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Zichovecká náves 18. 12. 1924, kdy byl Zichovec prohlášen samostatnou obcí.

PF 2012
Váţení občané, chalupáři, přátelé obce, mecenáši a sponzoři.
Děkujeme za spolupráci v roce 2011 a přejeme Vám krásné
proţití svátků vánočních a do nového roku všechno dobré,
hodně zdraví, osobních a pracovních úspěchů.
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S L O V O S TA R O S T Y
Váţení a milí občané,
nové omlazené zastupitelstvo má za sebou první, velmi plodný rok práce. S klidným svědomím mohu konstatovat,
ţe všechna naše loňská listopadová předsevzetí byla splněna nebo alespoň rozpracována. Radost nám všem dělaly i
všechny spolky a kluby, které v obci působí. Vzhledem k tomu, ţe jste průběţně o všem informováni prostřednictvím zichoveckého zpravodaje nebo internetových stránek obce, omezím se na heslovitý výčet:
proběhlo celkem 7 veřejných zasedání zastupitelstva a několik tematických neoficiálních schůzek pracovních skupin, poctivě pracoval nově zvolený kontrolní a finanční výbor
v lednu jsme přivítali 5 nových občánků
čtvrtletně vydáváme zichovecký zpravodaj a pravidelně aktualizujeme internetové stránky
velmi úspěšně proběhlo několik dobrovolných brigád
30. dubna jsme slavnostně otevřeli rybářskou baštu
úspěšně proběhly všechny tradiční kulturní a sportovní akce
SK Zichovec postoupil do okresního přeboru a vůbec si v této soutěţi nevedl špatně. Konečný podzimní účet je
20 bodů a pěkné šesté místo (viz článek Jirky Baňky)
od 1. 4. 2011 byl zprovozněn SMS rozhlas a dosud Vám bylo zasláno více jak 1000 SMS
zavedli jsme nové tradice - čarodějnou soutěţ a strašidelné dlabání
Proběhlo dotazníkové šetření "kanalizační přípojky", zpracovali jsme a podali ţádost o dotaci na kanalizaci
byla zahájena a úspěšně
pokračuje výstavba Společenského centra obce,
slavnostní otevření je naplánováno na 15. 9. 2012,
zkušební provoz pivovaru
bude zahájen 1. 7. 2012.
sponzorsky byly pořízeny
herní prvky na dětské hřiště, které bude realizováno
na jaře 2012 a bude součástí sportovního areálu
SK Zichovec
vyřešili jsme problém
"vrbiček" a v rámci terénních úprav byl vybudován
nový rybníček
Vpravo budova nového obecního úřadu, vlevo ubytování a služby
byl vyřešen problém kam s
rostlinným odpadem a otevřena komunitní kompostárna
byly zahájeny práce na výběru dodavatele pro "Komplexní pozemkové úpravy"
byl zpracován a schválen Strategický plán rozvoje obce do roku 2016 (viz tabulka na další stránce)
Petra Procházková převzala kompletní agendu obce včetně vedení účetnictví
22. října proběhla veřejná schůze
s pozitivním ohlasem se setkalo provizorní prosvětlení přerostlých tůjí, které budou v roce 2013, při realizaci
projektu "Revitalizace poţární nádrţe", nahrazeny kulturními stromy.
vydali jsme dvě nové obecní vyhlášky a další aktualizovali
dále pokračujeme v projektu zpomalení dopravy, který bude realizován s dokončením komunikací v lokalitě B1
opět jsme se úspěšně rozrůstali, byly dostavěny dva rodinné domy a další rozestavěny
Předali jsme 20 dárkových balíčků jubilantům, snaţíme se průběţně připomínat přijatý etický kodex občana
Váţení občané, zastupitelé, chalupáři, přátelé obce, mecenáši a sponzoři. Děkuji Vám za spolupráci v roce
2011 a přeji Vám ze srdce krásné proţití svátků vánočních a do nového roku všechno dobré, hodně zdraví, osobních
a pracovních úspěchů. Zastupitelům a pracovníkům obce přeji mimo to dostatek energie a nápadů, jak nadále zkvalitňovat ţivot v naší obci v duchu naplňování vize "Být moderní, přátelskou a harmonicky se rozvíjející obcí, kde je
radost bydlet".
Ivan Husák, starosta obce
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ROZPOČET OBCE 2012 A STRATEGICKÝ PLÁN DO ROKU 2016
22.11.2011 byl zastupitelstvem projednán a 13.12.2011 schválen rozpočet obce na rok 2012. Plánované příjmy jsou 1.073.000 Kč, plánované provozní výdaje 756.000 Kč, splátka půjčky 150.000 Kč = přebytek rozpočtu
167.000 Kč. Metodika nedovoluje při sestavování rozpočtu uvažovat s investičními dotovanými akcemi, tzn. není
zde plánovaná kanalizace, a to ani na straně výdajů ani na straně příjmů. Znamená to, že pokud získáme dotaci a
budeme tuto akci realizovat (při udržení plánovaných příjmů a výdajů), budeme si muset půjčit cca 750 tis.Kč.
11.10.2011 zastupitelstvo schválilo Rozvojový strategický dokument obce do roku 2016. Občanům byly
rozvojové plány představeny na veřejné schůzi 22.10.2011. Jedná se o dvacet investičních projektů, rekonstrukcí
nebo oprav, v celkové hodnotě 15,2 mil.Kč. 85 % z této částky tvoří 4 projekty, které budou realizovány pouze v
případě, že získáme dotace. Je to dokončení kanalizace a ČOV, komplexní úprava zeleně v obci, rekonstrukce místní
komunikace k Samotínu a revitalizace požární nádrže a historického středu obce. Presentaci, která byla představena
Strategický
plán můžete
obce Zichovec
2016
na
veřejné schůzi
shlédnoutdonaroku
www.zichovec.cz/informace-o-obci/soucasnost/zichovecky-zpravodaj
(IH)
(investice a větší opravy)
Projekty
1

Vybudování dětského hřiště u sportovního areálu SK Zichovec (sponz.)

2

Dokončení kanalizace a ČOV

3

Osázení sedimentační nádrže a vybudování přírodních herních prvků

4

RN v tis.Kč
150

2011

2012

2013

2014

2015

150

9 100

9 100

150

150

Rekonstrukce (oprava) mostku na přítoku spodního rybníka

80

80

5

Oprava ujetého břehu spodního rybníka

70

70

6

Odkoupení a demolice č. p. 3 (J. Tomrle)

250

250

7

Revitalizace požární nádrže a historického středu obce

800

50

750

8

Komplexní úprava zeleně v obci (aleje, parčíky, mobiliář apod.)

1 450

70

1 380

9

Rekonstrukce místní komunikace 1099/2 (k Samotínu)

1 500

1 500

10 Realizace projektu zpomalení dopravy v obci + obnova dopravního značení

300

300

11 Vybudování kurtu na plážový volejbal (ze starého antukového kurtu)

300

300

12 Cyklostezky - značení, implementace do regionálních map (podm. dotace)

100

100

13 Rekonstrukce starého OU + pronájem - byty, provozovna apod. (nebo prodej?)

x

14 Oprava fotbalových kabin (+ sponz)

300

300

15 Oprava obecní kapličky

150

150

16 Oprava hasičárny a autobusové zastávky

150

150

17 Zkulturnění sběrných míst na tříděný odpad (kámen + dřevo)

100

100

18 Opravy příkopů a chodníků v obci

400

19 Vybudování nového sběrného dvora (např. stodola proti hasičárně)
20 Vybudování obecní rozhledny
CELKEM

2016

400

x

x

x
15 200

x
150

9 770

4 330

450

650

x

Předpokládaný počet obyvatel k 31.12.

114

120

130

150

170

190

Plánované daňové příjmy v tis.Kč (bez dotací)

600

632

684

789

895

1000

Ţáby jako příklad optimismu, aneb všechno se můţe povést, kdyţ to doopravdy chcete.
Byla jednou jedna skupina žabek, které chtěly závodit. Chtěly se dostat na velmi vysokou věž. Na atrakci se přišlo podívat velmi
mnoho diváků, aby se nejen pokochali soutěží, ale i povzbudili žabky. Soutěž začala, ale
z přítomných diváků nikdo nevěřil, že se některé ze žabek podaří na vrchol věže dostat. Kroutili
hlavami a říkali: „Oh, to je příliš namáhavé, nikdy se jim to nepodaří, protože ta věž je příliš
vysoká!“ Ţáby začaly zaostávat, s výjimkou jedné, která sviţně postupovala výš a výš. Diváci
křičeli: „Je to příliš únavné, nikdo se tak vysoko přeci nikdy nedostal!“ Jedna ţabka za druhou
to vzdávaly a otáčely se zpátky. Jen ta jedna pokračovala vytrvale dál. Vůbec to nechtěla vzdát!
Nakonec to vzdaly všechny kromě té jedné ţabky, která se sama s obrovským nasazením
dostala na vrchol věţe! Ostatní, stejně jako diváci chtěli vědět, jak se podařilo právě ji to, co
všichni ostatní povaţovali za nemoţné. Jeden divák přišel k žabce a zeptal se, odkud vzala tolik
síly, aby se dostala až na samotný vrchol. A tehdy se zjistilo, ţe vítězná ţabka je HLUCHÁ!
A jaké z toho plyne ponaučení?
Nikdy nenaslouchejte lidem, kteří jsou negativní a pesimističtí, protože Vám kradou nejkrásnější
tužby a sny, které nosíte ve své duši! Vždy myslete na sílu slov, protože všechno, co slyšíte nebo
čtete, má vliv na Vaše činy! Takţe buďte vţdy OPTIMISTÉ! A navíc buďte jednoduše HLUŠÍ,
když Vám někdo poví, že Vaše sny jsou nerealizovatelné! Všechno se může povést, když to
doopravdy chcete!
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DÝŇOVÉ STRAŠIDELNÉ ODPOLEDNE
Ve čtvrtek 27.10. se v Zichovci konalo poprvé dýňové strašidelné odpoledne. I přesto, ţe akce probíhala ve všední
den, byl sál OÚ hned po čtvrté hodině zcela zaplněn dětmi,
které za vydatné pomoci rodičů úspěšně vydlabaly nejednu
dýni. Krása všech dýní vynikla po jejich vystavení a rozsvícení před budovou OÚ. Strašidelné odpoledne bylo zakončeno odváţnou výpravou do lesa za zahrádkami, kde na děti
čekalo několik pohádkových bytostí se sladkou odměnou.
Díky výborné přípravě a organizaci se podařilo v Zichovci
zavést novou tradici. (TS)

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
První adventní víkend byl i v Zichovci ve znamení tradičního
Rozsvícení vánočního stromu. Letošní krásný stromek věnovala paní Jana Vorlíčková a o světelnou výzdobu se postaral pan
Jiří Novotný. Starosta Ivan Husák si připravil překvapení v
podobě venkovního promítaní koled a krátce po páté hodině
mohl za hojné účasti spoluobčanů stromek slavnostně rozsvítit. Předvánoční atmosféru podpořil vynikající svařák a grog,
za který patří díky Josefu Kučerovi. Příjemné odpoledne pokračovalo následně v Kredit baru, kde bylo moţné ochutnat
spoustu občerstvení od našich spoluobčanů :-) Příště se všichni můţeme těšit na rozsvícení jiţ u nové budovy OÚ. (TS)

MIKULÁŠSKÁ
Sobota 3.12. patřila opět všem dětem. V sále OÚ byl pro
ně připraven bohatý program. Úderem třetí hodiny začalo v
zaplněném sále divadelní představení O Červené Karkulce,
po jehoţ ukončení zbývalo jen počkat na příchod Mikuláše
a jeho pomocníků. Jako kaţdý rok i letos dorazil s plnými
nůšemi sladkostí, které rozdal přítomným dětem výměnou
za básničku. Mimo sladkostí měl připravené i uhlí, ale nemusel ho naštěstí pouţít. Po vyprázdnění všech nůší odešel
Mikuláš o dům dál a děti si uţívaly dětskou diskotéku. Poděkovaní patří všem sponzorům a organizátorům. (TS)
Milí spoluobčané,
ráda bych Vám jménem Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem poděkovala za
Vaši účast na letošním prvním charitativním bazárku, který jsme s poţehnáním zastupitelstva uspořádali v naší obci v rámci prvního a druhého adventu. Váš upřímný zájem o výrobky dětí
s Downovým syndromem mě velice potěšil a celkový výtěţek 11.000,-Kč předčil veškerá má očekávání. Děti s Downovým syndromem mají všechny v menší či větší míře mentální postiţení, a tak je jejich vzdělávání náročnější. Existují však metody, které dokáţí tyto děti významně posunout a tím
umoţnit jejich začlenění mezi nás ostatní. Děkuji, ţe jste i Vy přispěli na program jejich integrace.
Lenka Kratochvílová, jednatelka Downsyndrom CZ
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Váţení spoluobčané,
blíţí se nám konec roku 2011 a já bych chtěl tímto poděkovat všem, kteří se v naší obci zapojili do třídění
odpadů. A vězte, ţe těch, kdo třídí, je v naší obci většina. Celý letošní rok jsme sbírali plasty a kartonové
obaly v tzv. pytlovém sběru. Tento systém se, co se týče celkového sebraného mnoţství plastů, tak i kvality
vytříděných plastů a PET lahví v naší obci, osvědčil. I v příštím roce budeme nadále tyto dvě komodity
sbírat do ţlutých a oranţových pytlů. V tomto vydání Zichoveckého zpravodaje naleznete rozpis otevírací
doby místa pro odkládání vybraných sloţek odpadů (sběrný dvůr) na rok 2012. I nadále bude samozřejmě
moţné po dohodě odkládat nebezpečné odpady, vyslouţilá elektrozařízení, ţelezo apod. kdykoliv jindy
mimo otevírací dobu. Snaţíme se, aby byl systém sběru odpadů v naší obci co nejjednodušší a nejefektivnější a pro Vás jako občany co nejméně zatěţující, aby i ti, kdo ještě netřídí, se přidali k většině, která jiţ
několik let pomáhá nejen své obci, ale i samotnému ţivotnímu prostředí. A proto, pokud byste měli jakékoliv dotazy, náměty či připomínky, neváhejte se na mne kdykoliv obrátit.
Na závěr bych chtěl ještě připomenout, čeho jsme tento rok v odpadovém hospodářství dosáhli. Stejně
jako v minulém roce, tak i letos jsme získali 30. místo z celkem 646 obcí do 499 obyvatel v soutěţi „My
třídíme nejlépe“ pořádané Středočeským krajem. Opět jsme pomohli potřebným lidem předáním více jak
380 kg nepotřebného ošacení. Dokázali jsme naplnit náš E-Box vyslouţilými drobnými elektrospotřebiči a
akumulátory a podařilo se nám zajistit odvoz více jak 45 ks velkých elektrospotřebičů. Stejně tak byly předány k ekologické likvidaci nebezpečné chemikálie a jejich obaly, které jsme vybrali za poslední rok a půl.
Naplnili jsme dva kontejnery velkoobjemového odpadu a sebrali více jak 400 kg starého ţeleza. Ještě jednou tímto děkuji a všem přeji krásné a klidné proţití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku 2012.
Pavel Rohla

TERMÍNY OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA
7.1.2012
21.1.2012
4.2.2012
18.2.2012
3.3.2012
17.3.2012
31.3.2012
14.4.2012
28.4.2012
12.5.2012
26.5.2012
16.6.2012

14.7.2012
28.7.2012
18.8.2012
1.9.2012
15.9.2012
29.9.2012
13.10.2012
27.10.2012
10.11.2012
24.11.2012
8.12.2012
22.12.2012

Ve výše uvedené dny je otevřeno od
10:00 hod. do 11:00 hod.
Nadále zůstává moţnost předat tříděný odpad, nebezpečný odpad
nebo vyslouţilá
elektrozařízení po dohodě s
p. Pavlem Rohlou (tel.:603758007) v
kterýkoliv jiný den.
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SK ZICHOVEC Ohlédnutí za podzimem A týmu
Dvojzápasem, ve kterém B muţstvo remizovalo s Kolčí 1:1 a A muţstvo zdolalo Hrdlív 1:0, byl druhou
listopadovou sobotu ukončen mistrovský fotbalový podzim.
A jaký byl?
Především byl premiérovým pro náš klub v okresním přeboru. Zdravý respekt, který přebor předem v nás
vzbuzoval, byl i hlavní hnací silou muţstva v náročné letní přestávce. Ta, díky kaţdovíkendové zápasové
zátěţi, vlastně tentokráte v létě ani ţádná nebyla. Jiţ během ní se ukazovalo, ţe muţstvo má herní kvalitu.
Vítězně zvládlo všechny letní turnaje (Pozdeň, Zichovec, Jedomělice) a netrpělivě se očekávala mistrovská
premiéra, ke které v prvním kole přijely do Zichovce Pchery.
Natěšené muţstvo ale nedokázalo přenést herní pohodu a kvalitu i do své premiéry a zaplatilo nováčkovskou daň. Po nervózním výkonu si hosté, kteří v zápase nebyli lepším ale produktivnějším týmem, odvezli
tři body.
Prohra ale muţstvo zdravě nabudila a o týden později se mohli naši diváci, kterých byla v ochozech nádherného druţeckého stadionku většina, spolu s týmem radovat z nečekané, ale zcela zaslouţené výhry 4:2.
Muţstvo ale při tom řádně zabrnkalo na nervovou soustavu svých příznivců, kdyţ deset minut před koncem pohodově vedlo 3:0 a závěr zápasu proměnilo v neuvěřitelné drama se šťastným koncem. Výhra těšila
a jiţ se spřádaly plány na další víkend, kdy se pro změnu na našem útulném stadionku hrál souboj nováčků.
Přijelo muţstvo z Unhoště, kterému předcházely jen samé vynikajíce reference. V té době ještě v sestavě
s Tomášem Tichým. Kdo byl přítomen musí potvrdit, ţe to byla oboustranně fotbalová lahůdka. Zápas
především v úvodním dějství měl strhující tempo, hrálo se nahorů dolů. Vedli jsme krásnou brankou po
nádherné akci a vítězství jsme v závěru doslova ukopali. Radost byla převeliká. Asi právě pro takovéto zápasy se dělá fotbal.
Následovala remíza ve Velkém Přítočně a my začali cítit, ţe na přebor mít budeme, zvláště kdyţ v dalším
domácím zápase jsme jednoznačně přehráli ve všech směrech Libušín a dávali i pěkné branky. A hned čtyři!
Hosté neodpověděli ani jednou.
Vloţená středa nám přisoudila soupeře nejtěţšího – Slovan Kladno a to na jeho hřišti. Ale pozor! Zichovec
pokračoval v kvalitních výkonech a navíc jsme domácí dokonale zaskočili brankou hned z první minuty.
Domácí srovnali ještě do poločasu na konečných 1:1 a nás výsledek potěšil a dodal patřičné seběvědomí do
dalšího těţkého mače v Kamenných Ţehrovicích. Kdyţ jsme v poločase vedli 1:0, pokukovali jsme po nejvyšších patrech tabulky okresního přeboru! Ve druhé půli nás ale naneštěstí domácí posadili rychle na zem,
my si prakticky nekopli a oni dvakrát rozvlnili síť v naší brance.
Chuť jsme si spravili o týden později proti rezervě velkoklubu z Tuchlovic. Zaslouţená výhra nás katapultovala před nejbliţšího soupeře – SK Slaný B. Nedělní zápas hraný na hřišti ve Slaném přilákal do ochozů
slánského stadionu velkou návštěvu, podle předsedy domácího klubu pana Hořejšího dokonce vyšší neţ o
den dříve na zápas slánského áčka. To nás těšilo, hřálo u srdce. Výkon našeho muţstva pak jiţ bohuţel méně. Domácí nás přehráli a ve druhé půli pak rozhodli i o vysoké výhře 4:1. Mrzelo nás, ţe jsme před krásnou diváckou kulisou nedokázali zopakovat předchozí výkony, ale věděli jsme, ţe důleţitější zápas nás čeká
o týden později, kdy k nám přijede loňský spolupostupující – Otvovice. Přeci jen jsme nováčci v soutěţi a
nováčkovi se sluší spíše obezřetně koukat v tabulce pod sebe, neţ do příliš vysokých pater. Otvovičtí nám
cestu za body usnadnili svými problémy se sestavou. Navíc jsme rychle vedli a zápas si uţili – 4:0.
Body, které jsme v té době měli jiţ na svém kontě, se nám před těţkým dvojzápasem hodily. Vyjíţděli jsme
do Brandýska, kde nás čekal nejlepší útočník soutěţe, nejlepší střelec Praţského přeboru, Bohumil Strnadel.
Asi tato skutečnost, navíc nekompletní sestava, zapříčinila, ţe jiţ na srazu u Benziny jsme prohrávali 1:0.
V půli byl stav 4:1 pro domácí a zápas se zdál být rozhodnut. Jenţe po změně stran se děly věci. Náš gólman lapil tři tutovky, my sníţili na rozdíl jediného gólu a najedou to byli domácí, kteří tlačili očima hodiny
dopředu. Zápas jsme sice nezremizovali, ale díky vynikajícímu výkonu v druhé půli odjíţděli s hlavou vztyčenou.
Očekávali jsme, ţe bychom body měli urvat o týden později zase doma, kde se nám na podzim herně velmi
dařilo. Ale spletli jsme se. V zápase s Kročehlavy jsme sice o branku vedli, ale ty dokázaly ze svých smrtí-
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cích kontrů odpovědět hned třikrát.
Po dvouzápasovém půstu byl nejvyšší čas bodově zabrat v posledním zápase doma s Hrdlívem. To se povedlo nejtěsnějším moţným rozdílem a hlavně v první půli se hrál divácky pěkný zápas. Šance se rodily převáţně
před hostující brankou a kromě jednoho čeřenu v síti jsme dvakrát orazítkovali břevno.
Konečný podzimní účet tak je 20 bodů, coţ znamená pěkné šesté místo. Tento výsledek asi neočekával ani
ten největší optimista. Moţná za to můţe z velké části nováčkovská euforie. Tak tu jsme opravdu cítili hodně
silně. Hráči na hřišti dřeli. Potěšitelné je, ţe pohledný kombinační fotbal jsme si dokázali přenést i o soutěţ
výš.
Také se podařilo udrţet hráčský kádr pohromadě a vhodně doplnit. Důleţité bylo, ţe se nám vyhnula marodka, navíc kádr je poměrně široký a tak i třetí náhradník přinesl do hry kvalitu. Trenér tak vţdy střídá tři hráče
bez ohledu na vývoj zápasu.
V brance se muţstvo můţe spolehnout na výtečného Martina Kostku. Troufám si tvrdit, ţe vyrostl v jednoho
z nejlepších brankařů okresu.
Obranu máme podle počtu inkasovaných branek třetí nejlepší v soutěţi, a to často nastupuje v pozměněném
sloţení.V ţivotní formě v ní hraje Marek Červenka, na krajích obrany jezdí Martin Ţelinský a Michal Šandal,
svůj standard zahrál Stanislav Milka. Kdyţ je potřeba, jde do obrany náš největší univerzál v muţstvu Pavel
Bernášek, či Petr Kokeš.
Záloha je mozkem muţstva. A protoţe jsme předváděli na podzim kombinační hru, hlavní dík za to od diváků musí patřit naší záloze. Její forma šla ještě víc nahoru s příchodem Michala Melena. Na něm je vidět, jak se
na okresní přebor těšil. Vedle Pavla Porta tak máme v týmu další potřebnou zkušenost. Moţná překvapující
bylo nestálé pevné místo v základu Jana Snovického.. Kdyţ je tým ale kompletní, musí to být pro trenéra
opravdové dilema koho posadit. Uprostřed zálohy máme neprůchodnou hráz v podobě kapitána Martina
Korbela a na její levé straně náš největší klenot – Jaroslava Petrţilku.I kdyţ záloţník, tak nejlepší střelec
v muţstvu. Svoji vitalitou a nebezpečnou pravačkou (umí ale i levou) je téměř k neudrţení. Ten kluk, kdyţ má
svůj den a bylo jich poţehnaně, je to koncert. Nejméně minut ze všech záloţníků odehrál Lukáš Mansfeld,
přesto je druhým nejlepším střelcem týmu! V podstatě se dá říci, ţe kdyţ je na place, dá gól. A jsme na hrotu.
Michael Hartman je bijec. Nedá metr prostoru zadarmo a umí to pěkně ve vápně rozrazit. Gólů na útočníka
nedává aţ tak hodně, taky byl několikrát zraněný. Kdyţ je to ale gól, tak by se mohl zpravidla vysílat s palcem
nahoru. Na lavičce tým jistili ponejvíc Jiří Macák a Ondřej Šulc. V Jirkovi, málokdo to ví, máme kvalitní brankářskou dvojku, navíc je platný i v poli. Ondřej Šulc, stejně jako Jirka Macák, si své místo v základu musí vydobýt. Oba ale mají chuť , svoji týmovou roli pochopili a jsou platnými hráči.
A co říci závěrem? Samozřejmě zmínit hlavního strůjce úspěchu, trenéra. Pokud bude i letos v internetovém
hlasování Kladenského deníku volen trenér okresu, jméno Josefa Mansfelda by v anketě rozhodně nemělo
chybět! (J. Baňka)
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AKCÍ

2011

28.12. - od 16 hod do 17.30 hod; tradiční hokejové utkání SK Zichovec ve Slaném
31.12. - Silvestrovské posezení
7.1.2012 - tradiční turnaj v ping pongu

PLÁN

AKCÍ

2012

Masopust - 3.3.
Čarodějnice - 30.4.
Dětský den - 2.6.
Rybářské závody - bude upřesněno
Pouťové slavnosti - 1.7.
Nohejbalový noční turnaj -bude upřesněno
Rozloučení s prázdninami - 8.9.
Otevření společenského centra - 15.9.
Drakiáda - 6.10.
Strašidelné dlabání - 26.10.
Mikuláš - 8.12.
Rozsvícení vánočního stromu - 1.12.
Silvestr -31.12.

Poděkování
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo se na tvorbě a přípravě Zichoveckého zpravodaje pravidelně podílejí - panu Baňkovi za čtivé příspěvky o fotbale, Pavlu Rohlovi za podrobné články o odpadech, Lence
Kratochvílové za pomoc při přípravě pozvánek na dětské akce, Petře Vágnerové za rychlé korektury a v
neposlední řadě našemu starostovi Ivanu Husákovi za příspěvky, tisk a distribuci. (TS)
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 31. 3. 2012 pro vydání duben 2012. 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.

