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10. Ples mûsta Zdice

Jubilejní 10. Ples města se vydařil. Návštěvníky plesu přivítal starosta města Mgr. Miroslav Holotina, večerem provázel Přemysl Landa (snímek vlevo).
Foto: Ivan Házl.

MùSTO ZDICE
připravilo pro občany města Zdice
a jeho částí Černín a Knížkovice
V SOBOTU 16. DUBNA 2005
OD 10.00 DO 14.00 HODIN
a V NEDĚLI 17. DUBNA 2005
OD 10.00 DO 14.00 HODIN
sběr komunálního velkoobjemového odpadu od občanů (nikoliv tedy odpadu pocházejícího z provozování jakékoliv živnosti, podnikání či firmy) v areálu bývalých kasáren ve Zdicích, Čs. armády 284.
Občané budou respektovat pokyny obsluhy,
která bude odpady přejímat. Ukládán může být
např. tento odpad - textil, dřevo (nepotřebný nábytek), kovy, znečištěný papír, odpad ze zeleně,
zemina, kameny, smetky, malé množství stavebního odpadu - cihel, betonu, tašek, keramiky, větší kusy skla či plastů; i pneumatiky (vše
v množství max. 1 přívěsný vozík).
Tento sběr nenahrazuje popelnice a není určen pro sběr nebezpečného odpadu (např. oleje,
barvy, baterie, různá rozpouštědla, kyseliny
apod., ledničky a televizory).
Pro nebezpečný odpad bude organizován
svoz cca v měsíci květnu 2005.

Zdické noviny
informují
Možnost pronájmu nebytových prostor
V areálu bývalých zdických kasáren jsou ještě
volné kapacity k pronajmutí prostor pro skladování.
Zájemci mají možnost přihlásit se na Městském
úřadě Zdice. Bližší informace podá ing. Petáková,
tel. 311 685 105. E-mail: majetek.zp@mesto-zdice.cz
Řešení protipovodňových opatření
Ve čtvrtek 17. března 2005 se uskutečnila schůzka starosty města se zástupci Povodí Vltavy ohledně protipovodňových opatření, která by měla zamezit následkům případných povodní. Při schůzce
se jednalo o místa nacházející se od mostu přes
Červený potok v ulici Čs. armády až pod Knihov.
Prvním krokem bude vypracování studie, která je
nutná pro zpracování projektu, její zpracování je
také předpokladem pro podání žádosti o přidělení
finančních prostředků.
Kam s kompostovatelným odpadem?
Město připravilo smlouvu s AGROPODNIKEM
Beroun, která by řešila možnost ukládání a likvidaci kompostovatelného odpadu, který se nahromadí hlavně během jara až podzimu.
Schůzka s prodejci alkoholu a cigaret
Na radnici se uskutečnila 10. března schůzka starosty města s prodejci alkoholu a tabákových výrobků. Starosta města Mgr. Miroslav Holotina apeloval
na dodržování zákona, který zakazuje prodej těchto
výrobků mladistvým. Ke schůzce došlo na základě
informací občanů a vedení ZŠ o tom, že dochází k porušování tohoto důležitého zákona zdickými prodejci.
Dokončení na str. 2
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Zdické noviny
informují
Dokončení ze str. 1
Zveme do městské knihovny
Městská knihovna nabízí bohatý výběr knih
a časopisů. Pro zájemce je otevřena následovně:
Dospělí čtenáři:
pondělí
13 - 17 hodin
čtvrtek
13 - 17 hodin
pátek
8 - 12 hodin
Mládež:
Středa
12 - 16 hodin
Informace o investičních akcích
• K finančně nejnáročnějším akcím v letošním roce bude patřit stavba nové knihovny, hasičské
zbrojnice a chodníku ke Kostalu. Všechny tři akce budou spadat z hlediska výběru dodavatele do
zákona o veřejných zakázkách, neboť předpokládaná cena u všech zmiňovaných staveb přesáhne
2 mil. korun. Vedení města se rozhodlo, aby přípravnou administrativu výběrového řízení provedla firma Otidea, a.s. Praha. Poté město Zdice
vybere dodavatele na uvedené akce.
• Co se týká bytové výstavby, bude letošní rok ve
znamení administrativní přípravy tak, aby se
v příštím roce mohla zahájit výstavba bytových
jednotek v části lokality Zdice - sever, přičemž
by se měla zároveň dokončit rekonstrukce objektu čp. 1 v Černíně s 6 bytovými jednotkami.
• Z částky městského rozpočtu určené na projekty
by měly vzniknout mimo jiné projektové dokumentace na úpravu komunikací Nad Kovárnou,
Jungmannovy a Vorlovy ulice, rekonstrukce
koupaliště, odbahnění rybníku Pouch a také skateboardového hřiště, pro které by se letos vykoupil vhodný pozemek.

10. Ples mûsta Zdice
V sobotu 12. března se konal ve vyzdobeném
sále Společenského domu ve Zdicích poslední
ples této plesové sezony. Tradičně poslední je
PLES MESTA, který byl v letošním roce již desátý. V programu, který sledovalo 251 návštěvníků plesu, vystoupila taneční skupina Carmen
Hořovice pod vedením Šárky Vacovské, dále
byla k vidění modní přehlídka společenských
a svatebních šatů salonu Petra z Hořovic.
Jako bonbonek programu plesu bylo vystoupení mistrů ČR v moderních tanečních stylech
Funky, Electric boogie, Breakdance a Freestyle
skupiny Crazy Breakers. Již tradičně na plese hrá-

Foto: Ivan Házl.

la plzeňská hudební skupina Harmony Band, která na městském plese byla již po šesté.
Návštěvníky plesu, které hned v úvodu programu
přivítal starosta města Mgr. Miroslav Holotina,
dále čekala bohatá tombola a losování pěti hlavních cen večera. Všechny ceny našly své spokojené majitele, kteří až do druhé hodiny ranní pokračovali při hudbě ve volné zábavě. Na závěr děkuji za Společenský klub a Městský úřad Zdice všem
sponzorům, kteří přispěli do tomboly a pomohli
tak k uspořádání tohoto plesu. Při 11. Plesu města
Zdice nashledanou.
Přemysl Landa

P¤EDSTAVUJEME URBANISTICKOU
STUDII ZDICE - SEVER (v˘ﬁez)

• V rámci menších investic se počítá z důvodu
bezpečnosti pro chodce s opravou schodiště ve
Velízské ulici naproti restauraci Savoy, dále
s opravou chodníku před vchodem do
"Květinky" a v neposlední řadě s dobudováním
chodníku v Komenského ulici.
- sm -

Starosta pﬁivítal
poslance
Na zdickou radnici zavítal 11. března poslanec Parlamentu ČR za berounský a hořovický
region Jan Schwippel. Ve velmi otevřeném rozhovoru jej starosta Mgr. Holotina informoval
o některých problémech souvisejících s rozvojem města a plánovanými investičními akcemi.
Poslanec ocenil práci zastupitelstva a nabídl
spolupráci ve věci přípravy zákonů dotýkajících
se obcí i v jiných záležitostech. Informoval, že
obyvatelé jej mohou se svými problémy vyhledat každé pondělí v budově České pojišťovny
v Berouně v pondělí mezi 9. a 13. hodinou a po
předchozí domluvě i jindy.

(jedná se o lokalitu konce Velizské ulice, Zdice,
nad kotelnou směr Písmena)
P 1 náhorní plošina s rozhlednou
(v místě televizního převaděče)
P 2 lokální centrum (místo setkání a odpočinku)
P 3 stávající kotelna
P 4 sportovní zařízení pro aktivní rekreaci
P 5 dětská hřiště
P 6 zalesnění jižního svahu s pěšinami

k vrcholu Písmena
P 7 zalesnění severního svahu vrcholu Písmena
P 8 zalesnění terénní vlny. Nový krajinotvorný prvek.
P 9 variantní vedení "sběrné" komunikace
mimo lokální centrum
Lokalita je řešena včetně komunikací, mj. i cyklostezky. Tmavší objekty - plánovaná výstavba
bytových domů; objekty šrafované - návrh/výhled
výstavby
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Likvidace biologicky rozloÏitelného
odpadu - kompostárna âernín
Díky dohodě s AGP Beroun - Agropodnik,
a. s. mohou občané Zdic vč. jeho částí Černín
a Knížkovice veškerý biologicky rozložitelný
odpad (tráva, listí a jiné rostlinné zbytky
ze zahrad, popř. již naštěpkovaný odpad

z prořezávky stromů) odvážet do areálu kompostárny Černín.
Zde je zajištěno bezplatně jeho využití. Provoz je zde nepřetržitý, takže občané mohou dovážet tento druh odpadu kdykoliv. Upozorňujeme

občany, že výše uváděný odpad nesmí obsahovat
jakoukoliv další příměs odpadu, jinak nebude možné odpad odložit. Občané se budou řídit
pokyny vrátnice.

Zpráva o ãinnosti
mûstské policie
za rok 2004

ti a věnovali pozornost i hřbitovu.
Od počátku školního roku strážníci dohlížejí na
bezpečnost dětí na nejfrekventovanějších přechodech pro chodce.
V několika případech městská policie zjišťovala
totožnost pachatelů krádeží v obchodech.
Od podzimu strážníci namátkově dohlíželi
v okolí prodejen a mnohdy i v prodejnách samých
na prevenci krádeží. Městská policie v průběhu roku dále řešila znečišťování životního prostředí ropnými látkami, zjišťování a odstraňování autovraků
z katastru města a dle požadavků městského úřadu
ověřovala trvalé pobyty občanů.
Dále doručovala písemnosti do vlastních rukou,
dohlížela 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 Policií ČR na plnění některých úkolů.
V roce 2004 bylo řešeno 633 dopravních přestupků, 70 přestupků proti veřejnému pořádku, jeden správní delikt. Celkem bylo 47 fyzických a 18
právnických osob upozorněno na zjištěné nedostatky během pochůzkové činnosti.

Z DENÍKU
POLICIE âR

V roce 2004 městská policie přispívala
k ochraně života, zdraví a majetku občanů.
Především však dohlížela na dodržování veřejného pořádku na katastru města Zdice a přidružených obcí Černín a Knížkovice.
Nemalou měrou přispívala k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Jako v předešlých několika letech se strážníci
v průběhu celého roku zabývali problémem černých skládek, které nám všem znepříjemňují život
a devastují přírodu.
Městská policie ve spolupráci se Zdeňkem
Baborem odchytávala zatoulané a vyhozené psy.
Rovněž zajišťovala likvidaci rozkládající se mršiny
padlé vysoké zvěře v katastru obce.
Při nočních službách se strážníci věnovali kontrole nenarušenosti prodejen, objektů určených pro
podnikání a procházeli sídliště s ohledem na zaparkovaná vozidla a zajištění bytovek. Dále v nočních hodinách procházeli chatové a zahradní oblas-

Od boÏstva po ìábelské stvoﬁení!
Asi bychom kolem sebe nenašli jiné zvíře,
které by bylo tak milováno i nenáviděno jako
kočka. I dnes se setkáváme s pověrami a nepředstavitelnými předsudky, a tak se pojďme
podívat trochu do kočičí historie.
Největšími milovníky a obdivovateli koček byli
bezesporu staří Egypťané. Ještě dnes vás na vašich
cestách pozdraví a ohromí svou majestátností kočka
největší - sfinga. Faktem zůstává, že v dávných dobách
si kočky svoje Egypťany zavázaly. Byly to ony, kdo
pomáhal chránit sýpky s obilím před nájezdy myší.
Čím dál více získávaly na ceně. Bohyně měsíce - světlo v temnotách - Bastet, symbol ochránkyně domova,
symbol radosti a požehnání dětmi nese kočičí podobu.
Chrám bohyně Bastet ve městě Bubastis býval
největším hřbitovem koček. Zde byly kočky pohřbívány mumifikované, uložené do překrásných
vyřezávaných sarkofágů v době oslav bohyně
Bastet. Kočky byly pro Egypťany svatým zvířetem.
V chrámech se o kočičí blaho starali "kočičí" kněží. Zranit, usmrtit nebo dokonce vyvézt kočku znamenalo jistou smrt. Zvláštní zvědové dokonce měli za úkol najít vyvezené, a tím znesvěcené kočky
a dovézt je zpět do země. Egyptský kult koček dosáhl vrcholu 1800 let před Kristem. Uctívání boha

RE v podobě kočky a bohyně Bastet, kterou kdysi
zdobila lví hlava, vrcholilo. Výsledky výzkumu nalezených mumifikovaných koček ukazují, že se již
v těchto dávných dobách Egypťané věnovali šlechtění svých oblíbenců.
Germáni kočku uctívali jako svaté zvíře bohyně
Freyi. Až do roku 948 zde chránil kočky zákon.
Kočky se těšily přízni člověka, avšak ke konci 12.
století se jejich postavení markantně změnilo.
V době, kdy katolická církev založila inkvizici
a zrodilo se neblahé spojení kacíř - kočka, nastaly
pro kočky zlé časy. V bule papeže Gregora IX.
z roku 1233 je uvedeno, že ďábel se zjevuje v podobě obrovského černého kocoura. Kočky byly obviňovány ze všeho zla a byly jim přičítány démonické rysy. V době Marie Stuartovny, Ludvíka
XIV. a Karla IX. byly při dvorních radovánkách
házeny živé kočky do ohně pro obveselení dvora.
Kočky byly zazdívány do nových staveb pro zahánění škůdce a ďábla. Masové vraždění koček a jejich rapidní úbytek silně narušily křehkou rovnováhu přírody a způsobily přemnožení myší a krys,
jak na polích, tak v domácnostech. V polovině 14.
století následovala epidemie moru. Postoj ke kočkám změnilo poznání, že černou smrt přinesly pře-

Od 8. 2. do 8. 3.
13. 2. NP se vloupal do rekreační chalupy ve
Zdicích, rozházel postele, odcizil hodiny kukačky
se třemi závažími, stáří asi 100 let, housle zn.
Herclík v pouzdře, stáří 200 let, vysouvací dalekohled, obdélníkový obraz s motivem plachetnice na
otevřeném moři - olejomalba na plátně, barevný televizor zn. Thomson, úhl. 55 stříbrné barvy, minivěž zn. Panasonic stříbrné barvy, DVD přehrávač
zn. Sony s diskem. Žádáme o pomoc při pátrání po
pachateli - je zatím neznámý.
Tento skutek je šetřen jako trestný čin.
9. 2. NP ukradl ve Zdicích 47 kusů hliníkových
tyček z vagónu ČD - pachatel neznámý.
10. 2. Oznámeno ze Zdic fyzické napadení v rodině - předáno správnímu orgánu.
11. 2. Pachatel krádeže zboží v prodejně usvědčen kamerou. Předáno správnímu orgánu.
23. 2. Oznámeno slovní napadení v rodině.
Předáno správnímu orgánu, jedná se o návrhový
přestupek.
3. 3. Oznámena krádež zrcadla z WC. Je v šetření.
4. 3. Oznámeno podezření z podvodného jednání při získávání úvěru formou SMS. Je v šetření.
Tyto případy jsou šetřeny jako přestupky.
Mjr. Bláha, OOP Zdice
množené krysy. V 18. století se postoj ke kočkám
rychle mění. Začaly být opět váženy.
Do Skotska, které je odnepaměti baštou milovníků koček, přišla kočka s křesťanskými misionáři.
Svatý Patrik (irský biskup v pátém století) podle pověsti osvobodil pomocí koček Skotské od hadů.
U nás je postavení kočky v dnešní době zhola jiné. Stále je jich ještě třeba v boji proti přemnožení
myší, ale většina dnešních bohyní na sametových
tlapkách se postupem času stala spíše společníky
svých někdy uspěchaných, jindy osamělých pánů
a paniček. Podle nejnovějších poznatků jsou kočky
a jejich páni vzhledem k těsnému citovému vztahu
vázáni ve společném duchovním poli a touto cestou
přenášejí a přijímají myšlenkové impulsy. Tím většina koček ví, že během několika minut páníček vstoupí do dveří a většinou jej neomylně očekává. Pro nás
chovatele, a věříme, že i pro většinu z vás, je kočka
kamarád přes fakt, že její vůle se prostě člověku nikdy bezpodmínečně nepodvolí. Jako by se tak trochu
vysmívala lidskému sebevědomí. Svým nezávislým
chováním nás učí, jak zůstat svůj, hrdý a nepokořený.
Chovatelská stanice "de Montespan.cz" Eva Peterková.
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Velikonoãní v˘stava
Od neděle 20. do středy 23. března probíhala
v prostorách výstavní síně Městského úřadu ve
Zdicích tradiční VELIKONOČNÍ VÝSTAVA,
kterou pořádala Kulturní komise společně se
Společenským klubem Zdice.
V letošním roce byla zaměřena především na dětskou tvorbu, která byla zastoupena pracemi dětí
z obou zdických mateřských škol, dále dětmi z obou
stupňů Základní školy Zdice a také pracemi dětí ze
zájmového výtvarného kroužku v Dětském centru
Zahrádka pod vedením paní Kadlecové a Palanové.
Další práce vystavovaly Domov důchodců Zdice,
Klub Zvonek z Králova Dvora a paní Petra
Šindlerová, která opět provoněla výstavu svými
krásně zdobenými perníčky. Při výstavě byly k vidění také ukázky drátování v podání paní Lucie
Kadeřábkové ze Zdic, která také své drátované výrobky vystavovala. Výstava byla dobře navštívená,
jak dospělými návštěvníky, tak i dětmi z obou školek
a prvního stupně základní školy. Navštívili ji i někteří
obyvatelé zdického Domova důchodců. Již nyní se
můžeme těšit na další výstavu.
Přemysl Landa

Ukázky drátování předváděla na velikonoční výstavě paní Lucie Kadeřábková. Postup práce sledují
žáci 1. stupně ZŠ.
Foto: Slavoj Luža.

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
BLAHOP¤ÁNÍ

ÎIVOTNÍ JUBILEA

Dne 7. března oslavil bývalý dlouholetý hráč FK
Olympie Zdice Ladislav SKLENÁŘ jubilejní 50.
narozeniny.
Výbor oddílu FK Olympie Zdice mu tímto přeje
hodně zdraví a pohody do dalších let.

Životní jubilea v měsíci dubnu oslaví:
96 let - Marie Spoustová, Zdice
92 let - Zdeňka Smutná, Zdice
89 let - Marie Humlová, Zdice
88 let - Libuše Nováková, Zdice
86 let - Anna Maříková, Černín
86 let - Zdeňka Kocmanová, Zdice
85 let - Františka Tomanová, Zdice
85 let - Jiří Procházka, Zdice
85 let - Izidor Káčerík, Zdice
84 let - Miloslav Puchmeltr, Zdice
83 let - Květoslava Ježková, Zdice
82 let - Anna Richterová, Zdice
81 let - Marie Valešová, Zdice
81 let - Jiřina Štochlová, Zdice
81 let - Jarmila Šprincová, Zdice
81 let - Jaroslava Ciprová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika MěÚ a SPOZ ve Zdicích

❁❁❁❁❁
Dne 30. března 2005 oslavil krásných 70 let pan
Zdeněk HOŠEK ze Zdic.
Do dalších let přejí hodně
zdraví manželka, Zdeňka
a Josef s rodinami a vnoučata.

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM DUBEN 2005
So 2. 4. ŽRALOK V HLAVĚ, vstupné 55,- Kč.
Oldřich Kaiser v laskavém filmu o šílenství v nás
a kolem nás. Začátek 17.30 hod.
So 9. 4. SAMETOVÍ VRAZI, vstupné 60 ,- Kč.
Příběh je volně inspirovaný prvním z velkých
kriminálních případů polistopadové doby, tzv.
Orlickými vraždami. Začátek 17.30 hod.
Přístupno od 15 let.
So 16. 4. ALEXANDER VELIKÝ, vstupné
60,- Kč. Historický velkofilm režiséra Olivera
Stonea. Začátek 17.30 hod.
Přístupno od 12 let.
So 23. 4. SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ,
vstupné 60,- Kč. Animované dobrodružství pro
nejmenší. Začátek 17.30 hod.
So 30. 4. SMÍM PROSIT?, vstupné 60,- Kč.
Romantická hudební komedie.
Přístupno od 12 let.

NARODILI SE
11. 2. Tereza Vokáčová, Zdice
19. 2. Kateřina Krausová, Zdice
7. 3. Adam Fikar, Černín

Dne 31. března 2005 by se
dožil 70 let pan Josef JUROK
ze Zdic.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Manželka a dcery s rodinami.
❁❁❁❁❁

Dne 22. dubna uplyne 30 let
od úmrtí pana Josefa DUŠÁNKA,
učitele hudby a regenschoriho.
Za vzpomínku děkují synové
s rodinami.
❁❁❁❁❁

Dne 20. dubna 2005 tomu
bude 10 let, kdy nás navždy
opustila paní Marta ZBAHNOVÁ
z Knížkovic.
Za společnou vzpomínku děkuje rodina Zbahnova a Merhautova.
❁❁❁❁❁

OPUSTILI NÁS
13. 2. Milada Řehtáčková, Zdice
13. 2. Josef Barták, Zdice
18. 2. Ludmila Švejkarová

VZPOMÍNKA

84 let
50 let
90 let

Dne 5. dubna 2005 uplyne
rok od úmrtí pana Jiříka
KOŠŤÁLKA.
Vzpomíná manželka a synové s rodinami.

SPOLEâENSK¯ KLUB ZDICE VÁS ZVE
Koncert HELIGONKY - sobota 9. dubna od 18
hodin - příjemné posezení, tanec a dobrá nálada vstupné 50,- Kč.
Zábavný pořad "Pepšou" Josefa Aloise
Náhlovského a Josefa Mladého - neděle 17. dubna od 19 hodin - vstupné 160,- Kč
Zájezd do Komorního divadla v Plzni na komedii Antonína Procházky "PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU" - odjezd ze Zdic
v sobotu 23. dubna v 17 hodin - cena včetně autobusu 250,- Kč.

Předprodej vstupenek na akce: Spol. dům Zdice
po - čt 7 - 15.30 hod. a pá 6 - 14.30 hod., tel.:
311 685 186, 603 382 191.
POZOR ZMĚNA!
Tradiční jarní koncert přesunut na středu
4. května od 18 hod.
Zájezdy na muzikál "Tři mušketýři" (8. a 21.
dubna) jsou vyprodány!
Prodejní akce ve SD Zdice - 5., 7., 8., 12., 14.,
19., 22. a 26. dubna.
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Slavná doba Ïeleza pod Kru‰nou Horou
Významným písmem do historie českého hornictví a hutnictví se zapsaly doly a hutě v Novém
Jáchymově. Ještě na konci 18. století byly na
místě budoucí obce jen pole a pastviny. Zásluhou
Františka Gerstnera, ředitele pražské polytechniky a Františka Nittingera, ředitele fürstenberské huti v Nižboru, se zrodil nový moderní hutní
podnik v Novém Jáchymově, využívající blízkosti dolů na železnou rudu pod Krušnou Horou.
Do roku 1819 byl podnik vybudován u obce, do
té doby nesoucí název Jáchymovské údolí, následně přejmenované na Nový Jáchymov.
Náklad na vybudování novojáchymovských železáren činil 320 tisíc zlatých a roční výroba byla
stanovena na 920 tun železa. Železárny patřily
v I. polovině 19. století svým technickým řešením,
vybaveností a velikostí produkce k největším hutním podnikům v Evropě. V letech 1830 - 1835 se
podílely 14 % na celkové produkci surového železa
v Čechách a ještě v roce 1865 byly svojí výrobou na
2. místě za železárnami na Kladně. Dvě vysoké pece produkovaly podle záznamů z roku 1851 celkem
1 252 t surového železa a 1 022 t šedé litiny.
Kvalitní železná ruda z Krušné Hory byla po vytěžení ponechána na haldách, aby došlo k jejímu
přirozenému zvětrání. Postup rozpadu rudy však

byl zdlouhavý, a tak bylo později přikročeno k jejímu pražení za použití dřevouhelného mouru.
Rovněž novojáchymovská huť, jako ostatně většina
hutí na Podbrdsku, trpěla nedostatkem vody. Proto
musely být vybudovány nad Novým Jáchymovem
rybníky, napájené z Habrového potoka, jako nutné
rezervoáry vody pro vysoké pece a slévárny. Za
zmínku stojí i pokusy, zahájené v roce 1835,
s dmycháním horkého vzduchu do vysokých pecí
za pomoci parního dmychadla.
Novojáchymovské slévárny patřily k nejmodernějším v celé Evropě. Byly schopny odlévat velké
odlitky až do hmotnosti 5,6 t, což nebylo v té době
možné v žádné slévárně v Rakousko-Uherské monarchii. Triumfem dovednosti a odborné zdatnosti
novojáchymovských slevačů bylo odlití 17 m vysokého pomníku opatřeného českým lvem, rakouským orlem a dalšími náročnými reliéfy. Tento památník, postavený u obce Chabařovice na Teplicku
17. 8. 1825, na paměť vítězství vojsk Colloredo

Mansfelda nad Francouzi roku 1813, tam stojí dodnes.
Ve zdejší slévárně byly vytvořeny také drobné
a velice vkusné ozdoby z litiny, prsteny, brože, medailonky, těžítka, náušnice, kříže různých velikostí,
psací soupravy, umělecké předměty, plastiky, reliéfní portréty, busty, ale také kuchyňské nádobí. Dále
rozměrnější výrobky jako sochy, náhrobky, pomníky, pouliční svítilny, hřídele, kola, mostní oblouky,
kolejnice, roury, kamna až po konstrukci světově
známé vřídelní kolonády v Karlových Varech.
Výrobky slevačů z Nového Jáchymova byly
oceněny několika zlatými medailemi na průmyslových výstavách ve Vídni v roce 1845 a v Londýně
v roce 1851. Dokladem proslulosti železáren i sléváren byla osobní návštěva korunního prince
Ferdinanda dne 7. 6. 1820 a arciknížete Františka
Karla 18. 12. 1822. Výsledkem obou návštěv bylo
uznání a neskrývaný obdiv nad dílem, které se podařilo během několika let uskutečnit.
V roce 1842 byla v Novém Jáchymově uvedena
do provozu smaltovna litinového nádobí. Podnik
založili bratři Bartelmusové, majitelé již existující
smaltovny v Brně. Bílé smaltované zboží bylo odtud s velkým úspěchem expedováno do zemí celé
Evropy. Naopak z celé Evropy přijížděli do
Nového Jáchymova odborníci seznámit se s technologií této výroby. Jen za rok 1856 vyrobila smaltovna, podle Riegrova slovníku naučného, 930 t
nádobí v ceně 289 tisíc zlatých.
V souvislosti se zmínkou o rodině továrníka
Bartelmuse si zaslouží připomenout, že vychovatelem jeho dětí v letech 1856 až 1862 byl Dr.
Miroslav Tyrš. V Novém Jáchymově vytvořil kroužek gymnastů, sám s nimi aktivně cvičil a dotvářel
tělocvičnou soustavu spolu s českým názvoslovím.
S Jindřichem Fügnerem, který trávil veškerý svůj
volný čas v myslivně "Na králi" v obci Svaté, založili vlasteneckou a sportovní organizaci Sokol, která svými hromadnými cvičeními proslavila český
a později i slovenský národ v celém kulturním světě.
Postupné omezování hutní výroby v Novém
Jáchymově nastalo v druhé polovině 19. století, následkem velké hospodářské krize v letech 1863 až
1866. Dále k tomu přispěl nedostatek dřevěného
uhlí, vysoké náklady na dopravu, ale hlavně postupné vytlačování dosavadní technologie výroby
surového železa moderními velkokapacitními pecemi, které používaly k tavení rudy pevného vysokopecního koksu. Definitivní zánik jáchymovských hutí nastal po velké povodni v roce 1872,
spolu s příchodem další hospodářské krize, která
po tomto roce následovala. Dne 30. června roku
1877 byly vysoké pece definitivně zastaveny
a o rok později hutě zrušeny.
Na stráních Krušné Hory skončila hutní výroba,
která proslavila tento kraj po celé Evropě. Jen díky
velkému přírodnímu bohatství ležícímu v podzemí
důlní činnost nezanikla. Po létech hladových nastala opět léta štědřejší na práci i na lepší život obyvatel Nového Jáchymova a jeho okolí. Bohužel k tomu přispěly i dvě světové války a období války studené, vyvolávající zvýšenou potřebu hutního materiálu a s ní spojenou intenzivní těžbu železných rud.
V roce 1967 pak došlo k definitivnímu ukončení činnosti na všech pracovištích dolu Krušná
Hora. Vzhledem k ověřeným zásobám rudy v tomto ložisku však platí stejný závěr jako u dolu
Hrouda ve Zdicích. Najde-li se v budoucnu ekonomicky výhodný způsob těžby a vhodná technologie
pro obohacení rudy před její vsázkou do vysoké
pece, může tato lokalita ještě sehrát významnou roli v životě budoucích generací.
Josef Hůrka

Železné kříže pro hroby na hřbitově v Novém
Jáchymově vyrobily tamní slévárny.
Foto: Pavel Borecki.

Zdické
meteorologické
okénko
V měsíci únoru byly 4 jasné dny, 2 dny skoro
jasné, 4 dny polojasné, 3 dny oblačné, 3 dny
skoro zatažené a 12 dní zatažených. Celkem bylo 14 dní mrazivých s teplotou mezi - 0,1° C až
- 10° C a 7 dní arktických s teplotou pod - 10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 13° C 24. 2. (čtvrtek),
- 12° C 7. a 8. 2. (pondělí, úterý), - 11° C 23. 2.
(středa), - 10° C 6., 9., 28. 2. (neděle, středa, pondělí), - 9° C 10., 18. 2. (čtvrtek, pátek).
Nejchladnější den: pondělí 28. 2., kdy se teplota
pohybovala od - 3° C do - 10° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 9° C 12. 2. (sobota), 6°
C 11. 2. (pátek), 5° C 10., 13. 2. (čtvrtek, neděle).
Nejteplejší den: sobota 12. 2., kdy se teplota pohybovala od 3° C do 9° C.
Průměrná teplota za měsíc leden: - 1,16° C
Nejnižší tlak vzduchu: 967 milibarů, t.j. 725,3
torrů 13. a 14. 2. (neděle, pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1013 milibarů, t.j. 759,8
torrů 9. 2. (středa).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 14,00
l vody 11. 2. (pátek), 13,17 l vody 16. 2. (středa),
12,70 l vody 22. 2. (úterý).
Celkem v měsíci únoru napršelo a nasněžilo:
68,07 l vody na 1 m2.
Poznámka: Ve vánici 16. 2. (středa) napadalo 21
cm sněhu a 22. 2. (úterý) 19,5 cm sněhu.
Josef Hůrka

V˘stava k 60. v˘roãí
osvobození âSR
Klub vojenských historických vozidel Zdice
pořádá výstavu k 60. výročí osvobození ČSR
od fašistické armády. Výstava se koná ve výstavní síni Městského úřadu Zdice od 16. do
23. dubna 2005.
K vidění budou uniformy všech vojsk 2. světové války, jejich výstroj, výzbroj a autentické fotografie. Výstava bude zahájena v sobotu 16. dubna
2005 v 10 hod. ukázkou dobové techniky a vojsk
před radnicí. Vojenské občerstvení zajištěno.
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Sraz u KníÏkovic
Od 22. do 24. dubna se oblast hory Plešivec
u Knížkovic stane dějištěm fantasy - hry Ertren.
Jde o variantu tzv. Larpu (z anglického Live
Action Role Playing). Akce se zúčastni na sto
kostýmovaných hráčů z celé republiky.
Jde o hru v přírodě, kde se odvíjejí příběhy
a osudy mnoha smyšlených postav. Začátek je motivován krátkou povídkou, každý hráč se vžívá do
své role, ale jedná zcela samostatně. Proto výsledek
nelze předem odhadnout. Každého hráče čekají
kouzla, napětí, intriky, potyčky, obchodování a další kratochvíle, které jsou pro Ertren typické. Přísná
pravidla určují velikost zbraní (imitace historických) a techniku souboje, aby byla zajištěna dostatečná bezpečnost hráčů. Kostýmy, zbraně i úplňková noc, to vše vytvoří atmosféru této nevšední akce.
Každý návštěvník uvidí množství vlastnoručně
vyrobených kostýmů a zbraní, historický stan, roztržky a souboje hráčů. Bohužel ale není připraven
kulturní program pro tyto diváky.
Organizátoři - plzeňské sdružení Pilirion připravili tuto hru pro mladší hráče ve věku 12
- 18 let. Pokud vás tento článek zaujal a měli
byste zájem se Ertrenu zúčastnit, bez váhání se
ozvěte na e-mail: Tylai@seznam.cz, kde vám
poskytnou bližší informace.

Tenisové jaro
Po dlouhé zimě opět vykouklo sluníčko a začalo se snažit, aby nás zbavilo posledních sněhových
pozůstatků zimy. Už vykoukly i tenisové kurty,
které se tvářily celou zimu jako velká bílá pláň,
která nemá nic společného s tenisem. Odpočinková sezóna pro dvorce však neplatila pro naše tenisty a tenistky, kteří pod dohledem trenérů
vzorně trénovali v krytých halách a tělocvičnách.
Jak byli pilní, ukáže nastávající sportovní sezóna.
A teď malé ohlédnutí za tou minulou.
Umístění v celostátním žebříčku v r. 2004 v kategoriích:
Mladší žákyně: Veronika Matysová 140. místo,
15 bodů, Annette Schulzcová 735, 3 body,.
Mladší žáci: Jakub Kolebaba 98. místo, 25 bodů,
Vítek Johan 320. místo, 12 bodů, Ondřej Lipčák
326. místo, 9 bodů, Jan Heres 423. místo, 9 bodů,
Petr Mužík 1215. místo, 3 body.
Starší žákyně: Veronika Matysová 263. místo,
6 bodů, Markéta Bezuchová 475. místo, 4 body.
Starší žáci: Martin Zítek 275. místo, 9 bodů,
Jakub Kolebaba 320. místo, 9 bodů, Jan Hudeček
735. místo, 4 body, Jan Heres 801. místo, 3 body,
Vítek Johan 1063. místo, 3 body.
Dorostenky: Barbora Novotná 402. místo, 4 body,
Eliška Miláčková 517. místo, 3 body.
Dorostenci: Miroslav Matyáš 174. místo, 12 bodů,
Kiril Jakovlev 217. místo, 12 bodů, Jan Pelouch
480. místo, 6 bodů, Jakub Kolebaba 791. místo, 4
body, Martin Zítek 1019. místo, 3 body, Libor
Kaufman 1065. místo, 3 body.
Také v tomto roce budou děti i dospělí reprezentovat Zdice na mistrovských soutěžích družstev. Jsou sestavena družstva mladších a starších
žáků, dorostu a družstvo dospělých ve skupině A i B.
Tento článek je míněn hlavně jako povzbuzení
našim dětem, které svůj volný čas věnují tomuto
sportu a nám rodičům, abychom to vydrželi a byli
rádi, že se naše ratolesti někde nepotulují.
Hodně úspěchů a hezkou hru přeje
Mirka Kolebabová.

Nabídka letních táborÛ pro dûti
Provozovatel: Společenský klub Zdice, Husova
369, 267 51 Zdice, tel. 311 685 186, 603 382 191.
Hlavní vedoucí: Přemysl Landa
Zdravotník: Václav Štípek
1. BĚH: sobota 2. 7. - sobota 16. 7. (14 dní)
Rekreační zařízení Letiny (10 km Blovice)
ubytování: chatky po 4 dětech, splachovací WC,
sprchy, umývárna, fotbalové, nohejbalové a volejbalové hřiště, hlavní jídelna, klubovna, táborová
prodejna. Zaměření tábora: sportovní a poznávací
činnost, koupání v nedalekém koupališti (1 km).
Odjezd: sobota 2. 7. ve 14 hod. - Zdice náměstí.
Příjezd: sobota 16. 7. v 15 hod. - Zdice náměstí
Cena: 3.100,- Kč.
2. BĚH: sobota 20. 8. - sobota 27. 8. (7 dní)
Rekreační zařízení Častoboř (12 km Sedlčany)

ubytování: v chatkách po 2, 3 a 4 dětech, splachovací WC, sprchy, umývárna, fotbalové, nohejbalové hřiště, jídelna, terasa, kiosek, táborová
prodejna. Zaměření tábora: sportovní a poznávací činnost, koupání v táboře - Vltava (50 m).
Odjezd: sobota 20. 8. ve 14 hod. - Zdice náměstí. Příjezd: sobota 27. 8. v 16 hod. - Zdice náměstí
Cena: dítě do 10 let 1.500,- Kč, dítě nad 10 let
1. 700,- Kč.
Závazné přihlášky možno vyzvednout ve
Společenském domě Zdice. Pozor!!! Omezený
počet dětí (1. běh - 80 dětí, 2. běh - 40 dětí).
Veškeré informace na tel. 311 685 186, 603 382 191
- pan Landa. Fotografie a informace také na
www. město-zdice.cz

Prstem po mapû
Pro zajímavost jsem hledal s vnučkou
Luckou na internetu obce a města obdobného
jména, jaké náleží našemu městu Zdice, nebo
obcím v jeho nejbližším okolí. Na pomoc jsme si
vzali ještě podrobnou vojenskou automapu z roku 1985. Internetová stránka věnovaná prezentaci obcí a měst totiž zaznamenává pouze obce
mající obecní nebo městské úřady, nikoliv obce
a osady, které jsou jejich součástí, jako je tomu
v případě Černína a Knížkovic.
Obdobný název náležející našemu městu se jako
samostatná obec, či město v Česku nevyskytuje.
Naopak Nezdice se 170 obyvateli najdete u Přeštic,
druhé pak s 420 obyvateli u města Kašperské Hory.
Obě obce jsou na okrese Klatovy.
Obec Černín naleznete na Moravě u Moravských Budějovic, s počtem obyvatel 156.
V okrese Kutná Hora u Zbraslavic naleznete obec
Černíny se 417 obyvateli.
Druhou Chodouň, Bavoryni, Chlustinu, nebo
Knížkovice na internetové stránce už nenajdete
a obdobná jména těchto obcí nejsou uvedena ani ve
vojenských mapách. Není vyloučeno, že někde
existují jen jako místní názvy, které jsou součástí
větší obce, nebo města. Pro zajímavost existují
u Roudnice nad Labem Chodouny. To je ale název
obce blízký naší Chodouni.

Obec Stašov, která má 304 obyvatel, ještě najdete
u Poličky v okrese Svitavy s 240 obyvateli.
Hostašovice se 700 obyvateli najdete u Kojetína na
okrese Nový Jičín. To je už ale jméno odvozené.
Také sousední Hředle s 316 obyvateli mají obec stejného jména na okrese Rakovník s 556 obyvateli.
Ani obec Levín není uvedena samostatně, neboť
je součástí Králova Dvora. Má však své dvojníky u
Chlumce nad Cidlinou a u Českých Budějovic.
Další Levín s 85 obyvateli najdete v blízkosti
Ústěka, na okrese Litoměřice.
Obdobně nejsou uvedeny Popovice, které jsou
rovněž součástí Králova Dvora. Je to však název,
který se v České republice opakuje snad nejvíce.
Popovice s 258 obyvateli najdete v blízkosti
Vlašimi na okrese Benešov, s 221 obyvateli na
okrese Brno - Venkov. V témže okrese najdete
i Vysoké Popovice s 589 obyvateli. Další Popovice
jsou v blízkosti Brandýsa nad Labem a u Uněšova
za Plzní. Popovice se také nachází poblíž Týna nad
Vltavou a s 1 038 obyvateli na okrese Uherské
Hradiště. Nesmíme zapomenout ani na Velké
Popovice s 1 703 obyvateli na okrese Praha Východ, spolu se známým pivovarem.
Máte-li podrobnou mapu České republiky a chvilku volného času, pokuste se vyjmenované obce najít.
Přesvědčíte se, že jsou tam opravdu všechny.
Josef Hůrka

Pﬁípravné zápasy FK Olympie Zdice
"A" mužstvo sehrálo v lednu turnaj registrovaných týmů ČSFS. Turnaj se hrál na umělé ploše
v areálu TJ Lokomotiva Zdice. Zde mužstvo odehrálo celkem sedm utkání, z toho prohrálo pouze
jeden zápas. Vítězem turnaje se stalo mužstvo Tetína, druhé místo obsadila domácí Olympie Zdice
a na třetím místě skončil dorost Hořovic.
Na velkých hřištích odehrálo "A" mužstvo jen dva zápasy, na Spartě Doly Kladno prohrálo 2 : 5, branky Olympie dali Hrudka a Kment. Ve druhém přípravném zápase v Mníšku "A" mužstvo vyhrálo po přesvědčivém výkonu 8 : 1. Tři přípravná utkání byla kvůli špatnému počasí zrušena. Poslední přípravné utkání sehrálo "A" mužstvo na umělé ploše v areálu TJ Lokomotiva Zdice proti Zbirohu. Toto utkání
Olympie vyhrála 8 : 5.
"B" mužstvo odehrálo v zimní přípravě dva přípravné zápasy. V obou utkáních bylo mužstvo doplněno o několik dorostenců. V Chodouni "B" mužstvo prohrálo 2 : 4. Na umělé ploše v areálu TJ Lokomotiva
Zdice potom porazilo "B" mužstvo Stašov vysoko 10 : 3.
Pavel Dušánek
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Kyvor lékaﬁsk˘
Řeklo by se, že z botanického hlediska nemůže být železniční trať pro člověka vůbec zajímavá. Ve skutečnosti je to veliký omyl, neboť na
uměle vytvořených svazích železniční tratě najdou domov rostliny, které na jiných místech
v krajině již dávno přestaly existovat. Tvrdí to
známý a v odborných kruzích uznávaný český
botanik pan doktor Václav Větvička.
Jako příklad uvádí, že na železničním viaduktu
ve Žloukovicích, který v letech 1874 - 75 stavěli
italští dělníci, se objevila ve spárách mezi kameny
vzácná kapradina - kyvor lékařský (Ceterach officinalis). Tato suchomilná a teplo milující rostlina
má svůj domov v jižní Evropě. Do Žloukovic ji
dělníci přivezli z Itálie a zde ji zasadili. Vzhledem
k tomu, že roste mezi velkým kamením, ve skalních rozsedlinách, nebo ve zdech starých domů,
zasadili ji do spár kamenných podpěr železničního
viaduktu. Proč tak učinili a k čemu ji používali, lze
se jen domnívat. Podle Mattioliho Herbáře z roku

1596 ji tehdejší lékaři používali k léčení rozličných
chorob a neduhů. Listí ve víně vařené a následně
pité zapuzuje řezavku močovodu, léčí nekontrolovatelný únik moči, žloutenku, škytavku krotí
a kámen lomí.
Po celá dlouhá desetiletí tady kyvor žil a rostl.
Konec této vzácné rostlině učinil až rok 1964, kdy
došlo na opravu viaduktu. Naši dělníci každou spáru mezi kameny vyškrábali a vzniklý prostor vyplnili betonovou maltou. Vzácný kyvor tak opustil
údolí řeky Berounky.
Případ kyvoru lékařského potvrzuje ještě jednu
skutečnost, že totiž moderní stavby člověka, jako
jsou železnice, dálnice, vodní přehrady, nemusí být
nutně v rozporu s přírodou, jak to tvrdí někteří nekompromisní ochránci přírody. Může tomu být
právě naopak.
Kyvor lékařský se k nám vrátil po pádu železné
opony jako kapradí na skalkách botaniků, kteří si
jej přivezli z pobytu ve státech jižní Evropy. Tato
drobná rostlina se tak stala živým příkladem spolupráce evropských národů nejen v době dávno minulé, ale i v čase přítomném.
Josef Hůrka

VÍTEJTE V REGIONU
S LEVNĚJŠÍM
POVINNÝM RUČENÍM
osobní automobily

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

V˘uka a douãování
nûmeckého a ãeského jazyka

Tel. 602 215 561
POZVÁNKA
ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA
va‰eho zdravotního stavu
Z OâNÍ DUHOVKY ZDARMA
• návrh bylinné léãby
KDE: DIA RACIO,
PALACKÉHO NÁM. 3, ZDICE
KDY: VE âTVRTEK 28. 4.
Domluvte si pﬁesn˘ ãas náv‰tûvy!
OBJEDNÁVKY NA TEL.: 603 533 453
NEBO V PRODEJNù

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

pojistné na rok 2005

2 627 Kč
3 721 Kč
5 881 Kč

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

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

Obraťte se na naše pojišťovací poradce:

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

Stojíme při Vás
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Aerobní cviãení
s therabandem,
s overballem, poweryoga
od 14. bﬁezna kaÏdé pondûlí
od 20 hodin v 1. Z· Hoﬁovice
Tel.: 737 864 039, www.vojta palek.com

H O T E L aE M I L L Y
S TA R O P R A M E N
pro Vás pﬁipravili na mûsíc duben
soutûÏ

"LOSOVÁNÍ ÚâTENEK"

KaÏd˘ t˘den vylosování jedné úãtenky.
V˘herce získá konzumaci nápojÛ a
jídla v hodnotû úãtenky ZDARMA!!!
1. 4. Pátek - K tanci a poslechu
reprodukovaná hudba (disco)
4. 4. - 6. 4. - Dny italské kuchynû
8. 4. Pátek - Posezení s dechovkou
(harmonika)
15. 4. Pátek - Nûco pro pány
STRIPT¯Z
22. 4. Pátek - K tanci a poslechu
reprodukovaná hudba (disco)
29. 4. Pátek - âarodûjnické disco
30. 4. - 31. 4. - âarodûjnické menu

Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e
Zdice - naproti cukrárnû
NIKDE NENÍ LEVNùJI
TO TU JE·Tù NEBYLO:
Eidam cihla - 99,90 • Rohlíky Beroun - 1,20
Olej - 22,90 • Pa‰tiky - 4,90 • Rama - 29,90
2 l Limo - 5,90 • 1,5 l Voda - 3,90
2 l Multivitamin - 6,90 • Máslo - 23,90
Tûstoviny - 6,90 • Pivo Mû‰Èan - 4,90
Keãup - 9,90 • Keãup 500 g - 16,90
Chips - 7,90 • Perníky - 3,90 • Pi‰koty - 7,90
Kuﬁecí prsa - 109,90 • Ara‰ídy - 5,90
10 druhÛ su‰enek za 4,90 • Káva - 3,90
Káva Paloma 250 g - 23,90 • Cukr - 22,90
Mouka - 7,90 • Okurky - 18,90
Tav. s˘ry - 19,90 • Jahody - 11,90
Víno 1 l - 23,90 • Víno 1 l sklo - 39,90
Kabanos - 49,90 • Gothaj - 49,90
Párky - 49,90 • ·unka - 89,90
Konzervy pro psy a koãky - 10,90
WC papír - 2,90 • Jar 1 l - 12,90
Granule pro psy 8 kg - 136,90
Granule pro koãky 2 kg - 54,90

MASÉRSKÉ SLUŽBY
Mgr. Michal Babor
Pro klienty zdravotní
pojišťovny Metal Aliance
masáže zdarma.
Zdravotní středisko Zdice
Tel.: 602 215 561

Pozvání do pﬁírody
Odbor KČT Lokomotiva Zdice zve všechny
příznivce turistiky, milovníky přírody a hlavně
veškerou mládež na 15. ročník dálkového pochodu a cyklojízdy "Hájemství zelené", který se
koná v sobotu 16. dubna
Start pochodu: sportovní hala TJ Lokomotiva
Zdice
Pěší trasy startují:
trasy 50, 45, 40 km
6 - 7 hod.
trasy 35 a 30 km
7 - 8 hod.
trasy 25, 20, 15 a 9 km 8 - 10 hod.
Cyklotrasy startují:
trasy 55 a 45 km
8 - 9 hod.
trasa 25 km
9 - 10 hod.
Při prezentaci obdrží každý účastník startovní
průkaz s popisem tras. Cíl pochodu je v místě startu otevřen do 18 hodin. V cíli obdrží každý účastník diplom s příležitostným razítkem.
Na setkání s vámi se na některé z uvedených tras
těší pořadatelé z KČT TJ Lokomotiva Zdice.

Hledáme skladnici
do skladu ve Zdicích
PoÏadavky: práce na PC
dobré vystupování

Kontakt tel.: 603 109 040

Firma Auto CB
pﬁichystala tradiãní
jarní prohlídky
Tradiční jarní servisní prohlídky přichystala
v těchto dnech pro své zákazníky společnost
Auto CB, která je největším prodejcem a zároveň servisním střediskem vozů Škoda v západočeském regionu. Váš vůz odborníci zkontrolují nejen
v areálu na Tovární tř. 502
v Žebráku, ale stejné služby nabízejí také provozovny v Plzni,
Přešticích a Rokycanech.
Akce potrvá měsíc, tedy do poloviny dubna. Podle majitele
společnosti Auto CB Bohumila Červenky (na
snímku) si může každý motorista jarní servisní prohlídku objednat. "Šance vybrat si termín, který zákazníkovi plně vyhovuje, není při servisních záležitostech tohoto typu obvyklá. Většinou se odehrávají v rámci jednoho víkendu bez možnosti zvolit si
ideální čas," konstatuje Bohumil Červenka.
Mechanici firmy Auto CB v rámci jarní servisní
prohlídky důkladně zkontrolují například podvozek, výfukovou a brzdovou soustavu, akumulátory
či karoserii. Po náročném zimním provozu je totiž
často nutné ochránit ji před korozí.
Velmi rychle se blíží také optimální čas na
výměnu pneumatik nebo celých kol ze zimních
na letní. Společnost Auto CB disponuje špičkově
vybaveným pneuservisem. "V této oblasti poskytujeme komplexní služby za velice výhodných podmínek. Zákazníkům je pochopitelně
k dispozici i bohatý sortiment nových letních
pneumatik," podotýká Bohumil Červenka.
Firma Auto CB nabízí ve svém plzeňském
areálu na Nepomucké třídě 119 už zhruba dva
týdny kromě škodovek také progresivní jihokorejské vozy SsangYong. O automobily, z nichž
převážná většina patří do kategorie SUV (sportovně-užitkových vozů), je obrovský zájem. "Je
to tím, že jsou velice kvalitní a přitom cenově
dostupné," vysvětluje Bohumil Červenka.
"Hledali jsme méně tradičního výrobce mimo
Evropu. Chtěli jsme totiž rozšířit náš dosud čistě škodovácký sortiment o vozidla jiné kategorie.
To naprosto splňuje firma SsangYong, která se
zaměřuje na sportovně-užitkové vozy s pohonem
všech čtyř kol," uvádí Bohumil Červenka. Za
příklad může sloužit nejprodávanější model SsangYong Rexton. "Ve své kategorii je cenově
bezkonkurenční. Přitom je to vůz vhodný do obtížného terénu i na cestu do divadla," uzavírá.

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

www: infocredit-reality.cz
736 673 909
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