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S K Z I C H OV E C P O S TO U P I L D O O K R E S N Í H O
PŘEBORU !!
Výjimečného úspěchu dosáhli fotbalisté SK Zichovec, kdyţ právě končící úspěšnou sezónu 2010/2011 završili historickým postupem do okresního přeboru. O jejich postupu, o který soupeřili po celou sezónu
s Otvovicemi, se rozhodlo aţ v úplně posledním kole. Klubu se tak podařilo po devíti letech od otevření
zrekonstruovaného hřiště, během kterých dvakrát postoupil do vyšší soutěţe, naplnit svoji vizi o postupu
mezi nejlepší fotbalové týmy okresu Kladno. Pro naše fotbalisty je postup i odměnou za třináctiletou koncepční práci s mládeţí. Děkujeme a gratulujeme. Více informací o SK Zichovec naleznete na straně 2 a 3.
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Váţení občané a hosté dnešních fotbalových slavností,
ruku na srdce, kdo z nás si v květnu 1999, kdy jsme v zastupitelstvu schvalovali přejmenování fotbalového klubu na SK
Zichovec pomyslel, ţe o dvanáct let později budeme slavit historický postup do okresního přeboru. Vţdyť tehdy jsme
řešili úplně jiné problémy. Jako kabiny nám slouţila stavební buňka, jako tribuna pár laviček a o kvalitě zichoveckého
hřiště, které se sekalo jednou měsíčně, se vyprávěly legendy. Tehdy jsme také zakládali druţstvo ţáků SK Zichovec.
Tento geniální tah způsobil, ţe se do dění zapojili skutečně všichni
občané, kaţdý zde měl svého "koně" a logicky se finančně zapojila i
obec. Historie SK Bílichov je obdivuhodná, myslím, ţe jsme tuto
dlouholetou tradici důstojně převzali a rozvinuli, ţe o našem fotbalu
a zázemí se dnes mluví na Kladensku s obdivem a respektem. Rád
bych proto poděkoval všem hráčům, trenérům, funkcionářům, sponzorům a těm, co neúnavně zabezpečují provozuschopnost sportovního areálu a související sluţby pro hráče a fanoušky. Děkuji za vaši
obětavou, systematickou a dlouhodobou práci, vzornou reprezentaci
obce a za to, ţe šíříte pozitivní obraz Zichovce. Přeji všem hráčům
pevné zdraví, trenérům pevné nervy a funkcionářům dostatek financí. starosta obce Ivan Husák.

Č E RVE N 2 0 1 1

W WW . Z IC HOVE C . C Z

P Ř E D S TAV U J E M E S K Z I C H OV E C
V letošním roce se konají jubilejní X. Letní fotbalové slavnosti. Po staré gardě Slávie Praha, hokejistech Kladna, Amfoře, Kozlovně Ládi Vízka, Jágr teamu, staré gardě Bohemians Praha 1905, opětovně Amfoře, staré gardě Dukly Praha
a hokejistech Karlových Varů, přivítáme na našem hřišti
jedenáctku fotbalových internacionálů, bývalých fotbalových
reprezentantů ČR, resp. ČSSR.
Vyuţijme letošního jubilea a poohlédněme se krátce do historie našeho fotbalového klubu, který za dva roky oslaví své
úctyhodné osmdesátiny a připomeňme si několik důleţitých
milníků z historie našeho klubu, jak jsou zapsány v kronice.
Vůbec první zápas se hrál v roce 1932 na poli pana Stehlíka
v Bílichově, č.p. 7, u Kapličky. Byl to přátelský zápas se SK
Poplze, s výsledkem 6:3.
Oficiálně zahájil náš klub, pod názvem Sokol Bílichov, svoji
činnost v roce 1933, po získání pozemku na hřiště nad Zichovcem. První ustanovující schůze se konala v hostinci
pana V.Krunta a předsedou byl zvolen A.Šlégr, jednatelem

B muţstvo si s tím hlavu lámat nemuselo. Navíc nové slušivé dresy
k focení přímo nabádaly.

V.Görtler, zapisovatelem K.Šlégr, pokladníkem J.Fraj. Nejagilnějším členem výboru byl prof. Miloslav Görtler, který
bydlel v Praze, ale u všech členů výboru měl velkou autoritu.
K prvnímu mistrovskému zápasu nastoupil Sokol Bílichov
ve Vršovicích u Loun, kde vyhrál 9:2. K historicky prvnímu
mistrovskému zápasu nastoupili: v brance A.Richtr, hráči
J.Stehlík, J.Balej, M.Görtler, R.Šlégr, F.Höfner, V.Bártka,
J.Toman, J.Skůra, Snop, J.Skopový, L.Pánek, J.Dlouhý,
J.Spilka, F.Najman, V.Průša, J.Šourek, Husník, Hora.
Počátek šedesátých let zastihl SK Bílichov ve velkém útlumu. V roce 1964 pro nedostatek peněţních prostředků odstoupil dokonce ze soutěţe. Dne 24.3.1965 se v hostinci
Jednoty v Bílichově konala ustavující schůze Tělovýchovné
jednoty Sokol Bílichov. Byl zvolen výbor ve sloţení Karel
Papík (předseda), Josef Průša (místopředseda), Ing. Václav
Baňka (jednatel), Karel Šlégr (hospodář), Josef Hartman

A muţstvo na zimní přípravě, kterou absolvovalo na
umělé trávě v Lounech. Během jarních mistrovských
bojů se jiţ muţstvo z fotbalové pověrčivosti před
zápasem raději nefotilo.

(zapisovatel), Josef Toms a Josef Válek (správci hřiště),
Václav Krahulík (zpravodaj), Josef Krahulík (vedoucí
oddílu), V.Görtler, V.Ţoha, L.Čeněk, J.Fraj, K.Toms,
R.Benda, Vl.Čermák, F.Zíma (členové výboru).
Hřiště, na kterém se hrálo od zaloţení klubu, pomalu
dosluhovalo a ve druhé polovině devadesátých let minulého století dokonce hrozilo jeho uzavření.
Zlom nastal v roce 1999, kdy valná hromada Sokola
Bílichov rozhodla o přejmenovaní klubu ze Sokola Bílichov na SK Zichovec a tím došlo nejen k záchraně kopané v našem klubu, ale v pravém slova smyslu k jeho
rozkvětu. Ustanoven byl nový výbor sloţen převáţně
z občanů Zichovce – Luděk Toms (předseda), Ing. Václav Baňka (místopředseda), Ing. Jan Husák st., Stanislav
Martinovský, Jaroslav Janoušek, Ladislav Novák, Pavel
Bernášek, Ing. Jiří Baňka (členové výboru).
Hřiště prošlo rekonstrukcí s výstavbou nových kabin.
Především z iniciativy Ing. Václava Baňky se klub

To je dětí! Přípravka se v letošním roce do jedné kabiny
nevešla.
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zaměřil na vychovávání mladých fotbalistů a byla postupně zaloţena
tři mládeţnická druţstva (přípravka, ţáci a dorost).
V roce 2004 se podařilo muţstvu dospělých postoupit do III.třídy a
tento úspěch postupně napodobilo i muţstvo ţáků a dorostu, která
obě postoupila do okresního přeboru.
Další fotbalový boom přinesl rok 2007, kdy bylo zaloţeno druhé
muţstvo dospělých a náš klub tak v mistrovských soutěţích Kladenska měl od sezóny 2007/2008 přihlášeno pět (!) svých muţstev a
k tomu k příleţitostným zápasům nastupující starou gardu.
A pojďme k současnosti.
Po zmiňovaném postupu druţstva dospělých do III. třídy v roce 2004
se naše první muţstvo v posledních třech letech pohybovalo
v horních patrech tabulky a v letošním roce dostoupalo na samotný
vrchol a náš klub tak slaví historický postup muţstva dospělých mezi
fotbalovou elitu Kladenska – do okresního přeboru!

Naši ţáci se vydali reprezentovat Zichovec aţ do
Francie.

Naši nejmenší fotbalisté (přípravka) se během
sezóny rozrostli na počet 25 hráčů. Tento rekordní počet dětí ve věku od pěti do deseti let
vedl k rozdělení přípravky na mladší a starší. Ti
mladší se zatím v rámci tréninků seznamují
s míčem a učí se základním fotbalovým dovednostem, zatímco starší hrají pravidelně přátelské
zápasy.
Ve výčtu našich muţstev v letošním roce chyběl
dorost, který nebyl pro nedostatek hráčů přihlášen do mistrovské soutěţe, ale reálně se jeví jeho
přihlášení pro ročník nadcházející.
Co říci závěrem.

Společná fotka z postupové oslavy

A byl to postup nečekaný. Jiţ první polovina sezóny dávala tušit, ţe
se musí se Zichovcem v boji o postup do přeboru počítat. Pětibodovou ztrátu na vedoucí Otvovice tým smazal a na dvě kola si Zichovec vyzkoušel vedení tabulky. Poté přišly dva zápasy ve Vraném a
Černuci a vidina postupu se zdála být ztracena. Jenţe v posledním
kole tým vyhrál na horké půdě v Tuřanech a lídr z Otvovic klopýtl
prohrou doma s Pozdní a senzační postup byl na světě! Postup je
odměnou za dlouholetou koncepční práci v Zichovci, neboť hlavní
fotbalové opory muţstva prošli mládeţnickými muţstvy našeho klubu a jsou našimi odchovanci. Je to odměna i pro všechny současné
či bývalé trenéry, kteří prošli naším klubem.
Rovněţ druhému B muţstvu dospělých se končící sezóna vydařila,
čehoţ důkazem je čtvté místo z patnácti muţstev ve IV.třídě.
Naši ţáci skončili na třetím místě okresního přeboru Kladenska.
Podruhé se podívali i do Francie, kde se ve dnech 11. a 12. června
zúčastnili velkého mezinárodního turnaje za účasti 24 muţstev z celé
Evropy. Po postupu z kvalifikační skupiny hráli ve skupině o 9.-16.
místo ve které remizovali s FCH Coteaux (Švýcarsko) 0:0 a NK
Granciar (Chorvatsko) 1:1 a porazili Balaton Fuszfo (Maďarsko) 1:0.
Účast na turnaji spojili ţáci s prohlídkou Paříţe a pobřeţí Atlantského oceánu.

Určitě se sluší poděkovat všem hráčům, trenérům a funkcionářům v našem klubu za
jejich nadšení pro náš klub a za vzornou reprezentaci našeho klubu a obce.
Poděkování patří všem našim sponzorům a
obci Zichovec, v čele se starostou Ing. Husákem, za jejich přízeň a podporu, bez které
by kopaná dělat nešla.
Vám všem přejeme příjemný záţitek z jubilejních
X.Letních fotbalových slavností.
Vítejte u nás v okresně-přeborovém Zichovci.

(Jiří Baňka)

Trenér A mužstva Mansfeld dostává postupového hobla na
pozápasové oslavě.
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Z E S P O L E Č E N S K É H O Ţ I V O TA O B C E
V uplynulých třech měsících se konalo v naší obci hned několik zajímavých kulturních a společenských událostí. V
následujících reportáţích se o většině z nich dozvíte více.

J A RNÍ B R IG ÁDA - 23. 4. 201 1
Tradiční jarní brigáda se letos nesla hlavně v duchu příprav na blíţící se oslavu pálení čarodějnic. I díky krásnému
počasí si ranní sraz nenechal ujít rekordní počet účastníků. Skupina se rozdělila na tři hlavní tábory. První tábor se
pustil do zvelebování prostoru kolem bývalé hasičské zbrojnice, poţární nádrţe, hřiště a přilehlého prostoru. Druhý
tábor sloţený převáţně z členů SK Zichovec si vzal na starosti údrţbu fotbalového hřiště. Nový nátěr tak dostalo
zábradlí podél celého hřiště. Zbývající část se pohybovala v prostoru kromlechu, rybníka a hlavně rybářské bašty.
Rybářská bašta byla dokončena tak, aby mohla proběhnout slavnostní kolaudace o týden později, jak bylo přislíbeno.
Během brigády se podařilo dokončit i dřevěné molo, které symbolicky uzavřelo celou výstavbu bašty. Po dobře odvedené práci mohli všichni ochutnat vynikající uzené z udírny v rybářské baště. Všichni zúčastnění si opět zaslouţí
velkou pochvalu za svoje přispění pro lepší Zichovec. (TS)

PÁLENÍ ČARODĚJNIC - 30.4.2011
Letošní oslava pálení čarodějnic přinesla dvě novinky. Poprvé byla vyhlášena
čarodějná soutěţ a navíc byla oslava spojena s kolaudací rybářské bašty. Čarodějná soutěţ byla vyhlášena ve dvou kategoriích (o nejlepší ,,neţivou“ a ţivou
čarodějnici), bez omezení věku. Kdokoliv, kdo projíţděl v dubnu naší obcí,
mohl tedy spatřit velice povedené čarodějnice, zejména u Králových, kteří nakonec vyhráli. Večerní zábavy se naopak zúčastnilo několik velmi ţivých čarodějnic, tuto kategorii vyhrála Kristýna Kratochvílová. Hladký průběh oslav narušila pouze nepřízeň počasí a oslava musela být přesunuta z bašty do Kreditbaru. Tato malá komplikace nezpůsobila ţádné zhoršení výborné nálady, pouze
tradiční oheň byl zapálen aţ o den později .-) Čarodějnou soutěţí byla zaloţena
nová tradice a jiţ se těšíme na další ročník (TS)
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D Ě T S K Ý D E N - 2 8. 5 . 2 0 1 1
Závěr letošního školního roku si mohli všechny děti a samozřejmě i jejich rodiče zpříjemnit 28. května, kdy se
v Zichovci pořádal tradiční Dětský den.
Sešli jsme se ve 13.30 na fotbalovém hřišti SK Zichovec. S medvídětem mezi nás zavítal známý chovatel Jaroslav
Kaňa, kterého jsme mohli v květnu vidět ve známé talkshow Jana Krause, kde jsme se mimo jiné dozvěděli, ţe kromě
medvíděte chová ještě čtyři medvědy, lva a tygra. Děti si mohly medvíďátko pohladit a zahrnuly chovatele všetečnými
dotazy. A co zajímavého jsme zjistili? Medvídě se narodilo v lednu tohoto roku, do svých prvních narozenin bude váţit asi 100 kg a uţ letos v létě bude „hereckou“ hvězdou na filmovém natáčení.
V 15 hodin začala olympiáda, při které děti soutěţily v různých sportovních disciplínách jako např. skok daleký, běh a
hod. A hned poté uţ je čekalo plnění zábavných úkolů např. zatloukání hřebíků, pálkovaná, chůze na chůdách, hravý slon, a
spousta dalších. Na kaţdém stanovišti soutěţící obdrţeli malou
sladkou odměnu. Potom přišlo očekávané vyhlášení výsledků
olympiády, rozdávání diplomů, cen a památečních fotografií. Na
závěr náročného odpoledne následoval zaslouţený odpočinek
spojený s opékáním buřtů.
Dětský den se nám moc líbil a uţ se těšíme na další, který bude na
konci srpna jako rozloučení s prázdninami. Touto cestou bych
chtěla poděkovat všem těm, kdo pro naše děti tyto akce připravují
a také panu Šeinerovi za fotodokumentaci (foto na
www.zichovec.cz). (Petra Vágnerová)

RY B Á Ř S K É Z Á VO DY - 4. 6. 2 0 11
Přeloţení termínu tradičního Zichoveckého rybářského závodu
z května na červen se ukázalo jako velmi šťastné řešení. Nádherné
slunečné počasí přivítalo všechny účastníky závodu uţ v brzkých
ranních hodinách a vydrţelo celý den. Letošní, jiţ pátý ročník přilákal rekordní počet 41 soutěţících. Poprvé bylo veškeré zázemí soustředěno v naší nové rybářské baště, která jako hlavní stan obstála
na výbornou. U příleţitosti závodu bylo do rybníka vypuštěno několik jeseterů malých a jeseterů hvězdnatých. Po skončení závodu
a vyhlášení výsledků nám k dobré pohodě zahrála country kapela
a velmi pohodová atmosféra pokračovala aţ do pozdních večerních
(i ranních) hodin. Opět za rok nashledanou. (HK)
Výsledky závodu:
Největší kapr – Ondřej Husák – 66 cm
Ušlechtilá ryba:
1.místo – 319 cm – Ondřej Husák
2.místo – 311 cm – František Procházka
3.místo – 232 cm – Miroslav Müler
Bílá ryba:
1.místo – 2.578 cm – Martin Lapec
2.místo – 2.404 cm – Lukáš Vopršel
3.místo – 1.585 cm – Josef Slanař
Děti:
1.místo – 288 cm – Hynek Král
2.místo – 30 cm – Vojta Kratochvíl
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Situace kolem nového dětského hřiště u fotbalového hřiště postoupila do další fáze. I přesto, ţe se nepodařilo získat ţádnou z
moţných dotací, bylo rozhodnuto, ţe se dětské hřiště postaví ještě letos. Vhodným výběrem dodavatelů jednotlivých prvků a díky
přislíbení zajištění pomoci se stavbou z řad občanů a přátel obce,
dojde k výstavbě hřiště ještě během letošních prázdnin. Pokud
vše půjde hladce, bude hřiště funkční na druhý dětský den. (TS)

Ilustrační foto

R E V I TA L I Z A C E R Y B N Í K A A H O R N Í H O T O K U P O T O K A
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dále pokračovalo v jednaní o projektu revitalizace poţární nádrţe a horního
toku potoka. Bylo schváleno oslovení majitelů, kteří vlastní pozemky související s projektem. S vlastníky bude řešen
odkup pozemků. Následně se bude postupovat tak, aby obec mohla zaţádat o stavební povolení a poté o dotaci v
souladu s projektem. První viditelnou změnou pro občany je vykácení poškozených stromů za dětským hřištěm a
postupné vyčištění celé lokality. Velké díky za to patří Mírovi Sommerovi a Davidu Širmerovi, kteří opět poskytli
svou techniku a volný čas.
Zároveň byla při brigádě 12.6. znovu vyčištěna poţární nádrţ. Poděkovaní patří všem, kteří se zúčastnili.(TS)

Z J E D N Á N Í Z A S T U P I T E L S T VA O B C E
Zastupitelé se sešli na pravidelném zasedání zastupitelstva dne 5.4.2011 a 7.6.2011 . Přítomno bylo vţdy všech 9
zastupitelů.
usnesením číslo 12/2011 byla schválena OZV č. 1/2011 k zajištění udrţovaní čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně ţivotního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.
(kompletní znění vyhlášky naleznete na www.zichovec.cz)
usnesením číslo 13/2011 byla schválena OZV č. 2/2011, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob vyuţití zeleného kompostu k údrţbě a obnově veřejné zeleně na území obce
(kompletní znění vyhlášky naleznete na www.zichovec.cz)
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P Ř E D S TA V U J E M E Z I C H O V E C K O U K A P L I
Stejně jako minule představená restaurace a společenský sál, je KAPLE součástí nově budovaného Společenského centra obce.
Stavba o vnějších rozměrech 5 * 22 m je koncipována jako tvarově jednoduchý objekt s jedním hlavním
vnitřním prostorem kaple a navazujícím skladem (šatnou).
Součástí objektu je exteriérový vodní prvek dotvářející monumentálnost stavby.
Vnitřní prostor je otevřen aţ do krovu (bez kleštin), má půdorys 4,2 * 7 m a vnitřní výšku 8,4 m. Na východním štítu bude umístěn podsvícený kříţ z dubových
hranolů 20 * 20 cm. Kapacitu kaple odhadujeme na 30 - 40 sedících lidí + prostor pro účinkující. Průčelí kaple jsou
ustoupena směrem do interiéru a budou zvenku obloţena dřevěným provětrávaným obkladem (vizualizace). Na západní
průčelí bude osazen dvacetikilový zvon o průměru 280 mm. Tón tohoto zvonu si můţete poslechnout na internetových
stránkách: http://www.kovolitectvi.cz/katalog_cz.htm. Objem přilehlé vodní nádrţe bude 55 m3, voda bude chlorována a filtrována jako v rodinných bazénech. Součástí bude také fontána ve tvaru tří hladkých nasvícených sloupců
vody tryskajících do výšky 2 metrů. Lze předpokládat, ţe hosté vracející se z nedalekého pivovaru budou toto zařízení v
letních měsících hojně vyuţívat :-).
Ze statických důvodů (špatné podloţí) je kaple řešena jako ţelezobetonový monoblok. Není zateplena, v případě potřeby se počítá s lokálním elektrickým nebo plynovým topením. Tento objekt byl při ţádosti o dotaci vyloučen z
uznatelných nákladů, tudíţ jsme nemuseli čekat na verdikt dotační komise (který není znám dodnes) a mohli jsme začít stavět. Dokončení předpokládáme v srpnu 2011. Zatím neplánujeme vysvěcení, v případě konání mše lze kapli (oltář) vysvětit jednorázově před konáním tohoto liturgického obřadu.
Investorem Společenského centra obce i kaple je 1.Zichovecká s.r.o. Počítá se s tím, ţe objekt bude v denních
hodinách volně přístupný veřejnosti a bude také zdarma k
disposici obci a občanským sdruţením pro pořádání nejrůznějších kulturních a společenských akcí komorního charakteru (IH)

BYLY ZAREGISTROVÁNY 4 OCHRANNÉ ZNÁMKY PRO
ZICHOVE CKÉ P IVO
Sdělujeme vám, že Úřad průmyslového vlastnictví ČR kladně ukončil věcný průzkum přihlášek národních
ochranných známek a pro zichovecké pivo zaregistroval tyto názvy: pro světlou jedenáctku název "SOKOLÍK",
polotmavá dvanáctka bude mít název "KRAHULÍK", černá třináctka se bude jmenovat "MOTÁK" a prémiové sváteční vícestupňové pivo ponese název "MAGOR". Ve slovníku cizích slov je toto slovo definováno jako "blázen a
pomatenec", přiléhavá to charakteristika pro člověka, který přežene konzumaci tohoto silného pěnivého moku :-)))
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O D PA D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í
Váţení spoluobčané, předem bych chtěl poděkovat všem, kteří se v naší obci zapojili do tříděného sběru odpadů. Za
první tři měsíce roku 2011 bylo vyseparováno celkem 1626 kg papíru, 1022 kg plastů, 949 kg skleněných obalů a 32
kg kompozitních obalů (nápojových kartonů). Na obec se 116 obyvateli je to podle mě výborný výsledek. A pro ty,
kdo ještě netřídí ? Neházejte nápojové kartony do směsného komunálního odpadu nebo do kamen. Přidejte se, buďte moderní a třiďte nápojové kartony. Díky odměnám ze spol. EKO-KOM za třídění vyuţitelných sloţek odpadů na
tom vyděláme jako obec všichni.
Jelikoţ nejméně ze všech tříděných surovin jsme vyseparovali nápojových kartonů, tak
si tuto v dnešní době oblíbenou surovinu krátce představíme. Díky moderním technologiím jsou nápojové kartony 100% recyklovatelné a proto šetrné k ţivotnímu prostředí. Nápojové kartony, jako jsou obaly od mléka, vína, dţusů apod., jsou cennou surovinou. Obsahují velké mnoţství vysoce kvalitního papíru, polyetylen a některé i hliník.
V současné době se recyklují dvěma způsoby. Jedním způsobem je rozvlákňování kartonů a recyklace stejně jako u sběrového papíru (hliníková sloţka spolu s polyetylenem se energeticky vyuţívá při výrobě tepla a páry). Druhým způsobem zpracování je
vyuţití ve stavebnictví, kdy se kartony rozdrtí a lisují do stavebních desek a panelů.
Nápojové kartony v naší obci sbíráme do oranţových pytlů, do kterých bychom je
měli vkládat vypláchnuté, vyprázdněné a zmáčknuté.
Na závěr ještě trochu „nudné“ statistiky společnosti EKO-KOM, dle které vytřídil kaţdý z nás v roce 2010 v průměru celkem 36,6 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Plně doufám, ţe se toto číslo bude v budoucnu jen a
jen zvyšovat. (Pavel Rohla)

SBĚR VYSLOUŢILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Jak jistě víte, provozuje naše obec místo k odkládání vybraných sloţek odpadů, na kterém odebíráme od občanů zdarma mimo jiné i vyslouţilé elektrospotřebiče. Jelikoţ se nám za rok provozu tohoto místa podařilo sesbírat celkem
pěknou hromádku vyslouţilých elektrospotřebičů, plánujeme na konci července jejich odvoz k recyklaci. Z tohoto
důvodu prosím, pokud doma máte nějaký elektrospotřebič, který Vám, ať uţ z jakéhokoliv důvodu, neslouţí (televize
rádio, vysavač, mikrovlnka, holící strojek, telefon apod.), přineste ho na náš „sběrný dvůr“ nebo zavolejte. Rád si pro
něj přijedu. Bezplatný sběr vyslouţilých elektrospotřebičů bude po tomto svozu probíhat i nadále. (PR)

SBÍRKA NEPOTŘEBNÉHO OŠACENÍ
Minulý rok v listopadu proběhl sběr nepotřebného ošacení. Jelikoţ se tato akce setkala s velkým úspěchem a připomínám, ţe bylo vybráno více neţ 160 kg nepotřebného ošacení, které bylo předáno charitativní organizaci, nabízím vám
i letos moţnost odlehčit vašim šatním skříním a oblečení darovat. Stejně jako minulý rok prosím předávejte šatstvo
čisté, suché a pokud moţno v pytlích na místo určené k odkládání odpadů ve dnech otevírací doby nebo po domluvě
kdykoliv jindy a to do 13. srpna. Předem děkuji. (PR)
PLÁN AKCÍ: DĚTSKÝ DEN - Loučení s prázdninami
- termín, program bude upřesněn a včas budete informováni samostatnou pozvánkou

Příště se můţete těšit opět na informace ke třídění odpadu, krátké zprávy z kulturních akcí, rybářský sloupek
a další informace z lokality B1 a spoustu dalších novinek ze Zichovce.
Zpravodaj a veškeré informace naleznete na WWW.ZICHOVEC.CZ
Zichovecký zpravodaj vychází příleţitostně, minimálně 4x ročně. Je vydáván sponzorsky v nákladu min. 100 ks. Redakční rada:
šéfredaktor - Tomáš Soukup; zástupce - Ivan Husák; kultura - Lenka Kratochvílová; sport – Zbyněk Lomička; Rybářský spolek
– Hynek Král; korektor - Petra Vágnerová
Tisk: 1.Zichovecká s.r.o., distribuce: Ivan Linka nebo moţno vyzvednout v Kreditbaru Zichovec event. v elektronické podobě
na adrese http://www.zichovec.cz/informace-o-obci/soucasnost/zichovecky-zpravodaj.
Uzávěrka příštího čísla je 15.9. 2011 pro vydání říjen 2011.
Příspěvky předávejte v elektronické podobě (tomas.soukup@zichovec.cz) nebo na datových nosičích (čp. 51). Podepsané příspěvky od občanů vyjadřují jejich názory a nemusí být vţdy totoţné s názory redakce.

