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Vážení a milí občané, chalupáři, mecenáši a přátelé obce,
zdravím Vás v novém roce s krátkou rekapitulací a přehledem plánů na rok 2013. Myslím, že historie bude uplynulý rok 2012 hodnotit jako rok velmi dobrý:
Získali jsme po 3 letech úsilí peníze na dostavbu kanalizace a vybudování čističky odpadních vod (8,4 mil.
Kč). V celém Středočeském kraji uspělo na SZIF pouze 13 projektů. Dobudovali jsme a postupně vdechujeme život novému Společenskému centru obce. Máme dnes možnost jít si i v zimě zasportovat, zajít si s přáteli nebo
s rodinou na nedělní oběd nebo dobrou večeři, máme možnost pořádat nejrůznější kulturní a společenské akce. Poprvé v novodobé historii má Zichovec místo, kde můžeme zapálit svíčku a zavzpomínat na nejbližší. Přestěhovali
jsme do nových prostor Obecní úřad a knihovnu. Otevřeli jsme, po více než 30 - ti letech, s COOPem obchod a
umožnili tak občanům Zichovce nakoupit, si bez dojíždění, základní zboží a potraviny. Posunuli jsme opět povědomí v oblasti nakládání s odpady a zaslouženě jsme získali 3. místo v krajské soutěži „My třídíme nejlépe“. Proběhly opět všechny tradiční kulturní a sportovní akce a vedle toho se uskutečnily i akce nové, z kterých se pravděpodobně tradice stanou. Informovali jsme Vás pravidelně o všem v Zichoveckém zpravodaji, na webových stránkách obce nebo prostřednictvím SMS rozhlasu. Uspořádali jsme několik dobrovolných brigád, v rámci kterých se
například vybudovalo nové dětské hřiště v areálu SK, zrestauroval se antukový kurt a upravilo jeho okolí včetně
navezení ornice a zasetí nového trávníku. Zichovečtí fotbalisté opět úspěšně bojovali v okresním přeboru a skončili po polovině druhé sezony na krásném druhém místě. Obec se rozrostla v minulém roce o 8 trvale přihlášených
obyvatel.
A co nás čeká v roce letošním? V prvé řadě dostavba kanalizace a čistírny odpadních vod. V současné
době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, zahájení stavby plánujeme na duben. Zkušební provoz bychom
rádi spustili koncem října 2013. Dále plánujeme rekonstrukci starého obecního úřadu na centrum pro děti
(miniškolka, klubovny apod.) Předpokládáme financování z nějakého dotačního titulu + v rámci nově vyhlašovaného programu „Zelená úsporám“ bychom rádi budovu zateplili a instalovali tepelné čerpadlo. Ve zrekonstruovaných
prostorách nebo v prostorách Společenského centra plánujeme různé zájmové kroužky, například výtvarný kroužek, kde si budou moci účastníci vyzkoušet řadu výtvarných technik, pomůcek, zdobení a malování různých předmětů, modelování apod. Podle zájmu bychom tento kroužek do budoucna sponzorsky vybavili i vypalovací pecí na
keramiku. Dále plánujeme mykologický kroužek, kde budou členové poznávat nejrůznější druhy hub, účastnit se
houbařských výprav s výkladem a pořádat výstavy úlovků. Uvažujeme také o kroužku fotografickém a o kroužku rybářském. Přivítáme jakékoli další nápady a samozřejmě všechny, kdo by chtěl s touto činností pomoci.
V letošním roce se můžeme těšit opět na tradiční kulturní a sportovní akce, vedle toho připravujeme na
únor 1.Zichovecký ples a na konec června 1. Pouťové a pivní slavnosti. Plánujeme dořešit akustiku v sále, zabezpečit okna, aby bylo možno hrát i míčové sporty, dovybavit velký salonek video a audio technikou a otevřít kinokavárnu. Budeme opět usilovat o dotaci na rekonstrukci silnice k Samotínu z prostředků Fondu rozvoje obcí a měst
Středočeského kraje, dále zpracujeme projekt na zpomalení dopravy v obci a dokončíme úpravy okolí usazovacího rybníčku u chatiček včetně dětského hřiště a okolí antukového kurtu. Je to hodně práce, držme si palce, ať to
všechno zvládneme.

Děkuji Vám všem, kteří jste v minulém roce nezištně pomáhali při organizování a financování všech akcí, děkuji všem, kteří pomáhali na brigádách, všem sponzorům, kteří poskytli obci nebo spolkům finanční nebo naturální plnění. Děkuji zastupitelům a pracovníkům obce za obětavou
práci. Do nového roku Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a pohody. Přeji Vám samá správná rozhodnutí, dostatek energie, pevné nervy a radost z vykonané práce. Udělejme si společně v Zichovci
ze „13“ šťastné číslo! Ivan Husák, starosta obce
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MĚTÝNKOV ÁNÍ
V listopadu se poprvé v Zichovci konalo mětýnkování.. Tato tradice pochází z jižních Čech, konkrétně z
okolí Prachatic a Strakonic. Během zábavného odpoledne vznikla spousta krásných mětýnek a proto doufáme, že se tato tradice zabydlí i u nás v Zichovci. Velké díky patří všem ženám za přípravu a organizaci
akce. (TS)

LAMP I ONOV Ý P R ŮVOD
Původně měl být lampionový průvod součástí dýňování, ale vzhledem k nepříznivému počasí byl přeložen na
jiný termín. Díky velkému úspěchu u všech dětí se pak konal ještě několikrát :-) (TS)

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Tradiční rozsvícení vánočního stromu se letos přesunulo na prostranství u pivovaru, kde byl rozsvícen nádherný stromek, za doprovodu zpívaných koled. V chladném počasí přišlo vhod občerstvení, které zajistila
restaurace Zichoveckého pivovaru. (TS)
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Dne 29.12. se odehrál již sedmý ročník turnaje ve stolním tenise, tentokrát poprvé v krásném prostředí nové
sportovní haly. Po vyřazovacích bojích se o třetí místo utkal Roman Vorlíček s Mírou Kernerem, který byl
nakonec úspěšnější. Ve finále se pak utkal Jarda Tomrle s Luďkem Vostrým. Jarda nakonec prokázal větší
jistotu svojí levačky a v turnaji zvítězil. (ZL)
Konečné pořadí: 1. Jaroslav Tomrle; 2. Luděk Vostrý; 3. Miroslav Kerner

TURNAJ V BADMINTONU
Druhý den, 30.12., se konal první zichovecký turnaj v badmintonu, čtyřhra losovaných dvojic. Tento fyzicky
velmi náročný sport si našel na Zichovci velkou oblibu a na úrovni hráčů to je znát. Velmi dobrá hra provázela celý turnaj a výsledky zápasů byly velmi těsné. V boji o třetí místo byla nakonec úspěšnější dvojice Roman Vorlíček - Jiří Novotný, která porazila pár Dominik Lomička - Miroslav Sommer. Ve finále pak největší
překvapení turnaje, dvojice Vojta Kratochvíl - Petr Lomička, porazila pár Miroslav Kerner - Hynek Král.
Konečné pořadí :
1.Vojta Kratochvíl - Petr Lomička; 2. Miroslav Kerner - Hynek Král; 3.Roman Vorlíček - Jiří Novotný
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O D PA D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í
Vážení spoluobčané,
před námi je opět konec roku a já bych vám chtěl tímto poděkovat za vaši spolupráci při třídění odpadů, která
již přináší své ovoce. Tím pomyslným ovocem, o které bych se s vámi chtěl podělit, je umístění v Krajské soutěži Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“. V osmém ročníku, jsme se díky vám, občanům Zichovce, kteří
se zapojili do třídění odpadů, umístili na fantastickém třetím místě v kategorii obcí do 499 obyvatel (z celkem
636 obcí). Tak jako v předešlých ročnících se letos umístila na prvním místě obec Pavlov následována na druhém místě obcí Samopše. Vyhlášení výsledků probíhalo v prostorách pražské restaurace Žofín. Jako ocenění
jsme převzali diplom za třetí místo, signovanou fotografii českého reportážního a dokumentárního fotografa
Františka Dostála a peněžní odměnu ve výši 20 000,-Kč. Tímto bych chtěl informovat, že spolu s ostatními
zastupiteli hledáme způsob jak co nejspravedlivěji odměnit (zvýhodnit) ty občany, kteří třídí odpad na rozdíl od
občanů, kteří odpad netřídí. Doufám, že již na jaře vám budu moci přinést konkrétnější informace. Samozřejmě budu vděčný za jakýkoliv nápad či připomínku týkající se této oblasti.
V tomto vydání
Zichoveckého
zpravodaje také
naleznete rozpis
otevírací doby
místa pro odkládání vybraných
složek odpadů
(sběrný dvůr) na
rok 2013.
Opět bude samozřejmě možné po dohodě
odkládat nebezpečné odpady,
vysloužilá elektrozařízení, železo apod., kdykoliv jindy mimo
otevírací
dobu.

Stejně jako minulý rok bych rád připomenul, čeho jsme letos v odpadovém hospodářství dosáhli. Získali jsme
3. místo v soutěži „My třídíme nejlépe“, pořádanou Středočeským krajem. Opět jsme pomohli potřebným lidem předáním více jak 200 kg nepotřebného ošacení Diakonii Broumov. Naplnili jsme náš E-Box vysloužilými
drobnými elektrospotřebiči a akumulátory a podařilo se nám zajistit odvoz 8 ks televizorů a více jak 130 kg vysloužilých elektrospotřebičů. Naplnili jsme dva kontejnery velkoobjemového odpadu a sebrali 1240 kg starého
železa a 1,5 kg hliníku.
Na závěr bych chtěl požádat všechny, kteří se dosud nezapojili do třídění odpadů, aby s tím začali, neboť za
vytříděné plasty, papír, sklo a nápojové kartony dostává obec nazpět alespoň část vynaložených nákladů na sběr
a svoz a to v závislosti na množství vytříděné suroviny. Čím více odpadů vytřídíme z komunálního odpadu, tím
méně ho budeme muset nechat odvézt a uskladnit na skládce.
V tuto chvíli mám na mysli nejen ekologické, ale zejména
ekonomické hledisko. Ještě jednou tímto děkuji a přeji vše
nejlepší do nového roku 2013. (PR)

P R O SI NE C 2 0 1 2

W W W . Z IC HO VE C . C Z

O T E V Í R A C Í D O B A M Í S TA K O D K L Á D Á N Í O D PA D Ů O B C E
5. ledna 2013
19. ledna 2013
2. února 2013
16. února 2013
2. března 2013
16. března 2013
30. března 2013
13. dubna 2013
27. dubna 2013
11. května 2013
25. května 2013
8. června 2013
15. června 2013

20. července 2013
27. července 2013
17. srpna 2013
31. srpna 2013
14. září 2013
28. září 2013
12. října 2013
26. října 2013
9. listopadu 2013
23. listopadu 2013
7. prosince 2013
21. prosince 2013
28. prosince 2013

Ve výše uvedené dny je otevřeno od 10:00 hod. do 11:00 hod.
Nadále zůstává možnost předat tříděný odpad, nebezpečný odpad nebo vysloužilá
elektrozařízení po dohodě s p. Pavlem Rohlou (tel.:603758007) v kterýkoliv jiný den.

FOTBALOVÉ OHLÉDNUTÍ 2012
Druhým rokem hraje náš fotbalový klub nejvyšší okresní soutěž – okresní přebor.
Říká se, že druhý rok ve vyšší soutěži bývá těžší než ten první. Říká se, že bez výrazného posílení nemůže tým
ve vyšší soutěži uspět. Fotbalový SK Zichovec ale zatím staví na hlavu všechny zmíněné nepsané fotbalové
zákony. Po první sezóně, ve které Zichovec skončil na osmém místě, je po půlce té druhé dokonce druhý se
ziskem 26 bodů.
Za zmínku stojí skvostný vstup do sezóny, kdy v sedmi po sobě jdoucích zápasech nejen, že tým neokusil hořkost porážky, ale dokonce neztratil ani bod! Tím určitě šokoval nejen celý fotbalový okres, ale dozajista i tak
trochu sám sebe. Naše zápasy se tak staly terčem zájmu nejvyšších představitelů Okresního fotbalového svazu,
kteří často naše zápasy navštěvovali (především osobně předseda svazu pan Běhounek) a i redaktorů Kladenského deníku. Naše chvíle slávy se poněkud rozplynula v druhé polovině soutěže, kdy jsem z šesti zápasů uhráli
bodů pouze pět. Každopádně konečný bodový součet je velmi úspěšným výsledkem.

A co je příčinou?
Kromě zmíněné série sedmi vítězných zápasů jistě i fakt, že mužstvo herně stále vyzrává a každý půlrok stoupá
výkonnostně nahoru. Navíc se na Zichovci od žáčků podařilo vychovat momentálně nejlepšího střelce okresního přeboru, kterým je náš Jaroslav Petržilka. To je i nejviditelnější stopa obětavé práce našeho dlouholetého
trenéra žáků Václava Doksanského.
Český masový sport neprochází jednoduchým obdobím. Díky krachující Sazce, jež byla hlavním zdrojem prostředků pro ČSTV, přestaly do sportu na nejnižších úrovních zcela plynout finanční prostředky.
Za to, že se tento problém znatelně nedotkl našeho klubu, chceme poděkovat všem našim sponzorům, kteří
nás v této nelehké době podrželi a zacelili tak jinak v rozpočtu klubu chybějící prostředky pro pokračování kopané v naší obci. Velmi si vaší podpory vážíme.
Přejme si i do roku 2013 hodně fotbalové radosti.
Vše dobré v roce 2013 vám přeje fotbalový klub SK Zichovec.
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18. 12. 2012 - otevření nové obecní knihovny
Před 88 lety, přesně dne 18. 12. 1924, získala naše obec samostatnost (oddělením od obce Žerotín). U této příležitosti jsme 18. 12.
2012 v 17 hod otevřeli knihovnu v novém obecním úřadu. Při stěhování byla provedena kontrola všech knih, kterých je celkem 622.
Nejstarší je z roku 1901. Otevírací doba je každou středu od 16
do 18 hodin. Individuálně je možno domluvit s Blaženkou Šeinerovou, novou knihovnicí a kronikářkou, termín i jiný, a to na tel:
724 056 022 nebo elektronicky na b.seinerova@seznam.cz.
V knihovně jsou vedle knih i časopisy, můžete také nahlédnout do
obecní kroniky, která je vedena již od roku 1921. Do budoucna připravujeme hrací koutek pro děti a možnost samoobslužného občerstvení v kuchyňce obecního úřadu (káva, nápoje apod.). Můžete také nosit nepotřebné knihy, budou posouzeny a event. zařazeny. Tímto způsobem, tzn. dary od občanů, vznikl v roce
1919 základ zichovecké knihovny. (BŠ)
12. 12. 2012 – otevřen COOP
Po více než třiceti letech jsme v Zichovci otevřeli opět obchod. Díky odvaze
COOPu a společnosti 1.Zichovecká, která poskytla prostory, máme opět obchůdek se základním sortimentem potravin, drogerie apod. Od 10. ledna rozšiřuje COOP, resp. Katka Zázvorková služby o nákupy do tašky event.
s donáškou (podle výše nákupu). Pomocí telefonu (nejlépe SMS na tel: 721 127 613) nebo internetu (den
předem na adresu katerina.zazvorkova@seznam.cz) si jednoduše objednáte požadované zboží a v dohodnutý termín si svou tašku vyzvednete nebo po dohodě Vám bude donesena přímo do domu. Na tuto adresu
a telefon můžete také posílat objednávky na pečivo, podněty k doplnění sortimentu a k otevírací době. Současně platná otevírací doba: Po 8,30 – 11 hod; Út 7 – 11/15 – 17 hod; St 7 – 11 hod; Čt 7 – 11 hod; Pá 7 –
11/15 – 18 hod; So 8 – 11 hod. (TS)

RYBÁŘSKÝ SPOLEK
Rybářský spolek informuje všechny své členy, že povolenky za rok 2012 se vracejí panu Václavu Vágnerovi (
731 412 314). Děkujeme (VV)

PLÁN AKCÍ NA 2013
Podrobnosti k jednotlivým akcím budou doplněny později a budete o nich informováni samostatnou pozvánkou nebo sms. V prvním čtvrtletí roku 2013 se můžete těšit:
- 1. Zichovecký ples
- tradiční Masopust
Zpravodaj a veškeré informace naleznete na WWW.ZICHOVEC.CZ
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 15.03. 2013 pro vydání březen 2013.
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.

