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20.10.2012 proběhlo první zvonění v Zichovecké
kapli

Po krátké presentaci z výstavby krásně zazpívala
jedenáctiletá Kateřina Jendrísková (budoucí Zichovanda). První zvonění si
"vysoutěžila" naše matrikářka Evička Kovářová.
Kaple je součástí nově otevřeného Společenského
centra obce Zichovec. Přál
bych si, aby Vám zvonění
přinášelo radost a kaple pro
Vás byla místem pro zamyšlení a vzpomínky na
nejbližší. (IH)

POPLATKY ZA ODVOZ
A LIKVIDACI ODPAŮ
OÚ Zichovec informuje, že
do 31.8.2012 měla být provedena úhrada poplatku za
komunální odpad a poplatku ze psů. Úhradu je možno provést u Petry Procházkové (776 804380)
nebo převodem na účet
26822141/0100.
Dospělý 500,-, dítě 250,-,
rekreační objekt 25,-, pes
100,-.
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S L OVO S TA RO S T Y
Vážení občané,
před 5ti lety vyslovená a letos zrealizovaná myšlenka byla 29. září 2012
slánským děkanem panem Pavlem
Táborským posvěcena. Zichovec
má svůj pivovar a dvanáctka Krahulík už si pomalu získává svoje
příznivce. Pivo provází lidstvo již
tisíce let a na celém světě patří mezi
vůbec nejoblíbenější alkoholické
Dej bůh štěstí Zichoveckému pivovaru
nápoje. Pivo je od nepaměti také
velmi populární i v Zichovci. Ve 30. letech zde byly 2 hospody a ve dvou domech
se navíc prodávalo lahvové pivo. V nejlepších letech našeho slavného kreditbaru
měl Zichovec vyšší spotřebu na hlavu nežli Dánové :-). Zichovec má od letošního
roku také svůj kostelík a společenský sál, máme dokonce svoji polku.
Přeji Vám, abychom si vše dlouho a ve zdraví užívali a přeji obci a občanům Zichovce, aby zde platilo ono pověstné, že "Kde se pivo vaří, tam se dobře
daří, kde se pivo pije, tam se dobře žije". Ivan Husák, starosta obce

VO L B Y 2 0 1 2
V Zichovci přišlo ve dnech 12. a
13. října k volbám 80 voličů z 99.
Volební účastí 81% jsme 1. ve
Středočeském kraji. Co se týče
okresu Kladno, tak na 2. místě
jsou Běloky s 56% .
Volby do Senátu ČR proěhly ve
dnech 12.-13.10. (1. kolo) a 19.20.10. (2. kolo). Volební účast
byla opět vysoká.
Kandidáty do Senátu ČR byly ve
volebním obvodu Litoměřice:
Jitka Sachetová (KSČM); Hassan
Mezian (ČSSD). Vítězem se stal s
celkovým počtem hlasů 10467
Hassan Mezian.

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje
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SPOLEČENSKÉ CENTRUM OBCE
29.9.2012 bylo slavnostně otevřeno Společenské centrum obce, jehož nedílnou součástí je také Zichovecký pivovar. Akce se vydařila, v průběhu dne nás navštívilo přes 1.000 lidí, jídlo i zichovecké pivo všem chutnalo. Procházkovi a
jejich kamarádi v čele s Lukášem vše zvládli na jedničku, myslím, že Zichovec takové hody nepamatuje. Hosté mě zastavovali s otázkou, co máme za cateringovou společnost, která tuto akci zajišťuje :-). Vypilo se také 3.676 piv, z toho 628
Sokolíků, 2084 Krahulíků, 522 Motáků a 442 Magorů. Úctyhodný výkon! Vzhledem k jednotné ceně je zřejmé, které pivo
bude nejžádanější. Děkuji ještě jednou všem organizátorům, kapelám a účinkujícím za vzornou přípravu a průběh akce a
pro připomenutí přikládám pár fotek z dílny Ládi Šeinera.

Týden po otevření - 8.10.2012 byl zahájen provoz v restauraci a multifunkčním sále. Než bude vyřešeno zabezpečení oken, tak je v provozu pouze badminton, líný tenis, ping pong a lezecká stěna. Pravidla a kontaktní osoby pro rezervaci míst v restauraci a hodin v sále jsou na webových stránkách obce www.zichovec.cz nebo na
www.zichoveckypivovar.cz. Ať toto zařízení dlouho slouží ke spokojenosti všech zichoveckých občanů,
chalupářů a hostů naší obce. (IH)
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K O M P L E X N Í P O Z E M K O V É Ú P R AV Y
Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad v Kladně zahájil komplexní pozemkovou úpravu (dále jen KPÚ)
v katastrálním území Zichovec. KPÚ byla zahájena z důvodu návaznosti na již takto zpracovaná sousední území a
zájem některých vlastníků a Obce Zichovce.
Pozemkovou úpravou se pozemky vlastníků scelují nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost buď ze stávajících
komunikací, nebo nově navržených polních cest.
V rámci pozemkové úpravy jsou navrhována technická a ekologická opatření (polní cesty, hospodářské přejezdy,
mostky, brody, výsadba nové a obnova stávající zeleně, protierozní opatření, vodní nádrže, poldry apod.), souhrnně
nazývána společná zařízení, která vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření, k ochraně a zúrodnění půdního
fondu a zvelebení krajiny a jsou po realizaci bezúplatně převedena do vlastnictví příslušné obce se všemi právy a povinnostmi.
Pro navržená společná zařízení jsou přednostně využity pozemky ve vlastnictví státu, následně pozemky ve vlastnictví
obce, které již dříve těmto účelům sloužily. Pokud nelze pro společná zařízení použít pozemky státu nebo obce, podílejí se na vyčlenění potřebné výměry půdního fondu ostatní vlastníci pozemků poměrnou částí podle celkové výměry
jejich směňovaných pozemků. V tomto případě se nároky vlastníků vstupujících do pozemkových úprav úměrně snižují.
Celý průběh tvorby návrhu nového uspořádání pozemků je s vlastníky osobně konzultován a odsouhlasen, nově navržené pozemky musí kvalitou a výměrou odpovídat podle zákonem stanovených kritérií pozemkům původním. Vlastníci pozemků si mohou na dobu provádění pozemkových úprav zvolit na úvodním jednání sbor zástupců, který je
zastupuje v rozsahu následujících činností: sbor spolupracuje při zpracování návrhu pozemkové úpravy, posuzuje jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se k plánu společných zařízení, k podaným připomínkám
v průběhu pozemkové úpravy a spolupracuje při realizaci schválené pozemkové úpravy. Výsledky pozemkové úpravy
slouží pro obnovu údajů v katastru nemovitostí.
KPÚ se provádí v tzv. obvodu pozemkové úpravy, který bude přesně určen v průběhu daného řízení. Lze však předpokládat, že tento obvod pokryje celá katastrální území, kromě intravilánu (t.j zastavěných částí) obce.
KPÚ se týká pouze těch vlastníků, jejichž nemovitosti jsou v obvodu pozemkové úpravy a v žádném případě nenahrazuje územní plán obce (tzn., že neřeší problematiku případné zastavitelnosti území apod.)
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení, s případnými dotazy se můžete obrátit na pracovníky Pozemkového úřadu
na adrese Kubelíkova 2797, 272 01 Kladno nebo přímo na Ing.Antonii Kolibačovou (tel. č. 312 278 023,
e-mail.:antonia.kolibacova@mze.cz).

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2012
Po loňské zkušenosti uspořádat Zichovecké rybářské závody až v červnu se i letos ukázalo, že tento termín je více než ideální.
Počasí bylo několik dní ustálené a nově dodaní kapři o celkové váze
téměř 200kg předurčovali, že se všech 44 soutěžících prakticky celé
závody nezastaví. Opak byl pravdou. Rozhodčí příliš práce neměli.
Zkušení závodníci, např. loňský šampión v kategorii ušlechtilá ryba, po
důkladném zkoumání podmínek a vyhodnocování výsledků dlouho do
noci, se závodů vůbec nezúčastnili.

Výsledky závodů:
Největší kapr – p. Laxa – 66 cm

Ušlechtilá ryba:
1.místo – 223 cm – p. Kopřiva
2.místo – 107 cm – p. Kalina
3.místo – 66 cm – p. Laxa
Bílá ryba:
1.místo – 791 cm – p. Lapec
2.místo – 683 cm – p. Dvořák
3.místo – 358 cm – p. Noll
Děti:
Po skončení závodů a vyhlášení výsledků nám k dobré pohodě zahrála 1.místo – 55 cm – Hynek Král
country kapela Country A-TAK a velmi pohodová atmosféra pokračo- 2.místo – 54 cm – Tichý
3.místo – 30 cm – Vojta Kratochvíl
vala až do pozdních večerních hodin. (VV)

BRIGÁDY RYBÁŘSKÉHO SPOLKU
1. stavba dětského hřiště (účast: Vágner, Sommer, Král, Čečrdle)
2. brigáda: prořez stromů u rybníka před závody (účast: Vágner, Čečrdle, Švajka, Lefler 2x, Husák 2x, Šeiner,
Martinovský a Karas),
3.brigáda prořez zlomené vrby (účast: Vágner, Čečrdle, Vorlíček)
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vážení spoluobčané, nezisková společnost ECOBAT, která zajišťuje zpětný odběr použitých přenosných
baterií v celé ČR, představila v roce 2011 ojedinělou vzdělávací kampaň ECOCHEESE
(www.ecocheese.cz), jejíž základní myšlenkou je, aby se třídění vybitých baterií stalo součástí moderního
životního stylu každého z nás (obdobně jako třídění plastů a papíru).
Přenosné baterie a akumulátory se staly nedílnou součástí našeho života a jejich spotřeba narůstá. Každý
z nás jich průměrně za rok spotřebuje čtrnáct. Z nich vrátíme ke zpětnému odběru pouze dvě!! Přitom
v tuto chvíli se v každé české domácnosti nachází průměrně sedm vybitých baterií – to je 25 milionů kusů,
které by mohly být recyklovány! Nemalé množství končí v domovním odpadu. Z celkového obsahu těžkých kovů v komunálním odpadu jsou právě baterie zodpovědné za 88% obsah rtuti, 10 % zinku, 67 %
niklu a 85 % kadmia! Ohrožují tak nejen životní prostředí, ale i zdraví lidí. I z tohoto důvodu je na místě,
aby použité přenosné baterie či akumulátory nekončily ve spalovnách nebo na skládkách, ale byly odevzdávány k recyklaci.
Takzvaný Ecocheese box je nejen funkční, ale má i elegantní nadčasový
design v několika barevných provedeních, takže jej lze bez problémů umístit
kamkoli v bytě i jako zajímavý doplněk. Tyto Ecocheese boxy lze zdarma
vyzvednout v otevírací době ve sběrném dvoře (hasičárna). (PR)

DRAKIÁDA
Dne 6.10.2012 proběhl v Zichovci první ročník Drakiády. Akce začala srazem všech drakůchtivých dětí a
jejich rodičů ve tři hodiny na tréninkovém hřišti.
Za malý okamžik bylo nebe nad tréninkovým hřištěm plné roztodivných barevných draků. Vzhledem k příznivému počasí a hojné
účasti začalo být tréninkové hřiště brzy pro všechny draky malé a
bylo rozhodnuto o přesunu na pláň za pivovarem, kde také proběhlo vyhlášení soutěže o nejhezčího draka.
Následně většina dětí plně využila čerstvé asfaltové plochy pro
ztvárnění draků pomocí kříd. První ročník drakiády se povedl nad
očekávání a všichni si ho náležitě užili.
Děkujeme všem, kteří přispěli k příjemnému průběhu celé akce a
už teď se těšíme na Dýňové slavnosti, Mětýnkování a další akce.
(TS)

STRAŠIDELNÉ DLABÁNÍ
26.10.2012 se zaplnily staré prostory Kreditbaru dýněmi všech
možných velikostí. Většina z nich skončila v rukou šikovných dětí
případně jejich rodičů a společně z nich vytvořili úžasné kreativní
výtvory. Dobrou náladu podpořilo, jako vždy, připravené domácí
občerstvení.
Po dlabání dýní byl pro děti zajištěn další program v podobě vytváření motivů na sklo. Díky úžasným šablonám, které vyrobila
Petra Vagnerová, si mohly všechny děti vybravit a následně odnést domů svůj hallowenský motiv.
Nakonec byla většina dýní odnesena a vystavena u Zichoveckého
pivovaru. Poděkování patří všem, kteří s přípravou dlabání
pomohli. (TS)
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SK ZICHOVEC
SK Zichovec : SK Pchery 5 : 1
Vstup do nového ročníku se Zichovci vyvedl. A to nejen výsledkově, ale i herně. Hoste ze Pcher dokázali pouze srovnat
krok na 1:1.Turnajovou střeleckou formu si do mistráku přenesl autor hattricku nepolapitelný Petržilka, dvě branky dal snajpr Hartman. Omluveného Kostku nahradil mezi tyčemi adekvátně brankařský objev letni přípravy Vágner. Sestava:Vágner-Port,Milka,Červenka,Bernášek-Snovický,Korbel, Dvořák, Mansfeld,Petržilka-Hartman. Střídali Melen,
Šandal, Došek, Novák.
Přítočno - Zichovec 5:6.
V první půli byl Zichovec lepším týmem a z většího množství šancí šel do vedení 2:1, to když na vedoucí branku domácích
dvakrát odpověděl Petržilka. Tentýž hráč doslova popravil pro změnu v druhé půli lepší domácí. Když bylo vyrovnání na
2:2 doslova na spadnutí, náš kanonýr dalšími dvěma góly zajistil našim barvám zdánlivě bezpečné vedení. Domácí sice rychle snížili na 2:4, jenže naše neudržitelná dvanáctka Jarda Petržilka opět vrátila Zichovci tříbrankové vedení. To jsme si mysleli, že stav 2:5 pro závěrečnou necelou čtvrtinku zápasu musí stačit a že je hotovo. Jenže domácí byli v druhé půli opravdu
výborní. Zápas nezabalili a v neskutečné euforii vyrovnali. Obrovská proto musela být jejich frustrace, když Jarda Petržilka,
slavící dnes jednadvacáté narozeniny, zdubloval svůj hattrick a dvě minuty před konce strhnul vedení a tím i vítězství na naši
stranu. Naše radost byla obrovská, nemohla ale z hlavy vyhnat pochybovačnou myšlenku, jak jsme mohli v posledních dvaceti minutách ztratit dvakrát získané trojbrankové vedení. Sestava: Vágner-Port,Milka,Červenka,BernášekDvořák,Snovický,Šandal,Mansfeld,Petržilka-Hartman. Střídali: Kokeš,Švajka,Novák.
SK Zichovec : Baník Stochov 2 : 0
Z 1.B sestoupivší Stochov přijel sice jen s jedenácti, za to ale kvalitními fotbalisty. Jenže právě nemožnost vystřídat se mu
stala zřejmě osudnou, když v druhé půli hrál po zranění o deseti a dvakrát inkasoval. Obě branky byly dány s velmým přehledem a rozmyslem, když se z prostoru penalty téměř navlas podobně technicky k tyči trefili nejprve Petržilka a po něm
Melen. V první půli jsme z převahy nic nevytěžili, v druhé se soupeř semknul a jeho výkon šel nahoru. S přibývajícím časem
ale náš tlak opět sílil a dvěma góly jsme urvali nejen tři body, ale poprvé i vedeme okresní přebor. Sestava: KostkaŠandal,Milka,Červenka,Bernášek-Snovický,Port,Korbel,Došek,Petržilka-Hartman. Střídali Meen,Mansfeld,Novák
a Kemr.
SK Zichovec A : SK Slaný B 6 : 2
Na vedoucí branku slánského Hrubka odpověděl Zichovec zlepšeným výkonem a do půle brankami Hartmana a Mansfelda.
V úvodu druhé půle přišla dvacetiminutová čtyřbrankova branková smršť v podáni Mýlena, opět Mansfelda a dvakrát ostrostřelce Petržilky a bylo vymalováno. Hoste v samotném závěru korigovali opět Hrubikem. Sestava: VágnerPort,Milka,Cervenka,Bernasek-Snovicky,Korbel,Melen,Mansfeld,Petrzilka-Hartman.Stridali Sandal, Novák,Kemr.
Slovan Kladno - SK Zichovec 0:3
Až nečekaně snadno zvládl Zichovec utkání na Kladně a prodloužil vítěznou šňůru na šest zápasů a upevnil si postavení v
čele tabulky. Od úvodního hvizdu bylo znát jaké je postavení obou mužstev v tabulce a když v rozmezí 25. a 28.minuty se
trefil parádně Melen a Petržilka, bylo rozhodnuto. Třetí branku přidal těsně před koncem Dvořák. Velmi početná divácká
výprava našich příznivců tak zažila další fotbalový svátek. Příští týden hostíme doma druhý Brandýsek a na tomto utkání by
neměl žádný příznivec Zichovce chybět!! Sestava: Kostka-Port,Červenka,Milka,ŠandalSnovický,Korbel,Melen,Mansfeld,Petržilka-Hartman. Střídali Dvořák,Novák,Kemr. Připraven Kokeš.
SK Zichovec - FK Brandýsek 3:1
Zápas prvních dvou mužstev okresního přeboru nenabídl, jak už to v důležitých zápasech bývá, fotbal nejvyšší kvality. Opatrná hra z obou stran byla čekáním na chybu. V první půli bylo po jedné na každé straně. Nejprve hosté nechali příliš prostoru Petržilkovi na velkém vápně a ten si mohl vybrat jakou nohou umístí míč přesně k tyči - 1:0. Hosté odpověděli mazácky Vaňkem, který efektní a navíc i efektivní patičkou srovnal skóre - 1:1. Zápas se zlomil v poslední čtvrthodině. Nejprve
ale domácí Hartman po ukázkovém pasu Mýlena napálil břevno. Pak předvedl Petržilka, proč je nejlepším střelcem přeboru.
Na hranici vápna obešel dva hráče a podél padajícího brankáře Dudy dal svoji v sezóně již šestnáctou (!!) a v tomto zápase
pro nás tříbodovou branku. Střelecký účet uzavřel z TK s přispěním hostující obrany Červenka. Děkujeme za rekordní diváckou návštěvu našeho stadionu. Sestava: Kostka-Port,Milka,Červenka,Šandal, Dvořák,Snovický,Korbel,Melen
Mansfeld-Petržilka.Střídali Hartman,Novák,Kemr.
K.Žehrovice - Zichovec 2:1
Z územní převahy, která zejména v druhé půli chvílemi připomínala házenkářský zámek, jsme vytěžili jen korekci skóre těsně před koncem. Domácí v první půli z brejku, kterému předcházel neodpískaný faul na Melena vedli 1:0, v druhé půli po
více než sporné ofsajdové situaci zvýšili na 2:0. Pískal Laštovička. Sestava : Kostka-Port,Červenka,Milka,DvořákSnovický,Korbel,Melen,Mansfeld,Petržilka-Novák. Střídali Hartman, Želinský,Bernášek. Připraven Kemr.
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Mětýnkování 3.11.2012
Mětýnkování - je to stará tradice, která přetrvává dodnes v některých částech
jižních Čech, převážně kolem Prachaticka, Strakonicka a Blatné, kde se na
"Havelské" posvícení pečou místo posvícenských koláčů mětýnky.
Původně byly zdobené ovocem a rozinkami, v dnešní době se zdobí různými
cukrovými a čokoládovými polevami, bonbony a cukrovými ozdobami. Každá
rodina má svůj vlastní recept a způsob výzdoby. Letos tento zvyk ukážeme i našim dětem, které si budou moci přijít nazdobit mětýnku a odnést domů.
Mětýnky pro děti budou připraveny.
Vstupné: lentilky nebo želé bonbonky na zdobení.
Místo konání: zimní zahrada restaurace.
Čas:14.00

Zichovecký DISCOPŘÍBĚH 17.11.2012
Ve 20.00 začne v Zichoveckém pivovaru první ,,discopříběh”. Za pult se postaví DJ. Majkl a zahraje vám největší hity od osmdesátých let po konec milénia. Předprodej vstupenek probíhá na horním baru v restauraci.

Velká Vánoční kouzelná show 14.12.2012
Diskotačení je zábavná show pro děti a jejich rodiče, která se bude letos
poprvé konat v prostorách Společenského centra. Více informací o show
naleznete na www.diskotaceni.cz.
Místo konání: Společenské centrum, čas: 16.00

10. a 11.12. SVATOMARTINSKÁ
HUSA, rezervace na tel: 776804380

Plán akcí do konce roku 2012
Podrobnosti k jednotlivým akcím budou doplněny později samotnou pozvánkou, nebo sms.
Sobota 1.12. slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Neděle 9.12. Vánoční koncert chrámového sboru husitské církve Louny, od 16,00 hod v Zichovecké kapli.
Varhany Ivana Derflerová, vstupné dobrovolné.
Sobota 29.12. pingpongový turnaj
Pondělí 31.12. silvestrovský bál

5.11.2012 od 17,00 hod Vás zveme na "PĚKNOU HODINKU".
Poposvícenské tradiční posezení při svíčkách s živou country
muzikou v Zichoveckém pivovárku.
Zichovecký zpravodaj vychází příležitostně. Je vydáván sponzorsky v nákladu min. 100 ks. Redakční rada: šéfredaktor - Tomáš Soukup; zástupce - Ivan Husák; kultura - Lenka Kratochvílová; sport – Zbyněk Lomička; Rybářský spolek – Václav Vágner/Hynek Král. Tisk: 1.Zichovecká s.r.o., distribuce: Ivan Linka nebo možno vyzvednout v Zichoveckém pivovaru event.
v elektronické podobě na adrese http://www.zichovec.cz/informace-o-obci/soucasnost/zichovecky-zpravodaj. Uzávěrka příštího
čísla je 1.12. 2012 pro vydání prosinec 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 vždy totožné s názory redakce.
Zpravodaj a veškeré informace naleznete na WWW.ZICHOVEC.CZ

