ZICHOVECKÝ

Obecní informační servis

Místní poplatky v roce 2013

Redakční sloupek

ZPRAVODAJ

Poplatek ze psů:
1. až 3. pes 100 Kč (za každého psa)
od 4. psa 2 250 Kč

Poplatek za komunální odpad:
dospělý			
důchodce		
dítě			
rekreační budova		

700 Kč
500 Kč
350 Kč
500 Kč

Termín splatnosti pro oba poplatky je 31. 8. 2013
Oba poplatky můžete hradit na účet obce číslo 26822141/0100,
jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu.
Kromě bezhotovostního převodu můžete hradit poplatky v hotovosti v novém
obecním úřadě č.p. 100 – od května každou středu (kromě svátků připadajících
na středu) v uvedených úředních hodinách: 08 : 15 – 12 : 30 a 13 : 00 – 15 : 30
nebo můžete poplatky uhradit v č. p. 66 – tel.: 776 804 380

Další plánované dění
Veřejná schůze v pátek 14. června 2013
od 18 hodin v sále Společenského centra
První pouťové a pivní slavnosti
v sobotu 29. června na nové návsi

Dále se můžeme v Zichovci těšit na výstavy
fotografií, turnaje v badmintonu a stolním
tenise, možná si brzy vyzkoušíme hru
Pétanque. Dobré nápady a iniciativa obyvatel Zichovce jsou vítány.
red

Vážení čtenáři Zichoveckého zpravodaje,
chci se vám představit jako jeho nová
šéfredaktorka – pan starosta Ivan Husák
usoudil, že bych mohla pečovat o obecní
plátek, protože jsem pracovala víc než deset
let v časopise Moderní byt jako grafička.
Do Zichovce jsem se přistěhovala
nedávno, líbí se mi zdejší sousedská pospolitost a činorodá atmosféra, a nejen
prostřednictvím fotogalerie na obecních
internetových stránkách zjišťuji, jak se tady
pilně pracuje i jak se umíte společně bavit.
Prosím vás, obyvatele a přátele Zichovce,
abyste mi pomohli s náplní zpravodaje,
který by kromě informací ze zastupitelstva
a zaznamenávání událostí, mohl odrážet
i vaše názory, náměty, postřehy, dávat tak
představitelům obce cennou zpětnou vazbu
a tak pomoci věci obecné zlepšovat. Děkuji,
že lidé, kteří zpravodaj tvořili dosud, budou
dál členy redakce a redakční rady a doufám,
že společným výsledkem bude Zichovecký
zpravodaj takový, abyste vždy po výtisku
rádi sáhli a přečetli si ho. Těším se a děkuji
za spolupráci a pomoc
Helena Hrabová
helena.hrabova@volny.cz

Zichovecký zpravodaj /duben 2013
vychází příležitostně, je vydáván
sponzorsky v nákladu minimálně 100 ks
Redakce:
šéfredaktorka a grafička – Helena Hrabová
kultura – Lenka Kratochvílová
sport – Zbyněk Lomička a Jiří Baňka
rybářský spolek – Václav Vágner (VV)
fotografie – Ladislav Šeiner (ŠeLa)
Redakční rada:
Ivan Husák, Petra Vágnerová, Tomáš Soukup
Tisk: 1. Zichovecká s. r. o.
Distribuce: Ivan Linka nebo k vyzvednutí
v Zichoveckém pivovaru
Příspěvky posílejte na e-mailovou adresu
helena.hrabova@volny.cz nebo předávejte
na datových nosičích komukoli
z redakce či redakční rady.
Podepsané příspěvky od občanů vyjadřují
jejich názory a nemusí být vždy totožné
s názory redakce.
Zpravodaj a veškeré informace najdete na
www.zichovec.cz
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Slovo
starosty
Vážení a milí
občané, chalupáři
a přátelé obce,
než jsme se rozkoukali, tak nám letošní
dlouhá zima ukrojila již třetinu letošního
roku a přišel čas na další vydání zichoveckého občasníku. V posledním vydání
jsme Vás informovali o připravované
dostavbě kanalizace a čistírny odpadních
vod v obci. Barevné značky na chodnících
a silnici jsou důkazem toho, že se práce co
nevidět rozběhnou. Bohužel to znamená,
že nás v následujících měsících čekají rozkopané silnice, bahno, prach a omezení
provozu. Buďte proto opatrní, dávejte pozor především na děti. Některé výkopy budou velmi hluboké, například retenční část
přečerpávací stanice proti spodní kapličce
bude v hloubce téměř 6 metrů! Budeme se
snažit, aby stavba probíhala plynule a bez
komplikací. Když půjde vše podle plánu,
tak v listopadu letošního roku slavnostně
přestřihneme pásku a uvedeme do provozu
největší investici v historii obce. Předem
Vám všem děkuji za trpělivost a spolupráci. Podrobnější informace o této akci
a zejména informace o finanční spoluúčasti občanů budou sděleny na veřejné
schůzi, na kterou jste srdečně zváni
v pátek 14. června 2013 od 18 hodin do
sálu Společenského centra. Pozvánku
s podrobným programem obdržíte předem.
Druhým větším projektem letošního roku
je rekonstrukce starého obecního úřadu na

víceúčelové zařízení pro děti. Součástí projektu je také odkoupení zchátralého domu
č.p. 3, který bude v druhé polovině června
zbourán a odklizen. Na jeho místě vznikne
místo pro zeleň a venkovní hrací prvky.
V současné době se dokončuje projekt
pro stavební povolení, v květnu budeme
žádat o dotaci na zateplení budovy.
V přízemí vzniknou prostory pro děti (herna, jídelna, sociální zařízení), v nadzemním
podlaží budou klubovny, kancelář a sociální zařízení. Budeme se samozřejmě snažit,
aby nové rodinné centrum sloužilo našim
(i přespolním) nejmenším co nejdříve, ale
v současné době nedokážeme odhadnout,
kdy to skutečně bude.
Máme za sebou půl roku využívání
Společenského centra. Sen představený
v roce 2010 se stal skutečností a centrum
dnes žije svým každodenním životem.
Rozjela se restaurace, vaříme 5 druhů
poctivého zichoveckého piva, podařilo se
dořešit akustiku v sále, máme za sebou
několik úspěšných společenských akcí,
byly otevřeny COOP, knihovna a penzion. Úspěšně proběhl První Obecní ples,
spontánně vznikl a pravidelně se schází
klub Zichoveckých heligonkářů, u řady
občanů se stal přes zimu badminton sportem číslo jedna. Všichni zainteresovaní
udělali úctyhodný kus práce, za což jim
patří velký dík. Slyšet jsou hlasy pochvalné,
ale také nepříliš lichotivé. Někteří si myslí,
že to není úplně to, co si představovali, jiní
Zichovecký pivovar vychvalují. Vzhledem
k tomu, že posláním Společenského centra
jsou kvalitní služby zejména pro zichovecké
občany, předkládáme Vám dotazník – anketu, ve které můžete vyjádřit svůj názor

duben 2013
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a pomoci hledat tu správnou cestu. Prosíme
o vyplnění a vhození do zapečetěné krabice
v místním COOPu, nebo o vyplnění na internetových stránkách obce. V letošním roce
nás čekají opět tradiční společenské akce,
jako například pálení čarodějnic, rybářská
soutěž, dětské dny a sportovní turnaje.
Vedle toho připravujeme historicky první
pouťové a pivní slavnosti,které proběhnou
na nové návsi v sobotu 29. června. Děkuji
předem všem organizátorům a sponzorům
za jejich bohulibou činnost.
Přeji Vám hezké dny
Ivan Husák, starosta obce

Obecní informační servis

Úřední hodiny
na obecním úřadě
Od května letošního roku budou
zavedeny úřední hodiny v budově
nového obecního úřadu – č.p. 100
Otevřeno bude každou středu
kromě svátků v uvedených hodinách:
08 : 15 – 12 : 30
13 : 00 – 15 : 30
V tuto dobu můžete hradit místní
poplatky, vyřizovat úřední záležitosti
spadající do působnosti obce
a využívat služeb CZECH POINTU.
Nadále platí, že mimo úřední dny
je možné mne zastihnout doma
v č.p. 66 a na telefonu 776 804 380
V nové budově obecního úřadu
se na Vás těší
Ing. Petra Procházková
tajemnice OÚ

kultura

pálení čarodějnic – úterý 30. dubna 2013
U příležitosti konání každoročního pálení čarodějnic vyhlašuje obec Zichovec

3. ročník čarodějnické soutěže
KATEGORIE I:
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOMÁCÍ ČARODĚJNICI
Pravidla:
• soutěže se mohou zúčastnit všichni obyvatelé
a chalupáři, kteří mají nemovitost na území
obce Zichovec
• každý soutěžící instaluje na dobře viditelné místo
na své nemovitosti (oplocení, zahrada, komín :-)
vlastnoručně vyrobenou čarodějnici
• čarodějnice zde bude umístěna nejpozději
27. 4. a ponechána na místě do 30. 4. 2013
• všechny čarodějnice budou zdokumentovány
a poté vyhodnoceny odbornou porotou ve složení:
Tomáš Soukup, Pavel Rohla, Ivan Husák dne 29. 4. 2013

Zichovečtí heligonkáři hrají
v pivovaru pravidelně

P

o slavnostním otevření restaurace
Zichoveckého pivovaru v říjnu 2012
vzniknul nápad uspořádat pro seniory
hospodské posezení s heligonkami. Hrávám
s vynikajícím heligonkářem Milošem Horou,
kterého jsem požádal, spolu se dvěma
kolegy, aby si jedno odpoledne se mnou
na zkoušku zahráli. Pozvali jsme své známé
a všechny místní občany. Akce se líbila,
tak jsme se dohodli s panem Lukášem
Procházkou, šéfem restaurace, že se takto
budeme scházet každou druhou středu
v měsíci a hrát k poslechu i tanci.

Vystoupení Zichoveckých heligonkářů
se od té doby konalo již sedmkrát a zdá se,
že zájem o něj roste. Na posledním posezení
se sešlo přes 80 hostů z okolních obcí, ale
také z Kladna, Slaného, Řevničova, Velvar
i Prahy. Dosavadní ohlas nám dělá velkou
radost, proto budeme pokračovat i nadále.
Heligonkáři zahráli také na maškarním
průvodu v závěru masopustu. Rád bych
poděkoval našim stálým příznivcům
a také personálu restaurace, který se
o hosty velice dobře stará.
Za Zichovecké heligonkáře Míla Richtr

KATEGORIE II:
Soutěž o nejlepší živou
čarodějnici/čaroděje
Pravidla:
• soutěže se mohou zúčastnit všichni obyvatelé,
chalupáři a přátelé obce Zichovec
• dostavit se na slavnostní pálení čarodějnic v masce
čarodějnice/čaroděje
• všechny masky čarodějnic/čarodějů budou
hodnoceny odbornou porotou ve složení: Tomáš Soukup,
Pavel Rohla, Ivan Husák dne 30. 4. 2013

foto ŠeLa a red

foto: La
dislav Š
einer

Vítězné čarodějnice (i čarodějové) v obou kategoriích
budou vyhlášeny na slavnostním pálení čarodějnic
v úterý 30. 4. ve 21:00 hod
Cenami se nechte překvapit, budou hodnotné!
K poslechu a čarodějnému tanci zahraje
country kapela Pavla Perníčka

Děkujeme za vaši účast
a těšíme se na společné setkání
2
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O

Dětský den 2013
v sobotu 1. 6.
ve 14 hodin
u fotbalového
hřiště
program včas
upřesníme
Těšíme se
na účast dětí
a jejich hravých
dospěláků

O

Jarní brigáda
Dne 11. 5. se uskuteční každoroční jarní brigáda. Sraz dobrovolníku bude v 9.00 hod
u antukového tenisového kurtu. Pomocné nářadí (hrábě, koště, lopata, kolečko s sebou.)
Tekuté občerstvení zajištěno. Předem děkujeme za vaši účast.

O
ŠeLa

Knihovna má nové místo i nové knihy
Čtenáři, přijďte!
Knihovna bude od května do září otevřena jedenkrát za čtrnáct dní
od 16 do 18 hod, a to 15. a 29. května, 12. a 26. června,
10. a 24. července, 7. a 21. srpna, 4. a 18.září.
Od října bude otevřeno zase každou středu od 16 do 18 hodin.

O

becní knihovna sídlí v podkroví
obecního úřadu, kam se někteří
občané přišli podívat už při slavnostním
otevření 18. prosince 2012. K původnímu
knihovnímu fondu, jehož základ vznikl
z darů občanů téměř před sto lety, přibyly
knihy a časopisy z dalších dárcovských
příspěvků. Ty prošly pečlivýma rukama
paní Blaženky Šeinerové, knihovnice
a kronikářky obce, a naplnily regály literaturou všech žánrů, obrazovými publikacemi a časopisy. I nadále knihovna přijímá
knihy a časopisy, které lidé přinesou a po
posouzení je buď zařadí nebo s nimi naloží
podle dohody s dárcem.
V knihovně je možné nahlédnout i do
obecní kroniky, stejně jako do starších čísel
a ročníků Zichoveckého zpravodaje.
Děti se zde také nebudou nudit. Menší
si mohou chvíli pohrát se stavebnicí, než
si rodiče vyberou nebo než si prohlédnou
časopisy, větší si zase najdou mezi dětskými
knížkami něco pro sebe.

A že uvedené otvírací hodiny nemusí vyhovovat každému? V obci, jako je Zichovec, se řešení vždy najde. Telefonicky nebo
e-mailem se lze s paní Blaženkou domluvit
individuálně na jiném čase.
Kontakty jsou zde: tel.: 724 056 022,
e-mail: b.seinerova@seznam.cz

První obecní ples je jen začátek
16. března 2013 jsme zažili První obecní
ples v Zichovci. Prostor, který od svého
otevření loni na podzim slouží především
sportu, se proměnil ve společenský sál
se vším všudy.

text redakce, foto ŠeLa

B

ylo plno a bylo veselo. Přišli se bavit
bti, co si rádi a bohatě užívají plesové
sezony, ale také ti, kteří společenský oděv
nemají v šatníku na předním místě.
Plesovým programem provázel sympatický moderátor Michal Šeda a během
večera předložil publiku bohaté kulturní
menu. Hned na začátku uvedl vystoupení
členů tanečního oddílu TJ Sokol Rakovník.
Ti předvedli postupně tři předtančení,
při nichž jednou ladně rozvlnil róby dam
valčík, jindy jim krátké šatičky rozkmital
charleston a kolem půlnoci vzduchem
létaly nožky v síťovaných punčochách
a kanýrech kankánových tanečnic. Pánové
jim při tom všem zkušeně asistovali

u Knihovna nabízí pohodlné posezení,
paní knihovnice zasvěcenou radu
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a poskytovali oporu. Výbornou úroveň
měla latino show mladičkých tanečníků
Valerie Matějkové a Lukáše Hübsta.
Zazpívala také Madalena Joao, talent
známý ze soutěže Česko hledá superstar.
Mezi vystoupeními si přítomní užívali
tance za doprovodu Timbre Music Petra
Chudoby. Kapela výborně hrála, zpívala
a během večera vystřídala několik stylů
v odpovídajících kostýmech. Kdo zrovna
netancoval, mohl se občerstvit lahůdkami
z nabídky restaurace Zichovecký pivovar, zamlsat si u čokoládové fontány
a samozřejmě prolít hrdlem nějakého toho
Sokolíka, Krahulíka, Motáka či Magora,
jak se jmenují originální zichovecká piva.
O to, kdo nejrychleji vypije půllitr Krahulíka, se v souboji utkalo několik odvážlivců.
Pan Ivan Husák, starosta a pořadatel
plesu, zároveň majitel Zichoveckého
pivovaru, byl nelíčeně šokován rychlostí,
jakou se zlatý mok propadl do útrob jeho

sládka Rudy Rajniše, odpovědného za
výrobu všech zdejších piv. On také zvítězil
a odnesl si kromě soudku piva i nečekanou,
na místě tímto výkonem inspirovanou cenu
v podobě týdne dovolené navíc.
Ti, kteří na plese nebyli, by teď mohli
mít dojem, že šlo o pivo až příliš, ale
účastníci by jim potvrdili, že pokud někdo
i trochu přebral, pak nezlobil a pohodovou atmosféru večera nic nenarušilo. Neopomenutelnou atrakcí plesu byla bohatá
tombola obnášející přes 250 položek od
mnoha sponzorů. Hosté si pak mohli
odnést ceny od přívěsků na klíče po
prase na rožeň. Hlavní ceny vylosoval
a slavnostně vyhlásil Jiří Pomeje.
Zbývá dodat, že po prvním plese přijde
druhý, třetí… Taneční kurzy, které se zde
budou konat od září do října, ještě posílí
počet tancechtivých ze Slaného a Loun
a zdejší parket toho ještě hodně zažije. ■
text a foto redakce
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Studenti měli volnost ve volbě materiálů
i prostorového řešení, museli navíc splnit
podmínku nízké energetické náročnosti
stavby. Bylo vystaveno 70 soutěžních
návrhů. Po dvou dnech pečlivého zkoumání
a diskusí porotci nadpoloviční většinou
hlasů rozhodli o vítězi – trojici autorů
z Fakulty architektury Slovenské technické
univerzity. Vítězné práce byly společností
Xella oceněny takto: první místo peněžní
cena 1500, druhé 1000 a třetí 500 eur.
Prozatím se v Zichovci nepočítá s realizací projektu, ale pro všechny zúčastněné
je přínosné spojovat originální myšlenky
s konkrétním místem a umožnit mladým
architektům soupeřit v početné konkurenci
podle náročných kritérií. Neméně důležitá
jsou setkání odborníků a diskuse, které návrhy vyvolávají. To platí i pro návštěvníky,

Studentská soutěž na téma Lesní škola Zichovec
Zichovec se v poslední době převratně
změnil a nové společenské centrum,
sem přivádí významné dění a události.
Takovou byl 18. ročník studentské
a zároveň 10. ročník mezinárodní
soutěže pro studenty architektury.
Hodnocení mezinárodní porotou
proběhlo 20. a 21. března a v závěru
proběhla slavnostní vernisáž určená
i občanům Zichovce.

které může výstava inspirovat k zamyšlení
nad místem, v němž žijí.
Podobné počiny by byly nemyslitelné
bez lidí, kteří jsou ochotni a schopni pro
tento účel věnovat finance, organizační úsilí
a mnoho práce, naštěstí však takoví jsou.
Za všechny Hana Šimánová, koordinátorka soutěže, zástupci firmy Xella, architekt
Jaromír Veselák, odborný garant, Ivan
Husák, starosta Zichovce a hostitel akce.
Výstava později přesídlí do budovy Senátu ČR v Praze kde bude přístupná veřejnosti
od 14. 5. do 3. 6. 2013.
■

2

S

outěž pořádá firma Xella, producent
stavebních hmot známé značky Ytong.
Zadání ukládalo studentům vytvořit ideový architektonický návrh netradičního
vzdělávacího zařízení pro děti s názvem
Lesní škola Zichovec. Podtitul zněl: Škola
jako chráněné místo i otevřený myšlenkový
prostor pro soustředěné hledání vztahu
malého člověka ke světu, lidem a k sobě
samému. Autor zadání zvolil jako motto
výrok Marka Twaina:

text a foto redakce

1/ Porota hodnotila návrhy ve třech kolech
2/ Členem poroty byl i architekt Vlado Milunić,
mimo jiné spoluautor Tančícího domu v Praze
3–4/ Oceněné práce, víc informací
na www.ytong.cz
Ocenění:
1. místo: Eva Šišková, Katarína Škodová
a Miroslav Šestina (FA STU Bratislava)
2. místo: Martin Hložka (FA VUT Brno),
vedoucí Ing. arch. Pavel Jura
3. místo: Jiří Mach (FA VUT Brno),
vedoucí Ing. arch. Pavel Jura

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola
stála v cestě mému vzdělání.“
V mezinárodní porotě byli architekti
Aleš Brotánek (ČR), Ľubo Králik (SR),
Jaromír Kročák (ČR), Ivan Kubík (SR),
Vlado Milunić (ČR), Peter Moravčík (SR),
Imrich Pleidel (SR), Jaromír Veselák (ČR),
hlas v ní měl i starosta Zichovce Ivan Husák.

Fotbalisté zahájili jarní odvety
Zichovec – Buštěhrad 5 : 1

J

iž v polovině ledna zahájili fotbalisté
SK Zichovec zimní přípravu na druhou
polovinu sezóny. Na kvalitně obsazeném
zimním turnaji v Lounech odehráli sedm
zápasů a obsadili čtvrté místo.
Letošní dlouhá zima zapříčinila, že
první dvě jarní soutěžní kola musela být
fotbalovým svazem pro nezpůsobilé
terény odložena. Mužstvo ale nechtělo
zůstat bez zápasů, a tak byla celková porce
přípravných zápasů navýšena o další dva.
Dlouho očekávané mistrovské odvety tak
začaly nezvykle pozdě a SK Zichovec hned
zajížděl na hřiště Baníku Stochov, loňského
účastníka krajské soutěže. Z vedení se nejprve radovali domácí, ale SK Zichovec vývoj
zápasu po trefách Milky a Petržilky otočil
a odvezl si domů výhru 2 : 1.
V dalším kole měl úlohu snazší, když
na svém hřišti 13. dubna přivítal nováčka
okresního přeboru z nižší soutěže,
SK Buštěhrad, který postoupil ze III.třídy.
Zápas měl jednoznačný průběh
a po brankách Melena, Petržilky, Milky
a Dvořáka (2x) zvítězil SK Zichovec 5 : 1.
Do mistrovských zápasů vstoupil i náš
B-tým prohrou 2 : 1 v Pozdni a obě žákovská

Kdy: sobota 8. 6. 2013
Startovné: dospělí – 250 Kč, mládež do 15 let – 150 Kč
Prodej startovného: Václav Vágner po domluvě na tel.: 731 412 314
Prezence: 5 : 45 – 6 : 15 hod v rybářské baště
1. kolo: 6 : 30 – 11 : 00 hod
2. kolo: 11: 30 – 16 : 00 hod
Hodnocení: 0,1 kg = 10 bodů, 1 kg = 100 bodů

Od 18:00 hodin posezení
s country kapelou
Pavla Perníčka
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text Jiří Baňka, foto ŠeLa

Rybářské závody
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mužstva. Mladší žáci porazili Zlonice 8 : 0
a starší žáci Hostouň 12 : 0.
Příští domácí utkání:
A-tým v sobotu 27. 4. od 17 hod. proti
Slovanu Kladno a B-tým v neděli 28. 4.
od 17 hodin proti Zákolanům.
Přijďte naše fotbalisty povzbudit!
■

Prodej povolenek
Zájemci, kteří si chtějí zakoupit povolenku
k rybolovu v zichoveckém rybníku se mohou obrátit na Vaška Vágnera
(731 412 314 nebo Zichovec 43).
Cena roční povolenky
pro místní
800 Kč
přespolní
1600 Kč
děti do 15 let
400 Kč
Zároveň obdržíte rybářský řád, který je
také k nahlédnutí na www.zichovec.cz

Pozvánka
na brigádu rybářů
Brigáda rybářů se koná
18. května od 8 hodin.
Sraz je u rybářské bašty.
V případě nepříznivého počasí
bude následující sobotu.
Malé občerstvení zajištěno.
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