ZICHOVECKÝ
ZPRAVODAJ

Veřejná schůze ve znamení budování
kanalizace a čističky odpadních vod
Hlavním bodem veřejné schůze, která se konala 14. 6. 2013, poprvé v novém
společenském centru obce, byla informace o výstavbě kanalizace a ČOV,
o financování této akce a hlavně o spoluúčasti občanů. Dále byla podána krátká
informace o postupu komplexních pozemkových úprav a o připravovaných
projektech, které by se měly realizovat v tomto a příštím roce.
Struktura financování výstavby kanalizace
a ČOV – celková vysoutěžená cena je 8,26
mil. Kč, z toho 90% dotace představuje
částku 7,43 mil. Kč, zbytek, tzn. 0,83 mil.
Kč pokryjí příspěvky od občanů a nových
parcel. Starosta předložil návrh, aby
výše poplatku za zhodnocení stavebních
pozemků možností jejich připojením na
kanalizaci, byl 10.000,- Kč na rodinný dům.
Dále v této souvislosti informoval o tom,
že v případě, že jsou nebo budou odpadní
vody likvidovány nezávadným způsobem,
(domovní ČOV, doložené vyvážení nepropustné jímky) a nebude ke změně stavu
nějaký závažný důvod z hlediska ochrany
čistoty vody či zdraví obyvatel, nebude
připojení na centrální ČOV vyžadováno.
Dále seznámil občany se zásadami pro
výstavbu a provoz splaškové kanalizace
v obci a s financováním jednotlivých
přípojek. Veřejnou část, tzn. od hlavního
kanalizačního řadu po hranici soukromého pozemku, zajistí dodavatel stavby, tj.
firma Poláček farma Hole. Při dodatečném
připojení na kanalizaci, tzn. mimo termín
realizace stavby, bude hradit vlastník nemovitosti při výstavbě kanalizační přípojky
veškeré náklady v plném rozsahu z vlastních zdrojů, včetně povrchových úprav
(asfaltů apod.). Výstavbu části kanalizační

přípojky na soukromém pozemku si zajistí
každý občan na vlastní náklady sám. V této
části přípojky je každý povinen zřídit revizní šachtu (cca 2.500,- Kč), popř. jiný
čisticí kus, umožňující čištění přípojky
a to tak aby k této části byl možný přístup.
(tzn. nezakryto zeminou apod.). VýstavPokračování na str. 2
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Koncert v kapli
Přijďte si poslechnout
čtyři krásné ženské hlasy
v zichovecké kapli

dne 14. září v 16 hodin
v zichovecké kapli

Vystoupí členky Komorního sboru
lounského sboru Kvítek
pod vedením Lenky Petržilkové
Sbor zpíval s velkým úspěchem
letos v květnu
na festivalu ve Francii

O

Vstupné bude dobrovolné
program potrvá přibližně 40 minut

události

Veřejná schůze ve znamení budování
kanalizace a čističky odpadních vod
Pokračování ze str. 1

ba a připojení kanalizačních přípojek na
soukromém pozemku musí být provedena
do 1 roku od uvedení do provozu hlavní
kanalizační stoky vč. ČOV (u objektů, které
nemají zajištěn jiný legální způsob likvidace
odpadních vod). V souvislosti s budoucím
provozem centrální ČOV upozornil starosta také na to, že nebude možno vypouštět
do kanalizace odpadní vody přes septiky,

žumpy ani přes jakékoli jiné jímky. Dále
informoval o tom, že provozovatelem bude
obec a za službu spojenou s odváděním
a čištěním odpadních vod bude vybíráno
stočné. V našem případě bude stočné stanoveno paušálem, předpokládáme v průměru
částku cca 1.000,- Kč/občana a rok. ČOV
a kanalizace by měla být uvedena do provozu do konce listopadu letošního roku. ■
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text redakce, foto Ivan Husák

Obecní informační servis

Úřední hodiny na OÚ

1/ Tak zásadní čin, jakým je vybudování kanalizace, je velkým
a jak je vidět, tak i hlubokým
zásahem do života v obci.
Jáma na obrázku je již minulostí

Úřední záležitosti obce, výběr místních poplatků a služby Czechpoint
vyžizuje Ing. Petra Procházková
znovu kdykoliv v č.p. 66, k zastižení
převážně v odpoledních hodinách
nebo po předchozí domluvě.
Kontakt: tel.: 776 804 380,
petra.prochazkova@zichovec.cz.

2/ Tuto krabici, což je ona
netrpělivě očekávaná čistička
nám zakopali za silnicí
směram k rybníku
3/ Ve středu 21. 8 byla zahájena
demolice jednoho z nejstarších
domů v obci, č. p. 3 vedle starého
obecního úřadu. Na jeho
místě vznikne předzahrádka
plánované mateřské školky
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4/ Muselo se to stát, výjev
připomíná stav po zemětřesení.
Dnes jsou stopy destruktivní
činnosti zahlazeny a pozemek
čeká proměna
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Informujeme občany, že v době
konání parlamentních voleb v pátek
25. 10. 2013 od 14 do 22 hod
a v sobotu 26. 10. od 8 do 14 hod
bude možno hradit místní poplatky
a informovat se o evidenci jejich
zaplacení. Místní poplatky musí
být dle obecní vyhlášky zaplaceny
nejpozději do 31. 10. 2013.
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Zichovec se představil v budově
Parlamentu České republiky
14. května 2013 byla v prostorách
Valdštejnského paláce v Praze zahájena
výstava soutěžních prací na téma Lesní
škola Zichovec a prezentace obce Zichovec. Trvala do 3. června.

V

minulém čísle jsme vás informovali
o mezinárodní soutěži pro studenty
architektury s názvem Lesní škola Zichovec. Hodnocení mezinárodní porotou se
odehrálo v sále Společenského centra
v Zichovci 20. a 21. března tohoto roku.
Předání cen studentům českých a slovenských Vysokých škol proběhlo na
slavnostní vernisáži výstavy soutěžních
návrhů v prostorách Parlamentu ČR.
Spolu s projekty se prostřednictvím fotografií prezentoval i Zichovec. Pokud senátory a návštěvníky výstavy nezaujal letecký
Zichovecký zpravodaj / září 2013

snímek obce či velká ryba v náruči Davida
Širmera, musel je (a máme na to svědky)
upoutat obrázek ze zichoveckého plesu
s kankánovými tanečnicemi – doufejme, že
od nich putovalo co nejvíc očí k samotné
obci, k jejím občanům, úspěchům a plánům.
Patronem architektonické soutěže byl
již po několik ročníků senátor Miroslav
Krejča. V krátkém projevu ocenil zásluhy
firmy Xella, vyhlašovatele soutěže, zejména koordinátorky, paní Hany Šimánové
a jejích spolupracovníků, kteří neúnavně
podporují vzdělávání a tvorbu v oboru
stavebnictví, architektury a urbanismu
cestou podobných projektů.
Soutěž, její myšlenku, úroveň i samotný Zichovec oceňovali i ostatní řečníci
a krátce promluvil i starosta Ivan Husák.
Studenti převzali hlavní ceny, uznání

1/ Začátek výstavy patřil Zichovci
2/ Cenu starosty předal, jak jinak, starosta
Ivan Husák Lence Půžové (FA VUT Brno),
vedle něho se usmívá paní Hana Šimánová,
koordinátorka soutěže
3–4/ Aktérům i přítomnému publiku hrálo
Kvarteto Plzeňské filharmonie

spojené s věcnými odměnami i ceny
zúčastněných partnerů, například Cenu
starosty Zichovce, Cenu Centra pasivního
domu atd. Atmosféra setkání byla nabita
mladistvým nadšením a chutí něco v životě
dokázat, což viditelně ovlivnilo i náladu
všech zúčastněných, včetně zkušených
architektů, kteří už prošli mnohými úskalími náročné profese.
Naše obec byla letos důležitou součástí
tohoto projektu. Kromě zviditelnění projevila své schopnosti a chuť moderně
a inteligentně se rozvíjet. Zichovec, který
se na půdě parlamentu takto představil,
by mohl politikům připomenout, že
k tomu, co přirozeně na venkově funguje,
mohou přispívat dobrými rozhodnutími ve
sněmovně.
■
text a foto redakce
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Festival středočeského venkova 2013
Byl pátým setkáním členů Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje a jeho
partnerů. Konal se 25. června v sále Společenského centra v Zichovci. Festival měl
konferenční charakter a téma „Středočeský venkov – rozvoj po roce 2014“.

U

skutečnil se pod záštitou ministra
zemědělství Petra Bendla a hejtmana Středočeského kraje Josefa Řiháka,
konferenci moderoval Radomír Hanačík,
předseda krajské organizace Spolku pro
obnovu venkova. Za pořadatelským stolem
seděli zástupci Ministerstva zemědělství
ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Svazu měst a obcí, Celostátní sítě pro venkov atd. Publikum tvořili starostové obcí
z Kladenska.
Program rozvoje venkova
Řečníci se zaměřili na připravovaný
Program rozvoje venkova pro období 2014
až 2020. Musí být schválen Evropskou
komisí a má zajistit efektivní a smysluplné
čerpání peněz z EU. Vesměs se apelovalo
na představitele obcí, aby připravovali projekty, které opravdu řeší problémy obcí, aby
se řídili logickými návaznostmi a souvislostmi, které pak realizace přinese.
K tomu, aby se venkov rozvíjel jako
provázaný celek mají pomoci Místní akční
skupiny (MAS) spolupracující v programu
Leader, díky němuž se sledují souvislosti
jednotlivých projektů a programů nejen
z hlediska úzkého regionu, státu, ale i z evropského pohledu. Problematika venkova
je totiž složitá a nutno vždy hledět na jednotlivosti jako na součásti živého, navzájem
se ovlivňujícího komplexu.
Zaznívala nespokojenost, že v současné
době je ještě mnoho nejasného díky neho-
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tovým prováděcím předpisům a pravidlům
pro čerpání dotací. Schvalovací řízení
v Bruselu zabere přinejmenším půl roku,
přičemž čas potřebný pro vypracování
projektů utíká. Rovněž se naráželo na obtíže
zaviněné krizí, na nedostatky v legislativě
i na očekávané změny v územní a regionální struktuře státu.
Realizované projekty
Mnohem optimističtější částí konference bylo představování již uskutečněných
projektů. Obecně prospěšnou společnost
Přemyslovské střední Čechy, která je jednou z Místních akčních skupin, prezentovala její ředitelka, paní Jaroslava Saifrtová a několik projektů financovaných
s pomocí této společnosti dokumentovali
i lidé, kteří je realizovali: Ovocné stezky
(Ekofrukt, dr. Richtr), nová autobusová
točka (Velké Přílepy, starostka Čermáková),
turistické stezky (obec Úholičky, starostka
Kořínková) a zrestaurovaná historická
památka – tzv. nekrologium (Slaný,
dr. Přibyl). Zdá se, že finance na dobrou
věc se v systému pomocí MAS najdou, ale
stejně nejvíc záleží na osobnostech, které
nápad přivedou na svět s vkladem vlastních
schopností a nadšení.
Soutěž Vesnice roku Středočeského kraje
Téhož dne byly vyhlášeny výsledky
soutěže Vesnice roku ve Středočeském kraji
a na téma soutěže se také hodně mluvilo.
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Přišla i její ředitelka pro tento rok, starostka
Hlavence, paní Jarmila Smotlachová, která
povzbuzovala přítomné starosty k účasti
v příštích kolech. Přihlášených obcí bylo
totiž málo, z Kladenska jen dvě. Starostové
od účasti upouštějí , i když by měli co ukázat
a život v obcích funguje tak, jak pravidla
soutěže předpokládají. Možná je odrazuje
i nutnost před hodnotitelskou komisí tyto
kvality „předvést“ v jednom dni i za cenu
určité nepřirozenosti. Přesto starostové,
jejichž obce byly v soutěži již úspěšné,
připouštěli, že účastnit a umístit se stojí
za to už kvůli motivaci lidí, pěstování hrdosti na vlastní obec a ani finanční efekt
není zanedbatelný. Letos například Královice získali Zelenou stuhu za péči o zeleň
a životní prostředí. K ní dostali příslib dotace značné výše.
■
1/ Pohled do sálu před zahájením
2/ Pan Tomáš Richtr prezentoval projekt Ovocné
stezky realizovaný firmou Ekofrukt Slaný
s pomocí společnosti Přemyslovské střední Čechy
3/ Publikace MZ ČR zveřejňující příklady využití
peněz z Programu rozvoje venkova v různých
krajích republiky může posloužit budoucím
žadatelům jako zdroj inspirace
Odkazy na internet:
www.eagri.cz, www.nsmascr.cz, www.premyslovci.cz
text a foto: redakce

Zichovecký zpravodaj / září 2013

Obecní informační servis – odpad

Sběr železného šrotu
dne 28. září 2013

Kam patří rozměrný odpad?
Ano, do velkoobjemového kontejneru

Staré železo můžete přivézt do sběrného
dvora k hasičárně
mezi 8:00 a 12:00 hod.
Po telefonické domluvě s p. Rohlou
(603758007) je možné zajistit odvoz
železa přímo od Vašeho domu.

Kde bude přistaven ?
Dne 28. září 2013
před sběrným dvorem (hasičárnou)
Dne 29. září 2013 na Samotíně
(bývalé stanoviště kontejneru)

Do těchto kontejnerů můžete odložit:
starý nábytek, např. křesla, židle,
skříně, válendy;
podlahové krytiny, např. koberce,
linolea;
sanitární keramika, např. umyvadla,
toalety

Do velkoobjemových kontejnerů
nelze ukládat zeminy a sutě.
	
  

E-BOX
Již několik let
naše obec ve
spolupráci se
společností ASEKOL usnadňuje
občanům třídění
vysloužilých malých
elektrozařízení.
Každý občan má
možnost svůj starý
mobil, kalkulačku,
telefon, drobné
počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač
a taktéž vysloužilé baterie a akumulátory
zdarma odložit do připravené speciální
nádoby, tzv. E-boxu.

Tento je nově umístěn v prostorách obchodu COOP a je přístupný v jeho otevírací
době. Kolektivní systém ASEKOL po
naplnění E-boxu následně zajistí zdarma
odvoz a ekologickou likvidaci sebraných
elektrozařízení.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění
drobných elektrozařízení je také zvýšení
množství sebraných malých spotřebičů.
Ty totiž většinou končí v komunálním
odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí
na řízené skládce. Tak zcela zbytečně
dochází k hromadění odpadu, který by
mohl být znovu využit. Naopak pokud je
elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je
zajištěno, že drtivá většina vysloužilého
spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se
tak přírodní zdroje a životní prostředí.
Zichovecký zpravodaj / září 2013

Informace, dotazy, připomínky:
Obecní úřad Zichovec, Pavel Rohla,
tel: 603758007, www.zichovec.cz,
www.jaktridit.cz – informace o třídění
a recyklaci odpadů.

Charitativní sbírka ošacení 2013
Vážení spoluobčané,
stejně jako minulý rok, tak i letos probíhá v naší obci charitativní sbírka
nepotřebného ošacení. Pokud doma takové nepotřebné (avšak použitelné)
oděvy či níže uvedené věci máte, nabízíme Vám nyní možnost, jak je vyřadit
ze šatníku a ještě přitom pomoci lidem, kteří se ocitli na okraji společnosti.
Věci je možné přinést na místo k odkládání odpadů počas otevírací doby.
Dále je možno s Pavlem Rohlou (tel.: 603 758 007) domluvit vyzvednutí
u Vás doma a to až do 13.října 2013. Poté bude sesbírané ošacení předáno
Občanskému sdružení Diakonie Broumov.
Věci, které je možné darovat:
■ letní a zimní oblečení – dámské, pánské, dětské
■ lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
■ přikrývky, polštáře, deky
Darovaný textil musí být suchý a čistý a pokud možno v pytlích
nebo papírových krabicích.
Předem děkuji všem, kteří darováním šetří životní prostředí a zároveň
pomohou lidem, kteří to potřebují
Pavel Rohla

Upozornění
Apelujeme na pejskaře. Prosíme Vás, uklízejte exkrementy po psích kamarádech. Pracovníci, kteří mají na
starosti úklid obce, s tím mají velké starosti, zvláště když
začne sekání trávy. Myslete i na hrající si děti. Není přeci
problém mít na procházku s sebou sáček. Děkujeme za
pochopení.
www.zichovec.cz
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Ať žije pouť!
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29. 6. 2013 se odehrály první Pouťové slavnosti v Zichovci.
Od rána až do noci, si příchozí našli mezi atrakcemi,
soutěžními disciplínami První pivní olympiády a hudebními
vystoupeními něco pro sebe. Na zichovecké internetové
stránce je mnoho fotografií dokazujících, že jsme si to užili
a i zde si připomeňme některé okamžiky.
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1. ZICHOVECKÁ PIVNÍ OLYMPIÁDA

13
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1 a 2/ Autíčkový kolotoč a „řetízák” nezklamaly
3/ Střelba z kuše do terče lákala i dívky
4/ Trochu to lepí, ale to nevadí, mňam
5 a 10/ Hudební a taneční program začal známými Evou
a Vaškem, pokračoval skupinou Country A-tak, zahráli
oblíbení Zichovečtí heligonkáři a končilo se taneční
zábavou se skupinou Funny Orchestra Jaroslava Kleina
6/ Kovář jako jediný zástupce starých řemesel
přitahoval pozornost malých i velkých

9

10
11

7/ Pití zichoveckých piv nebylo zdaleka to jediné,
na čem si návštěvníci pochutnávali, restaurace
připravila dostatek občerstvení pro všechny
8/ V salónku Zichoveckého pivovaru se ve stejném
čase slavila svatba, svým příjezdem i kostýmy
svatebčanů pobavila pouťové obecenstvo
9 a 11/ „Hypíci“ se stále aktuálním poselstvím
slavili u Repků narozeniny, ale včas přišli a jejich
chuť bavit sebe i okolí přispěla k veselé atmosféře
12/ Nafukovací Disneyland měl u dětí velký úspěch,
platící dospěláky však zarazilo, že provozovatel
atrakce během dne zvednul cenu vstupného
13–17/ Pivní olympiáda měla úroveň a styl,
zápolení družstev v disciplinách, jako vrh sudem
do dálky, výdrž v držaní sudu v předpažení, rychlé
pití piva či souboj s deskou na hlavě byl opravdový,
vítězství i trofeje zasloužené
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text a foto redakce
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Rybářské závody 2013
Byla sobota 8. 6. a bylo jasné, že se výběr červnového termínu
opět povedl. Slunečné počasí vydrželo po celý den.

2

3

4

5

Z

ávodníci se začali scházet už v půl
šesté a tak mohl závod začít přesně podle harmonogramu. Všech 35 závodníků
nahodilo své pruty do vody přesně v půl
sedmé. Přímo raketový nástup měl Michal
Švajka, který měl po pěti minutách uloveného kapra a zdálo se, že los mu přisoudil
kvalitní místo. Avšak během hodiny se
vyznamenal na protějším břehu sedící
Pepa Kopřiva ze Hříškova (loňský vítěz)
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a dvěma překrásnými “šupináči” 2,3 kg
a 7,5 kg se ujal s velkým náskokem vedení
soutěže.
Druhé kolo začalo před polednem,
ale pravděpodobně vlivem počasí se už
moc neulovilo. Svůj životní úlovek vytáhl z vody domácí závodník Roman
Vorlíček (kapr o váze 8,7 kg a 79 cm)
a usadil se pevně na druhém místě. Na
třetí místo se vyhoupl mladík Jakub “Ba-

6

bán” Kianička s úlovkem kapra 5,7 kg
a několika kousky bílé ryby.
V kategorii „mládež“ se zúčastnili pouze
čtyři chlapci a ani jeden z nich neměl štěstí
na rybku.
Po skončení závodů a vyhlášení výsledků
nám k dobré pohodě opět zahrála country kapela A-TAK a velmi pohodová atmosféra pokračovala až do pozdních
večerních hodin.
(VV)
Zichovecký zpravodaj / září 2013

1/ Rybáři zaujali svá stanoviště
2/ Kluci ochotně nosili závodníkům pití
i jídlo z Luďkova bufetu v rybářské baště
3/ Vázání vlasce chce klid a trpělivost
4/ Každý s kyblíčkem osvědčených
lahůdek, ale ryby někde lenošily
zmlsané po velké vodě, která přinesla
do rybníka dost potravy
5/ Odpoledne atmosféra ztěžkla, bylo
dusno a až na výjimky nikde ani šupina
6/ Výměna stanovišť
7/ Největší kapr Roman
8/ Trochu zklamaní, ale nebyli v tom sami
9/ Cen bylo dost, ale hlavními vítězi byly
přeci jen ryby, přežily, a tak je to správně
10/ Pěkný kapr! Zvážen, zapsán
a šup zpět do vody

7

8

Výsledky rybářských
závodů 2013:
Největší kapr: Roman Vorlíček – 8,70 kg
Ušlechtilá ryba:
1.místo – 16,57 kg – Josef Kopřiva
2.místo – 8,70 kg – Roman Vorlíček
3.místo – 6,70 kg – Jakub “Babán” Kianička
9

10
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sport & hobby

Začala nová fotbalová sezóna
Do třetí sezóny v okresním přeboru vstoupil náš fotbalový klub SK Zichovec.
Obhájit loňskou skvělou sezónu nebude určitě vůbec jednoduché.

A

to i proto, že mužstvo přišlo o dva
pilíře mužstva – brankáře Martina
Kostku (rodinné důvody) a stopera Stanislava Milku (studijní důvody).
Důležité však bylo, že se během letní
přestávky podařilo najít brankářskou
náhradu na zcela klíčový post v mužstvu
a v naší brance budeme vídat Jindřicha
Čížka, jinak také známého jako brankáře
prvoligových futsalistů Kladna. Navíc
soutěž bude o hodně silnější než vloni,
neboť z krajské soutěže k nám sestoupily
Lidice a z nižší třídy postoupily do přeboru
ve třetí třídě vloni zcela suverénní Zlonice
a Hostouň B A náš boj o mistrovské body
začal právě proti posledně jmenovanému
mužstvu na domácím hřišti. Vstup to byl
parádní, když jsme nováčka deklasovali 5

: 1, nutno ale přiznat, že hostouňští podali
velmi pěkný výkon a výsledek byl pro ně
příliš krutý, když nám tam doslova „napadalo“ do čeho jsme kopli. Ve druhém
kole jsme svedli tuhou bitvu na hřišti ve
Velkém Přítočně a po boji jsme urvali po
devadesáti minutách remízu 1 : 1 a mohli
si tak vyzkoušet v letošním roce premiérové
pravidlo o penaltovém rozstřelu o bonusový bod. Domácí proměnili všechny tři
penalty, bohužel náš Michal Melen, jinak momentálně hrající ve skvělé formě,
přestřelil. Ale i bod jsme brali. Hned o týden
později nás čekal doma soupeř z Družce,
sestavou doslova prošpikovaný samými
zvučnými jmény. Sice chyběl Jan Suchopárek, ale Jan Havelka, Roman Zadák,
Libor Misura či Ota Mačura jsou jména

budící fotbalový respekt. A byl to zápas
jako řemen. Kdo byl přítomen potvrdí, že
tak emotivní zápas se na našem hřišti snad
ještě nikdy nehrál. Hosté hráli v první půli
parádně a šli do vedení 2 : 0. Jenže Zichovec to „nezabalil“ a dokázal v nastaveném
čase v hektické atmosféře doslova vydřít
z poslední akce zápasu remízu a náš
stadion byl na spadnutí. Hosté se cítili
poškození nesportovním posouzením
situace po ošetřování jejich hráče, kdy
míč z našeho autu neputoval na jejich
kopačky a emoce se daly krájet. A protože
zápas skončil nerozhodně 3 : 3, musel se po
chvilce dohadů jít kopat penaltový rozstřel,
ve kterém jsme sportovně nedali třetí sérii
a umožnili tak Družci si připsat bonusový
bod. I takovéto situace přináší fotbal.

SK ZICHOVEC – PODZIM 2013 (zápasy doma na šedém pozadí)
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Nejbližší zápas na domácím hřišti
Čeká nás v sobotu 21. 9. od 16 : 30 hod
a soupeř už nemůže být atraktivnější
Bude to SK Slaný B. Tak přijďte fandit!
Samozřejmě se rozběhla sezóna i pro
náš rezervní tým, který dostal novou

tvář v podobě zapojení dorostenců do
mužstva a i pro naše obě žákovská
mužstva. Starší žáci prohráli svůj
úvodní zápas na Slovanu Kladno 6 : 0
a mladší žáci doma porazili Sokol Tursko
7 : 2. Na viděnou v Zichovci na fotbale! ■

▲ Z vítězného zápasu v prvním kole nového
ročníku okresního přeboru s Hostouní B (5:1).
Na fotografii v červeném dresu zichovečtí
hráči Jan Snovický (vpravo) a Lukáš Mansfeld (vlevo)
text Jiří Baňka, foto: L.Šeiner

Stanování tatínků s dětmi
Vloni se moc vydařilo stanování
a noční procházka lesem, tak se
letos 3. srpna tatínkové rozhodli
akci zopakovat. Na hřišti všichni
strávili příjemné odpoledne,
které tatínkové s dětmi vyplnili
různými aktivitami.

C

esta lesem byla v tomto parném dni
příjemná a děti se snažily, aby všechny
úkoly, které na ně čekaly, splnily na sto procent. Musely poznávat stopy zvířat, houby,
rostliny, posbírat cestou předem dané
přírodniny, počítat stromy ve vymezeném
prostoru atd.
Přesnost a mrštnost museli děti i tatínkové předvést při chůzi poslepu, v provázkovém bludišti a při plnění několika sportovních disciplín.
V podvečer byla připravena pro všechny
hostina – grilovaná krůta, o kterou se
celý den vzorně staral Roman Vorlíček

Zichovecký zpravodaj / září 2013

– a další dobroty, za které patří dík všem
maminkám, které je připravovaly.
Večer bylo provedeno zhodnocení celé
akce, rozdány medaile a odměny pro děti.
Pak se začalo zpívat při kytaře, ale plánované spaní pod stanem všem překazila
bouřka, která se přihnala před půlnocí.
Většina pro jistotu zabalila stany a noc
strávila doma. I přesto jsme se shodli, že
to byl krásně strávený den a za rok si to
v průběhu prázdnin určitě zopakujeme. ■
(VV)

Ping pong
Od října letošního roku se bude hrát v Zichovci 3. liga ve stolním tenise. Říjnový
termín se ještě ladí, v listopadu se hraje
9 – 10. 11 a v prosinci 7 – 8. 12., vždy
jsou to víkendy, v sobotu od 14 do 19 hod
a v neděli od 9 do 13 hodin. Lednový,
únorový a březnový termín příštího roku

ještě také není znám. Bude zde hrát jedno
z deseti mužstev TTC Kladno ve složení:
Jiří Škubal, Vlastimil Hrubý, Jiří Bajer
a Michal Gábriš. Budeme mít možnost
vidět a inspirovat se (zejména mládež)
profesionálním stolním tenisem. V soutěži
jsou týmy z Liberce, Ústí nad Labem,
Nového Boru, Roudnice nad Labem,
Františkových Lázní, dva oddíly z Prahy
a jeden tým z Lenešic a Jirkova u Chomutova. Jako upoutávka proběhne v sobotu
14.9 ve společenském sále přípravný turnaj, a to od 9 do 15 hodin. Předpokládaný
počet soutěžících je 20, turnaj je otevřený.
Všichni jste srdečně zváni.
■
(I.H.)
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Redakční sloupek

Obecní servis

1. narozeniny Zichoveckého pivovaru

Budeme slavit ve Společenském centru obce 5. 10. 2013
Vedle zichoveckého piva budete mít možnost ochutnat
pivo z Mutějovic, Chýně a Slaného. Jste srdečně zváni.

Program zahájí v 11 hod Zichovečtí heligonkáři, na
14 hodinu je pro děti, ale i pro dospěláky připraveno
divadlo, v 17 hod vystoupí ve dvou půlhodinových
blocích známý imitátor Petr Jablonský. Celý den bude
okořeněn „Pivovarskou kapelou“ Jaroslava Kleina.
Kuchyně bude presentovat tradiční českou zabíjačku, tzn. jitrnice, prejt, jelita,
tlačenku, pečená kolena, zabijačkový guláš apod. Mimo jiné ochutnáte také
škvarkové placky, naše originální sladové „slané“ pečivo, dvojctihodné koláče,
pivovarský závin a jiné tradiční pokrmy.

Milí čtenáři,
mezi dubnem a zářím uplynulo hodně
času a možná jste čekali toto číslo dříve.
Hodně se událo a něco se nám už začíná
z paměti vytrácet, tak možná přivítáte
trochu „tlustší“ výtisk jako připomenutí
událostí v naší obci. Zároveň se toho hodně
chystá nebo děje zrovna teď, když skončily
prázdniny, takže se do vydání dostalo hodně
aktualit.
Doufala jsem, že po předchozím čísle
vyslechnu nějaký názor, či požadavek
na podobu a obsah novin, což se – až
na jednu výjimku – nestalo, ale chápu,
že nemáte na takové věci čas a beru to
jako znamení, že můžeme pokračovat.
Dovedu si ale představit, že vás někdy
napadne, co byste sem vy na našem místě
dali nebo dokonce byste chtěli něco sdělit
ostatním. Pusťte se do toho. Zichovecký
zpravodaj nejsou konzervativní noviny,
snese i nějaké fejetony, povídky, básně...
Ale třeba i inzeráty a nabídky. Pokud by si
někdo troufnul přispět kvalitní křížovkou
nebo třeba starým rodinným receptem,
sem s nimi! A pokud Vaše dítě umí nakreslit
či namalovat Zichovec nebo něco, co
v Zichovci zažilo, může být jeho obrázek
uveřejněný v příštím čísle. A třeba i na
titulní straně.
Helena Hrabová
helena.hrabova@volny.cz

Změny ve službách

Další plány

Vážení hosté restaurace, změny, na
které vás chceme upozornit, jste již mnozí
zaznamenali, ale v zájmu informovanosti
je zde shrneme.
■ Především otevřeno je celý týden:
  
Pondělí		
11:00 - 22:00
  
Úterý - Čtvrtek 11:00 - 22:00
  
Pátek		
11:00 - 24:00
  
Sobota		
11:00 - 24:00
  
Neděle		
11:00 - 20:00
■ Kromě jídel na jídelním lístku najdete
nabídku hotovek na celý týden, jejichž
cena je stanovena na 75 Kč, ale pokud si
odnesete jídlo domů ve vlastní nádobě,
pak je cena jen 70 korun.
■ Restaurace zavedla platební terminál,
takže platit můžete i kartou.
■ U jednoho ze stolků se můžete posadit
k počítači, resp. k internetu a vyřídit si,
co potřebujete. Je k dispozici kopírka
se skenerem (A4). Můžete zde provést
rezervaci haly a rovněž uhradit badminton
nebo stolní tenis.
■ Pro úplnost zde uvádíme i kontakt
pro zajištění rezervace: 607 081 361,
restaurace@zichoveckypivovar.cz

KATAPULT!
Ano, přestože v novinách najdete
zvláštní plakát, chceme to tady mít napevno
všito: 20. 9. 2013 večer zahraje na hřišti
SK ZICHOVEC legendární rocková kapela
KATAPULT. Za lidskou cenu vstupného
200 Kč se nás zeptají „Co děti? Mají si kde
hrát?!“ A my odpovíme: MAJÍ!
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VÍKEND NA HOUBY!
Plánujeme ho na druhý říjnový víkend.
Bude věnován výstavě a určování hub,
které se podaří v lese v tom čase najít.
Pozvání přijal významný český mykolog,
autor atlasů hub Jiří Baier, přijedou další
mykologové a popularizátoři mykologie,
vesměs nadšenci, kteří vám odpoví na
dotazy, podělí se s návštěvníky o rady,
recepty, možná si šéfkuchař zkusí něco
netradičního, vše ještě upřesní letáček.
PLES – 15. 3. 2014
Ten je nutno naplánovat s velkým
předstihem. Náš bude 15. 3. 2014 a krátkou
účast na něm přislíbila populární zpěvačka
Marie Rottrová.
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