Z I C H OV E C K Ý
Z P R AVO DA J
DUBEN 2 0 11

Dubnové pranostiky
Studený a mokrý duben plní sklepy
a sudy.
Když na Velký pátek hřmí, na poli
se urodí.
Prší-li o velikonočním Hodu, bude v
létě nouze o vodu.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíří.
Oznámení o způsobu výběru
místních poplatků za shromažďování a sběr odpadů a
poplatku ze psa
Vážení spoluobčané, do
31.5.2011 budou vybírány tyto
místní poplatky vyplývající
z obecně závazných vyhlášek č.
2/2010 a 3/2009:
Shromažďování a sběr odpadu:
Dospělá osoba s trvalým pobytem v obci: Kč 500,Nezletilá osoba s trvalým pobytem v obci: Kč 250,Poplatek za stavbu sloužící
k individuální rekreaci: Kč 250,Poplatek ze psa:
První pes: Kč 100,Druhý a každý další pes téhož
držitele: Kč 50,(Držitel psa, který je poživatelem
invalidního, starobního či vdovského
důchodu ,hradí poplatek ze psa
v poloviční výši.)
Způsob úhrady:
Bezhotovostně – na bankovní
účet obce – č. účtu
26822141/0100, jako variabilní
symbol uvádějte prosím číslo
domu.
V hotovosti – každé pondělí
v době od 17.00 do 21.00 hod
k mým rukám (č.p. 66) nebo
kdykoliv, kdy mne zastihnete
na č.p. 66 či po předchozí telefonické domluvě (tel.
776804380).
Petra Procházková,
tajemnice OÚ
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S L OV O S TA R O S T Y
Vážení občané,
omlazené zastupitelstvo pracovalo na plné obrátky i
v zimních měsících, máme
spoustu novinek, plníme proto
slib a přinášíme Vám nejdůležitější informace v dalším dubnovém vydání Zichoveckého
zpravodaje. V lednu jsme přivítali 5 nových občánků, v únoru
proběhl historicky nejúspěšnější
masopust, v průběhu března jsme
připravili a několikrát prodiskutovali Provozní řád rybářské bašty.
Vyřešili jsme také dosud neřešitelnou problematiku obecní kompostárny. Ke schválení do dubnového zastupitelstva jsou připraveny dvě nové obecně závazné
vyhlášky týkající se právě kompostárny a veřejného pořádku
v obci. Bezvadně funguje třídění
a sběr odpadů. Vyladili jsme
webové stránky obce, které byly
velmi pozitivně hodnoceny
v krajském kole soutěže „Zlatý
erb“. Dále byly zpracovány a
podány žádosti o dotaci na dostavbu kanalizace, ČOV a na
výstavbu dětského hřiště ve sportovním areálu SK Zichovec. Bylo
vydáno stavební povolení a do
konce dubna budou zahájeny
práce na výstavbě Společenského
a kulturního centra obce a inženýrských sítí v lokalitě B1.
K většině výše uvedených témat
najdete další informace uvnitř
zpravodaje.
Velmi dobře se ujaly také internetové průzkumy. Již v osmi
anketách jste se vyjadřovali
k různým tématům. Pozitivně jste
například hodnotili nové webové
stránky, dále jsme zjistili, že pro
většinu z Vás je dnes samozřejmé
třídění domovního odpadu, kladně jste se vyjádřili k Etickému
kodexu občana Zichovce.
V anketě „Jak byste řešili zvýšení
bezpečnosti chodců v obci?“ jste
preferovali zpomalovací prahy a
informační radary zobrazující
rychlost. Díky další anketě dnes
víme, že si většina z Vás nedává

novoroční předsevzetí :-). Ze
statistik a další ankety víme, že
denně navštěvuje naše stránky
více než 40 hostů. Myslím, že pro
mnohé byl překvapením výsledek
ankety o založení Sboru dobrovolných hasičů, kde se z 98 hlasujících vyjádřilo 47 pro a 51 proti.
Já osobně jsem čekal více hlasů
pro. V poslední anketě 45% hlasujících podpořilo koncept revitalizace koupaliště. Všem občanům
i ostatním návštěvníkům stránek
děkujeme za názory a pokusíme
se i nadále každý měsíc vyvěsit
novou anketu a mapovat tak
názory na aktuální témata.
A co nás čeká v příštích měsících? Nejbližší společenskou akcí
bude tradiční pálení čarodějnic,
letos opět 30. dubna :-), v tomto
roce navíc spojené se slavnostním
otevřením rybářské bašty.
V sobotu 23. dubna Vás zveme
na pravidelnou jarní brigádu, při
které bychom vedle obvyklých
aktivit okolo tenisového kurtu a
dětského hřiště, pomohli Rybářskému spolku s doladěním rybářské bašty, příjezdové cesty a nejbližšího okolí. V květnu se mohou naši nejmenší těšit na dětský
den, v sobotu 4. června pořádají
rybáři tradiční závody. Poslední
červnový víkend bude zasvěcen
Letním fotbalovým slavnostem.
Letos přivítáme na zichoveckém
pažitu fotbalové Internacionály
ČR a účast předběžně přislíbil i
vynikající a populární sportovní
komentátor Jaromír Bosák, autor
řady vtipných výroků, jako např.:

„Takhle rozzuřeného trenéra jsem
ještě neviděl. Potkat ho v noci, zakousnu se do stromu a dělám suchou
větev“.
Pokud jde o stavební aktivity
v obci, tak nás v případě obdržení dotace na kanalizaci, čeká její
dokončení, dále vybudování přečerpávacích jímek na Samotíně a
Zichovci, přípojek a čističky pod
hrází revitalizačního rybníka.
Zahájení, při tomto scénáři, by

bylo v červenci – srpnu 2011,
dokončení v prosinci 2012.
V případě, že krajská dotace
nevyjde, podáme žádost na
SZIF, který by měl vyhlásit na
podzim poslední dotační výzvu.
Předpokládaný termín dokončení by i v tomto případě byl
prosinec 2012. Pokud jde o
druhou dotovanou akci – dětské hřiště, vše se bude také
odvíjet od termínu vyhlášení
výsledků dotačního řízení.
Realizace by potom neměla
trvat déle než dva měsíce a rádi
bychom dětské hřiště slavnostně otevřeli a předali dětem
koncem srpna při tradičním
rozloučení s prázdninami. Držte prosím palce, rozhodovat se
bude právě v následujících
týdnech.
Ve fázi projektových příprav je
akce „Revitalizace rybníka a
horního toku potoka“. Studii
jsme úspěšně obhájili v Agentuře ochrany přírody a krajiny
v Praze. Z jednání vyplynulo,
že projekt musíme rozdělit do
dvou částí, a to na revitalizaci
potoka a na rekonstrukci požární nádrže a nejbližšího okolí.
Dále musíme vše projednat
s majiteli dotčených pozemků.
Pro ty, kdo nemáte možnost
přístupu na internet, je projekt
podrobněji popsán v tomto
zpravodaji. Dále pokračujeme
v projektu „Zpomalení dopravy
v obci“, byl také nastartován
proces přípravy Komplexních
pozemkových úprav katastru
obce, připravena je žádost o
dotaci na ozelenění lokality B1.
Vážení občané, přeji Vám příjemné počteníčko a krásné jarní
měsíce. Děkuji Vám za zvelebování Vašich rodinných domků, zahrádek a životního prostředí v obci, děkuji za budování příjemných a harmonických
sousedských vztahů a na viděnou na společných akcích.
(Ivan Husák, starosta obce)
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Zastupitelé se sešli na pravidelném zasedání zastupitelstva dne 8.2.2011. Přítomno bylo sedm zastupitelů, dva z nich byli řádně
omluveni.
•

usnesením číslo 5/2011 byla schválena cenová nabídka na pořízení ,, Studie revitalizace požární nádrže a potoka“ ve výši 33 600,- Kč (více podrobností naleznete v tomto vydání)

•

usnesením číslo 7/2011 bylo schváleno umístění obecní kompostárny v lokalitě Samotín na pozemku 1058/3
(více podrobností o provozu kompostárny v tomto vydání)

•

usnesením číslo 8/2011 bylo schváleno zprovoznění systému hromadného rozesílání sms (náhrada obecního
rozhlasu)

VEŘEJNÝ ROZHLAS - SMS SY STÉM
Od 1.4.2011 bude v rámci naší obce spuštěna nová nadstandardní služba, která umožňuje všem občanům nechat se informovat
pomocí krátkých textových zpráv (SMS) o dění v obci. Dnes je pryč doba, kdy ve chvíli hlášení obecního rozhlasu opadne veškerý život a každý se snaží pochytat přes hlomoz automobilů, hlasitou hudbu souseda a výskot dětí co nejvíce informací z hlášení sto metrů vzdáleného rozhlasu, aby věděl, co že se to vlastně děje.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že bude občanům v rámci systému zasílat např. informace o problémech s dodávkami vody,
elektřiny, informace o dopravních nehodách nebo jiném hrozícím nebezpečí. SMS umožňuje rychlé a srozumitelné šíření informací o potencionálním nebezpečí, které může obyvatelům obce přímo hrozit. Prostřednictvím tohoto moderního doplňku tištěného zpravodaje, internetových stránek obce se občané dozví o možných rizicích pár vteřin po zjištění těchto informací Obecním úřadem, a tudíž je nepoměrně vyšší možnost učinění účelných opatření a záchrany života a zdraví informovaných osob.
Samozřejmě dalšími možnostmi využití tohoto SMS terminálu jsou i další informace o veřejném životě obce (kulturní akce,
sportovní události atd.) Zasílání sms bude zdarma. Veškeré závazky za provozování této služby na sebe bere obec Zichovec.
Dobrá cena za informace, které mají leckdy cenu zlata a mohou občanům třeba zachránit život.
Jedinou otázkou,která zůstává je, co musí občan udělat, aby mu byly informace zasílány? Stačí pokud jste odevzdali číslo svého
mobilního telefonu při posledních volbách, pokud ne a přejete si sms dostávat, zašlete své číslo tajemnici OÚ (Petra Procházková (tel. 776804380)

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA
Po několikaletém snažení se nám podařilo vyřešit problematiku
kam s posekanou trávou a ostatním biologickým odpadem. Společně s pracovníky odboru životního prostředí MÚ Slaný jsme
vytipovali místo a vymysleli systém, který odpovídá platné legislativě (Zákon o odpadech 314/2006 Sb.) a umístění je dostatečně
vzdálené od zástavby. Tím místem je obecní pozemek 1058/3 za
Samotínem (viz foto). Na zastupitelstvu 5. 4. 2011 bude schválena obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě
a obnově veřejné zeleně na území obce, a provozní řád kompostárny, který bude zveřejněn na webových stránkách a úřední
desce a umístěn také u kompostárny. Související vynucené investice nejsou prakticky žádné, provedeme pouze zpevnění svahu
a přístupové komunikace, aby se dalo zajet i osobním autem
s vozíkem. Jedinou podmínkou provozování komunitní kompostárny je, že úprava a kompostování zelených zbytků musí být
provozovány tak, aby nedošlo k narušení složek životního prostředí nad míru stanovenou zvláštními právními předpisy (např.
zákon o vodách - § 39, zákon o ochraně přírody a krajiny). Kapacita kompostárny není nijak definována a omezena, tzn., že roční produkci trávy z fotbalového hřiště a zahrádek obyvatel Zichovce by měla bez problémů pojmout. Navíc máme dohodu
s panem Milanem Richtrem, že za suchého počasí můžeme trávu z hřiště vozit na jeho kompost. Co se může kompostovat je
definováno obecně - jsou to rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce. U tohoto typu kompostu není nutné sledovat jeho kvalitativní ani procesní parametry. Jediným jasně formulovaným požadavkem je, že kompostovací proces musí být
řízen tak, aby se předešlo vzniku zápachu a emisím metanu. Zahájení provozu předpokládáme od 1.5.2011. (IH)
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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

8.2.2011 zatupitelstvo obce projednalo
a schválilo koncept revitalizace betonové požární nádrže, antukového tenisového kurtu, dětského hřiště a nejbližšího okolí včetně
úpravy horního toku potoka. Autorkou studie
je Ing. Martina Vlnasová, Ateliér zahradní
a krajinářské architektury Praha, která již zpracovávala projekt ozelenění lokality B1.
Naším záměrem je do konce roku zpracovat
projekt, získat stavební povolení a vyhledat
vhodné dotační tituly. S realizací počítáme
v roce 2012 - 2013, podmínkou bude samozřejmě získání dotace, která by v optimálním případě mohla být až 90% z rozpočtových nákladů. Níže uvádíme základní premisy
a vizualizace tohoto projektu. (IH)
Prostor u kapličky
- kaplička jako součást celého prostoru, navrátit místu důstojnost
- sjednocení zpevněných ploch v okolí kaple (materiálové, výškové) – kamenná dlažba, nové dláždění kamenem se týká chodníku od autobusové zastávky podél rybníka
ke kapli. Rozšíření schodů u kapličky – schody v celé šíři kapličky i podél severní
strany – kaple se tak více napojí na okolí a nebude působit „utopeně“
- umístění lavičky ke straně kaple s pohledem na rybník
Rybník
- změna přírodě blízkého biotopu ve stávajících hranicích rybníka (zachování betonové konstrukce), dále zachování přítoku potoka i jeho výpusti ve stejných místech,
odstranění tůjí na březích rybníka = otevření pohledu na rybník směrem od silnice,
nový pohled do zeleně a ke kamenné zdi na hranici sousední zahrady. Vytvoření mělčin pro růst vlhkomilné a vodní vegetace (vodní
kosatce, rákosiny ..), čistící zóna, vybudování dřevěného mola nad vodou – ležení, skoky do vody.
- vytvoření stromořadí menších listnatých stromů na hrázi směrem k silnici, mezi stromy budou umístěny dřevěné lavice čelem
k rybníku, hráz mezi rybníkem a potokem bude zpevněna divokou kamennou dlažbou.

Potok
- vyjmutí betonových dlaždic z koryta, vytvoření tůní a hrázek,
v širších místech alespoň malé meandry do bočních svahů, odstranění stávajících vysokých vrb, některé vrby ponechat
a seříznout ve výšce cca 1,5 – 2 m a zapěstovat „na babku“.
V prostoru vrb bude rameno potoka rozšířeno do větší tůně
a mokřadu, na ploše bude založen extenzivní trávník a bude zde
vysazeno několik nových solitérních stromů (domácí druhy,
např. lípy, jilmy), místo by mělo být spíše světlejší. Vybudování
zimoviště obojživelníků, vytvoření neformálních herních prvků
pro děti (mlýnky, čerpadla, šroubovice apod.), lávka přes potok.
Pobytová louka u rybníka - zachování stávajícího antukového hřiště, stávající drátěné oplocení nahradit jiným „objektem“, např.
umělecky, avšak jednoduše zpracované kovové (dřevěné) sloupky různých výšek, mezi nimiž bude natažena tenká síť, nové dětské
hřiště s lavicemi pro malé děti, nová velká houpačka pro dospělé i děti, vodní herní prvky pro děti.
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O D PA D OV É H O S P O D Á Ř S T V Í
V dnešním čísle Zichoveckého zpravodaje si představíme jednotlivé složky komunálního odpadu a
podíváme se na další osud vytříděného papíru.
Co se vlastně rozumí odpadem ? Podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, je odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
A co je to odpad komunální ? Je to veškerý odpad, který vzniká na území obce při činnosti fyzických
osob – občanů.
Komunální odpad dělíme na:
Tříděný odpad - vytříděné využitelné složky komunálního odpadu - papír, sklo, plasty, nápojový karton, kovy aj.
Nebezpečný odpad - nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu s obsahem škodlivin rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zářivky a ostatní odpady obsahující rtuť, barvy, atd.
Směsný komunální odpad - složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a lepenky, skla, plastů, nápojových kartonů, objemného a nebezpečného odpadu, případně dalších komodit
Objemný odpad - odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných
sběrných nádob (starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky apod.)
Biologicky rozložitelný odpad - např. zbytky ovoce, zeleniny, skořápky, tráva, listí, plevel, jemné
nebo nadrcené větve, kávová sedlina apod.
Výrobky podléhající zpětnému odběru – výrobci a dovozci stanovených výrobků jsou povinni zajistit zpětný odběr těchto výrobků (elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky,
pneumatiky, elektrická a elektronická zařízení, elektropřístroje určené pro použití v domácnostech
apod.)
Nyní se podíváme na „osudy“ jednotlivých druhů komunálního odpadu.
Tříděný odpad - papír
Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně
nejvíce. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit.
Do modrého kontejneru patří: noviny, časopisy, knihy, brožury, sešity, rozložené papírové krabice,
karton a vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír apod.
Do modrého kontejneru nepatří !!! : znečištěný papír, použité papírové ubrousky a kapesníčky, papírové pleny, uhlový (kopírovací), voskový, mastný nebo dehtovaný papír, obaly od vajíček, tetrapaky.
Dotřídění papíru
Papírové odpady, které odložíte do speciálního modrého kontejneru jsou z mnoha různých druhů
papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je krabice od televize. Každý druh papíru se také
jinak zpracovává. Proto je potřeba sběrový papír dotřídit na jednotlivé druhy. Na dotřiďovací lince je
pás, po kterém se směs papíru pohybuje a pracovníci podél pásu z něj vybírají jednotlivé druhy papíru,
někdy z něj musí vybírat i odpadky, které tam naházejí nezodpovědní občané. Dotříděný papír se dále
lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papíren.
Recyklace papíru
Papír je tradiční surovinou, která je vhodná k recyklaci. Celulózové vlákno v něm obsažené se v papírnách přidává do směsi na výrobu nového papíru. Výrobky z recyklovaného papíru jsou např. sešity,
lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír, apod. Recyklace papíru je však omezená, papír je
možno recyklovat v průměru asi 6x, poté je papírové vlákno natolik krátké a nekvalitní, že se nezachytí
na papírenských sítech a odtéká spolu s odpadní vodou do čistírny.
Recyklace je proti výrobě papíru ze surového dřeva ekonomicky výhodná a šetří životní prostředí.
Recyklací jedné tuny starého papíru se při výrobě ušetří 500 – 600 kWh elektrické energie. K výrobě
jedné tuny přírodního papíru je potřeba sedmnácti vzrostlých stromů. Vytříděním 110 tun starého
papíru a jeho využitím pro výrobu nového se zachrání 1 hektar 80 ročního lesa.
A tak nezapomeňte, až dočtete toto číslo Zichoveckého zpravodaje a nebudete ho nadále potřebovat,
vezměte ho spolu s ostatním nepotřebným papírem a vhoďte ho do modrého kontejneru. Třiďte odpad, má to smysl. Není to jen bezvýznamný slogan a proto se zkusme nad ním zamyslet.
Pavel Rohla
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E - B OX
Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění
vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil,
kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na Obecní
úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Tento je umístěn v přízemí Obecního úřadu. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz
a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství
sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se
elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do
popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení
odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně
využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí.
V průběhu února letošního roku byl navíc stávající E-box rozšířen o schránku na sběr
vysloužilých baterií a akumulátorů, které jsou opět zdarma sváženy a následně
recyklovány. (PR)

S B Ě R V E L K O O B J E M OV É H O O D PA D U
Vážení občané,
ve dnech 22. až 24. dubna 2011 bude přistaven kontejner na „jarní“ sběr velkoobjemového odpadu. Jedná se o odpad, který se
nevejde do běžných popelnic či kontejnerů - starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky apod. Kontejner bude přistaven ve výše uvedených dnech v Zichovci
u hasičárny. (PR)

Otevírací doba místa k odkládání odpadů obce
8. ledna 2011
22. ledna 2011
5. února 2011
19. února 2011
5. března 2011
19. března 2011
9. dubna 2011
16. dubna 2011
30. dubna 2011
14. května 2011
28. května 2011
11. června 2011
18. června 2011

9. července 2011
23. července 2011
13. srpna 2011
20. srpna 2011
3. září 2011
17. září 2011
1. října 2011
15. října 2011
29. října 2011
12. listopadu 2011
26. listopadu 2011
10. prosince 2011
31. prosince 2011

Ve výše uvedené dny je otevřeno od 10:00 hod. do 11:00 hod.

Nadále zůstává možnost předat tříděný odpad, nebezpečný odpad
nebo vysloužilá elektrozařízení po dohodě s p. Pavlem Rohlou
(tel.:603758007) v kterýkoliv jiný den.

JA R N Í B R I G Á DA
Dne 23.4. se uskuteční každoroční jarní
brigáda. Sraz všech dobrovolníku bude v
9.00 h u OÚ. Pomocné nářadí (hrábě, koště, lopata, kolečko s sebou.) Tekuté občerstvení zajištěno:-) Předem děkujeme za vaší
účast (TS)
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R E S TA U R A C I A S P O L E Č E N S K Ý S Á L

Restaurace a společenský sál je součástí nově budovaného
Společenského centra obce. Vnější rozměry sálu jsou 26 x
16 m, vnitřní užitná plocha 19 x 13 m, výška pod ocelová
táhla je 7 m (norma na volejbal). Sál je propojen ocelodřevěným schodištěm a galerií s restaurací. Kapacita sálu je cca
200 lidí. Vedle klasického využití pro společenské a sportovní akce počítáme i se zimním provozem kinokavárny a
děti budou mít k disposici nafukovací prolézačku. Restaurace má kapacitu cca 40 židlí, dominantou budou varny
minipivovaru umístěné za barem. Proti varnám, uprostřed
spojovacího krčku do sálu, bude umístěn krb. K restauraci
patří ještě dva salonky, jeden klasický s kapacitou cca 20
osob, druhý "klubový" komornější s kulečníkem. V létě
počítáme s provozem předzahrádky, která bude situována
k jihu nad amfiteátrem. Nájemce bude mít k disposici moderně vybavenou kuchyni (indukční sporáky, konvektomat, salamandr, šoker, vakuovač apod.). Věřím, že vedle tradiční „české“ kuchyně se
dočkáme i nových trendů v gastronomii a hlavně výborné a neměnné kvality. Velmi mě mrzí, že se toho nedočkal pan Ladislav Nodl. Často jsme spolu o konceptu zichovecké restaurace mluvili, jeho zkušenosti a rady by byly dnes určitě velmi cenné. Věřím, že
nenápadně směruje naše rozhodování a plány, a že výsledek bude perfektní. (IH)

DUBEN 2 0 11

W W W . ZIC HO VE C . C Z

K DY P O T E Č E Z I C H OV E C K É P I V O ?
Výstavba minipivovaru bude zahájena společně s ostatní občanskou vybaveností přibližně koncem června
letošního roku. Projekty jsou připraveny, stavební povolení vydáno, musíme čekat na verdikt dotační komise. Projekt splnil požadovaná kritéria přijatelnosti a postoupil do dalšího kola procesu administrace, kterým
je hodnocení. Pokud půjde vše hladce, první poctivé zichovecké pivo si budete moci dát v sobotu 30. června 2012 při slavnostním otevírání. Minipivovar je projektován na roční výstav až 1.000hl, jeho srdcem je
dvounádobová varna, která je umístěna v restauraci za barem a tvoří její dominantu. Ve varně probíhají
veškeré operace týkající se vlastního vaření piva.
V podzemním podlaží budou umístěny ostatní
technologie, tzn. spilka, kde probíhá hlavní
kvašení, ležácké a stáčecí tanky, sklad sladu,
šrotovník na slad, zásobníky na horkou a ledovou vodu, plnička a myčka KEG sudů, sklady
na pet lahve a sudy. Ve stáčírně je umístěn
výtah na sudy. Stáčecí tanky jsou umístěny v
chlazené místnosti přímo pod výčepním zařízením, které bude pětikohoutové - 4 druhy
piva (světlá 11°, polotmavá 12°, černá 13°,
vícestupňové sváteční speciály + Kofola).
Do konce června bychom chtěli najít sládka.
Vybírat budeme z absolventů SPŠ potravinářských technologií v Praze Podskalské ul.. Sládka necháme cca 10 měsíců vyškolit u pana
Tomáše Mikulici v minipivovaru Chýně a v
dubnu 2012 začne vařit v Zichovci, tak aby na
konci června pivo teklo. (IH)
Jsi báječná žena Marie, škoda že jsem tě nepoznal dřív než zichovecké pivo

FOTBAL –ZAČÁTEK JARNÍHO KOLA SOUTĚŽE
Zveme všechny zájemce o fotbal v Zichovci na první mistrovský zápas jarního kola rozehrané soutěže ročníku
2010/2011, hraný v Zichovci, v sobotu 2.dubna od 16,30 hodin.
Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo získat větší podporu diváků. Hrát před poloprázdnými tribunami není nejlepší a současné výkony mužstva by si opravdu zasloužily fotbalovější atmosféru.
Těšíme se nashledanou na našem hřišti. Za SK Zichovec Ing. Václav Baňka, místopředseda SK

SK ZICHOVEC - jaro 2011 (zápasy doma jsou na tmavém pozadí)
DOSPĚLÍ A
26.3.
2.4.
9.4.
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
5.6.
11.6.
18.6.
26.6.

v Olovnici
Jedomělice
v Knovízi
Žižice
v Neuměřicích
Pozdeň
v Otvovicích
Zvoleněves

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

DOSPĚLÍ B
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

27.3. v Jedomělicích B
3.4.
Slatina
9.4. v Zákolanech
17.4.
Velvary B
24.4. v Neuměřicích B
1.5.
Pozdeň B
7.5. v Blevicích
15.5.
Otvovice B
18.5.
Koleč
ve Vraném
SO 17:00 21.5. ve Vrbičanech
Zlonice
SO 17:00 29.5.
Uhy
1.6. v Tuřanech B
v Černuci
NE 17:00 5.6. ve Zlonicích B
Klobuky
SO 17:00 12.6.
Černuc B
v Tuřanech
SO 17:00 19.6. ve Pcherách B
X. Letní fotbalové slavnosti (mezinárodní žákovský turnaj

ŽÁCI

NE 15:00
NE 16:30
SO 16:30 9.4. ve Zlonicích
SO
10:15
NE 17:00 16.4.
Tuchlovice NE
10:15
NE 17:00 24.4. ve Velvarech
NE
9:00
NE 17:00 1.5.
Novo Kladno NE
10:15
SO 17:00 8.5. na Stochově
NE
14:30
NE 17:00 15.5.
Unhošť
NE
10:15
ST 17:00
SO 17:00 21.5. v Brandýsku
SO
10:15
NE 17:00
ST 17:00
NE 17:00
NE 17:00
NE 17:00
a od 17:00 SK Zichovec vs. Internacionálové ČR
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HODINA ZEMĚ 2011
V sobotu 26. 3. od 20:30 do 21:30 proběhla již po páté celosvětová akce na podporu ochrany klimatu, Hodina Země 2011.
Jde o symbolické hodinové vypnutí veřejného osvětlení, zhasnutí dominant, osvětlení budov města i firem či zhasnutí v domácnostech.
Zhasnutím veřejného osvětlení se Zichovec připojil k cca 6 000 městům po celém světě a mnoha milionům lidí a dal tak najevo,
že si uvědomuje svoji odpovědnost za budoucnost naší Země. První ročník Hodiny Země se datuje k 31. březnu 2007, když více
než 2,2 miliónu domácností a firem v australském Sydney zhaslo na hodinu svá světla. Loni, ve svém čtvrtém roce, se Hodina
Země 2010 zapsala do historie jako dosud nejrozsáhlejší dobrovolná akce vůbec. Svá světla vypnulo 4 616 měst v 128 zemích
včetně 9 z 10 nejlidnatějších velkoměst. Jak tomu bylo v ČR se můžete podívat na stránce www.hodinazeme.cz. (TS)

PLÁN

AKCÍ

23.4. JARNÍ BRIGÁDA
- začátek 9.00 h u OÚ
30.4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC + OTEVŘENÍ RYBÁŘSKÉ BAŠTY
- začátek 18.00 h v rybářské baště
DĚTSKÝ DEN
- termín, program bude upřesněn a včas budete informováni samostatnou
pozvánkou
4.6. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
- zahájení (prezentace) 6.00 - 6.30 h; rybářská bašta
- 7.00 - 10.00 h první kolo
- 11.00 - 14.00 h druhé kolo
- 15.00 h vyhlášení výsledků
25. -26.6. ZICHOVECKÉ SLAVNOSTI
- program bude upřesněn a včas budete informování samostatnou
pozvánkou

Příště se můžete těšit opět na informace ke třídění odpadu, krátké zprávy z kulturních akcí, nově se můžete
těšit na Rybářský sloupek. Zároveň přineseme informace k fungování kompostárny a rybářské bašty, další
vizualizace z lokality B1 a spoustu dalších novinek ze Zichovce.
Zpravodaj a veškeré informace naleznete na WWW.ZICHOVEC.CZ

Zichovecký zpravodaj vychází příležitostně, 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 možno vyzvednout v Kreditbaru Zichovec event.
v elektronické podobě na adrese http://www.zichovec.cz/informace-o-obci/soucasnost/zichovecky-zpravodaj.
Uzávěrka příštího čísla je 15.6. 2011 pro vydání červenec 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 vždy totožné s názory redakce.

