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Prosincové pranostiky
Bílé Vánoce - zelené Velikonoce.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
Jasné Vánoce - hojnost vína a ovoce.
Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.

TAJEMNÍK OÚ
Vážení spoluobčané,
dne 1.9.2010 byla v naší obci zřízena funkce
tajemníka Obecního úřadu, kterou vykonávám.
Funkce tajemníka je stanovena v zákoně o obcích (§ 110 odst. 4), kde je tato činnost podrobně specifikována. Tajemník je přímým podřízeným starosty obce, kterému je z plnění svých
úkolů odpovědný a mimo jiné vykonává úkoly
uložené zastupitelstvem.
Zpracovávám veškerou přijatou poštu, vedu
administrativní a správní činnost obce včetně
evidence obyvatel, dále mám na starosti vedení
agendy Czech Point a spolu s panem starostou
připravuji podklady pro jednání zastupitelstva.
Jsem také zodpovědná za zpracování zápisů ze
zastupitelstva a za vedení úřední desky obce.
Mým hlavním posláním je však služba Vám –
občanům této obce. Snažím se o to, aby Vaše
jednání na našem Obecním úřadě byla pro Vás
co nejméně byrokraticky zatížena a mohla jsem
Vám tím ušetřit Váš drahocenný čas.
Jsem Vám k dispozici pro veškeré Vaše požadavky související s výkonem mé funkce, převážně na úseku evidence obyvatel (přihlášky, odhlášky, zrušení trvalého pobytu), správy poplatků (poplatky za odpady a psy), zpracování potvrzení obce (např. potvrzení o přidělení čísla
popisného pro kolaudační řízení) a agendy
Czech Point (výpis z katastru nemovitostí, výpis
z trestního rejstříku, výpis z obchodního a živnostenského rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidiče). Mohu ale přijímat i Vaše veškeré
požadavky týkající se pomoci při řešení neobvyklých životních situací a přijímání stížností a
připomínek.
Obracejte se na mě kdykoliv, tj. i o víkendu
v době od 7 do 22 hod na telefonním čísle:
776804380
Přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních a
úspěšný nový rok 2011.
Petra Procházková
MOTTO: „Přinesu Obecní úřad do Vašich
domovů“.
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OHLÉDNUTÍ ZA 2010/ PF 2011
Vážení a milí občané,
rok 2010 utekl jako voda a voda je také symbolem jednoho z nejúspěšnějších roků v dlouhé historii obce. V letošním roce jsme
dokončili, dofinancovali a zkolaudovali vodovod. Je to zatím nejrozsáhlejší, nejnákladnější a nejvýznamnější investiční akce v historii obce. Celkové rozpočtové náklady byly 8,45 mil. Kč, z toho 5,49 mil. Kč
dotace z Ministerstva zemědělství, 1 mil. Kč příspěvek od Severočeské vodárenské společnosti a 1,96 mil. Kč financovala obec ze svých
prostředků. Díky prodeji pozemků „pod Dáčovem“ a šetrnému hospodaření v minulých letech jsme se nemuseli ani moc zadlužit. Děkujeme všem zúčastěným osobám a firmám za dobrou práci a občanům
přejeme, ať jim toto dílo dobře slouží.
V letošním roce jsme se také podruhé zúčastnili soutěže Vesnice roku Středočeského kraje. Před rokem jsme získali Diplom za
harmonický rozvoj obce a 100.000,- Kč a ani v letošním roce jsme se
nemuseli stydět za výsledek. Získali jsme tzv. Fulínovu cenu honorovanou částkou 37 tis. Kč, která se uděluje pouze výjimečně, a to pokud se v soutěži objeví obec, která vyniká květinovou výzdobou a
péčí o zeleň. Děkujeme všem občanům za péči o své zahrady a předzahrádky, je to především Vaše cena.
S velkým úspěchem proběhly také všechny kulturní a sportovní
akce – tradiční pingpongový turnaj, Masopust, Čarodějnice, Rybářské
závody, Dětský den, sportovní turnaje, Letní fotbalové slavnosti, rozloučení s prázdninami, Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská
nadílka. Děkujeme všem organizátorům, zejména kreativní Lence
Kratochvílové, Pepovi Kučerovi, který při pořádání dětských dnů
vždy něčím překvapí, Hynku Královi a ostatním rybářům za přípravu
rybářské soutěže, Zbyňku Lomičkovi za organizaci sportovních turnajů, fotbalovým funkcionářům za přípravu LFS. Všem děkuji za snahu
a péči, jakou přípravám těchto akcí věnují, za to, že zajistí vždy vynikající úroveň a většinou akci ještě podpoří i finančně. Samozřejmě
děkuji všem sponzorům, kteří tyto akce pravidelně podporují, za
všechny bych jmenoval Ladislavu a Karla Hladíkovi, kteří pravidelně
podporují akce pro děti a mládež a nesmím zapomenout na Petru a
Lukáše Procházkovi, na jejichž čokoládové překvapení při Mikulášské
budou všichni dlouho vzpomínat.
Nejvýznamnější společenskou akcí letošního roku byly určitě
Letní fotbalové slavnosti (LFS), tentokrát pořádané společně
s II. Sjezdem rodáků a přátel obce. Za organizaci LFS patří veliký
dík Ing. Václavu Baňkovi, který letošní ročník obohatil o speciální
tombolu. Každá vstupenka byla slosovatelná a díky štědrosti sponzorů, kterým ještě jednou děkujeme, byla tombola opravdu hodnotná a
pestrá. Sešly se ceny za téměř 40.000,- Kč. Seznam sponzorů je
k nahlédnutí na internetových stránkách obce. U příležitosti Sjezdu
rodáků došlo také k významnému historickému odhalení. MUDr.
Vladimír Richtr, vášnivý historik a rodák, předložil důkaz o první zmínce o obci Zichovec již z roku 1238 (viz článek dále)!
Letošní rok byl také rokem supervolebním. 28. - 29. května proběhly volby parlamentní, volební účast v Zichovci byla nejvyšší ve
Středočeském kraji a dosáhla 89%! 15. a 16. října proběhly volby do
zastupitelstva obce s volební účastí 76,8 %. Bylo zvoleno devítičlenné
zastupitelstvo, kandidátní listina byla sestavena na základě výsledků
předvolebního referenda. Positivní zpráva pro Vás občany je ta, že
zastupitelstvo je dělné a má chuť do práce (viz další článek –
„Zodpovědnosti“).
Zavedli jsme také nový systém sběru odpadů. Po dlouholetých
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diskusích o tom, jestli zavést popelnice nebo ne, jsme se
v květnu rozhodli pro změnu systému sběru a odvozu
komunálního odpadu. Společně s firmou Marius Pedersen (MP) se nám podařilo naladit sběr tak, že respektuje
v Zichovci zaběhnutý „donáškový“ způsob a přitom je
úspornější (přesto pořád doplácíme). Zlepšil se i pořádek okolo sběrných nádob a navíc máme podporu renomované mezinárodní firmy. Jako jedna z mála obcí jsme
otevřeli s MP také „Sběrný dvůr“ pro likvidaci nebezpečných odpadů a E-box pro sběr drobných elektrozařízení. Máme veliké štěstí, že se této oblasti iniciativně ujal
Pavel Rohla, jak sám o sobě říká – ekologicky smýšlející
občan Zichovce. Přistupuje k této práci velmi zodpovědně a za to mu velmi děkuji!
Rok 2010 byl významný také pro Rybářský spolek.
Rybáři dostali do vínku nový stánek – rybářskou baštu.
Jako většina investičních akcí, i výstavba bašty byla poprvé prodiskutována a iniciována v místním Kreditbaru.
Vše zpočátku vypadalo kvůli financím jako zbožné přání, ale díky iniciativě sponzorů bylo již 13. dubna na zastupitelstvu schváleno architektonické řešení, byly zpracovány projekty a po nečekaně zdlouhavém stavebním
řízení jsme výstavbu zahájili 18. října. Po 52 dnech = 9.
prosince, bylo dílo dokončeno vazbou a položením
střešní krytiny. Bližší informace o financování čtěte
v dalším článku „Rybářská bašta“. Součástí nově vznikajícího místa na trávení volných chvil v krásné přírodě je i
nová megalitická stavba – Zichovecký kromlech, poutní místo s positivní magickou energií, kterou násobí obří
kameny umístěné do kruhu o průměru 14 metrů. Dílo
bylo sponzorsky vybudováno v květnu letošního roku.
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Pro lepší informovanost občanů jsme
„resuscitovali“ Zichovecký zpravodaj, dík za to patří
Tomáši Soukupovi, který se této oblasti sám iniciativně
ujal. 1.září jsme spustili nové webové stránky
www.zichovec.cz, které svoji strukturou a zejména komfortním redakčním systémem umožní všem zastupitelům vkládat aktuální informace. Každý měsíc se zde občané budou moci mimo jiné v anketách vyjádřit
k připravovaným projektům nebo palčivým problémům.
Ke změně došlo i na pozici tajemníka Obecního
úřadu. Tuto, pro většinu z Vás „neviditelnou“, ale pro
chod úřadu a spokojenost občanů, nezbytnou práci, vykonávala Miroslava Husáková více než 30 let! Do roku
1990 pod MNV Hořešovice jako členka kulturní komise
a po osamostatnění Zichovce do letošního roku jako
pracovník zodpovědný za veškerou administrativu a
bezchybný výkon státní správy v obci. Dodatečně ještě
jednou děkujeme a přejeme hodně zdraví. Agendu po ní
postupně přebrala Petra Procházková, které přeji hlavně
pevné nervy.
Vážení občané, chalupáři, přátelé obce, mecenáši a
sponzoři. Děkuji Vám za spolupráci v roce 2010 a
přeji Vám krásné a pohodové Vánoce a do nového
roku všechno dobré, hodně zdraví, osobních a pracovních úspěchů. Zastupitelům přeji mimo to dostatek energie a nápadů, jak vylepšit život
v Zichovci.

JEDEME DÁL A NEZPOMALUJEME :-)
Ivan Husák, starosta obce
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Z J E D N Á N Í Z A S T U P I T E L S T VA
Zastupitelstvo se sešlo v letošním roce
celkem 13x.
V lednu jsme plánovali termín II. sjezdu rodáků Zichovce.
V únoru na výjezdním zasedání
v minipivovaru Chýně představili Ing.
David Havránek ze spol. SUNCAD a
Arch. Jarek Veselák architektonickou
studii občanské vybavenosti – nového
Společenského centra obce.
V březnu byl zahájen prozatimní provoz pracoviště Czech Point, odpovědnou osobou byla jmenována Bc. Petra
Procházková, dále bylo schváleno rozšířit veřejné osvětlení k Bílichovu.
V dubnu byly projednány cenové nabídky na regeneraci fotbalového hřiště.
V květnu byla schválena výstavba rybářské bašty podle předložených vizualizací, byla nám definitivně potvrzena
dotace na Czech Point ve výši 80 tis.
Kč.
V červnu byl stanoven počet zastupitelů na následující volební období (9),
byla schválena půjčka na dostavbu
vodovodu ve výši 400.000,- Kč, dále
byla schválena smlouva o prodeji 200
ks akcií ČS za celkovou cenu 100.000,Kč.
V červenci byl zkolaudován vodovod,
obdrželi jsme souhlas s nakládáním
s nebezpečnými odpady a byla tak splněna nezbytná podmínka pro otevření
sběrného dvora. Dále bylo odsouhlaseno vypsání předvolebního referenda
pro volby do zastupitelstva obce na
období 2010 - 2014.
V srpnu bylo toto referendum vyhodnoceno, z 92 rozdaných lístků se vrátilo vyplněných 85 ks, což bylo 92,4%.
52 občanů obdrželo 1 a více hlasů, více
než 20 hlasů obdrželo 14 občanů. Poprvé v historii měli občané možnost
volit také přímo starostu.
V září zastupitelstvo schválilo zpracování studie a následně projektu na revitalizaci požární nádrže a údolní nivy
nad rybníkem, tak aby byla zajištěna
bezpečnost dětského hřiště a byla revitalizována betonová požární nádrž a
okolní zeleň (tůje). Byl také předložen
návrh maminek na vybudování dětského hřiště ve sportovním areálu SK,
bylo vydáno stavební povolení na výstavbu nového Společenského centra
obce, byl projednán volební program
SNK 2010 – 2014.
V říjnu byla schválena smlouva o pronájmu vodovodu se SVS Teplice, nezbytná podmínka pro zahájení připojo-

vání jednotlivých usedlostí. Starosta poděkoval na tomto posledním zasedání
zastupitelstvu a zejména odcházejícím
zastupitelům Ing. Václavu Baňkovi, Vašku Kernerovi a Luďku Tomsovi za jejich
dlouholetou práci.
15. – 16. října 2010 proběhly volby do
zastupitelstva obce, voleb se zúčastnilo
73 občanů, což bylo 76,8 % z celkového
počtu 95 voličů - opět jeden z nejlepších
výsledků v okrese Kladno.
V listopadu (8. 11. 2010) se uskutečnilo
Ustavující zasedání nového zastupitelstva, o průběhu a výsledku jste byli informování v minulém zpravodaji. Dále
bylo schváleno odkoupení pozemků
okolo fotbalového hřiště (narovnání
stavu) a přilehlého pozemku pro výstavbu dětského hřiště. Bylo schváleno požádat o provedení Komplexních pozemko-

vých úprav v katastru obce. Na dalším
zastupitelstvu byl schválen Jednací řád
zastupitelstva a Etický kodex zastupitele. Podrobně, dle jednotlivých kapitol,
byl projednán rozpočet obce na rok
2011 a v rámci projednávání ztráty
kapitoly „odpadového hospodářství“
bylo odsouhlaseno zvýšení poplatku za
uložení odpadů ze 400,- Kč ročně na
500,- Kč ročně. Podrobné zdůvodnění
najdete dále. Bylo také dohodnuto, že
rybářskou baštu dostane do správy
Rybářský spolek, který předloží do
konce ledna 2011 zastupitelstvu ke
schválení provozní řád.
V prosinci na posledním zastupitelstvu (14.12.2010) byl schválen rozpočet
obce: plánované příjmy 1.103.800 Kč,
výdaje 743.454,- Kč, přebytek rozpočtu
360.346,- Kč. (IH)
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Plánujeme příjmy ve výši 1.103.800,- Kč a celkové výdaje 743.454,- Kč.
Rozpočtový přebytek je 360.346,- Kč. Hlavním zdrojem příjmů jsou tzv.
„daňové příjmy“, které plánujeme ve výši 804 tis. Kč představují 73% z celkových příjmů. Tyto prostředky jsou, až na výjimky, celostátně přerozdělovány podle přepočteného počtu obyvatel k 1. lednu předchozího roku. Přímo
do obecní kasy jde daň z nemovitosti a 30% daně z příjmu fyzických osob ze
samostatně výdělečné činnosti (z podnikání). Proti roku 2010 plánujeme zvýšení daňových příjmů o 8%. Vycházíme z příznivého vývoje ekonomiky a ze
zvýšeného počtu obyvatel. Na druhé straně se očekává nižší výběr u DPH,
která se vrací na úroveň roku 2009, tzn. na 19%. Příspěvek z vybraného
DPH přitom dělá 40% daňových příjmů obce. Rozpočet doplňují dále příjmy
za odpady, příspěvek na veřejně prospěšné práce a ostatní provozní dotace
z krajského úřadu.
Výdaje - 86% výdajů představuje 5 položek: 140.000,- Kč plánujeme výdaje
na provoz a údržbu veřejného osvětlení, 140.000,- Kč na sběr a odvoz odpadů, 156.000,- Kč na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň (vč. sekání),
155.000,- Kč na veřejnou správu (práce a služby), 48.000,- příspěvek školám
a školkám. Zbylých 14% jsou náklady na opravu silnic, sportovní a spolkovou činnost, na územní rozvoj a finanční náklady. Statutární zástupci a zastupitelé se stejně jako v minulém volebním období zřekli svých odměn.
Investice - v rozpočtu není počítáno s dotacemi ani s plánovanými výdaji na
dotované investiční akce. Je to proto, že na dotace není právní nárok a akce
se v případě neobdržení dotací nebudou realizovat. V roce 2011 plánujeme
dostavbu kanalizace a výstavbu ČOV a výstavbu dětského hřiště v areálu SK.
Rozpočty se v současné době finalizují. V obou případech budeme v lednu
žádat o 95% dotaci z fondů Středočeského kraje. V podzimních dotačních
kolech bychom ještě chtěli požádat o dotaci z MMR na opravu kapličky.
Z provozních prostředků opravíme mostek a ujetý břeh u spodního rybníka.
Dále bude zpracován projekt na obecní kompostárnu, projekt zklidnění dopravy v obci a projekt na revitalizaci historického středu obce, údolní nivy a
horního toku potoka. O všem Vás budeme podrobněji informovat v příštím
zpravodaji a na internetových stránkách obce. (IH)
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ZOD P OV ĚD NOSTI
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JEDNOTLIVÝCH ZASTUPITELŮ

V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o novém systému práce zastupitelů. Změna spočívá zejména v tom, že každý z Vámi
zvolených zástupců bude v následujícím volebním období zodpovědný za konkrétní oblast, kterou bude spravovat, rozvíjet, předkládat návrhy zastupitelstvu a řešit event. problémy s dotčenými osobami. V dnešním vydání Vám předkládáme katalog zodpovědností, projektů a úkolů na rok 2011 a kontakty na jednotlivé členy zastupitelstva. Tento přehled bude zveřejněn na úřední
desce a na internetových stránkách obce a bude každý rok aktualizován. Prioritami pro letošní rok je - dobudování základní infrastruktury, zvýšení bezpečnosti občanů, podpora spolkových aktivit a společenského života v obci, udržování a zlepšení pořádku a
zlepšení životního prostředí.

Ing. Ivan Husák – starosta (ivan.husak@zichovec.cz, tel: 602292261)
Statutární zástupce obce, dále zodpovídá - za zpracování vize a strategického plánu rozvoje obce, investiční projekty, jejich
financování a rozpočet obce, za optimální využití dotací a grantů
Řídí tyto projekty – kanalizace a ČOV, Společenské centrum obce, revitalizace požární nádrže, rekonstrukce místní komunikace k Samotínu, rozšíření obce v souladu s Územním plánem a regulativem, naučné stezky a „sousedské okruhy“ – propojení jednotlivých center obce

Ing. Zbyněk Lomička – I. místostarosta (zbynek.lomicka@zichovec.cz, tel: 602169464)
Statutární zástupce obce, dále zodpovídá – za organizaci sportovních akcí v obci a za podporu spolkových aktivit v této oblasti, za provoz tenisového kurtu v areálu SK
Řídí tyto projekty – propojení Zichovce na nejbližší okolní cyklostezky, zpomalení dopravy v obci a obnova dopravního
značení v obci

Hynek Král – II. místostarosta - (hynek.kral@zichovec.cz, tel: 606376630)
Statutární zástupce obce, dále zodpovídá – za údržbu a doplňování veřejné zeleně, za zimní údržbu místních komunikací, za
provoz rybářské bašty a rybníka
Řídí tyto projekty – komplexní plán revitalizace zeleně v obci, obecní kompostárna

Ing. Lenka Kratochvílová – předseda finančního výboru (lenka.kratochvilova@zichovec.cz, tel: 603440442)
Zodpovídá – za organizaci kulturních a společenských akcí v obci, za podporu spolkových aktivit v této oblasti
Řídí tyto projekty – zavádění nových kulturních a společenských tradic v obci

Josef Kučera (kucera.josef@centrum.cz, tel: 607186154)
Zodpovídá - za udržování a zlepšování pořádku v obci, za likvidaci černých skládek a za sekání trávy podél komunikací
Řídí tyto projekty – komplexní pozemkové úpravy, oprava obecní kapličky

Jiří Novotný (jiri.novotny@zichovec.cz, tel: 720296684)
Zodpovídá – za bezporuchový provoz veřejného osvětlení a za ostatní elektrozařízení v majetku obce včetně pravidelných
revizí apod.
Řídí tyto projekty – kamery pro bezpečnost a informovanost v obci

Bc. Pavel Rohla (pavel.rohla@zichovec.cz, tel: 603758007)
Zodpovídá – za odpadové hospodářství v obci (komunální, tříděný a nebezpečný odpad), za pořádek v okolí sběrných nádob
a za dodržování a aktualizaci Obecně závazných vyhlášek týkajících se této oblasti
Řídí tyto projekty – obecní kompostárna, rozmístění nového mobiliáře (koše, lavičky)

Tomáš Soukup – šéfredaktor Zichoveckého zpravodaje (tomas.soukup@zichovec.cz, tel: 777743568)
Zodpovídá - za aktualizaci internetových stránek obce, za vydávání Zichoveckého zpravodaje, za komunikaci s občany, okolními obcemi a médii a za provádění dotazníkových šetření a anket.
Řídí tyto projekty – rekonstrukce OÚ na MŠ – případová studie

Václav Vágner, DiS. – předseda kontrolního výboru (vaclav.vagner@zichovec.cz, tel: 731412314)
Zodpovídá – za bezpečnost občanů, za dodržování a aktualizaci Obecně závazných vyhlášek týkajících se této oblasti a za
spolupráci se SK Zichovec
Řídí tyto projekty – nové dětské hřiště u sportovního areálu SK Zichovec, zpomalení dopravy v obci a obnova dopravního
značení v obci

Bc. Petra Procházková – tajemnice Obecního úřadu (petra.prochazkova@zichovec.cz, tel: 776804380)
Zodpovídá – za bezchybný výkon státní správy – Czech Point, evidence obyvatel a domů, výběr místních poplatků, aktualizace OZV, aktualizace úřední desky. Dále spolupracuje při přípravě zasedání a vyhotovení zápisů ze zastupitelstva
Řídí tyto projekty – efektivní veřejná správa

VŠICHNI
komunikace s občany, zájem o jejich problémy a potřeby
prosazování Etického kodexu občana Zichovce a kontrola dodržování Obecně závazných vyhlášek (OZV)
ochrana a zlepšování životního prostředí
reprezentace obce

(Ivan Husák, starosta obce)
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R Y B Á Ř S K Á B A Š TA
Bašta slaví úspěch! Zatím se všem velmi líbí a důkazem je i to, že již dnes máme několik objednávek na její pronájem. Při této příležitosti musíme poděkovat dodavatelům a sponzorům, bez kterých by toto vydařené dílo nestálo.
Především děkujeme dodavateli stavby M. Širmerovi a jeho pracovníkům. Zajistil svými kapacitami zemní práce a
výstavbu skeletu, krbu a udírny, a to za nákladové ceny. Navíc MŠ poskytl slevu na práce ve výši cca 30 000,- Kč.
Dále děkujeme D. Širmerovi a M. Sommerovi, kteří objekt zastřešili a poskytli slevu na práce ve výši 20 000,- Kč.
Děkujeme H. Královi, který poskytl zdarma techniku při stavbě suchých zídek a úpravě okolního terénu, I. Husákovi, který financoval dodávku kamenů včetně dopravy z Malých Žernosek v celkové hodnotě 40 000,- Kč a dále projekt včetně vizualizace v hodnotě 15 000,- Kč. Dále děkujeme všem účastníkům brigády za výpomoc při pokládání
solitérních kamenů a J. Husákovi ml. za projednání projektu u dotčených organizací a za vyřízení stavebního povolení. (redakce)

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
28. 11. 2010 o první adventní neděli jsme rozsvítili před Obecním úřadem tradiční vánoční strom. Stejně jako
v minulých letech smrček darovali Petr a Pavel Suchý, správci místních lesů. Nasvětlení provedli Jiří a Petr Novotní.
Pohodovou vánoční atmosféru pomohli koledami dokreslit děda a vnuk Ježkové, známí harmonikáři z Bílichova.
Čerstvý zastupitel a šéfredaktor Zichoveckého zpravodaje Tomáš Soukup uvařil jako zápisné několik litrů grogu z
rumu, který daroval Josef Kučera. Grog spolu se svařeným vínem z produkce Jirky Jandy a Marušky Růžkové a dalšími pamlsky pomohl navodit správnou předvánoční atmosféru. Sešlo se přes šedesát občanů a přespolních a všichni si to, přes mrazivé počasí, hezky užívali (foto na www.zichovec.cz). (redakce)

SNĚHOVÁ NADÍLKA
Děkujeme Hynku Královi za zimní údržbu místních
komunikací, 1.Zichovecké s.r.o. za poskytnutou techniku a PHM. Všem občanům děkujeme za obětavý
přístup k boji se sněhovou nadílkou, za úklid chodníků a veřejných prostor. Děkujeme také paní Čermákové za úklid před Obecním úřadem a Ivanu Linkovi
za úklid chodníků a sběrných míst na komunální a
tříděný odpad. (redakce)

CO

NOV ÉHO V LOKALI TĚ

B1

V současné době je vydáno stavební povolení na inženýrské sítě a na výstavbu Společenského centra (SC). Jsou provedeny archeologické a geologické průzkumy, je skryta ornice. Intenzivně se pracuje na prováděcích projektech SC.
Práce budou zahájeny v březnu - dubnu 2011. V příštích novinách představíme podrobněji projekt restaurace, minipivovaru a společenského sálu (IH).

INFORMACE

Z R E DA KC E

Vážení a milí čtenáři, dostává se vám do rukou druhé číslo obnoveného Zichoveckého zpravodaje, věřím, že jste s
jeho vzhledem a úpravou spokojeni. Snažíme se, a budeme se snažit, vám přinášet ty nejzajímavější události ze života
v naší obci. Přesto, že se jedná o místní periodikum, rádi bychom vám nabídli možnost soukromé nebo podnikatelské
inzerce. Vzhledem k tomu, že je zpravodaj tvořen svépomocí a tištěn sponzorsky, bude váš inzertní poplatek individuální a bude odevzdán do obecní pokladny. V případě vašeho zájmu mě neváhejte kontaktovat. (TS)
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I N F O R M A C E O O D PA D OV É M H O S P O D Á Ř S T V Í
Vážení občané,
jako nově zvolený zastupitel naší obce,
pověřený problematikou odpadů, bych
Vám všem chtěl úvodem poděkovat za
třídění odpadu v rámci nového systému nakládání s odpady. Jak už jistě
víte, od července letošního roku došlo
k výrazné změně systému svozu komunálního odpadu, tříděného odpadu, a
z e j m é n a k vy b u d o vá n í m í s t a
k odkládání odpadů v bývalé hasičárně,
kam je možno v současnosti, mimo
jiné, odkládat vybrané složky nebezpečného odpadu, vysloužilá elektrozařízení, kovový odpad apod. Tato změna v systému nakládání s odpady byla
vyvolána především snahou ušetřit
v dnešní době nemalé peníze
z obecního rozpočtu. I přesto, že se
s tímto systémem teprve sžíváme, je
zde vidět určité zlepšení např. při sběru
plastů, kde velkou změnou je především oddělený sběr plastových PET
lahví, které se nyní jako samostatné
ukládají do žlutých kontejnerů a sběr
ostatních plastů z domácností (kelímky,
nádoby od šampónů, obaly apod.),

které ukládáme zvlášť do žlutých pytlů.
V současné době je již většina plastů
tříděna správně, ale občas se
v kontejneru objeví i jiné druhy plastů,
které patří do žlutých pytlů. Prosím,
respektujme tyto změny a snažme se
třídit náš odpad lépe, aby se nám zbytečně neprodražoval. Připomínám, že
za každý vytříděný kilogram plastů,
papíru, skla a nápojových kartonů nám
kolektivní systém EKOKOM přispívá
určitou částkou zpět do našeho rozpočtu.
V dalších vydáních Zichoveckého
zpravodaje bych Vás rád průběžně
seznamoval s novinkami ve světě nakládání s odpady, se systémem třídění
odpadů, recyklací odpadů, s otázkami
týkajícími se nebezpečných odpadů,
vysloužilých elektrozařízení, baterií
apod. V příštím čísle se podíváme na
rozdíl mezi komunálním, tříděným a
nebezpečným odpadem a na systém
jejich sběru v naší obci a představíme si
blíže E-Box, který máme k dispozici na
Obecním úřadu.

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří v naší obci třídí
odpad a zařadili se tak mezi bezmála 7
milionů obyvatel ČR, kteří již třídí a
tím šetří nejen životní prostředí, ale i
své peněženky. V případě jakýchkoliv
Vašich dotazů, problémů nebo námětů
nejen ohledně nebezpečného nebo
tříděného odpadu, se na mne neváhejte
kdykoliv obrátit
e-mail:pavel.rohla@zichovec.cz;
tel.:603758007.
Zároveň se na mne mohou obrátit i ti,
kteří např. sami nemohou
z jakéhokoliv důvodu (objemná stará
lednice, starý těžký televizor apod.)
odevzdat vysloužilý elektrospotřebič
nebo jiný objemný nebo nebezpečný
odpad. Pokud bude v mých silách,
všem velice rád pomohu. Děkuji a
všem přeji krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku
2011.

To, že se ubíráme správným směrem, ukazuje též 30. místo
z celkem 647 obcí (do 499 obyvatel) v krajské soutěži „My třídíme
nejlépe“. Tuto soutěž vyhlašuje
každoročně Krajský úřad Středočeského kraje a jedná se o soutěž
pro obce a města Středočeského
kraje v třídění využitelných složek komunálního odpadu. (PR)

PODĚKOVÁNÍ ZA SBĚR

Pavel Rohla

NEPOTŘEBNÉHO OŠACENÍ
Chtěl bych tímto poděkovat všem občanům Zichovce, kteří se podíleli na
sběru nepotřebného ošacení. Celkem bylo vybráno přes 160 kg ošacení (14
pytlů), které bylo předáno Diakonii Broumov - občanskému sdružení, jehož
posláním je pomoc lidem, kteří se ocitli v krizové životní situaci.
(PR)

N O V I N K Y V E S B Ě R U A T Ř Í D Ě N Í O D PA D U
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu (KO) činily v roce 2009 - 93.963,- Kč, vybráno
bylo 52.600,- Kč, ztráta byla 41.363,- Kč. S připočtením nákladů na sběr tříděného odpadu (TO) (31.321,- Kč) byla
celková ztráta z odpadového hospodářství 72.684,- Kč, na jednoho obyvatele obec doplácela přes 700,- Kč. V roce
2010 jsme za KO zaplatili 97.500,- Kč, vybrali 55.600,- Kč, a za TO 32.500,- Kč, ztráta 74.400,- Kč, na jednoho obyvatele 660,- Kč.
Z tohoto důvodu zastupitelstvo rozhodlo o zvýšení poplatku za KO ze 400,- na 500,- Kč a u dětí do 18 ti let z 200,na 250,- Kč (viz OZV č.2/2010 na www.zichovec.cz). Víme, že zvyšování poplatků nikdo nevítá, ale musíme si uvědomit, že obec sama není původcem odpadů a rozpočet je velmi skromný. Budeme samozřejmě dál hledat možnosti,
jak sběr a odvoz odpadů zefektivnit a optimalizovat.
Další novinkou je změna otevírací doby místa pro odkládání odpadů, kdy bude oproti letošnímu roku otevřeno
dvakrát do měsíce, každou druhou sobotu, počínaje 8. lednem 2011 vždy od 10 do 11 hod. Samozřejmostí zůstává možnost individuální domluvy s p. Linkou nebo s p. Rohlou. Děkuji a těším se na spolupráci (IH+PR)
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FOTBA LOVÝ ROK 201 0
Jako vydařený mohou končící rok
hodnotit fotbalisté. Na útulném
stadionku se toho i letos hodně
událo, a to nejen po stránce fotbalové.
Díky velkorysému sponzorskému
daru Ing. Ivana Husáka došlo
v červnu k rekultivaci travnaté plochy, která tak doznala podoby
z otevření v roce 2002. Na tréninkovém hřišti, díky materiální pomoci Petra Kratochvíla a Jaroslava
Hnilici, bylo nainstalováno umělé
osvětlení, které našim hráčům
umožní trénovat i v době krátících
se dnů. Částečnou rekonstrukcí
prošlo i zábradlí podél hrací plochy.
V červnu proběhly IX. Letní fotbalové slavnosti, jejichž hlavním hostem byli extraligoví hokejisté Karlových Varů, vedené kapitánem Václavem Skuhravým, který je také hráčem našeho klubu. Vydařeným
zpestřením letošních slavností bylo
konání tomboly, za jejíž organizaci
patří poděkování Ing. Václavu Baňkovi a všem sponzorům, kteří věnovali do bohaté tomboly ceny.
Dalším velkým fotbalovým svátkem letošního roku byl žákovský
turnaj s mezinárodní účastí. Náš
žákovský tým se nejprve na konci
května vydal na turnaj do Francie,

aby o měsíc později, pod vedením
svého trenéra Václava Doksanského,
pozval do Zichovce devět (!) fotbalových mužstev, z toho pět z Francie.
A tak se na našem hřišti hrála 20.
června česká a francouzská národní
hymna. Není troufalost tvrdit, že
Václava Doksanského nám závidí
celý fotbalový okres. Navíc mužstvo
dokázalo po čtyřech letech opět zvítězit v Lidickém poháru. Našemu
žákovskému družstvu patří poděkování za vynikající reprezentaci nejen
klubu, ale i obce Zichovec.
Turnaj, hraný jako Memoriál Jana
Tenopíra, uspořádala v srpnu pří-

pravka za účasti mužstev SK Slaný,
Sokola Hrdlív, Baníku Švermov a
našeho SK. Pro malý počet hráčů
nebylo družstvo v letošním roce
přihlášeno do mistrovské soutěže,
stejně jako dorost. Hráči se schází
na pravidelných trénincích a hrají
přípravné zápasy. První mužstvo
dospělých potvrdilo v roce 2010
zlepšující se výsledky. V jarní části
nasbíralo 24 bodů a v podzimní pak
dokonce 28 bodů, což je rekord
klubu, který znamená i lichotivé
druhé místo se ztrátou pouhých pěti
bodů za vedoucími Otvovicemi.
Druhým rokem trénuje mužstvo
Josef Mansfeld a pokud by zlepšující
se výsledková tendence pokračovala,
mohl by Zichovec časem nahlédnout třeba i do okresního přeboru,
který by i náramně slušel hlasatelské
práci Zbyňka France, skvělému občerstvení v péči Ivety Horákové a
Aleny Svobodové a především jedné
z nejlepších travnatých ploch, o kterou se příkladně stará Jiří Novotný
ml.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem, kteří nám letos s fotbalem
v jakékoli formě pomohli, zejména
potom Obecnímu úřadu Zichovec a
všem sponzorům, bez jejichž přízně
by dnes fotbal dělat nešel.
Klidné Vánoce a jen vše dobré
v roce 2011.
(Jiří Baňka)
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V nedávné době jsme požádali všechny děti, které na Zichovci bydlí nebo sem jezdí, aby nám nakreslily, jak si
představují „hřiště snů“.
Sešly se nám moc hezké výkresy (ještě jednou za ně děkujeme). Abyste měli představu, jak dál pokračuje naše
snaha o vybudování nového hřiště, přinášíme vám o tom pár informací.
Budoucí dětské hřiště by mělo být situováno vedle hřiště fotbalového. Podél lesa povede 20m dlouhá lanovka. Dále by zde mělo být nové pískoviště, které bude opatřeno ochrannou plachtou.
Na travnatém pozemku mezi lesem a fotbalovým hřištěm by měla být umístěna multifunkční sestava, která
nabízí mnoho herních prvků (skluzavku, lezeckou stěnu, houpačky, žebřík, hrazdy, tabuli ...). Tuto sestavu
jsme vybrali po pečlivém prostudování nabídek jednotlivých firem a také na základě doporučení rodičů.
Abychom ušetřili náklady za montáž, oslovili jsme firmu, která je ochotna nechat nás vše vybudovat svépomocí za dohledu jejich šéfmontéra, avšak neztratili bychom tím důležitou certifikaci.
V současné době se připravuje předběžný rozpočet a finance na hřiště bychom získali v rámci dotace od
Ministerstva pro místní rozvoj.
Druhou možností je pro nás dotační program Oranžové hřiště vyhlašovaný firmou ČEZ.
Třetí možností je program SFROM Středočeského kraje, v rámci kterého je možné získat až 95% rozpočtových nákladů. V případě, že tuto dotaci obdržíme, spoluúčast obce bude pouze 5%.
Nezbývá, než jen doufat, že se vše podaří podle plánu a děti si už brzy budou hrát na novém hřišti.
(Petra Vágnerová za zichovecké maminky)
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P Í S E M N Á Z P R Á VA

Obec ZICHOVEC se nachází v západní části Slánské
tabule.Toto území bylo osidlováno Slovany z pražské
kotliny, dolního Povltaví a Poohří přes Velvarsko a
Zlonicko, resp.Perucko směrem na západ po jejich příchodu do Čech v 5.- 6.století. Archeologické nálezy
prokazují souvislejší slovanské osídlení oblasti Slánské
tabule v 10. a 11.století. Zichovec se nachází v západní
části území osídleného později.
Písemné záznamy dokládající existenci jednotlivých
obcí na území Čech v tomto období raného středověku jsou ojediněle např.v Kosmově kronice, ale hlavně v
listinách církevních institucí. Důvodem je to, že schopnost číst i psát byla tehdy výsadou duchovenstva, kněží,
mnichů atd. Církev a její představitelé také jako první
začali v té době vyhotovovat listiny dokládající prodej či
darování majetku panovníkem či šlechtici.Stávalo se
totiž předtím nezřídka, že po smrti dárce jeho potomci
či dědici popřeli darování majetku cirkvi a zabrali si ho
zpět pro sebe. Vystavené listiny byly samozřejmě psány
latinsky. Latinsky psané názvy obcí v listinách někdy
ztěžují jejich identifikaci a ztotožnění s dnešními názvy
českými, neboť i pro historiky není překlad tehdejšího
latinského názvu vesnice do dnešní češtiny mnohdy
jednoznačný. Zachycení jména vesnice v dochované
listině potvrzuje sice její existenci v dané době, ale ona
mohla existovat již dlouho předtím. Žádné zakládací
listiny obcí tehdy neexistovaly. Úskalím při hledání
vesnic a jejich historie je i to, že snad 1/3 všech původních středověkých obcí později zanikla, tj. byla vypálena
a navždy obyvateli opuštěna během různých válečných
období, ne jvíce během husitských válek a třicetileté
války. Z obcí v okolí Zichovce je zřejmě nejstarší záznam o existenci Peruce v Kosmově kronice k r.1004 /
příběh o Oldřichovi a Boženě/, dále Panenského Týnce
k r.1115. Klobuky jsou písemně zachyceny k r.1226 v
listině doksanského kláštera, Hořešovice k r.1227, hrad
Žerotín založil nejspíš Habart z Hořovic, purkrabí na
hradě Přimda, kolem r.1229. Zichovec je poprvé v písemných pramenech doložen k r.1407 / spolu s Bilichovem, Žerotínem a zaniklým Pochválovem/ v
"Soudních aktech pražské konzistoře"- viz historie obce
od Libora Dobnera.
S novým a překvapivým názorem o možné existenci
obce přišli před několika lety historici liberecké univerzity vedení PhDr. Svobodou.Tito ve svém studijním
materiálu o středověkých dějinách Čech pro studenty
univerzity rozebrali a mapově zpracovali mj. i dochovanou, latinsky psanou závěť českého šlechtice Zbraslava z r.1238.Tento Zbraslav, syn Vchynův /příjmení se
ještě tehdy nepoužívala, lidé byli bliže identifikováni
jménem svého otce či dle názvu svého sídla, řemeslníci
někdy dle své obživy, např. " soukeník Jíra"/je klíčovou
postavou možné raně středověké existence našeho Zichovce. Šlechtic Zbraslav erbu zatočeného rohu žil v
poslední čtvrtině 12. a první třetině 13.století a pocházel z Poohří /viz i Vchynice u Lovosic/. Byl to poměr-
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ně úspěšný muž své doby a dopracoval se ve své karieře až
do úřadu podčešího u dvora krále Přemysla I.Otakara a
později královského číšníka u dvora krále Václava I. Funkce královského číšníka byla tehdy jednou z pěti nejvyšších
šlechtických postů u českého královského dvora /další=
nejvyšší komoří, nejvyšší maršálek, nejvyšší stolník,královský podkomoří/. Za tuto službu u královského
dvora dostával Zbraslav samozřejmě odměnu ve formě
peněz, naturálií ale i nemovitostí, např.vesnici Pšov u Podbořan. Se souhlasem krále Přemysla I.Otakara se velmi
výhodně oženil a manželka Domaslava, pocházející z význačného východočeského rodu erbu šachovnice, mu přinesla věnem značné majetky, tj. pozemky a vesnice, hl. v
Polabí na Nymbursku a ve východním Podkrkonoší. Spolu
pak získali další území, tzv. "olešnický újezd" opět ve východních Čechách, kde založili několik dalších vesnic. A
samozřejmě jako syn šlechtice zdědil i majetky po svém
otci Vchynovi, hl. v Poohří a na Kralupsku./ mj. Orasice
u Loun, Zeměchy atd./. Vybudoval tak poměrně rozsáhlé
dominium čítající skoro 20 položek, tedy vesnic, rozsáhlých území a újezdů. Na jaře roku 1238, pravděpodobně
pod vlivem zhoršujícího se zdravotního stavu, se rozhodl
uspořádat svoje majetkové záležitosti. A způsob, jakým to
provedl, byl na svoji dobu nezvyklý, ale velmi moderní.
Jeho písemná, latinsky psaná závěť je jednou z prvních z té
doby dochovaných spolu se závětí Kojaty z Mostu z rodu
Hrabišiců a Hroznaty Tepelského, zakladatele klášterů
Teplá a Chotěšov.
Samotný akt sepsání závěti se odehrál v dubnu r.1238
v dnes již zaniklé obci Výkleky v okr. Nymburk, jeho tehdejším hlavním sídle. Za přítomnosti několika dalších pozvaných společensky jemu rovných šlechticů /mj. Diviš z
Dobroměřic, syn Norberkův/ uvedených na konci závěti
jako věrohodní svědci dosvědčující pravost textu, mu zde
přivolaní vzdělaní dominikánští mniši sepsali závět, ve
které Zbraslav odkazuje svoje majetky manželce Domaslavě, dceři Adlétě, bratrům Ojířovi a Rivinovi, svým dvořanům, ale také dominikánským klášterům v Praze a Hradci / tj. H. Králové/ a též minoritům v Hradci.
Kromě jiných majetků se v závěti píše i o vesnici "C i
c h o u i c ". A právě tuto v závěti uvedenou vesnici
ztotožňují liberečtí historikové s dnešním naším Zichovcem. V textu závěti Zbraslav určil, že jeho vesnice "C
i c h o u i c" /tedy Zichovec/ má být prodána a z výtěžku
prodeje mělo být na spásu Zbraslavovy duše věnováno 6
hřiven stříbra klášteru dominikánů v Praze a 5 hřiven dominikánům v Hradci Králové. Jak byla šlechticova závěť
naplněna, to již historické prameny nehovoří. Sama
Zbraslavova manželka Domaslava, v závěti jím nejbohatěji
obvěněná, odkázala v r.1241 všechen svůj majetek řádu
německých rytířů, kteří sidlili ve východočeském Miletíně v
sousedství majetků Zbraslava. A o historii a dalších osudech vesnice "C i c h o u i c", možného Zichovce, se písemné prameny odmlčely až do výše uvedeného roku
1407.
(Zpracoval: Vladimír Richtr ml.)
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Rádi bychom vás informovali, že na základě iniciativy obyvatel (zejména Václava Vágnera a Zbyňka Lomičky) z nové zástavby podél silnice vedoucí ze Zichovce na Samotín, došlo na listopadovém zastupitelstvu
(23.11.) k projednání možností zklidnění dopravy v této části obce. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z
priorit nového zastupitelstva, bylo přikročeno k řešení celého projektu komplexně pro celou obec a ne pouze jednu část.
Díky rychlému jednání starosty, byl již na prosincovém zastupitelstvu (14.12). prezentován návrh, který
zpracovala zdarma spol. SUNCAD. Návrh byl vytvořen s ohledem na dopravní možnosti obce a řeší jak
hlavní příjezdové komunikace, tak komunikace uvnitř obce. Prezentované řešení zaujalo všechny zastupitele
a bylo odsouhlaseno dále v projektu pokračovat, jednotlivá opatření budou projednávána s ohledem na legislativní možnosti a zároveň bude přihlédnuto k finanční náročnosti. Opět se budeme snažit získat maximum možných dotací, které jsou určené pro tyto projekty. O dalším vývoji vás budeme informovat v někte-
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2010

Novoroční turnaj ve stolním tenise
Tradičně se uskuteční v prostorách OÚ dne 30.12.
Veškeré informace zodpoví Zbyněk Lomička (mob. 602 169 464)
Silvestrovská oslava
Od 18h bude připraven OÚ na další pravidelnou oslavu zakončení roku.
Hudba bude zajištěna svépomocí. Tekuté a jiné občerstvení vlastní.
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2011

LEDEN - Vítání občánků 29.1.
BŘEZEN - Masopust
DUBEN - Čarodějnice
KVĚTEN - Dětský den a Rybářské závody
ČERVEN - Zichovecké slavnosti
SRPEN - Rozloučení s prázdninami
ŘÍJEN - Dušičky (Halloween)
PROSINEC - Mikuláš, Rozsvícení vánočního stromu, Silvestr
(přesné termíny všech akcí budou včas upřesněny)

Příště se můžete těšit např. na článek o vítání občánku, informace o třídění odpadů, provozní řád rybářské
bašty, informace a 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 15.3. 2011 pro vydání březen 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.

