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S L OVO S TA RO S T Y

ODPOLEDNE
Ve čtvrtek 27.10.
od 16-18.00
Více informací na
zadní straně

POZVÁNKA NA
VEŘEJNOU
SCHŮZI

Obecní úřad
ZICHOVEC
zve občany na
veřejnou schůzi dne
22.10.2011 od 18 hod do
sálu Obecního úřadu.
Program:
1. Krátká bilance prvního
roku po volbách
2. Kanalizace a ČOV - další
postup
3. Plán kulturních a společenských akcí na rok 2012
3. Představení strategického
plánu rozvoje obce do roku
2016
4. Diskuse a závěr
Pohoštění pro Vás
zajišťuje Lukáš Procházka
a Marcela Repková.

Společenské centrum obce z ptačí perspektivy ze 16. 9. 2011 (foto Ladislav Šeiner)

Váţení občané,
kdyţ jsme vám v září 2009 s docentem Ivanem Vorlem poprvé představovali
Územní studii lokality B1 a první architektonický návrh Společenského centra obce, málokdo z nás si uměl představit záběr a rozsah těchto projektů. Na papíře to vypadalo hezky,
jednotlivé objekty jsme si v teple kanceláří posouvali a ladili jako kostičky lega k všeobecné
spokojenosti. Tehdy představený sen se sice postupně stává skutečností, ale rozmary letošního roku opravdu prověřují naší vůli. Buď bláto nebo prach znepříjemňovaly a znepříjemňují ţivot nejen dodavatelům stavby, ale zejména občanům přímo sousedícím nebo dotčených stavbou.
DĚKUJI vám proto všem za trpělivost a věřím, ţe výsledek všechno utrpení a strádání smaţe. Informace o tom, jak bude stavba dále pokračovat a hlavně předpokládaný termín dokončení, vám mimo jiné představíme na veřejné schůzi, na kterou vás co
nejsrdečněji zvu. Konat se bude příští sobotu 22. října v sále Obecního úřadu od 18 hodin.
Ivan Husák, starosta obce

SMS ROZHLAS
Od 1.4.2011 byl v naší obci spuštěn sms rozhlas. Dosud jsme vám zaslali více jak
600 informačních sms. I nadále se vám budeme snaţit přinášet důleţité informace, které souvisejí se ţivotem v naší obci. Pokud sms nedostáváte, nebo si nepřejete sms dostávat, pošlete nám zprávu na 777 743 568. (TS)
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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 O B C E
Zastupitelé se sešli na pravidelném zasedání zastupitelstva dne 7. 8. 2011. Přítomno bylo 8 zastupitelů (1 zastupitel omluven). Vedle informací o plnění usnesení a úkolů z minulých zastupitelstev se projednávaly tyto body:
1.

Výstavba - starosta podal informaci o probíhajících pracích na stavbě nového Společenského centra obce
Zichovec a o rozdělení projektu do dvou etap. První etapa právě probíhá a zahrnuje výstavbu kaple, obecního
úřadu, pivovaru s restaurací a společenským sálem a hrubou stavbu pensionu.

Nový Obecní úřad a infocentrum Přírodního parku Džbán (foto z 8.8.)

2.

ČOV - byla podána informace o přípravě ţádosti o dotaci na dostavbu kanalizace a ČOV v obci. V tuto chvíli
má náš projekt vysoké hodnocení, proto je naděje na získání dotace vysoká. Nezbytnou podmínkou je připojení více neţ 75% občanů (viz dotazník z minulého týdne).

3.

Revitalizace poţární nádrţe, mokřadu a horního toku potoka - starosta navrhl rozdělit projekt do dvou etap
tj. ustoupit zatím od revitalizace horního toku potoka a začít v první etapě pouze s úpravou poţární nádrţe a
tenisového kurtu s okolím. Nejprve by byl připraven projekt pro tuto první etapu a další postup by se odvíjel
od moţnosti získání finančních prostředků (další informace v samostatném článku).

4.

Dětské hřiště - projekt nového dětského hřiště je hotov, jeho koordinaci má na starosti Tomáš Soukup.
V tuto chvíli jsou zakoupeny základní prvky – hrad a houpačky. Dalším prvkem má být lanová dráha. V nejbliţší době budou zahájeny práce na výstavbě dětského hřiště. (Sestava je připravena k instalaci, která proběhne svépomocí ihned, jakmile bude stavebně upraven prostor pro nové hřiště).

5.

Dále byla projednána "Ţádost o obecně prospěšnou práci" a stíţnosti místních občanů z 2. - 5. 8. 2011 na úniky skotu z vyhrazených prostor pro pastvu.

ETICKÝ
KO D E X
Váţení občané, chalupáři a přátelé obce. Dne 29. 9. 2009 byl obecním zastupitelstvem schválen Etický kodex občana Zichovce. Děkujeme vám, ţe jiţ druhým rokem společně naplňujeme jeho smysl. Vzhledem k probíhajícímu rozvoji obce a nově přistěhovaným obyvatelům jsme se rozhodli vám připomenout
jeho plné znění. Budeme velice rádi, kdyţ nám pomůţete i s obnovením a zachováním tradiční sváteční
neděle. Pokusme se všichni v tento den vynechat hlučné činnosti jako sekání trávy, řezání dřeva atd.
Děkujeme
Obecní zastupitelstvo
Etický kodex občana Zichovce
Etický kodex je dokument, který obsahuje doporučení pro vzájemné soužití. Jeho dodržování je dobrovolné. Chceme podpořit spokojené soužití a myslíme si, že napsaná kritéria pomohou zabezpečit to, o co usilujeme. Život občanů v Zichovci je již
dnes výjimečný a obdivovaný. Je to dobrý základ a jedinečná příležitost pro vytvoření moderní, přátelské a harmonicky se rozvíjející obce, kde je radost bydlet.
Dobré jméno obce – dbejme dobrého jména obce Zichovec, posilujme její důvěryhodnost, buďme loajální ke
své obci.
Odpovědnost – chovejme se odpovědně, společně a se zájmem spravujme majetek obce a usilujme o jeho zajištění do budoucnosti. Jednejme vţdy s vědomím odpovědnosti za celkový obraz a vývoj obce.
Ohleduplnost a slušnost – chovejme se ohleduplně. Buďme pozorní a vstřícní jeden k druhému. Ochraňujme
společný majetek obce a naše nádherné prostředí.
Bude skvělé, kdyţ hlučné činnosti uskutečníme v době, kdy se navzájem nerušíme. Zvaţujme, zda neobtěţujeme svoje sousedy kouřem, neustále štěkajícím psem nebo jinými problémy.
Odpouštějme a zapomínejme na pomstu a odvetu (zákon oko za oko způsobí, že celý svět bude slepý), snaţme se pochopit, ţe sklidíme, co zasejeme.
Sousedské vztahy – budujme otevřené, příjemné a harmonické souţití. Mějme dobrou vůli vyřešit potíţe smírnou cestou. Jednejme čestně a otevřeně, spravedlivě a bez postranních úmyslů. Buďme si dobrými sousedy, ctěme své
materiální a morální závazky.
Solidarita a pomoc - buďme přátelští a solidární ke všem věkovým kategoriím občanů a přátel Zichovce. Vzájemně si pomáhejme v běţném ţivotě i ve vypjatých situacích. V rámci svých moţností pomozme plnit přání a potřeby
jednotlivců nebo zájmových skupin. Jednejme s lidmi s respektem a láskou bez ohledu na to, kdo jsou a co dělají. Čiňme
druhým dobro.
Tolerance a porozumění - zachovávejme principy tolerance, porozumění, otevřenosti, pravdivosti a korektního jednání. Buďme spravedliví a otevření a navzájem se informujme. Postupujme společně v záleţitostech, které se týkají občanů Zichovce.
Lidská práva - respektujme základní lidská práva, svobody a individuální potřeby a zájmy občanů, zájmových
skupin a přátel obce Zichovce.
CHCEME SPOLEČNĚ S VÁMI VYTVOŘIT BEZPEČNÝ, KRÁSNÝ PROSTOR SE VZÁJEMNOU
PODPOROU A CHUTÍ ŢÍT.
Rozhodni se pečovat o mladé, soucítit se starými, sympatizovat se snaživými a tolerovat slabé a špatné. Někdy ve svém životě budeš na jejich
místě. (Bob Goddart)
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
PODĚKOVÁNÍ ZA SBĚR NEPOTŘEBNÉHO OŠACENÍ
Stejně jako minulý rok i letos jsme vyhlásili sbírku nepotřebného ošacení. Minulý rok jsme úspěšně vybrali
přes 160 kg nepotřebného ošacení. Během letošní sbírky však bylo vybráno rekordní mnoţství více jak 380
kg ošacení, textilií, obuvi a přikrývek. Všem, kteří přispěli do sbírky, patří velký dík od Občanského sdruţení Diakonie Broumov a rovněţ ode mne. Ještě jednou všem děkuji. (PR)

SVOZ VYSLOUŢILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
V červenci letošního roku proběhl svoz E-boxu, který se nám podařilo vrchovatě naplnit nejen vyslouţilými drobnými elektrospotřebiči, ale současně i starými bateriemi a akumulátory. Zároveň jsme společnosti
Asekol předali k recyklaci celkem 15 televizorů, 4 počítače, 7 vysavačů a dalších více jak 20 drobnějších
elektrospotřebičů. Odvoz výše uvedených elektrospotřebičů provedla společnost Asekol zdarma. Děkuji
všem, kteří odevzdali svůj starý a nepotřebný elektrospotřebič na náš „sběrný dvůr― namísto toho, aby ho
vyhodili do kontejneru na komunální odpad, k čemuţ občas i v naší obci ještě dochází.(PR)

MY TŘÍDÍME NEJLÉPE
V letošním roce opět probíhá krajská soutěţ „My třídíme nejlépe―. V průběţném pořadí za 3. čtvrtletí roku
2010 a za první čtvrtletí roku 2011 jsme se prozatím umístili na pěkném 44. místě z celkového počtu 653
obcí (do 499 obyvatel). Na naši malou obec je to hezký výsledek, ale věřím, ţe po započítání údajů o vytříděných sloţkách komunálního odpadu za 2. a 3. čtvrtletí letošního roku se přiblíţíme loňskému výsledku,
kdy jsme skončili celkově na 30. místě. Více informací o soutěţi na http://www.studiomonte.cz/soutez/.
(PR)

DĚTSKÝ DEN - ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Dne 10.9.2011 proběhlo již tradiční Rozloučení s prázdninami. Akce začala
srazem všech zábavychtivých dětí a jejich rodičů v půl druhé na louce u fotbalového hřiště. Poté všechny pobavilo vystoupení klauna Kristyána se zvířátky
a pak následovaly štafetové soutěže, do kterých se zapojili i někteří rodiče. Na
konci celého odpoledne jsme se těšili na opékání buřtů a překvapením byly
vynikající lívance. Počasí nám přálo a tak jsme si Rozloučení s prázdninami
náležitě užili. Děkujeme všem, kteří přispěli k příjemnému průběhu celé akce
a už teď se těšíme na Dýňové slavnosti a Mikulášskou nadílku. (TS)
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R E V I TA L I Z A C E " V R B I Č E K "

10.června 2011 - horolezci zkracují největší vrbu na "babku".
Revitalizačnímu projektu musela ustoupit i pověstná dřevěná bouda :-)

16.června 2011 - Míra Sommer a spol. odstraňují nemocné a nebezpečně
nahnuté vrby, práce byly provedeny zdarma, DĚKUJEME!

1. září - po dokončení zem. prací v lokalitě B1 se nejprve vyhrabaly kořeny,
které se po zkušenosti ze stavby spodního rybníka na místě také "pohřbily".

12. září - terénní úpravy se chýlí ke konci, práci ztěžuje vysoká hladina
spodní vody.

13. září 2011 - dílo je dokončeno a pokřtěno závěrečným poplácáním. Přes zimu bude zpracován projekt
na finální úpravy terénu a osázení, vše plánujeme dokončit do června 2012. Zemní práce financovala
1.Zichovecká s.r.o.
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NOHEJBALOVÝ TUR NAJ 2 0 11
V neděli 25.9. se po dvou odložených termínech konečně uskutečnil nohejbalový turnaj dvojic
„ZICHOVEC OPEN 2011“. Teprve napotřetí nám počasí přálo, a to bylo i důvodem menšího počtu přihlášených,
kteří už nevěřili, že se turnaj letos odehraje. Vzhledem k chladnějšímu počasí se turnaj neodehrál jako noční, ale za
krásného slunečného dne ještě krásnějšího babího léta. Turnaj, i když s menším počtem hráčů, kterých bylo jen 10,
měl však jednu příjemnou premiéru, a to poprvé hrající ženu. Tou byla, a zároveň vyhlášena jako nejlepší žena na
hřišti, Dita Lomičková, která si ve hře vůbec nevedla špatně.
Po vyřazovacích bojích se do finále dostaly dvojice Jan Husák s Janem Širmerem a proti nim celý turnaj
lepšící se dvojice Hynek Král a Míra Kerner. Úspěšnější nakonec byla dvojice Honzů, Husáka a Širmera, kteří tak
mohli pozvednout putovní pohár pro vítěze. Na třetím, bronzovém místě pak skončila dvojice Jiří Novotný a Petr
Lomička.
Závěrem děkuji všem hráčům a fanouškům a doufám, že příští rok nám počasí bude přát a turnaj se uskuteční opět tradičně pod umělým osvětlením v noci. (ZL)

O K R E S N Í P Ř E B O R - S K Z I C H OV E C
SESTAVA: KOSTKA, KOKEŠ, ČERVENKA, MILKA, ŢELINSKÝ, SNOVICKÝ, MELEN,
KORBEL, BERNÁŠEK, PETRŢILKA, ŠANDAL, PORT, MANSFELD, VÁGNER, HARTMAN,
MACÁK, ŠULC, ŠVOJGR, HLÍZA

1. Kolo

ZICHOVEC

- PCHERY

1:4

BRANKA: MELEN

Aţ příliš byla na výkonu Zichovce patrná nervozita z prvního zápasu v okresním přeboru. To hosté zkušeně
trestali sebemenší zaváhání a dali domácím lekci z produktivity. Kdyţ Melen po chytře rozehraném TK prostřelil v poslední minutě první půle brankaře Malého, zdálo se, ţe se Zichovci povede otočit vývoj zápasu.
Jenţe po neplodném patnáctiminutovém tlaku v druhé půli hosté z brejku zvýšili a z podobných situací dali i
poslední dvě branky.

2. Kolo

DRUŢEC - ZICHOVEC 2:4

BRAN
HART

K Y :
M A N

M

A N S F E L D

2, M

I L K A

,

Na krásný stadion v Druţci přijel Zichovec s respektem. Naštěstí ho ale, oproti minulému zápasu, zapomněl
v kabině a od počátku utkání byl lepším týmem. V první půli bylo šancí poskromnu. Po ráně Petrţilky, kterou
domácí brankář neudrţel, dorazil míč do branky Hartman - 0:1. O největší šanci domácích v první půli se
zaslouţili hosté, kdyţ Červenka dal prudkou malou domů Kostkovi a ten promáchl. Tyče měl ale postavené
náramně! Kdyţ se v druhé půli trefil pěkně Milka hlavou - 0:2 a Mansfeld „angličanem― - 0:3 a navíc další
jeho gól nebyl pro ofsajd uznán, asi málokdo z přítomných diváků (mimochodem Zichovec měl v ochozech
většinu!!!, moc děkujeme) čekal ještě drama. A stalo se. Nevinní domácí se deset minut před koncem dvakrát
trefili- 1:3, 2:3 a emotivní závěr byl na světě. Po třech červených (1:2 pro Zichovec, tohle vítězství nás ale
netěší) zahrávali mohutně tlačící domácí roh, na který si naběhl i domácí brankář. Jenţe po skrumáţil sebrali
balon Petrţilka s Mansfeldem a druhý jmenovaný dal vítěznou pojistku - 2:4. A první vítězství v Zichovce tak
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bylo na světě. Bouřlivý pokřik zichoveckých fans ještě teď doznívá v křivoklátských lesích.

3. Kolo

BRANKY: HARTMAN

ZICHOVEC - UNHOŠŤ 1:0

Před pěknou diváckou návštěvou (zaplněna byla i severní tribuna!) se hrál fotbal, který v ničem nepřipomínal
duel nováčků. Loňský suverén III.třídy skupiny A Unhošť, který postupoval bez jediné prohry a v okresním
přeboru letos měl na svém kontě jedno vítězství a remízu, byl mírným favoritem utkání. Po dlouhé době ale
musel zakusit hořkost poráţky. Domácí soupeře zaskočili svoji největší zbraní - nezměrnou bojovností s vůlí
po vítězství. Rozhodnutí přišlo jiţ v 17.minutě. Šandal prodlouţil do strany na Porta a jeho centr uklidil do
branky hlavou Hartman. Vyloţené šance se prakticky nerodily, v pokutových územích kralovali oba gólmani.
Pojistku mohl přidat v 80.minutě Šulc, ale jeho lob byl zastaven před brankovou čárou.

4. Kolo

V

E L K É

P

Ř Í T O Č N O

-

Z

I C H O V E C

2:2

BRANKY: PETRŢILKA, MANSFELD

V Přítočnu byli všichni spokojení s bodem. Vyhrát mohlo Přítočno i hosté ze Zichovce. Domácí dali první a
poslední branku

5. Kolo

ZICHOVEC - LIBUŠÍN 4:0

B

R A N K Y

: P

E T R Ţ I L K A

2, M

A N S F E L D

2

V sobotu neměl Zichovec sebemenší problém. Od počátku měl výraznou územní převahu, kterou vyjádřil i
gólově. Ve 25.min. otevřel skóre zápasu Petrţilka, kdyţ sám postupoval na brankáře. Ve 37. min. zvýraznil vedení Mansfeld pěknou přízemní střelou z hranice velkého vápna. V druhé půli si oba hráči přidali ještě jeden
zářez. Cestu za body hosté domácím doslova vydláţdili, kdyţ se za stavu 2:0 dvakrát nechali vyloučit a domácí
gólman Kostka si tak mohl vzít dovolenou. Z pohledu domácího muţstva bylo jedinou kaňkou zápasu zcela
zbytečné vyloučení domácího Mansfelda v závěru utkání po druhé ŢK za řeči.

6. Kolo

KLADNO - ZICHOVEC

1 : 1

BRANKA: PETRŢILKA

I na hřišti dosavadního lídra kladenského fotbalového okresu, Slovanu Kladno, pokračoval Zichovec v kvalitních podzimních výkonech. Skóre otevřel zichovecký střelecký klenot Petrţilka ranou zpoza šestnáctky do šibenice. Domácí ještě do poločasu srovnali celkový střelecký účet utkání po uklouznutí gólmana Kostky. V samotném závěru utkání mohl strhnout vítězství na stranu Zichovce agilní Perţilka, ale z úhlu domácího gólmana
nepřekonal.

7. Kolo

K. ŢEHROVICE -

ZICHOVEC 2:1

BRANKA: PETRŢILKA

Další utkání venku a další krásný stadiónek. Tentokráte v Kamenných Ţehrovicích. Je to ale paráda v tom přeboru!! Ve vyrovnané, ale oboustranně herně poněkud neurovnané první půli, jsme získali vedení po přízemní
střele Petrţilky. Do druhé půle ale nastoupily jiné Ţehrovice a měly více ze hry. Svou převahu vyjádřily i gólově,
kdyţ po vyrovnávací brance z úvodu druhé půle tu druhou, rozhodující, přidaly aţ pět minut před koncem.
Škoda, ţe po chybné rozehrávce domácí obrany si v 70min. příliš předkopl míč Petrţilka. Na velkém "letišti"
jsme poprvé po třech letech narazili na fyzicky připravenějšího soupeře.

8. Kolo

ZICHOVEC -

TUCHLOVICE B 2:1

BRANKA: ČERVENKA(PK)

Po pěkném výkonu si Zichovec připsal další tři body do přeborové tabulky. Skore zápasu otevřel z PK v
17.min. Červenka. Hosté ještě do poločasu vyrovnali chytrým lobem. V druhé půli měl Zichovec výraznou
územní převahu, ze které vytěţil sice pouze jediný, zato veledůleţitý tříbodový gól snajprem Petrţilkou. Tentýţ
hráč ještě o chvíli později orazítkoval břevno.
V dalším kole zajíţdí Zichovec v neděli 16.10. do Slaného. Začátek utkání 15:30. Zveme všechny
příznivce zichovecké kopané, včetně hlučného kotle!! PŘIJĎTE POVZBUDIT NAŠE BORCE, kteří
famózně vstoupili do okresního přeboru.
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OKR ES NÍ P Ř EBOR - S K Z I CHOV EC— V ÝS LEDKY
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
TJ Slovan Kladno
FK Brandýsek
SK Kamenné Žehrovice
SK Zichovec
SK Pchery
Kablo Kladno - Kročehlavy
SK Slaný B
Unhošť
Tuchlovice B
SK Velké Přítočno
SK Otvovice
Sokol Hrdlív
SK Baník Libušín
Sokol Družec

Z
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
2
1
1
0

R
2
0
0
2
1
1
0
3
1
1
2
3
2
2

P
0
2
3
2
3
3
4
2
4
4
4
4
5
6

Skóre
21:10
18:09
19:19
16:12
21:12
23:16
22:15
17:11
18:20
12:18
12:18
15:24
9:22
5:22

B
20
18
15
14
13
13
12
12
10
10
8
6
5
2

+/8
6
3
2
1
4
0
0
-2
-2
-4
-9
-7
-10

DÝŇOVÉ STRAŠIDELNÉ ODPOLEDNE
Ve čtvrtek 27.10. od 16 do 18 hodin v sále OÚ
DLABÁNÍ A VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ
Přineste si vlastní dýni a nástroje na dlabání a vyřezávání (nůţ, lţíce apod.)
STRAŠIDELNÝ LES
Hledání pohádkových bytostí.
Na cestu si můţete vzít lampión.
Dobrovolníci z řad mládeţe a rodičů na pohádkové bytosti
se mohou hlásit na tel 603440442— Lence Kratochvílové

PLÁN

AKCÍ

MIKULÁŠSKÁ
- termín, program bude upřesněn a včas budete informováni samostatnou pozvánkou
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
- termín, program bude upřesněn a včas budete informováni samostatnou pozvánkou

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 1.12. 2011 pro vydání prosinec 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.

