životě. V loňském roce se konaly v kině již tradiční folkové koncerty.
Nejnavštívenější byl koncert Františka Nedvěda a kapely Druhé podání.
Vraťme se k návštěvnosti kina. Za rok 2005 navštívilo kino celkem 1.616 diváků. Bylo odehráno 44 filmových představení, což činí 36,7 diváka na představení.
Toto číslo je ale zkreslené školními představeními, které byly 3 s celkovou návštěvností 586 dětí. Když tedy vezmeme v úvahu jen představení pro veřejnost,
byla návštěva 1.030 diváků a na jedno představení byl tedy průměr 25,1 diváka.
Nejvíce navštíveným filmem (mimo školní představení) byl Madagaskar (78
diváků), dále Kameňák 3 (77) a třetí místo mají tři filmy: Příběh žraloka, Kruh
2 a Variant (50). Školní představení jsme odehráli tři, a to Úžasňákovi (203 dětí), Troja (208) a Štěstí (175). Bohužel se nám také poprvé stalo, že nám na
představení nepřišel žádný divák (film: Arsene Lupin - zloděj gentleman).
Doufám, že si opět najdete cestu do našeho kina a nedopustíte uzavření tohoto kulturního stánku a tím ztrátu možnosti kulturního vyžití. Těšíme se na
vaši návštěvu.
Přemysl Landa, vedoucí Společenského klubu Zdice
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Co se dûje ve ‰kole v 1. - 5. tﬁídû
V době uzávěrky, tj. 20. ledna, jsme ze ZŠ dostali následující zprávy. 2. 1. - 7. 1. 2006 si 40 žáků naší školy užilo krásný týden na zimní škole
v přírodě v Jizerských horách. Pobytu na horách se zúčastnili všichni žáci 4. B a 3. A spolu
s několika dětmi dalších tříd.
V prosinci ukončili plavecký výcvik žáci 1. ročníků a 12. ledna začaly kurzy plavání v plavecké škole
Kapka v Hořovicích pro další žáky. Povinný plavecký kurz zahájili žáci 2. ročníků. K nim se rádi přidali
také žáci 3. A a 3. B. Překvapil i velký zájem žáků
5. tříd, kteří si každý týden protáhnou tělo v bazénu.
V úterý 24. ledna si 5. třídy vyrazí do hlavního

V˘zva
fotografÛm
Město Zdice se chystá vydat vlastní kalendář
pro rok 2007, ve kterém by byly použity zajímavé barevné fotografické záběry ze Zdic,
Černína a Knížkovic. Dodané fotografie budou
představeny na výstavě, při které občané svými
hlasy pomocí odevzdaných lístků rozhodnou
o výběru nejzajímavějších snímků.
Uzávěrka odevzdání fotografií na MěÚ je
15. červen 2006. Rozměry fotografií pro výstavu:
15 x 21 cm. Po diskusi s fotografy platí, že je
možné mít snímky na výšku i šířku.
- sm -

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM ÚNOR 2006
So 4. 2. KING KONG, vstupné 60,- Kč.
Nejslavnější monstrum filmové historie opět na plátně a tentokrát s nejmodernějšími trikovými efekty.
Velkolepý strhující příběh. Začátek v 17.30 hod.
So 11. 2. HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR, vstupné 60,- Kč. Turnaj v Bradavicích začíná... Začátek v 17.30 hod.
So 18. 2. OLIVER TWIST, vstupné 60,- Kč.
Literární klasika na filmovém plátně. Režie:
R. Polanski. Začátek v 17.30 hod.
So 25. 2. JAK SE KROTÍ KROKODÝLI,
vstupné 60,- Kč. Nová rodinná komedie Marie
Poledňákové o tom, že všechno dopadne jinak,
než si člověk naplánuje. Hrají: M. Etzler,
I. Timková, J. Mádl... Začátek v 17.30 hod.

PLESOVÁ SEZONA
ÚNOR 2006
- SPOLEâENSK¯ DÒM ZDICE
Pátek 3. 2.
MATURITNÍ PLES SPŠ Beroun
Sobota 4. 2. PLES RYBÁŘŮ
Pátek 10. 2.
MATURITNÍ PLES SOŠ a SOU Beroun
Pátek 17. 2. PLES ZŠ ZDICE
Sobota 25. 2. PLES SPORTOVCŮ

města "prožít" PŘÍBĚH HRADU!
Ve středu 25. ledna se vybraní žáci 5. tříd zúčastní na 2. ZŠ v Berouně matematické olympiády.
Držíme palce!
V současné době ve všech třídách probíhá příprava na školní kolo recitační soutěže, které se
uskuteční v úterý 7. února.
Třídy 3. B, 4. B a 5. A odeslaly své obrázky do
výtvarné soutěže "ZIMA NA HORÁCH".
Uvidíme, jak dopadneme!
Na 17. února si taneční kroužek chystá vystoupení, s nímž se pochlubí na školním plese, na který se všichni těšíme.
Mgr. Dana Němcová

âesk˘ ãerven˘
kﬁíÏ ZDICE
srdečně zve všechny své členy
v úterý 7. února 2006 od 17 hodin
v salonku restaurace U Zímů
na výroční členskou schůzi.
Občerstvení zajištěno. Kulturní program.

Výbor MS ČČK Zdice přeje
všem svým členům mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti v roce 2006.

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKA

OPUSTILI NÁS
4. 1. Jaroslav Petrželka, Zdice
6. 1. Božena Císařová, Zdice

65 let
88 let

NARODILI SE
15. 1. Jitka Rosenbaumová
Dne 22. ledna a 14. února před třemi lety nás
navždy opustili milovaný tatínek a maminka
ULBERTOVI.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomínejte s námi. Děkuji všem. Dcera Blanka s rodinou.

❁❁❁❁❁
Dne 11. února by se dožil 80
let můj milovaný manžel, zlatý
táta, dědeček a pradědeček, pan
VÁCLAV ČÍŽEK, který nás
náhle opustil před třemi lety.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkuje manželka a dcery s rodinami.

❁❁❁❁❁
Dne 9. února to bude rok,
co nás navždy opustila naše milovaná babička, prababička
a maminka, paní TEREZIE
ŽÁKOVÁ ze Zdic.
Vzpomeňte s námi.
Rodina.

BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 12. února oslaví paní
BOHUNKA VACKOVÁ významné kulaté narozeniny.
Do dalších dlouhých let přejeme vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí, radosti a spokojenosti.
Rodina.

PODùKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů Zdice děkuje všem
fyzickým, právnickým subjektům a občanům ze
Zdic i okolí, kteří přispěli dary do tomboly na
tradiční Hasičský ples.
Za výbor SDH Zdice starosta Jan Špaček

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci únoru 2006 oslaví:
88 let - Jindřiška Nachtigalová, Zdice
86 let - Věra Blábolová, Zdice
85 let - Josefa Nová, Zdice
84 let - Blažena Johanová, Zdice
83 let - Danuše Čepelová, Zdice
83 let - Jiřina Humlová, Zdice
83 let - Marie Zaspalová, Zdice
82 let - Karel Čížek, Zdice
81 let - Jiřina Marešová, Černín
81 let - Věra Petrová, Zdice
80 let - Pavlína Habalová, Zdice
80 let - Marie Nádraská, Zdice
80 let - Eliška Sojková, Knížkovice
80 let - Blahomil Šírek, Zdice
80 let - Oldřich Vojík, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Spoleãensk˘ klub
Zdice poﬁádá
Pátek 24. 2. - Zájezd do Divadla na
Vinohradech na komedii "VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI". Hrají: Václav Vydra, Jiřina
Jirásková, Svatopluk Skopal, Jaroslav Satoranský,
Otakar Brousek a další. Odjezd: Zdice 24. 2.
v 17 hodin. Cena vč. autobusu: 150,- Kč, 360,- Kč.
Přihlášky: SD Zdice Po - Pá 7 - 15.30 hod., Tel.
311 685 186.
Neděle 12. a 26. 2. - Dětské diskotéky. Začátek
v 15 hod. Vstupné 20,- Kč.
Od 24. 2. - Pokračovací taneční kurzy - každý pátek. Začátek v 19 hodin. Vstupné 20,a 10,- Kč. Vyučují manželé Kainovi.
Od 24. 2. - Taneční pro dospělé - každý pátek.
Začátek ve 22 hod. Vyučují manželé Kainovi.

str. 5

ZN ã. 165

Kulturní komise
prosí o spolupráci

Do tajů drátování a pletení košíčků z pedigu zasvětí zájemce na kurzech lektorka Lucie Kadeřábková.
Foto: Sm

Kurz pletení ko‰íãkÛ a drátování
Přijďte si odpočinout a odreagovat se na Velikonoční kurzy
pletení košíčků a drátování.
Vyrobíte si odrátované vejce,
přáníčko a naučíte se udělat košíček z pedigu. Kurzy vás provede
lektorka Lucie Kadeřábková
z DDM Příbram, pracoviště Beroun. Zaplatíte pouze materiál potřebný k vlastní tvorbě.
Kurz pletení košíčků ve čtvrtek 16. března od 16 do 19 hodin, 120,- Kč, kurz drátování
čtvrtek 30. března od 16 do 19 hodin, 150,- Kč. Přihlášky: Společenský dům Po - Pá 7 - 15.30 hod. - sm -

CO P¤INESL NOV¯ SPRÁVNÍ ¤ÁD
- zákon ã. 500/2004 Sb.
§ nový správní řád obsahuje přesnější pravidla
jednání na úřadech a sjednocuje postup úředníků.
Nová úprava by měla zrychlit správní řízení tím, že
ztíží možnost "blokovat a prodlužovat řízení" ze
strany účastníků. Veškeré skutečnosti, důkazy a návrhy musí účastník uplatnit v průběhu řízení, nikoliv až v odvolacím řízení
§ nový správní řád žádným způsobem neupravuje
úřední hodiny - ty jsou pro orgány státní správy
upraveny usnesením vlády z roku 1995, které však
není závazné pro územní samosprávné celky - obce a města. Obecně se vychází z toho, že úředníci
mají část pracovní doby vyhrazenou pro jednání
s klienty a ve zbytku pracovní doby administrativně vyřizují došlé podněty, uskutečňují jednání
a šetření na místech samých či s jinými úřady
a plní ostatní pracovní úkoly
§ každý úředník má povinnost se k osobám chovat
zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc, poskytne také přiměřené poučení a vyřizuje věci bez
zbytečných průtahů v zákonem stanovené lhůtě,
nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení s připočtením až 30 dnů v případě potřeby ústního jednání
nebo místního šetření, doručení veřejnou vyhláškou, dožádání posudků apod. V rámci jednoho
úřadu je správní orgán povinen obstarat a zajistit
potřebné údaje z úřední evidence, kterou sám vede
tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady
a účastníci byli co možná nejméně zatěžováni (tolik očekávané řešení, že účastník nebude muset
"obíhat" spoustu dalších úřadů - tedy vzájemná

spolupráce mezi správními orgány bude uplatňováno postupně tak, jak rychle budou vzájemně elektronicky propojeny patřičné databáze - a to je stále
tak trochu "hudbou budoucnosti")
V případě hrubě urážlivého podání účastníka lze
uložit pořádkovou pokutu, a pokud toto podání bude hraničit s trestným činem, pak horní hranice
uložené pokuty může být až 50 tis. Kč.
§ pokud si adresát uložené písemnosti tuto nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů, považuje se za doručenou
posledním dnem této lhůty
§ pokud adresát pokus o doručení písemnosti
znemožní (odmítne převzít nebo neposkytne
součinnost), bude poučen a písemnost se považuje
za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu
o doručení došlo
§ z podání musí být patrno - kdo je činí; které věci se týká a co navrhuje. Fyzická osoba uvede
v podání jméno, příjmení, datum narození a místo
trvalého pobytu (popř. adresu pro doručování).
V případě podnikatelské činnosti - jméno a příjmení, identifikační číslo, adresu z rejstříku či místo
podnikání. Právnická osoba uvede svůj název,
IČO, adresu sídlo
§ účastník řízení je povinen na výzvu oprávněné
úřední osoby předložit průkaz totožnosti
§ v případě elektronického podání je nutný zaručený elektronický podpis; v případě použití
jiných technických prostředků je pak nutné potvrzení podání písemně nebo ústně do protokolu
ve lhůtě do 5 dnů

Obracíme se na naše spoluobčany o spolupráci při realizaci dvou následujících kulturních akcí, které jsou na letošní rok plánovány.
Město chystá vydání knihy "Zdice na starých pohlednicích". V současné době máme více než sto
zajímavých pohlednic. Je ale možné, že někdo
vlastní ještě nějaký exemplář, který dosud nemáme.
Na září plánuje kulturní komise a Společenský
klub Zdice uspořádání výstavy "Staré zdické
fotografie vyprávějí". V tomto případě nejde
o pohlednice, ale o zajímavé fotografie zachycující vzhled a život našeho města.
Prosíme občany, pokud vlastní nějaké zajímavé
pohlednice či fotografie o jejich zapůjčení. Po naskenování a převedení na CD budou v pořádku vráceny.
Můžete-li pomoci při realizaci připravovaných
akcí, přihlaste se, prosím, ve Společenském domě
ve Zdicích. Děkujeme za pochopení a opravdu
moc rádi vaši spolupráci uvítáme.
Jana Smíšková, předsedkyně kulturní komise

Pojeìte na v˘stavu
Franti‰ka Îení‰ka
Kulturní komise a Společenský klub uspořádají ve středu 1. března 2006 zájezd na výstavu
malíře Františka Ženíška, která je otevřena ve
Valdštejnské jízdárně v Praze. Pojedeme normálním linkovým autobusem ve 12.55 do
Nových Butovic a potom metrem (s přestupem
Na Můstku) až do stanice Malostranská, u níž
je přímo Valdštejnská jízdárna.
František Ženíšek svým dílem patří k velkým
klasikům české malby. Je jedním z hlavních
představitelů generace Národního divadla.
Obsáhlá a pečlivě vybraná expozice představuje
Františka Ženíška jako výborného tvůrce portrétů i zručného kreslíře a malíře historických
alegorických výjevů. Výstava, která je pořádána
u příležitosti 90. výročí malířova úmrtí, je vynikající. První středu v měsíci je na ní od 15 hod.
do 20 hod. vstup zdarma.
Přihlášky: Společenský dům Zdice: Po - Pá 7 - 15.30 h.
- sm -

§ odvolání musí mít náležitosti jako podání a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů ("tedy tolikrát, kolik je
účastníků řízení")
§ nově je zaváděna povinnost zveřejnění písemnosti nebo oznámení dálkovým přístupem jejím zveřejněním na internetových stránkách
daného úřadu. Ve městě Zdice tedy na adrese
www.mesto-zdice.cz
§ podrobně je upraven postup exekučních správních orgánů
§ dotčené osoby mají právo se obracet na správní
orgány se stížnostmi proti nevhodnému postupu
správního orgánu nebo proti nevhodnému chování
úředních osob; stížnost musí být vyřízena do
60 dnů; v této lhůtě musí být stěžovatel vyrozuměn
o vyřízení stížnosti; v případě přijatých opatření
k nápravě bude stěžovatel vyrozuměn jen tehdy,
jestliže o to požádal.
Městský úřad Zdice
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S výukou angličtiny se dá začít už v mateřské škole. Nevěříte? V MŠ v Žižkově ulici už tři roky učí paní Hana Holečková přihlášené děti metodou, která umožňuje pracovat
s předškoláky, kteří ještě neumějí číst ani psát. Výuka probíhá jedenkrát týdně po 1,5 hod. Děti se učí spíše hrou, odposlouchávají slovíčka, pracují na počítači, poslouchají pořady z videokazet. Kromě toho používají i pracovní sešity, s kterými podle jednoduchých anglicky mluvených pokynů pracují. Snímky jsou z oddělení starších dětí. Foto: Sm

Poãasí v roce 2005

Drak pro rozzáﬁené
dûtské oãi
Mateřská škola v Žižkově ulici se s ohromným zájmem zapojila do projektu ,,Děti pro děti". Jde o celorepublikovou hru, které se účastní mateřské školy, které mají chuť pomáhat.
Děti společně s učitelkami mají za úkol výtvarně zpracovat předtištěný plakát - siluetu draka
Boda. Fantazii ve způsobu práce se meze nekladou. Mladí umělci mohou draky vymalovat, polepit látkou či barevným papírem. Třídy našich šikulů čeká měsíc plný pohádek - v něm se budeme
snažit co nejkrásněji dráčka ozdobit. Výsledný, vyšperkovaný Bod musí vyhovovat jedinému, přesto
však závažnému kritériu: musí prezentovat
SPOLUPRÁCI dětí.
Souběžně se závěrečnou výstavou proběhne
aukce všech děl. Výtěžek z dražby bude věnován
Nadaci ,,Klíček", která zaměřuje svou pomoc nejen na onkologicky nemocné děti, ale i na psychickou podporu jejich rodičů.
Osm vítězných třídních týmů bude oceněno plyšovým drakem Bodem a knihami. Ostatní obdrží
sladký pozdrav s upřímným poděkováním. V listopadu (prosinci) 2006 se uskuteční slavnostní výstava, na kterou je zvána široká veřejnost.
Akce s dráčkem Bodem však není naší jedinou
snahou pomáhat. Na počátku letošního školního roku jsme se zapojili do prodeje ,,slůňat" v podobě
magnetek. Pro Lenku Horovou, naši usměvavou
provozářku, se stal prodej úplnou hračkou. Nadšení
rodiče během pár dní skoupili 30 ks ,,slůňat".
Celkový výdělek se vyšplhal na 750 Kč. Peníze
jsou použity na zakoupení přístrojů, které pomáhají nemocným dětem z fakultní nemocnice Motol.
Naším hlavním motivem pro dobročinnost je řada
dalších rozzářených dětských očí...
Tereza Šnajdrová

V roce 2005 bylo 54 jasných dnů, 40 dní skoro jasných, 72 dní polojasných, 56 dní oblačných, 52 dní skoro zatažených a 91 dní zatažených. Celkem bylo 42 dní letních s teplotou od
25° C do 29,9° C a 13 dní tropických s teplotou
nad 30° C. Naopak v zimních měsících bylo
70 dní mrazivých s teplotou od -0,1° C do -10° C
a 13 dní arktických s teplotou pod -10° C.
Zaznamenáno bylo 22 bouřek.
Nejnižší naměřená teplota: -18° C 2. 3. (středa),
-15° C 4. 3. (pátek), -14° C 3. 3. a 31. 12. (čtvrtek,
sobota), - 13° C 24. 2. (čtvrtek), - 12° C 7. a 8. 2. (pondělí, úterý), -11° C 23. 2., 1. a 5. 3. (středa, úterý, sobota), -10° C 6., 9., 28. 2. (neděle, středa, pondělí).
Nejchladnější den: středa 2. 3., kdy se teplota pohybovala od -1° C do -18° C.
Nejvyšší naměřená teplota: 36° C 29. 7. (pátek),
35° C 28. 7. (čtvrtek), 34° C 30. 5. (pondělí),
33° C 29. 5. (neděle), 32° C 28. 5. a 24. 6. (sobota,
pátek), 31° C 25. 6. a 27. 7. (sobota, středa).

Nejteplejší den: pátek 29. 7., kdy se teplota pohybovala od 18° C do 36° C.
Průměrná roční teplota: +10,12° C.
Nejnižší atmosférický tlak: 985 hPa 16. 12. (pátek).
Nejvyšší atmosférický tlak: 1043 hPa 10. 12.
(sobota).
Největší denní dešťové a sněhové srážky na 1 m2:
33,38 l vody 30. 6. (čtvrtek), 24,66 l vody 5. 7.
(úterý), 22,53 l vody 23. 5. (pondělí), 22,30 l vody
30. 7. (sobota), 22,02 l vody 10. 7. (neděle),
21,91 l vody 21. 1. (pátek).
Nejvíce sněhu napadlo: 16. 2. (středa) 21 cm
a 22. 2. (úterý) 19,5 cm
Nejdeštivější měsíc v roce: červenec - napršelo
122,4 l vody na 1 m2.
Nejsušší měsíc v roce: listopad - napršelo a nasněžilo 11,10 l vody na 1 m2.
Celkem v roce 2005 napršelo a nasněžilo 556,85
l vody na 1 m2.
Podle Hydrometeorologického ústavu v Praze
byl 8. leden 2005, jakož i poslední dny měsíce května nejteplejší za posledních 240 let. Josef Hůrka

BYLINKOVÁ ABECEDA
V rámci úspor prostředků ve zdravotnictví
budeme muset být zdraví a čilí, a tak jsem pro
vás připravila seznam čajů od léčitelky paní
Gasparikové, které nám k tomu zdraví pomohou. K dosažení lepších účinků na zdravotní
problémy jsou k čajům kombinovány tinktury z bylin a pupenů a doplňovány vitamíny.
Akné čaj - snižuje výskyt akné a působí na jeho hojení. Vhodná kombinace s čajem Ledviny,
tinkturou Žampion, Pýr a tabletami zinek.
Analgetik čaj - vhodný při bolestech zejména pohybového aparátu, menstruačních, při zánětlivých bolestech nervů. Vhodné doplnit tinkturou Kozlík, Třezalka.
Anti-angin - podpůrný prostředek při angíně,
je možné jej užívat i při léčbě antibiotiky.
Vhodné doplnit tinkturou Lichořeřišnice, Grep,
čajem Imunita.
Anti-candid - odstraňuje kvasinkové gynekologické výtoky, vhodný při výskytu myomů
a cyst. Vhodné doplnit čajem Čistící, tinkturou
Grep, Lichořeřišnice pupeny, Měsíček pupeny.
Anti-grip - vhodný při chřipce a nachlazení

spolu s tinkturou Lichořeřišnice, Grep,
Echinacea a čajem Imunita.
Anti-mls - snižuje chuť k jídlu, zejména na
sladké pokrmy. Doporučujeme uvařit denní
dávku směsi najednou a popíjet po doušcích celý den. Vhodné doplnit čajem Štíhlá linie,
Celulitida, tinkturou Maté, Brodecký ortislim.
Anti-stres - uvolňuje stres a psychické napětí, dodává energii, vhodný i při únavovém
syndromu. Neužívat před spaním. Vhodné
doplnit tinkturou Schizandra, Ženšen, Maralí
kořen (pouze muži) a tabletami Hořčík, Taurin,
čajem Imunita.
Přeji celý únor bez nemocí a stresů!
Mirka Kolebabová

ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA
Vašeho zdravotního stavu
Z OČNÍ DUHOVKY + návrh bylinné léčby
KDY - dne 9. 2. 2006 a 10. 4. 2006
KDE - v prodejně bylinek a zdravé výživy
Dia - racio, Palackého nám. 3 ve Zdicích.
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Putování minulostí
âernína - 3. ãást
Zvláštní osud měla Eva Hájková z Černína.
Její otec Václav Hájek si vystavěl na obecním
pozemku chaloupku. V roce 1674 se Eva provdala za čeledína Jana Kalaše z Podčápel. Zprvu
bydleli u jeho rodičů v Podčaplích a nějaký čas
také v Černíně, až je vrchnost dala do obce Těně
na zbirožském panství. Měli spolu dvě děti, které ale zemřely. Jan Kalaš asi po necelých třech
letech manželství od manželky Evy odešel a toulal se světem v různých službách. Později ve
službě v Kouřimi poznal Kateřinu Tříškovou,
poddanou pražského arcibiskupa. S ní odešel do
Vysokého Újezdu. Neřekl jí, že je ženatý, a když
byla Kateřina v jiném stavu, dal se s ní oddat
v roce 1687 v Tachlovicích. Pak ale vyšlo najevo,
že už se jednou oženil a pro dvojženství byl dán Ukázka zápisu z pozemkové knihy o gruntu Matěje Mareše (čp. 8) z roku 1650.
k právu města Žebráku do vězení a zaveden
Čp. 7 - grunt Divišův - 80,37 strychů - 1603 Jan Diviš, 1617 Jan Diviš, 1661
s ním 22. března 1688 výslech. Kalaš se dobrovolně přiznal, byla vyslechnuta i Eva, s níž byl konfrontován. Vyslechnuta byla i Kateřina, které Jan Diviš, 1698 Jan Diviš, 1744 Václav Diviš, 1787 Josef Diviš.
Čp. 8 - grunt Marešův - 123,5 strychu - Martin Mareš, 1602 Jakub Mareš,
se mezitím narodil syn. U městského hrdelního soudu v Žebráku byl
jako svědek vyslechnut zdický kostelník, který potvrdil první sňatek. 1629 Martin Mareš, 1650 Matěj Mareš, 1688 Šebestián Mareš, 1732 Václav
Rychtář z Vysokého Újezdu podal svědectví o uzavření druhého sňatku Mareš, 1763 Václav Mareš.
Čp. 16 - grunt Vondry Purgraitera - 88,75 strychu - 1615 Jan Vondraška,
v Tachlovicích. Rozsudkem apelačního (odvolacího) soudu v Praze
z 29. listopadu 1688 byl Jan Kalaš pro dvojženství odsouzen k trestu 1655 Václav Nový, 1660 Ondřej Kundrát, 1674 Bartoloměj Hrabal, 1705
smrti stětím mečem. Na přímluvu první, tedy pravé jeho ženy Evy, dal Václav Hrabal, 1714 Jan Hrabal, 1733 Jan Mareš, 1771 Václav Huml.
Čp. 10 - grunt Nového - 17,5 strychů - 1596 Jarolím, 1611 Vít Jarolím, 1629
mu soud milost.
Ke konci 17. století se podmínky života poddaného lidu na venkově oproti Jan Bohozdal, 1650 Tomáš Tuček, 1665 Vít Makoň, 1694 Václav Makoň, 1735
minulosti zhoršovaly. Nucené práce - roboty - přibývalo. Rostla i daňová po- Jakub Makoň, 1756 Jiří Makoň.
Čp. 12 - grunt Krypěnův - 32 strychů - 1596 Martin Krypěna, 1605 Václav
vinnost. Jestliže tzv. osedlý (sedlák) platil v roce 1658 10 zlatých berně ročně, tak v roce 1675 to bylo 20 zlatých a v roce 1701 dokonce již 40 zlatých Krypěna a Vavřinec z Kublova, 1646 Václav Horák, 1660 Šimon Diviš, 1673
ročně. Sedlák tak odváděl více jak polovinu svého hrubého výnosu státu for- Adam Arnošt, 1698 Jan Arnošt, 1757 František Arnošt, 1784 Josef Arnošt.
Čp. 14 - grunt Crkovský - 42 strychů - 1592 Jiří Crk, 1607 Jan Náhodný,
mou kontribuce, vrchnosti formou úroku a církvi formou desátku.
Cenné pro dějiny Černína jsou i údaje o majitelích usedlostí v gruntovních 1609 Matěj Macháč, 1611 Tomáš Merhaut, 1617 Jan Mareš, 1641 Michal
knihách. Všichni hospodáři na rustikální půdě králodvorského panství byli za- Pánek (asi zde hospodařil bez zápisu Michal Maušl), 1652 Matěj Maušl, 1653
koupeni a jejich práva k usedlostem zajištěna pozemkovými knihami. Ty jsou Matěj Pánek, 1665 Jan Šlapák,1677 Jan Bartoš, 1703 Jan Franta, 1721 Jan
historickým dokladem o selských rodech v obci. Nejstarší purkrechtní (po- Pánek, 1751 Václav Pánek, 1793 Václav Pánek. Rozdělením usedlosti vzniklo
zemková) kniha má údaje o usedlostech v Černíně již od konce 16. století do čp. 13, což byla roku 1627 chalupa Šebastiána Kříže, dále 1655 - Šebestiána
poloviny století 17. Další dvě knihy jsou vedeny v letech 1651 - 1790. Tyto Pánka, 1793 Josefa Pánka.
tři knihy tak tvoří komplex údajů o převodu majetku a jménech majitelů za Nově vzniklé usedlosti v 18. století:
Čp. 10 - chalupa Václava Makoně - 1735 Jakub Makoň, 1756 Jiří Makoň,
200 let. Srovnáním všech zákupů usedlostí a jmen se mi podařilo identifikovat čísla popisná, jež jsou už uvedená u zápisů z konce 18. století. Usedlosti čp. 11 - oddělena od usedlosti čp. 12 - Jakub Sklenář, 1779 Josef Sklenář, čp.
zapisuji tak, jak jdou za sebou v pozemkových knihách - tedy dnešní čp., nej- 22 - 1787 Václav Diviš, 1794 Antonín Šmíd, čp. 1 - od gruntu čp. 18 - 1750
starší název gruntu, výměra polností z roku 1717, rok zákupu a jméno maji- Jan Pánek, 1790 Jan Pánek.
K roku 1602 je také uváděn grunt Václava Panochy, ale pravděpodobně zatele. (Pozn. 1 strych = 0,29 ha.)
Čp. 17 - grunt Náhodného - 104 strychů - 1592 Jan Náhodný, 1619 Jan nikl za třicetileté války a nebyl již obnoven. Jediný případ zběhnutí z gruntu je
Moravec, 1656 Václav Diviš, 1665 Ondřej Froněk, 1687 Jan Froněk, 1730 zaznamenán v roce 1660 u čp. 16, kdy ho opustil Václav Nový. Oproti údajům
z berní ruly z roku 1654 byla každá usedlost v roce 1717 větší o několik stryVáclav Froněk, 1750 Josef Froněk.
Čp. 18 - grunt Jarošův - 115 strychů - 1596 Jiří Průša, 1623 Daniel Průša, chů. Celková výměra půdy v tomto roce na katastru obce činila 641,5 strychů,
1653 Jan Froněk, 1677 Jakub Pánek, 1712 Jiří Pánek, 1750 Tomáš Pánek, obděláváno zde bylo 607,25 strychů. Z řemeslníků je zaznamenán jen řezník
František Círal, který bydlel u Václava Hrabala. Dobytek však sám neporážel
1786 František Pánek.
Čp. 4 - grunt Štrotův - 11,75 strychů - 1596 Jan Soukup, 1597 Jan Kožíšek, a s masem pouze obchodoval. Jeho roční výdělek byl odhadnut na 30 zlatých.
Údaje z roku 1717 byly přípravou k tzv. tereziánskému katastru, který byl
1609 Jan Řezáč, 1623 Jiří Březnický, 1675 Jakub Mareš, 1681 Jindřich Bureš,
v dalších letech upřesňován a dohotoven v roce 1748. Výnos panství nebyl asi
1708 František Kothera, 1735 Jakub Kothera, 1774 Václav Kothera.
na přelomu 17. a 18. století dobrý. Česká komora se rozhodla toto císařské
Čp. 6 - grunt Hrbáčkův - 26,25 strychů - 1595 Jakub Hrbáček, 1597 Jiří
Bastl, 1609 Havel Hudlický, 1622 Jiří Čížek, 1671 Kryštof Vodička, 1709 panství zastavit. Již roku 1710 držel panství v zástavě kníže Adam z Lichtenstejna, a to až do roku 1723.
Ladislav Zvonař
Václav Vodička, 1743 Matěj Vodička, 1778 Vojtěch Skalka.

Finanãní úﬁad informuje
Dne 1. 1. 2006 nabyl účinnosti zákon
č.444/2005/Sb., kterým byl změněn zákon
č.531/1991 Sb., o územních finančních orgánech, ve
znění pozdějších předpisů. Územní působnost finančních úřadů byla nově vymezena tak, že územní obvody jednotlivých finančních úřadů jsou dány
správními obvody obcí s rozšířenou působností.
Do působnosti Finančního úřadu v Hořovicích
přechází obec Neumětely a naopak do působností
Finančního úřadu v Berouně obce Bavoryně,
Chodouň, Stašov, Zdice, Nesvačily, Broumy,
Kublov, Podbrdy, Všeradice.

Registrované daňové subjekty, tj. ty, kterým bylo vydáno osvědčení o registraci a přiděleno daňové identifikační číslo, obdrží od finančních úřadů
dvě rozhodnutí: rozhodnutí o omezení platnosti
původního osvědčení o registraci a nové osvědčení
o registraci s vyznačením nového správce daně.
Tato rozhodnutí budou postupně předávána
osobně pracovníky obou finančních úřadů daňovým poplatníkům (nutno prokázat se průkazem totožnosti) na obecním úřadě níže uvedených obcí.
Termíny předání pro obce Neumětely, Zdice,
Bavoryně, Chodouň a Stašov:

Neumětely - OÚ Neumětely
- 6. 2. 2006 - 15.00 - 18.00 hod.
Zdice, Bavoryně
MÚ Zdice - 8. 2. 2006 - 15.00 - 18.00 hod.
MÚ Zdice - 15. 2. 2006 - 15.00 - 18.00 hod.
Chodouň - OÚ Chodouň
- 13. 2. 2006 - 15.00 - 18.00 hod.
Stašov - OÚ Stašov - 13. 2. 2006 - 15.00 - 18.00 hod.
Termíny předání pro obce Nesvačily, Broumy,
Kublov, Podbrdy, Všeradice budou určeny a oznámeny později, předpoklad počátek měsíce března.
FÚ v Berouně
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Ohlédnutí za minul˘m
rokem (za pomoci psa)
Zřejmě to pro naše město nebyl špatný rok.
Ledacos se zlepšilo, rozvoj pokračoval, povedly
se četné kulturní a sportovní akce. Ve srovnání
s událostmi jinde ve světě jsme si tu žili náramně. Jen jeden zážitek se mi z té pohody poněkud
vymyká. Připomíná mi jej fenka Aida, neklidná
v očekávání další petardy poblíž domu, kluci se
totiž v tuto dobu vracejí ze školy.
Je desátého září. Aida se krčí pod stolem v kuchyni a celá se třese. Je jí zle. Její smysly ani během mnoha generací soužití s člověkem neotupěly,
a tak při každé detonaci na Písmenech trpí. Ostatně
ani člověku, který se ji snaží konejšit, není dvakrát
dobře. Čeká, kdy to skončí a bude zas možno na
něco se soustředit.
Zářijová "military show" byla pro leckoho docela zajímavou atrakcí. Lidé viděli válečnou techniku
a bavili se ukázkou války. Klukovské zalíbení ve
střelbě bylo jistě uspokojeno, vždyť se na návrší
Písmen práskalo i z kanónu. Inu, máme asi všichni
trochu té pyromanie v genech. A byli tam jako vojáčkové, kteří na sebe jako stříleli a jako padali.
Lidé, kteří jistě se značným úsilím dokázali udržet válečnou techniku ve funkčním stavu, si zaslouží uznání. O smyslu a významu akce lze diskutovat. Účelem military show asi není diváky pobavit a rozveselit. Má-li tedy být chápána jako akce kulturní a osvětová a má-li přinášet nějaké to
poučení, nabízí se otázka, co vlastně si z ní lidé,
hlavně děti, v hlavách odnesou. Je totiž zřejmé, že
lidé, kteří mají to štěstí, že válku nezažili, a vídají
ji v televizi nebo v počítačových hrách, se mohou
domnívat, že tu jde o celkem zábavnou záležitost.
Pamětník druhé světové války se sotva ubrání pocitu, že tady nějaká podstatná informace chybí.
Možná by bývalo vhodné připomenout divákům hlavně mládeži, že předváděná bitva se podstatně
liší od skutečné války. Ta přece znamená nesmírné
umírání nevinných lidí, také mladých mužů umírajících v důsledku rozhodnutí ne vždy rozumných
politiků a kompetentních velitelů. A smrt je záležitost velmi bolestná a strašlivě definitivní, konečná
a nenapravitelná. Nic pěkného, žádná romantika,
žádná šou. Zápach a hnus, strach a zoufalství těch
dosud živých. A ještě by se dalo pokračovat, co
všechno je válka.
Ona přináší také nesmírné ničení přírody a životního prostředí. Akce na Písmenech to potvrdila,
ačkoliv organizátoři se snažili škody minimalizovat. Vždyť stačí, aby tank někde projel a na místě
se otočil, léta to tam pravděpodobně bude znát.
A právě návrší Písmen je jedním z míst, kde se
zdejší ochránci životního prostředí snaží přírodu
udržet a ozdravit.
Snad se mýlím, a dnes už není třeba připomínat
skutečnou tvář války, neboť ji každý zná a military
show je neškodné povyražení. Přesto za sebe, za lidi, jejichž názor jsem vyslechl - a i za ty psy - bych
chtěl požádat ty, kdo mají s věcí co do činění, aby
se takováto akce příště konala někde ve vhodnějším prostředí, dál od lidských sídel. Jistě existují
příhodnější místa.
Kdo někdy bydlel na pražském sídlišti a odešel
například do Zdic, zajisté potvrdí, že velikou předností malého města ve srovnání s Prahou je relativní klid, ticho. To je výhoda, kterou bychom si měli dobře hlídat.
Ivan Kolebaba, st.

Paní zima se letos předvedla v plné síle. Zimní radovánky hned v blízkosti školy si užívaly i děti z MŠ ze
Zahradní ulice.
Foto: Sm

Zpráviãky z FK Olympie Zdice
Fotbalový klub Olympie pořádá již IV. ročník
mládežnických halových turnajů. V sobotu
28. ledna sehráli svůj turnaj starší žáci, v sobotu
11. února jsou na programu mladší žáci a v sobotu 25. února se představí přípravka. Všechny turnaje se uskuteční v hale TJ Lokomotiva Zdice,
každého turnaje se zúčastní osm celků z celého
okresu. Začátek turnajů je vždy v 8.30 hodin.
Koncem ledna pořádal fotbalový klub Olympie
Zdice Výroční valnou hromadu. Na programu bylo
zhodnocení uplynulého roku a výhled do roku
2006. V sobotu 25. února se koná ve Společenském
domě ve Zdicích Tradiční ples sportovců, k tanci
a poslechu bude hrát skupina Gong.
První přípravné utkání před začátkem jarní části

soutěže sehraje FK Olympie Zdice v neděli
19. února s Mníškem. Začátek zápasu je ve 14 hodin
a hrát se bude na umělé trávě v Příbrami na stadionu Marily. Další přípravný zápas je na programu
o týden později s mladším dorostem ligové Marily
Příbram. Začátek je naplánován na neděli 26. února od 10 hodin. Další utkání sehraje Olympie
v Oseku, poté na umělé trávě Motorletu Praha
s Komárovem a poslední přípravný zápas sehraje
Olympie v Tlustici. Jarní část sezóny zahájí "A"
mužstvo FK Olympie Zdice v neděli 26. března na
domácím hřišti, kdy přivítá FC Slavoj Kladno. "B"
mužstvo zahájí sezónu o jeden den dříve než "A"
mužstvo, kdy sehraje doma utkání s Novým
Jáchymovem.
Pavel Dušánek

Z DENÍKU POLICIE âR
11. 12. NP se vloupal do vozidla před budovou ČD
a ukradl pistoli v době od 7.20 do 8.00. Je v šetření.
13. 12. NP se vloupal do plechové buňky na ČD sklad uhlí. Pachatel ukradl 20 l kanystry s naftou,
olej a glykosol. Je v šetření.
15. 12. NP se pokusil vloupat do zahradního domku u stavebnin. NP páčil dveře i okno, ale do domku se nedostal.
19. 12. NP ukradl osobní vozidlo Škoda - Superb,
modré barvy v době od 20.30 do 21.30 hod., zaparkované před zdravotním střediskem RZ - 4S3
2330, které odjelo po vlastní ose. Neviděl někdo
pachatele? Žádáme o pomoc při pátrání.
22. 12. Krádež speciálního stroje během provozu
soukromé firmy na zadlabávání v době od 22. 11.
do 22. 12. 2005 zn. RYOBI model CM 40 v. č.
001179 je v šetření.
23. 12. NP se vloupal do os. auta zn. Opel zaparkovaného před restaurací Savoy v době od 22.00
do 00.25 hod., ze kterého ukradl autorádio zn.
Roadstar. Neviděl někdo pachatele?
26. 12. Zjištěno neplacení výživného na syna - je
v šetření.
27. 12. NP se vloupal do bedny na noviny na ČD,
kde ukradl noviny a časopisy.
28. 12. Soukromé firmě byl ukraden monitor zn.
ADI model LD1705 o velikosti 17" v. č.
44036LK2AO1437 - je v šetření.
30. 12. NP ukradl osobní vozidlo VW Passat combi
červené barvy RZ BED 59-81, které bylo zaparkováno v ulici Na Farčině. Neviděl někdo pachatele?
31. 12. Požár přístřešku a rodinného domu je v šetření.
10. 1. NP se vloupal do speciálního nákladního vo-

zidla Praga V3S, které bylo upraveno jako pojízdná dílna a zaparkované v kasárnách, odkud ukradl
v době od 14. 12. 05 do 10. 1. 06 dvě svářecí
soupravy zn. Lincoln v. č. U 1990412597
a U 1980300433 včetně 500 m CU svářecích kabelů, 5 ks 20 l kanystrů s naftou a dvě brusky zn.
Makita nezj. v. č. Je v šetření.
Všechny tyto případy jsou šetřeny jako trestné činy.
13. 12. NP poškodil v noční době hrubým násilím
několik skel na autobusové zastávce Pal. nám.
(drátěné sklo). Neviděl někdo pachatele? Zaslouží
si potrestání.
14. 12. NP ukradl RZ 2S2 8631 z vozidla Ford
Sierra, které bylo zaparkováno v ulici Na Farčině.
Neviděl někdo pachatele?
15. 12. Tři chlapci rozbili okna u domu č. 645,
Vorlova ulice a utekli. Je v šetření.
23. 12. Nevrácení peněz a dokladů od vozidla, které mělo být přihlášeno k provozu. Je v šetření.
24. 12. Volné pobíhání psa a následné pokousání
druhého je v šetření. Bude předáno spr. orgánu.
29. 12. Krádež mosazných tyček v soukromé firmě. Pachatel je zaměstnanec. Je v šetření.
30. 12. Krádež radiomagnetofonu zn. SONY.
Pachatel oznámen spr. orgánu.
30. 12. Při silniční kontrole kontrolován místní občan, který před jízdou požil alkohol. Oznámen spr.
orgánu a další jízda zakázána.
4. 1. Pronájem domů v Knížkovicích - předáno spr.
orgánu - schválnosti.
Uvedené případy jsou v šetření jako přestupky.
Mjr. Bláha, vedoucí oddělení
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Alchymisté
bíl˘ch kamenÛ
O zdických vápenících bylo v našem měsíčníku již mnohé napsáno. Všeobecně se mělo za to,
že se jejich činnost datuje od 18. století. Jak ale
ukazují stále nové dokumenty, bylo tomu tak daleko dříve. Již významný benátský architekt
Vincenzo Scamozzi, žijící v letech 1552 - 1616,
uvádí ve svém díle "Idea della architettura universale" vydaném v Benátkách (Venetia) roku
1615, z kterého v překladu cituji: Všude ve skalnatých horách u Zdic (Zgic), velké české vesnice,
která se nachází mezi Žebrákem (Schebrach)
a Berounem (Beraun), se ve velkém množství těží bílé kameny, které jsou poměrně lehké a nepříliš hrubé, z nich místní lidé připravují to nejlepší vápno.
Mají tam své pece či milíře okrouhlého tvaru, velkoobjemové, umístěné na úpatí těch hor, zahloubené
do země způsobem podobným jak vídáme ještě u nás
v Itálii. I terén je podobný, jílovitý. Pravda, že tento
druh kamenů vyžaduje dosti ohně - jsou totiž velmi
chladné, a také dřevo, jímž je pálí, je měkké ze
smrků a jedlí.
Jako uznávaný italský stavitel té doby působil za
Rudolfa II. a Matyáše I. v Praze, kam byl prvně
jmenovaným panovníkem povolán. V roce 1614
započal s opravou královského hradu na
Hradčanech. Brána z prvého na druhé nádvoří a jiné portály na Pražském hradě jsou jeho dílem.
Především se ale proslavil stavbami významných
budov na Markově náměstí v italských Benátkách.
Vraťme se však ke zdickým vápeníkům.
Vápenické zaměstnání bývalo poměrně výnosné
a vápeníci byli aristokraty své doby. Většinou to
byli lidé veselí, dobromyslní a světa znalí. Jejich
duševní obzor byl mnohem širší než u ostatních
spoluobčanů, kteří za celý svůj život nevykonali
delší cestu než do Berouna. Naopak vápeníci
s koňskými povozy jezdili až do "Němec", do
Krušných hor, Krkonoš i do středních a východních Čech. Expedice vápna do obcí na Berounsku
se odbývala daleko jednodušším způsobem - posloužily k tomu nůše, trakaře, nebo vozíky tažené

Krajsk˘ pﬁebor
v ‰achu
V sobotu 14. a 21. ledna se odehrála 2. část
Krajského přeboru žákovských družstev skupiny C.
Boje o postup do finále se zúčastnilo 7 pětičlenných družstev: ŠK Řevnice A a B, Lokomotiva
Zdice A a B, TJ Jince A a B a ŠK Liteň. Hrálo se
v budově Manažerské akademie v Berouně, systémem každý s každým, na partii měl každý hráč
60 minut, povinný byl zápis.
Družstvo Lokomotiva Zdice A ve složení Vítek
Rosenbaum, Anna Rosenbaumová, David Turický,
Jiří Wallerer, Vavřinec Babouček a Michal Kučera
(náhradník) s přehledem porazilo všechna družstva. Zdičtí hráči získali 27.5 ze 30 možných bodů
(1 bod ztratili s TJ Jince A a 1,5 bodu s ŠK
Řevnice). Druzí se umístili hráči ŠK Řevnice A
(Jan Švach, Ondřej Franc, Jindřich Paukert, Patrik
Krejčí, Martin Derco). Na třetím místě skončilo
družstvo TJ Jince A (Tomáš Sladovník, Roman
Sladovník, Vít Daliman, Jakub Hrkal, náhradníci:
Zadina Michael a Tomáš). Dále se umístili ŠK
Řevnice B (4), TJ Jince B (5), Lokomotiva Zdice B
(6) a ŠK Liteň (7)
Eva Rosenbaumová

Vápenka Škodových závodů a. s. Plzeň s šachtovou pecí a kruhovými pecemi na výrobu vápna.
Zakladatelem této vápenky byl pan Josef Nesměrák.
Reprodukce obrázku Dominika Macha.
psy. Vápenící byli všude vítáni, protože dobrého
vápna bylo velice zapotřebí.
Na druhé straně však byl život vápeníků krušný.
Od časného jara do pozdních podzimních dnů si
lopotně vydělávali na chléb. Buď sváželi kámen,
nebo uhlí, pálili vápno, nebo byli ve světě. V důsledku vápenného dýmu měli bledé tváře, nažloutlé líce a trpěli dušností. Žádný se nedožil vysokého věku. Zdraví měli narušeno a předčasně zničeno otravným plynem.
Pozvolný konec individuální výroby vápna ve
Zdicích nastal výstavbou moderní vápenky v roce
1869 v Berouně. Nová technologie výroby vápna
se postupně rozšířila do Karlštejna a Loděnic.
Zůstane velkou zásluhou zdického občana pana
Josefa Nesměráka, že v roce 1909 začal budovat ve
Zdicích kruhovou pec na pálení vápna, čímž zajistil práci místním vápeníkům, kteří nemohli průmyslové výrobě konkurovat. V roce 1913 vápenku
převzala firma Wedell z Plzně a po první světové
válce Škodovy závody, a. s., Plzeň. Ty výrobu v roce 1925 rozšířily a zmodernizovaly o novou šachtovou pec. Ta se však příliš neosvědčila, a proto
byla postavena druhá kruhová pec. Vápenec vozily

povozy z Vinařic a Suchomast do Málkova a odtud
nově vybudovanou lanovkou do Zdic. Roční výroba dosahovala více jak 3 000 vagonů kvalitního
vápna. Bylo žádanou stavební surovinou v Čechách i na Moravě.
Na závěr pro čtenáře tohoto článku uvádím malou osobní vzpomínku, která je spojena s potomky
pana Josefa Nesměráka. V průběhu svého života
jsem se zcela náhodně setkal s jeho dvěma vnučkami. Mladší Zlatku Nesměrákovou jsem poznal
na dětském táboře o prázdninách v roce 1951
u Padrťských rybníků. Působila zde jako zdravotní
sestra. Po ukončení vysokoškolských studií se stala uznávanou dětskou lékařskou v Děčíně. O 28 let
později, při služební cestě spojené s výstavbou plynovodu Orenburg, jsem se několikráte sešel s druhou vnučkou Jarkou Nesměrákovou - Růžičkovou
a jejím manželem v Moskvě. Působila při československém velvyslanectví jako inspektorka škol
a tříd s českým vyučovacím jazykem na území bývalého Sovětského svazu. Obě vnučky svým životním postojem a pracovním nasazením pokračovaly
v intencích svého podnikavého dědy.
Josef Hůrka

Pojìte si s námi zazpívat!

Zdický pěvecký sbor hledá pro doplnění svých řad další členy. Máme nedostatek sopránů a tenorů.
Najdete nás v Sokolovně každou středu v 19.30 hod., kdy se koná zkouška. Další informace získáte u naší sbormistrové paní M. Rajtmajerové na tel.č. 604 862 759.
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MASÉRSKÉ SLUŽBY
Mgr. Michal Babor
Nabízím ke spoluužívání prostor
ve zdr. středisku ve Zdicích
pro kosmetiku, pedikúru apod.

CHOVATELSKÉ POT¤EBY
ul. âs. Armády 9
Nabízí: suchá a konzervovaná krmiva pro psy
a koãky, mraÏené maso, tûstoviny, steliva aj.
Otevﬁeno PO - PÁ 8 - 12 a 13 - 16, SO 8 - 10.30

Tel. 602 215 561
J U D r. Vá c l a v B u b n í k

AUTOŠKOLA
U

Kovárny

Zdice

Oznamujeme všem zájemcům, že v měsíci
březnu zahajujeme řidičský kurz skupiny
"B" (osobní automobil). Zahájení kurzu
předchází informativní schůzka v autoškole.
Výcvikové vozidlo: Peugeot 206 HDi.
Protože od 1. 7. 2006 jsou ze zákona
nově zavedeny finanční platby za
přezkoušení žáka zkušebním komisařem,
je to pro zájemce jedna z posledních
možností úspor finančních prostředků!
Kurzovné je možno uhradit i formou splátek.
Přihlášky a informace lze získat v prodejně
Spotřebního zboží U Kovárny,
Velizská 597, Zdice, v trafice "HANA"
na Palackého náměstí, Zdice nebo na
tel.: 311 685 708, mobil: 723 542 021.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

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

NIKDE NENÍ LEVNùJI
TO TU JE·Tù NEBYLO
PIVO STAROPRAMEN - 7,90
GAMBRINUS - 9,90 • Eidam cihla - 99,90
Mouka - 6,90 • Cukr - 20,90 • Máslo - 23,90
Trvanl. mléko - 11,90 • ·lehaãka sprej - 19,90
Jogobela - 7,90 • Tavené s˘ry 3 druhy - 17,90
Tûstoviny - 7,90 • Kapuãíno - 11,90
Káva - 3,90 • Káva Paloma 250 gr - 23,90
UZENINY - VYNIKAJÍCÍ ·UNKA - 79,90
Herkules - 139,90 • Poliãan - 139,90
Párky labuÏnické - 41,90 • Párky jemné - 49,90
Javoﬁické párky - 59,90 • ·pekáãky - 49,90
Kabanos - 39,90 • Debrecínka - 149,90
Stál˘ v˘bûr vynikajících trvanliv˘ch klobás,
v˘borné domácí tlaãenka a jitrnice.
120 druhÛ ãajÛ • Olejovky velké - 9,90
·pagety - 7,90 • Limo 2 l - 6,90
Velk˘ v˘bûr SU·ENEK a 60 druhÛ znaãkov˘ch
vín jiÏ od 39,90 • Víno 1 l - 19,90 • Rum - 89,90
V˘bûr krmiva pro psy a koãky od 10,90

Hotel Emilly
Na mûsíc únor jsme pro Vás pﬁipravili

T˘den slovenské kuchynû
od 6. 2. do 12. 2. 2006
17. 2. 2006

Vepﬁové hody

AUTOSERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY
Petr ·koda - ChodouÀ 228
V únoru otvíráme nov˘ PNEUSERVIS
V tomto mûsíci zavádûcí ceny zimních pneumatik vãetnû montáÏe a DPH.

Barum Polaris 2 165/70 R 13 za 1099,185/60 R 14 za 1499,195/65 R 15 za 1699,Kléber Krisalp 3

155/80 R 13 za 999,-

165/70 R 13 za 1129,165/70 R 14 za 1299,Kléber Krisalp HP 185/60 R 14 za 1499,195/65 R 15 za 1629,205/55 R 16 za 2590,-

Nabízíme i disky kol a pneumatiky od rÛzn˘ch v˘robcÛ.
Zavolejte a zeptejte se na cenu.

Tel.: 311 686 010 nebo 608 638 694

bytyzdice.cz
Klidná lokalita v pﬁírodû
20 minut od Prahy
Cenovû dostupné bydlení

P ﬁ í m á c e s t a k Va ‰ e m u b y d l e n í
- "bytov˘ komplex Erbenova ulice ve Zdicích" - 9 bytov˘ch jednotek
( 1+ kk, 2+ kk, 3+ kk) 32 aÏ 103 m2 - 4 ﬁadové domy s pﬁedzahrádkami.
• byty s terasou nebo balkonem • parkování na pozemku
• vysok˘ standart vybavení - ceny od 27 000 Kã/m2, pﬁím˘ prodej od majitele

více na www.bytyzdice.cz , mobil 602 382 683
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