ZICHOVECKÝ
ZPRAVODAJ

Vážení a milí občané,
letošní rok 2013 můžeme přes všechny
problémy hodnotit jako rok velmi dobrý.
Podařilo se dokončit jednu z největších
obecních investic – kanalizaci a čistírnu
odpadních vod. Na větší části komunikací máme dnes nové asfaltové povrchy a zkušebně jsme nainstalovali dva
zpomalovací radary. Podařilo se nám
odkoupit a zbourat chátrající č. p. 3,
byla také dokončena výstavba komunikací v rozvojové lokalitě B1, kde bylo
mimo jiné vysázeno 400 stromů a 500
keřů. Byla zahájena výstavba 4 nových
rodinných domů a pro řadu občanů se

samozřejmostí stal obchod, knihovna
a restaurace se společenským sálem, kde
se pořád něco zajímavého dělo.
V příštím roce plánujeme rekonstrukci polních cest, a to od hřiště podél lesa
a úvoz na Samotín a dále k chatičkám
a podél lesa ke kapličce, vše bude závislé na krajské dotaci. Dobudujeme také
„nedotovaných“ 100 m kanalizace
k Bilichovu a spolu s firmou Poláček
a Správou a údržbou silnic uděláme nový
povrch dotčených vozovek až k bilichovské kapličce a podle možností zde vybudujeme i nový chodník. Po vyhodnocení funkčnosti umístíme od Žerotína
a Bilichova další dva zpomalovací radary.

prosinec 2013
www.zichovec.cz

V neděli 22. 12. 2013 v 17 hodin
se v zichovecké kapli koná

VÁNOČNÍ
KONCERT

Zpívá Chrámový sbor
Církve československé husitské v Lounech
Na varhany hraje Ivana Derflerová
Vstupné je dobrovolné

Větším soukromým projektem, který
vylepší služby pro ty nejmenší, bude vybudování mateřské školky a volnočasového
centra. Otevření je naplánováno na září
2014.
Vážení a milí občané,
děkujeme za Vaši trpělivost a podporu
v letošním roce. Děkuji zastupitelům
a pracovníkům obce za obětavou práci, děkuji také všem organizátorům,
brigádníkům, sponzorům, spolkům
a dodavatelům. Přeji Vám klidné a pohodové Vánoce a do nového roku Vám všem
přeji hodně zdraví, štěstí a pohody
Ivan Husák, starosta obce

Obecní informační servis

Nový rok přidá
dva autobusy
Dva nové spoje ČSAD od ledna 2014
zlepší spojení Zichovce se Slaným.
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90 let samostatnosti Zichovce

Zichovec byl prohlášen samostatnou obcí 18. prosince 1924, to znamená, že v roce
2014 bude slavit devadesátiny. Tuto událost zaznamenala obecní kronika. Citujeme:

Když Československý stát stal se samostatným státem ve střední Evropě, vydán
byl zákon, který povoloval rozloučení obcí,
které byly spojené za určitých podmínek.
Jednou z takových obcí byla též naše
místní obec. Ačkoliv měla své obecní
hospodářství, svůj majetek i katastr, politicky byla připojena k obci Žerotínu. Tento
stav nelíbil se již dlouhou dobu zichovským občanům, hlavně z toho důvodu,
že poplatnictvo místní muselo vydržovat
svou vlastní potřebu a jěště připlácet na
společné výlohy obci Žerotínu. Že obec
Žerotín ohledně těchto společných výloh
sobě křivdu nikdy nečinila, vysvítá z toho,
že starostové obce Zichovec byli nuceni
mnohdy přísně zakročovat proti různým
položkám společného vydání, by suma
poplatků byla pro Zichovec správně
snížena. Dále bylo nutno připlácet
společně na obecního posla, ač obec naše
sama si platila na posla svého.
Zkrátka bylo to cosi nepřirozeného
a příčící se zdravému pojmu o samosprávě
obce. Proto hned, jak se naskytla
možnost, byly učiněny potřebné kroky
k osamostatnění se a po dlouhém žádání

a průtazích přece snahou předních činitelů
obce, povolena rozluka obce Žerotína ve
dvě samostatné obce Žerotín a Zichovec.
Dne 18.12. toho roku došel výnos
ministerstva, kde se sděluje, že obec
Zichovec stává se samostatnou obcí
a rozšiřuje se pravomoc její na osadu
Samotín, zároveň katastr se značně
rozšiřuje kolem osady Samotína
a pak značný kus do katastru Hořešoviček.
Tímto se do jisté míry změnily i hranice
okresů Louny a Slaný. Jelikož bylo zároveň
nařízeno omezníkovat nově utvořený
katastr, přikročeno k dílu a ti, kteří na
osamostatnění obce nejvíce pracovali,
zasazovali mezníky.
Nad prvním mezníkem umístěným na
horním konci pozemku č. kat. 717 podali si ruce a provolali: „Zdar samostatnosti obce“, občané, jejichž jména buďtež
v paměti potomstva. Byli to: Krahulík Josef,
rolník z č.1 t.č. starosta, Pešula František,
domkář z č.23 t.č. náměstek starosty, Šlégr
Rudolf, domkář z č. 27, člen obec. zastupitelstva, Krahulík Josef, domkář z č. 4, člen
obec. zastupitelstva. Dílo jejich dočkalo se
zdárného dokončení. ■
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Bramborová medajle za třídění
Vážení spoluobčané,
stejně jako na sklonku minulého roku tak i letos bych Vám rád poděkoval a krátce
připomenul, čeho jsme letos v oblasti odpadového hospodářství dosáhli. V devátém ročníku krajské soutěže „My třídíme nejlépe“ pořádanou Středočeským
krajem jsme svým sběrem tříděného odpadu vybojovali „pouze“ bramborové,
ale přesto krásné 4. místo v kategorii obcí do 499 obyvatel (z celkového počtu
627 obcí). Opět jsme pomohli potřebným lidem předáním více jak 250 kg
nepotřebného ošacení občanskému sdružení Diakonie Broumov. Naplnili jsme
náš E-Box vysloužilými drobnými elektrospotřebiči a akumulátory, naplnili jsme
dva kontejnery velkoobjemovým odpadem a sebrali celkem 1 040 kg starého
železa a 27,5 kg hliníku. Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat Vám všem,
kteří jste se na těchto výsledcích podíleli.
Děkuji a přeji Vám vše nejlepší do nového roku 2014.
Pavel Rohla

Vytápění a odpad
Pokud uznáme, že kvalita vzduchu, který dýcháme my a naše děti, je závislá
i na našem chování, nikdy do kamen nehodíme ani plast ani obaly od zboží,
které se sice tváří jako papír, ale jsou potaženy fólií.

R

ozběhla se dlouhá topná sezóna, ale
také je to čas, který vypadá jako festival odpadu. Souvisí s krásnými svátky, kdy
se pod stromečky objeví dárky. Bývají už
z obchodu důmyslně a důkladně zabalené,

Ježíšek pak navrch přidal svůj obal a mašli.
Až skončí rozbalování, měli bychom jako
řádní milovníci přírody uspořádat něco
jako hru na třídění. Papír do papíru, plasty
k plastům. Jak to souvisí s vytápěním?

Inu, když to všechno popadneme a hodíme
do kamen, bude to rychlý proces, ale
bohužel s nebezpečnými dopady. Možná
to nebude ani moc kouřit, protože ty
opravdové jedy jsou neviditelné a často ani
nezapáchají. Přesto mnohé z nich mohou
vyvolat rakovinu. Je pravda, že některé plasty při dokonalém spálení neuvolňují jedovaté
splodiny, ale podmínky pro dokonalé spalování mají jen profesionální spalovny. Tedy
aspoň doufejme, že je mají, protože velká
část odpadů z našich domácností a firem
tam skončí.
Obyvatelé Zichovce jsou v třídění dobří,
ale stejně neškodí připomenout, že do ohně
nepatří ani polystyren, ani fólie, ale ani PETlahve, plastové pytlíky a tácky od potravin,
krabice od džusu či mléka, protože mají plastovou vrstvu.
Papír pálíme bez špatného svědomí, ale
laminovaný a tiskařskými barvami pokrytý
také není nevinný, dokonce špatně hoří.
Naštěstí ho můžeme odnést do kontejneru.
Podrobnosti k třídění najdete přes odkaz
na obecních webových stránkách. red ■

	
  

Za chování psa odpovídá jeho majitel
Říká to zákon a je to tak i v případě, kdy se pes projeví nečekaně, když uteče,
když se vodítko přetrhne… Materiální škodu lze většinou snadno nahradit.
2
Odpovědné chování majitelů zvířat spočívá ve zvážení všech
možných rizik
a hlavně v maximální prevenci. Nečekejme na osobní zkušenost, že způsobíme-li
škodu na zdraví, bývají následky horší a často trvalé – na zdraví, ale i na vztazích.

P

okud vím, v Zichovci vážnějších nehod se psy moc nebylo. Asi také proto,
že Zichovec je malá obec. O každé takové
události se také hned ví, což vede k větší
opatrnosti. Bohužel jen dočasně.
V poslední době jsem vyslechla pár
příhod s pejsky, a to i dost velkými, kteří
využili skulinu v pozornosti majitelů
a podívali se na svobodu zcela bez dozoru.
Při jedné došlo ke zranění menšího psa bez
větších následků, v ostatních případech se
podařilo utečence bezpečně vrátit domů.
Slíbila jsem, že k tomu něco napíšu.
Volný pohyb lidí a volný pohyb psů
k sobě nejdou
Málokdo se velkého psa, který se před
ním nečekaně objeví, vůbec nebojí. Jsou
lidé, kteří z nich mají hrůzu po nějakém
nešťastném zážitku. Moje kamarádka má
fobii vůči jakémukoli chlupatému tvorovi.
Občas mi s tím byla protivná, ale fobie jí
vydržela celých padesát let, tak za ni asi
nemůže. Ví, že se občas nevyhne stresu,

Zjednodušeně z obecně
závazné vyhlášky, stanovující
pravidla pohybu psů v obci:
Na veřejně přístupných místech je třeba
vést psa na vodítku s výjimkou prostranství označených piktogramem,
kde pes může pobíhat sice bez vodítka,
ale pokud je větší, pouze s náhubkem.
Dodržovat tato pravidla má povinnost
každý průvodce psa bez ohledu na to,
jestli je jeho majitelem.
Přesné znění vyhlášky najdete
na www.zichovec.cz

ale se psem bez pána by se na ulici potkat
neměla. Kdo ví, co by se zvířetem udělala
jeho nenadálá volnost a její nepřirozená
reakce? Kdo odhadne sílu nečekaně
probuzených pudů? Naštěstí tahle moje
kamarádka žije v Buchlovicích na Moravě,
tak ji nechám stranou. Ale co děti?

Normálně pes na dítě neútočí
Hranice mezi normálním a mimořádným
není nikdy pevná a nelze na ni spoléhat.
1
Zvlášť
v chování zvířat může zvrat nastat
náhle, proto jsme my, majitelé, povinni
s ním počítat předem. Potom je už zpravidla pozdě. O útocích psů na děti se občas
dozvídáme z médií a jsme svědky reakcí
nešťastných majitelů, kteří nemohou pochopit, co se vlastně stalo.
Výzva
Myslím, že mě nikdo nebude podezírat
z hysterie, když zvolím jako závěr výzvu:
Nepodceňujme ani nepřeceňujme své
čtyřnohé přátele, dodržujme všechna
bezpečnostní opatření, abychom je
měli vždy pod kontrolou a aby nikomu
nezpůsobili bolest. Řiďme se při chovu
pravidly dobrého sousedského soužití,
kde má svobodný pohyb lidí přeci jen
přednost.
■
Helena Hrabová
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Koncert Kvítku
přivítal advent
Lounský pěvecký sbor Kvítek vystoupil
23. listopadu v zaplněné zichovecké
kapli s programem vánočních písní.

S

vátečně naladěni se pak všichni přemístili před pivovar k vánočnímu stromu,
který pan starosta slavnostně rozsvítil
a Kvítek ho oslavil koledami. Jednu jsme
si zazpívali společně se sborem, při grogu,
svařáčku či limonádě. Děti i dospělí ochutnali první vánoční cukroví. Část dospělých
pak strávila večer v restauraci ve společnosti
členů sboru, kteří krásně zpívali za doprovodu kytary a basy až do noci oblíbené
písničky Redla, Matušky, Červenou řeku…
a spoustu dalších.
■

text: redakce, foto: Ladislav Šeiner
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Kdo se stal starostou roku?
Nadace Via a Era vyhlásili letos na jaře již 5.ročník soutěže o Starostu roku. Členové
zastupitelstva jednohlasně rozhodli, že přihlásí i našeho starostu Ivana Husáka.

N

ominaci do soutěže podává vždy
někdo z obce. Náležitostí spojených
s přihláškou se ujala členka zastupitelstva
Lenka Kratochvílová. Jako důvod nominace uvedla to, čím náš starosta naplňuje
heslo „Budujeme moderní, přátelskou
a harmonicky se rozvíjející obec, kde je
radost bydlet.“
Napsala: „Za deset let, po které mám
možnost sledovat jeho práci nejprve místostarosty a poté starosty, obec neobyčejně
vzkvétá. Zasloužil se o desítky úspěšných
projektů, které přinášejí užitek celé obci
– kabelizace elektrické a telefonní sítě,
veřejné osvětlení, bezdrátový internet,
veřejný vodovod, ve výstavbě je kanalizace. Rekonstrukce sportovního areálu
SK Zichovec – fotbalové hřiště, tréninkové hřiště, letní restaurace, tenisový kurt
s umělým povrchem a antukové hřiště
a dětské hřiště v historické části obce.

Stál i u nápadu vybudovat revitalizační
rybník s rybářskou baštou a Zichoveckým Kromlechem. Na všech realizacích
osobně spolupracuje a mnohé také podporuje svými prostředky. Jeho vlastním
projektem je nové společenské centrum
s multifunkčním sálem, s minipivovarem, restaurací a novým obecním úřadem
s knihovnou, které obohacuje sportovní
a společenský život občanů. Nyní
připravuje projekt mateřské školky
a volnočasového centra pro děti, plánuje
umístit zpomalovací prvky na místních komunikacích a opravit cestu na Samotín. To
vše pro 122 obyvatel. Máme obec, kterou
nám okolní obyvatelé mohou jen závidět,
ale která by bez obětavé a nikdy nekončící
práce zejména našeho starosty nebyla takovou, jaká je.
Před jedenácti lety jsem se do Zichovce přestěhovala z Prahy. Moje děti tady

vyrostly a některé již dospěly. Jsem
přesvědčena, že lepší místo pro život jsem
si vybrat nemohla, ať již jde o místo nebo
o lidi.“ Tolik citace z přihlášky.
Podmínkou zařazení do soutěže bylo
minimálně 20 podpisů. Nominaci podepsalo 108 trvale žijících obyvatel Zichovce
a chalupářů. V srpnu náš starosta Ivan
Husák postoupil mezi 33 starostů do
druhého kola. Všichni byli osloveni, aby
doplnili své nominace a odpověděli na
další dotazy týkající se jejich práce.
Bohužel mezi pět finalistů již vybrán
nebyl. Mezitím se pod jeho vedením
pohnuly další věci k lepšímu a my mu
v příštím ročníku soutěže můžeme fandit
znova. Vážíme si jeho práce, a toto je jedna
z cest, jak mu za ni můžeme poděkovat.
Starostou roku se v letošním roce stal
Antonín Novotný, starosta obce Podbřezí
(okr. Rychnov nad Kněžnou).
red ■

hlásili stále do kola jedni a ti samí. Po
hodině skotačení ukončila zábavný program krásnou písní Katka Jendrísková.
Pak jsme čekali na Mikuláše. Přišel
v doprovodu anděla a čerta a přinesl
dětem nadílku. Nikomu ji však zadarmo nedal. Každý musel Mikuláši něco
předvést. Anděl rozdával odměny teprve
za básničku nebo písničku. Když už svůj
balíček měly všechny děti, Mikuláš se
s nimi rozloučil a slíbil, že jestli budou hodné, přijede do Zichovce i přes ty výmoly
v Hořešovičkách příští rok opět.

Charitativní bazar pro DownsyndromCZ
je spojen s adventem v Zichovci již potřetí.
Opět se ukázalo, že v naší obci žijí lidé
s dobrým srdcem. Zájem o vystavené výrobky byl veliký a výtěžek 7 510 Kč překonal
minulé dva roky.
Děkuji touto cestou všem, kteří nás
podpořili, děkuji i starostovi a jeho ženě,
kteří celkovou sumu ještě zvedli o sponzorský dar. Přeji všem svým spoluobčanům
krásné vánoční svátky a v novém roce
zdraví, pohodu a klidné dny.
■

Mikulášská

Mikulášská zábava pro děti proběhla
letos v neděli 8. 12. v sále Zichoveckého
pivovaru. Organizaci jsme letos nechali na
poslední chvíli, a tak byla docela hektická.
Hodně mi pomohla moje dcera Kristýnka. Připravila si pro děti videodiskotéku
a hudební hádanky, já jsem přidala ještě
několik soutěží a vydali jsme se napospas
malým obyvatelům Zichovce.
Rozhýbat některé účastníky nebylo
vůbec jednoduché, naštěstí se tam našlo
několik tancechtivých holčiček, které se
rády zapojily. Dokonce i do soutěží se

text: Lenka Kratochvílová, foto: Ladislav Šeiner
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událost
Cože se to před rokem narodilo? Zichovecký pivovar – kromě výroby, prodeje
a pití piva slouží dospělým, ale i dětem v mnoha dalších směrech a oslava
jeho narozenin tomu odpovídala. Zichovec si to 5. října 2013 hezky užil.
Pozvání k účasti přijala i přátelská pivovarnická konkurence, o dobrou
zábavu bylo opravdu postaráno.
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1. NAROZENINY – PRVNÍ ZICHOVECKÝ
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BEERFEST
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1/ Zichovečtí heligonkáři patří k Zichoveckému pivovaru,
žádná pořádná událost se bez nich nemůže obejít
2/ Slavnostní poklepání na pivní sud a beerfest je zahájen,
Majiteli Ivanovi Husákovi asistoval sládek Ruda Rajniš
3/ Pivovaru dělá čest nejen pivo, ale i lidé, kteří točí...
4/ Divadlo Mazec skvěle rozproudilo zábavu dětí
i dospělých
5/ Tátové, pojďte si hrát!
6/ Soutěžili muži i ženy, vyhrály dokonce dvě
7/ Žádná imitace! Pravý Petr Jablonský
8/ Jaroslava Kleina (vpravo) s kapelou je těžké pustit
domů, publikum žádá, ať to trvá věčně
9/ Postřižinské nebo Antoš či Chýně? Jsou starší a
známější, ale i zichovečtí pivní dravci, Sokolík, Krahulík,
Moták a silný Magor, si získávají stále víc fanoušků
foto: Slavomír Židek, víc obrázků na www.zichovec.cz
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Katapult v Zichovci
Je to legenda české rockové muziky, její písničky se hrají několik
desítek let. Kromě koncertů v rádiích i živě na zábavách a její
fanklub se stále rozrůstá. Katapult koncertoval 20. září 2013
na zichoveckém fotbalovém hřišti.

Z

aplnil plochu publikem bez rozdílu generací a poctivě přes dvě
hodiny mu do ušínch bubínků valil to, pro co si přišlo. Lídra
a zakladatele Katapultu, Oldřicha Říhu od roku 2009 provázejí basák
Andy Budka a bubeník Ondřej Timpl. Spoluvytvářejí takový zvuk kapely, že fenomén Katapult trvá nepřetržitě padesát let. Historie kapely je tak dlouhá a zajímavá, že i těm, kdo myslí, že ji znají, doporučuji
navštívit jejich oficiální stránky www.katapult.cz.
Za zmínku stojí i průběh koncertu. Pořadatel – Zichovecký pivovar, věnoval přípravě velkou pozornost. Rozšířený tým zajistil
všechno potřebné – parkování, jídlo, pití, sezení i hygienické zázemí.
Dokonce i počasí, které bylo přes den nepříjemné, se navečer
umoudřilo, takže všechno vyšlo a přežil i fotbalový trávník.
red ■
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Houbařská sobota na startu
Zorganizovat houbařskou výpravu do lesa, výstavu a mykologické přednáškové
odpoledne, když se to v lese hřiby jen hemží je jedna věc, troufnout si na takový podnik
12. října vyžadovalo odvahu. Ale div se světe, v Zichovci to letos vyšlo. Pokud by se
mělo pohovořit o každém z nálezů, o každé zajímavé houbičce, zabralo by to i neděli.
On totiž podzimní les nabízí velkou pestrost hub včetně lahůdek pro fajnšmekry.

D

uší programu byl Slavo Židek, který se
léta s vášní věnuje určování, fotografování a mikroskopování hub. Na stránce
www.nahuby.sk je takových nadšenců
včetně mykologických profesionálů ze
Slovenska i Čech mnoho. Diskutují, konzultují a společně vytvářejí rozsáhlý atlas
hub. Některé z nich pozval i do Zichovce,
aby s námi sdíleli houbařskou sobotu.
Přijela Iveta Vašíčková a Ján Červenka
z Bratislavy, manželé Kurčinovi až z Oravy.
Tito obětavci se se Slavem už v pátek vydali v dešti do lesa, aby vytvořili základ
výstavy hub. Ráno přijela z Podkrkonoší
Zdenka Trojánková, další odborná posila.
Den začal srazem účastníků před pivovarem. Tři auta a jejich ochotní šoféři Jana

Husáková, Milan Širmer a David Širmer
rozvezli houbaře do různých lokalit, aby
jim tak ušetřili čas i síly. Ti ve skupinách
vždy pod vedením aspoň jednoho odborníka hledali, určovali a plnili košíky, až se
řeklo dost a jelo se zpět na oběd, roztřídit
houby a připravit na tácky s popiskem
k vystavení a odpolední přednášce v salonku pivovaru. Přednášel Jaroslav Malý,
člen České mykologické společnosti,
popularizátor mykologie, fotograf a autor obrazových publikací. Od něho byly
také fotografie, na zdech restaurace. Pochválil houbaře, co všechno z lesa přinesli.
Povídal o jednotlivých houbách, jedlých
i nejedlých, ukazoval typické poznávací
znaky, nechával přivonět, upozorňoval

na rizika nebezpečných záměn jedlých
hub s jedovatými a odpovídal na otázky
početného publika.
Podvečer patřil krátké svěží prezentaci
hub v kulinářském užití. Vedl ji pan Aleš Vít
z České mykologické společnosti. Promítl
tak lákavé obrázky houbových jídel, že
když skončil, podlehl i zbytek účastníků
lákadlům restaurace. Ta se také nechala
vtáhnout do dění a podávala se i jídla z hub.
Paní Oľga Kurčinová dokonce připravila
výbornou ochutnávku lahůdek s houbami.
Na závěr zaznělo uznání – odborníci
oceňovali úroveň akce, zájem návštěvníků,
skvělé prostředí přírodní i společenské, to,
jaké podmínky vytvořili Husákovi jako hostitelé. Oni zase měli radost z vydařeného
dne a navrhli, aby byla letošním setkáním
založena další zichovecká tradice.
Druhý ročník Houbařské soboty má již
termín – 13. září 2014 a bude se konat opět
pod odbornou záštitou členů České mykologické společnosti. Výstava hub bude
v hale ve dnech 12. a 13. září 2014.
■
text a foto: Helena Hrabová
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Fotbalisté jsou v polovině sezóny
Zatímco kalendářní rok se pomalu chýlí ke konci a počet dnů v roce 2013 bychom již pomalu
spočítali na prstech jedné ruky, to ten fotbalový dospěl v listopadu do své poloviny.
Třetím rokem hrají od srpna naši fotbalisté okresní přebor Kladenska.

V

tomto roce se soutěž divácky zatraktivnila, a to hned z několika důvodů.
Divácky nejzajímavější změnou je určitě
penaltový rozstřel v případě nerozhodného
výsledku po devadesáti minutách hry.
Mužstvo, které je ve střelbě ze značky pokutového kopu úspěšnější, získává bonusový
bod navíc. Naše mužstvo si novou disciplínu během podzimní části vyzkoušelo
třikrát, z toho jedenkrát úspěšně. Další
změnou je sčítání žlutých karet s tím, že
hráč po nasbírání násobku čtyř žlutých
karet nesmí nastoupit do nejbližšího zápasu. Tento výchovný moment si již naše
mužstvo rovněž vyzkoušelo.
To, co ale dělá v letošním roce okresní
přebor nejzajímavější, je jednoznačně
jeho kvalita. Vždyť všichni tři nováčci
(Lidice, sestoupivší nováček z krajské
soutěže, a dva postoupivší nováčci ze třetí
třídy – Zlonice a Hostouň B) jsou v první
polovině tabulky! Navíc bonusové body
z pokutových kopů tabulku ještě více vyrovnaly, a tak po odehraných patnácti zápasech a se získanými šestnácti body bude
náš tým přezimovat na desátém místě

tabulky. S vědomím skutečnosti, že týmy
na 13. a 14. místě (tedy poslední dva) budou na konci sezóny v červnu sestupovat
přímo a dvanáctý tým bude hrát baráž
o udržení, nečeká naše fotbalisty tak
příjemné a snadné jaro, jako tomu bylo
vloni. O to zajímavější a jistě i napínavější
budou jarní odvety.

Vánoční turnaje
Badminton

V pondělí cvičíme, pojďte s námi

Již teď – v sobotu 21. 12. se v sále
Zichoveckého pivovaru uskuteční
2. ročník turnaje losovaných dvojic
v badmintonu mužů.
Začínáme v 15:30 hod.

Ping-pong
V sobotu 28. 12. se opět v sále
Zichoveckého pivovaru koná 7. ročník
tradičního Vánočního turnaje
zichoveckých amatérů ve stolním
tenisu ZICHOVEC CUP '13.
Začátek v 8:00 hod.

cu

p
c
ve
Zicho

Bližší informace k oběma turnajům na
tel.: 602 169 464
text: Zbyněk Lomička
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Nicméně s odhodláním udržet v naší
obci i pro další sezónu okresní přebor se
to, věřme, našim hráčům podaří.
Žáci, naše fotbalové naděje, prožijí určitě
klidnější zimní přestávku. Po polovině
okresního přeboru přezimují na pěkném
druhém místě tabulky, když prohráli pouze
s vedoucím Slovanem Kladno a ze zbývajících zápasů vyšli nepřemoženi!
Jejich dlouhodobé kvalitní výkony
zavazují vedení našeho klubu
k hlavnímu úkolu pro rok 2014 –
založit dorostenecké mužstvo, ve
kterém by tito hráči pokračovali
ve fotbalovém růstu s perspektivou uplatnění snad i v družstvu
dospělých.
Závěrem mi dovolte poděkovat
všem našim příznivcům a zejména finančním podporovatelům
za jejich přízeň, bez které by
dnes již kopaná vůbec dělat
nešla. Příjemný závěr roku 2013
a na viděnou v Zichovci na fotbale
v roce 2014!
■
text: Jiří Baňka, foto: Luděk Toms

Každé pondělí od 19 do 20 hodin se schází v sále Zichoveckého pivovaru 5 až 7 žen
na cvičení, které by mohlo navštěvovat víc lidí – tedy žen i mužů. Zvlášť v zimě kolem
svátků, kdy trochu přibíráme a naše kondice upadá, by nám pozvání Petry
Vágnerové mohlo přijít vhod. Uvažuji o něm také, proto jsem se jí zeptala:

Jaký typ cvičení provozujete? Zvládnou
ho i začátečníci?
Obvykle cvičíme ve stylu P-Class , což je
aerobní zahřátí na začátku hodiny, poté
posilujeme problémové partie a závěr
hodiny patří strečinku. Některé hodiny
věnujeme stepaerobiku.
Ani úplní začátečníci se nemusí bát,
cvičení lze jednak přizpůsobit přání těch,
co přijdou a také tempo si může každý
zvolit podle své chuti nebo zdatnosti.
Nemohu se nezeptat na cenu…
Vybíráme 20 korun na nájem sálu, jinak se
neplatí nic.
To je dost neobvyklé.
Nejsem profesionální cvičitelka, začalo
to původně z chuti sejít se s kamarádkami
a dát si společně trochu do těla. Zatím
nemáme v úmyslu to měnit. Cvičení mě
těší a jsem ráda, když necvičím sama,
protože znáte to – jednomu se často ne-

chce. Takhle se lépe udržuje pravidelnost.
Navíc občas se v předcvičování střídáme
a přivítáme, když se najde další člověk,
který vezme na sebe vedení hodiny.
Požadujete pravidelnou docházku?
Vůbec ne, je to na každém, co zvolí – jestli
pravidelnou nebo občasnou návštěvu. Ale
hodina týdně je tak málo, že pokud má být
prospěšná, měla by být alespoň pravidelná. V každém případě to s námi můžete
zkusit a pak uvidíte, jak vám cvičení
a celková atmosféra budou vyhovovat.
Co bychom si měli na cvičení přinést?
Podložku a vodu, doplnit tekutiny však lze
bez problémů i z místních zdrojů (smích).
To ano, děkuji za rozhovor.
Dotazy na tel. 777 329 389 (P. Vágnerová)
nebo redakci
ptala se: Helena Hrabová

Mistrovská hra
Jak jsme avizovali v minulém čísle, dva
víkendy se v sále společenského centra
hrály ligové zápasy ve stolním tenise.

P

roběhly v listopadu a prosinci – nenápadně za zatemněnými okny, protože
regulérní hra vyžaduje vyrovnané světelné
podmínky.
Posledně, 7.–8. 12., čtyřčlenné družstvo
TTC Kladno B zde hostilo své soupeře
z SKTC Liberec C a podle zápisů o utkáních vyhráli. Příští mistrovské klání
bude 11. ledna 2014, od 15 hodin.
Příznivci stolního tenisu by si neměli
nechat ujít možnost vše z galerie sledovat.
Koho by výsledky odehraných zápasů zajímaly podrobněji, může na internetu použít
následující odkaz. Jsou to stránky České
asociace stolního tenisu.
http://stis.ping-pong.cz/htm/utkani.
php?utkani=99715
redakce ■

Zichovecký
fitness workshop
Dne 13.10.2013 se v Zichovci konal první
fitness workshop, pod vedením profesionální
cvičitelky Petry Cífkové z Pochválova.

S

ešly se ženy nejen místní, ale i z nedalekého okolí. Dokonce si přišel zacvičit
i jeden muž.
Cílem workshopu bylo předvedení
několika nových cvičebních technik.
Nejvíc zaujalo cvičení s flexi-bary. Jde
o cvičení s pružnou kmitající tyčí. Jednotlivé cviky jsou spojeny do velmi jednoduchých kombinací. Výborně působí
proti bolesti zad, navozuje správné držení
těla a stabilitu.
Další velmi zajímavá hodina proběhla
s využitím x-co přesýpacích činek. Cvičilo
se v rychlejším tempu s důrazem na
zvyšování kondice a komplexní posilování celého těla, zvláště břišního svalstva, paží, ramen a zad.
Posledním blokem bylo rehabilitační
cvičení SM Systém s elastickým lanem.
Jedná se o formu cvičení na mobilizaci
a stabilizaci páteře. Pozitivně působí při
bolestech zad a bolestech pohybového
aparátu. Tato metoda naučí komplexně
zapojovat celé tělo při běžném pohybu.
Workshop jsme si všichni užili a zakončili
ho výborným obědem v Zichoveckém
pivovaru.
■
text: Jitka Vorlíčková
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Obecní informační servis

Jak funguje obecní úřad

NEJBLIŽŠÍ PROGRAMY

Úřední záležitosti obce, výběr
místních poplatků a další služby OÚ
vyřizuje Ing. Petra Procházková
v č.p. 66. Zde je k zastižení převážně
v odpoledních hodinách nebo po
předchozí domluvě.

Lounský chrámový sbor
v kapli v neděli 22. 12. v 17 hodin
Tak jako loni, i letos přijdou podpořit
vánoční atmosféru zpěvačky Chrámového
sboru Československé církve husitské
v Lounech. Koncert bude řídit a na varhany
zahraje paní Ivana Derflerová. Vstupné je
dobrovolné, jste srdečně zváni.

CzechPOINT
Stejným způsobem v Zichovci funguje kontaktní místo CZECHPOINT,
které slouží k jednoduché komunikaci občana se státem. Výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku trestů,
obchodního rejstříku a další dokumenty vám vyřídí Ing. Petra Procházková. Nyní si u ní můžete zdarma
zřídit datovou schránku. Informace
o všech službách CzechPOINT najdete na www.czechpoint.cz
Kontakt: tel.: 776 804 380,
petra.prochazkova@zichovec.cz.

se podaří sehnat nějakého soptíka, zahájíme
ohňostrojem.
Masopust – únor 2014
Na přípravu masky do masopustního
maškarního průvodu je sice ještě dost času,
ale ne příliš. Termín bude včas upřesněn
2. Zichovecký ples – 15. 3. 2014

Štědrovečerní setkání
u nové kaple ve 23 hodin
Komu se bude chtít, přijde. Zazvoníme,
provětráme se po štědrovečerní večeři,
poklábosíme a připijeme si na svaté
miminko, v pivovaru bude pro tuto
příležitost otevřeno.
Eva a Vašek 30. 12. 2013
30. 12. od 15 hodin pořádá Zichovecký
pivovar ve spolupráci s Evou a Vaškem
předsilvestrovskou zábavu. Vstupenky
jsou bohužel vyprodány. Další vystoupení
populární dvojice v Zichovci je naplánováno
na 8. 5. 2014.
31. 12. Komorní Silvestr v Pivovaru
Zveme Vás na silvestrovské posezení
do Zichoveckého pivovaru 31. 12 od 19 hod.
Nabízíme přátelskou společnost, dobré
jídlo, pití a reprodukovanou hudbu. Pokud

COOP V DOBĚ SVÁTKŮ
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

23. 12.   08 : 00 – 11 : 00
24. 12.
zavřeno
25. 12.
zavřeno
26. 12.
zavřeno
27. 12.   08 : 00 – 11 : 00
28. 12.
zavřeno
29. 12.
zavřeno

Po
Út
St
Čt
Pá

30. 12.   08 : 00 – 11 : 00
31. 12.
zavřeno
01. 01.
zavřeno
02. 01.
zavřeno
03. 01.   08 : 00 – 11 : 00
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