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Vážení a milí spoluobčané,
zdravím Vás prostřednictvím jarního
zpravodaje. Kromě toho, že vám zde
předložím podrobnější přehled projektů
pro letošní realizaci, chci vyjádřit největší
radost z toho, že jsme opět po třech
letech mohli přivítat početnou skupinu
nových občánků. Slavnost dokumentují
fotoreportáž Ládi Šeinera a postřehy Renaty Kejhové na následujících stránkách.
Letos jsme vítali sedm dětí – tři holčičky
a čtyři chlapečky. Barunku Širmerovou,
Kačenku Rohlovou, Rozárku Husákovou, Jonáška Bubena, Vojtíška Širmera,
Jindříška Valouška a Tomáška Švajku. Velmi nás těší, že se v Zichovci rodí nebo se do
Zichovce stěhuje v posledních letech stále
víc dětí, je to základní předpoklad rozvoje
naší krásné obce. Společně se snažíme, aby
tento trend pokračoval a postupně pro to
vytváříme podmínky. Projekty, které se
budou letos realizovat, k tomu směřují a
již několikrát jsme je avizovali.
Vybudování dřevěného mola a výměna
zábradlí u koupaliště – tento projekt
je v režii Davida Širmera (díky), který
dodá na svoje náklady materiál a spolu
s ostatními tatínky nainstaluje u západního břehu nádrže dřevěné molo
z modřínových sloupků a fošen (6 x 6 m –
3 m nad hloubku). Vymění také stávající
trubkové zábradlí oddělující dětskou část
nádrže za dřevěné modřínové. Modřín má
totiž velkou trvanlivost ve vodě, díky tomu
byl v minulosti využíván na vodní stavby,
vodovodní roury, okapové žlaby apod.
Modřínové dřevo je tvrdé podobně jako
dub, houževnaté a odolné. Časem mění
pouze vzhled a barvu. S realizací počítáme
do konce června 2017.

Rekonstrukce a rozšíření stávajícího
„spodního“ dětského hřiště v Zichovci
– dnes je na ploše dětského hřiště starší
závěsná houpačka se skluzavkou a vahadlové houpadlo. Tyto dva prvky budou
demontovány, zrevidovány a pokud to
bude možné, tak repasovány a znovu instalovány. Dětské hřiště rozšíříme o prostor stávajícího náspu, který bude použit
k osazení skluzavky a lanovky, přičemž
pata náspu bude posunuta kvůli rozšíření
ploché části hřiště. Důvodem je to, že
zde vedle houpačky a skluzavky budou
instalovány další nové prvky, které byly
vybrány před dvěma lety „dětským referendem“. Je to prolézačka „supí hnízdo“,
terénní skluzavka, lanovka, pískoviště, dvě
pružinová houpadla, dvě kreslící tabule,
lavičky, stůl s lavicemi, odpadkové koše
a nové oplocení. Realizaci předpokládáme
svépomocí nejpozději do konce srpna 2017.
Bude záležet na termínu dodání herních
prvků, které ﬁnancuje 1. Zichovecká s.r.o.
Oprava univerzálního antukového kurtu – jak jsme psali v minulém zpravodaji,
zichovečtí sportovci a recesistická skupina
SPOZA se dohodli, že začnou intenzivněji
využívat spodní antukové hřiště. Proto
2008 – vítali jsme Elenku Vágnerovou,
Honzíka Kernera, Davídka a Pavlíčka Rohlu, Adámka Sommera, Nikolku Korbelovou,
Janinku Hladíkovou a Hynečka Krále.
2011 – vítali jsme Lukáška a Ivetku
Procházkovou, Matyáška Korbela, Sofinku
Vágnerovou a Tomáška Soukupa.
2014 – vítali jsme Natálku Kratochvílovou, Petrušku Kučerovou, Jiříčka Macka,
Ondráška Jendríska a Tobiáška Mejzra.

při jarní brigádě po několika letech doplníme antuku, plochu vyrovnáme, případně
mírně rozšíříme a natřeme oplocení. Zakoupíme nové sítě, míče, lajnovačku, koště
a síť na údržbu a nohejbalová (volejbalová)
sezona 2017 může začít. Jarní brigádu
plánujeme na sobotu 13. 5. – viz článek
uvnitř zpravodaje.
Zpomalení dopravy v obci – v současné době končí výběrové řízení na dodavatele,
přáli bychom si co nejdřívější realizaci,
nejpozději do konce letošního června. Zde
je krátký výčet opatření: šrafované ostrůvky
proložené klasickými zpomalovacími prahy
(od Hořešoviček a u kaple), od Bilichova
omezení rychlosti na 30 km/hod s optickou
brzdou před domem č. p. 88, konec „30“
na křižovatce na Hořešovičky. Na všech
vjezdech do obce radary, stávající obytné zóny budou změněny na zóny „30“,
na začátku a na konci zón budou instalovány zpomalovací prahy. Dále necháme
vyměnit a doplnit rozhledová zrcadla
a několik svislých značek a zpomalovacích
pruhů uvnitř těchto zón (samotínská rovinka, výjezd od fotbalového hřiště). Více se
můžete dočíst v článku Štěpána Vachka
v minulém zpravodaji na str. 16.
Vážení občané, zastupitelé, organizátoři,
chalupáři a mecenáši, přeji Vám krásně
prožité jaro, děkuji za vše, co pro obec
děláte a těším se na viděnou na společných
obecních a klubových akcích. Všem dětem
přeji, aby zde prožily krásné mládí, aby je
to v Zichovci bavilo a možná, aby se někdy
v budoucnu i ony toužily usadit právě zde.
Přeji Vám, aby život v Zichovci byl pro Vaše
rodiny příjemný a radostný a ať se Vám
podaří vychovat správné Zichováky
Ivan Husák, starosta obce

Redakce
Milí sousedé,
vykvetly nám první jarní květiny
a stromy, ptáčkové zpívají, vzduch voní
jarem. Nám v redakci rozmrzly prsty
a dali jsme se do práce. Výsledek je zde.
Jelikož nás čekají pěkné akce, jako
je pálení čarodějnic a Dětský den,
budeme mít možnost se sejít a probrat
vše, co jsme si nestihli od Vánoc říci.
Jo to to letí… Zveme vás tímto k hojné
účasti.
Abych nezapomněla, díky příznivým
mrazivým podmínkám jsme se letos
měli možnost vidět na zamrzlé nádrži,
kde se několik dní proháněli dospělí
i děti s hokejkami či bez nich. Taková
příležitost se naskytla po několika
letech, kdy počasí bruslařům nepřálo,
a bylo to príma.
Přeji vám hodně krásných dní a zajímavých společných akcí.
Jitka Vorlíčková
vorlickovaj@seznam.cz

Vítání občánků
19. března 2017 jsem měla poprvé tu čest
účastnit se milé akce jako je Vítání občánků
v Zichovci. Mezi vítanými Zichováčky byl
i náš syn Jonášek, a proto byla pro nás
tato událost opravdu výjimečná.

13. května 2017 bude zápis
do mateřské školy
Vážené maminky a tatínkové, zveme Vás
k zápisu do místní školky, a to 13. 5. 2017
od 15,00 hod.

Od 1. září přebírá žezlo po Petře Jendrískové, která školku vedla dva roky, paní
Hana Šimonovská, s kterou se dobře známe
z podnikové školky v Linetu. Zde působila

od roku 2009. Máme velmi dobré ohlasy od
všech rodičů, zejména pro její zkušenosti
z oboru speciální pedagogiky, logopedie
a díky jejímu individuálnímu přístupu
k výchově dětí a k přípravě dětí ke zdárnému vstupu do základní školy.
Děkujeme Petře Jendrískové, neměla to
jednoduché v konkurenci obecních školek
v okolí. Hance Šimonovské přejeme hodně
štěstí v novém působišti.
IH ■

První schůzka paní učitelky Hany Šimonovské
proběhla ve školce v sobotu 22.4.

Už při příchodu do salonku místního
pivovaru, kde se vítání dětí mezi občany
obce konalo, jsme cítili přátelskou a veselou
atmosféru.
Pan starosta Ivan Husák pronesl vtipný
a dojemný proslov, který rozveselil tváře
všech zúčastněných. Jeho řeč doprovázená

projekcí z fotograﬁí přítomných dětí byla
také vtipně podaná.
Všechny děti dostaly na upomínku zlatý
přívěsek svého znamení, plyšové zvířátko
a také krásný pamětní list. Celá naše rodina
odcházela s příjemným zážitkem, který
si ještě v budoucnu rádi zopakujeme. ■
Text: Renata Kejhová, foto: Láďa Šeiner
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obec

„Ve svých dětech žijeme dál“
Euripides, starořecký dramatik, básník a ﬁlozof, asi 480 př. n. l.
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společnost

Pátý obecní ples v pivovaru
Konal se v sobotu 11. března. K tanci
a poslechu, stejně jako v předešlých letech,
hrála osvědčená kapela Timbre Music.
Tu správnou taneční atmosféru hned
zpočátku navodilo předtančení latinskoamerických tanců v podání Petry a Milana
Pilousových. Poté již měli možnost ovládnout parket všichni přítomní, kteří se nenechali kapelou dlouho přemlouvat. Samozřejmě nechyběla ani tombola, v čele s hlavní
cenou, kterou byla sportovní koloběžka,
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již věnovala ﬁrma Origo Autosklo s.r.o.
Všem, kteří do tomboly přispěli cenami,
patří vřelé poděkování. O půlnoci pomohla
vylosovat hlavní ceny známá česká zpěvačka
Marie Rottrová, která již po několikáté přijala pozvání na náš ples. Po celý večer byl také
k dispozici foto koutek, kde se hosté mohli
vyfotit s různými rekvizitami a vytvořit tak
vzpomínku na pátý ročník Zichoveckého
plesu.
■
Text: Ondřej Husák, foto: Jan Kovy

sport & hobby

Velikonoce
Foto Láďa Šeiner a Ivan Husák
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Asociace kuchařů a cukrářů České republiky a rodinný pivovar Zichovec
Vás srdečně zvou na akci

Gastronomická slavnost na Zichovci
aneb
Vzpomínka na mistra kuchaře
Ladislava Nodla
3. června 2017

12:00 - vzpomínka a uctění památky Mistra kuchaře Ladislava Nodla,
14:00 - soutěž pro amatéry i profesionály v přípravě kuřecí rolády
12:00 – 18:00 - stánky a ukázka práce Asociace kuchařů a cukrářů ČR
14:00 – 18:00 - degustace piv, volná zábava
Dětský koutek se soutěžemi ▪ Stará garda AKC ČR ▪ Kuchaři v profesním oblečení
Výborné jídlo a pivo zajištěno ▪ vstup zdarma
Více informací na www.akc.cz nebo www.zichoveckypivovar.cz

Vyhrajte BIDFOOD CUP
Soutěž pro hobby i proﬁ kuchaře
• Soutěžící přinese upečenou kuřecí
roládu (podle základních hygienických
norem a standardů). Roláda bude

z jednoho kuřete s libovolnou náplní.
Bude se servírovat studená – půlka
nakrájená a půlka v celku. Soutěžící si
přinese vlastní tác nebo podnos, roláda
může být lehce dekorovaná (ozdoba není
součástí hodnocení)

• Hodnocení provede odborná porota
certiﬁkovaných komisařů z AKC ČR,
z 80 % se hodnotí chuť a z 20 % čistota
provedení, rozvrstvení náplně a způsob
upečení.
• Přihlášky se jménem, příjmením,
provozovnou nebo školou, kategorií
(hobby/profesionál), telefonem nebo
e-mailem zasílejte na sekretariat@akc.cz
• Kontakt Ing. Roman Sejval (724 764 180)
• Startovné v kategorii HOBBY je zdarma,
v kategorii PROFESIONÁL je 100,- Kč,
platí se na místě soutěže.
• Odborný garant soutěže je Asociace
kuchařů a cukrářů České republiky
• Soutěžící si připraví stříšku se svým
jménem a názvem rolády.
• Soutěžící bude diskvaliﬁkován po
překročení limitu o 2 minuty.
• Kategorie Profesionál začíná ve 14 hod,
kategorie Hobby cca v 16 hod.

Gurmánská delegace z Hlavence na exkurzi
V sobotu 8. 4. navštívila Zichovec "gurmánská" delegace z obce Hlavenec se starostkou
paní Jarmilou Smotlachovou.

Obec Hlavenec získala v roce 2011
v soutěži Vesnice roku Středočeského kraje
Zlatou stuhu za dlouhodobý všestranný
rozvoj. V celostátní soutěži se potom
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Hlavenec umístil na 2. místě v soutěži ním odpoledni a v povznesené náladě
Vesnice roku 2011 České republiky. Vesnicí odjížděli domů. S paní starostkou jsme
roku 2011 se tehdy stala obec Komňa na se na této návštěvě domluvili v roce
Uherskohradišťsku.
2015 při přebírání „Zlaté cihly“, kterou
Hlaveneckým se v Zichovci moc líbilo, jsme získali v soutěži Vesnice roku za
ochutnali všechny druhy piva a dobré originální architektonické a funkční
pokrmy z dílny Radka Kulihy. V pozd- řešení Společenského centra obce. IH■

jídlo & pití

Restaurace Zichoveckého pivovaru
lehce, jarně a neformálně
Po dlouhé a mrazivé zimě konečně vítáme
jaro a stejně jako vloni Vás za celý tým zvu
na naše víkendová menu, kam jsme nyní
zařadili lehčí jarní pokrmy.

Každý víkend se vám snažíme mezi
jiným nabídnout nějakou čerstvou
rybu. Tyto nabídky samozřejmě poběží
i v průběhu léta, kdy budeme rozšiřovat
nabídku například o saláty a domácí limonády. Vzhledem ke značné návštěvnosti
restaurace zejména o sobotách a nedělích,
která se bohužel podepisuje na delším
čekání hostů na obsloužení, chystáme
se připravit také nabídku takzvaných
rychlých jídel. Věříme, že tímto způsobem
uspokojíme hosty, kteří se u nás zastaví
jen na rychlý oběd.

Také bychom Vám rádi nabídli možnost
objednání rodinných obědů. Tato možnost
funguje v podstatě již nyní. Jedná se
o obědové či večerní menu, vybrané
a domluvené dopředu. Pokrmy servírujeme na mísách, terinách a jiném nádobí,
ze kterého si každý host u stolu nabírá
podle chuti. K tomuto stylu servírování
se hodí téměř cokoliv, zejména ale pečená
masa, husy, kachny včetně příloh. Toto neformální stolování je pro hosty pohodlné
a hezky se při něm povídá.
Závěrem bych moc rád poděkoval našim
hostům za přízeň. Opravdu upřímně si jí
zde vážíme a budeme se i nadále snažit
plnit Vaše přání.
Přejeme krásné slunečné jaro.
■
Radek Kuliha, šéfkuchař

Časopis „Pivo, Bier & Ale“ vyhlašoval
20. 4. 2017 Výroční ceny České a Moravské
pivovarnické akademie za rok 2016
Členové akademie, kterých je přes padesát,
každoročně vybírají v několika kategoriích
nejlepší pivovary, restaurace, výčepní apod.

Rodinný pivovar Zichovec se účastnil
této soutěže poprvé a získal Výroční cenu
v kategorii „Restaurační pivovar“, která
je udělována konkrétní osobě, v tomto

případě Ivanu Husákovi. Porota ocenila odvahu vstoupit do nových vod,
komplexnost a promyšlenost projektu,
sortiment a rozvojové plány (plánovaný
roční výstav v roce 2017 je 5 000 hl).
Ocenění patří samozřejmě všem
spolupracovníkům a je to velmi milý
dárek k letošním pátým narozeninám
Rodinného pivovaru Zichovec.
Vedle toho byly vyhlašovány také
výsledky soutěže „České a Moravské pivní koruny 2017“. Tato soutěž je v letošním
roce zaměřena na podporu čepovaného
piva, tzn. nesoutěžila piva lahvová. Mohl
se přihlásit každý pivovar působící na
území ČR. V současné době funguje
v České republice celkem 380 pivovarů,
z toho je 353 těch malých s ročním
výstavem do 10 000 hl ročně.
Zde jsme také zabodovali a získali
dvě Stříbrné koruny, jednu od českých
degustátorů a druhou od zahraničních
s mezinárodním certiﬁkátem. Tři ceny
najednou se povedlo získat pouze
Rodinnému pivovaru Bernard a pivovaru Únětice.
Je to úspěch, kterého si velmi
vážíme. Slavnostní akt předávání
cen byl podtržen také tím, že proběhl
v nádherných prostorách Tereziánského
sálu Břevnovského kláštera, který je
znám mimo jiné tím, že je zde nejstarší
doložený pivovar na našem území. Pivo
se zde vařilo již v roce 993.
OH■

V hlavní roli zelenina
Zdravý a vyvážený jídelníček by měl být
založený především na konzumaci zeleniny
a potravin bohatých na bílkoviny (libové
druhy masa a ryb, vejce, mléčné výrobky
a podobně). Přílohy, tedy příjem sacharidů,
bychom měli přizpůsobit množství a druhu
pohybové aktivity.
Pokud pravidelně a hodně sportujete, omezovat se nemusíte. Když vám pravidelná
aktivita chybí, nebo když chcete redukovat tělesný tuk, řešením může být právě
omezení sacharidů, konkrétně klasických
příloh. Následující recepty ukazují, jak
zařadit více zeleniny do jídelníčku. Získáte
tak přílohu s nižším obsahem sacharidů,
která je prospěšnější pro vaše tělo a zároveň
výborně chutná.
Zeleninový kuskus
100 g celozrnného kuskusu 3 mrkve,
1 červená paprika, půlka brokolice (200 až
300 g), 1 střední cibule, řepkový olej
koření na zeleninu, sůl, pepř, tvrdý sýr
(např. Grana Padano)
Na oleji osmažíme cibuli, přidáme
pokrájenou mrkev, orestujeme a podlijeme
vodou. Nakrájíme na menší kousky brokolici s paprikou a přidáme k mrkvi. Dusíme, dokud zelenina nezměkne. Vzniklou
směs ochutíme kořením, můžeme přidat
i lžičku sojové omáčky. Celozrnný kuskus
si připravíme dle návodu a následně ho
dobře smícháme se zeleninou. Posypeme
sýrem a podáváme jako přílohu k masu či
jeho alternativám.

Hranolky z červené řepy
400 g řepy, 2 lžíce olivového oleje,
2 lžičky krémového Balsamica
2 lžičky koření na zeleninu, sůl a pepř
Syrovou řepu očistíme a nakrájíme do
tvaru hranolků. Ve větší misce smícháme
všechny ostatní suroviny, s takto vzniklou
směsí následně pečlivě promícháme řepu.
Obalenou řepu rovnoměrně dáme na plech
s pečícím papírem a pečeme na cca 180˚C,
dokud hranolky nejsou měkké a lehce
křupavé.
Tip: Můžete použít i více druhů zeleniny,
přidejte například mrkev, petržel, cuketu,
celer a vše doplňte rozmarýnem a citronovým tymiánem.
■
Text: Kateřina Vachková
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Nový dvůr – nájemní bydlení pro seniory
V loňském roce, v letním vydání Zpravodaje, jsme Vás informovali o prvotních
úvahách, co vybudovat na místě domů č. p. 21 a 25 proti Nové návsi.

rekonstruován a bude zde vybudováno
zázemí, které bude sloužit také ostatním
občanům a o kterém se v současné době
diskutuje (budeme rádi za jakékoli podněty
a nápady). Stodola bude zbourána a na
místě vyroste zřejmě podobná, ale nová
stavba, kde v severní části bude jeden byt
a spodní, neosluněná část poslouží také pro
zázemí. V patře domu č. p. 25 bude kancelář
a dva služební pokoje pro příležitostné ubytování personálu pivovaru.
Do konce letošního roku bychom
chtěli mít zpracované projekty, přes zimu
potom absolvovat stavební řízení a na jaře
2018 zahájit stavbu. U domů pro bydlení
uvažujeme také o variantě dřevostaveb,
v tom případě by byly k disposici již v druhé
polovině roku 2018.
■
Text: J. Veselák a Ivan Husák

V severní části mělo vzniknout skladovací zázemí pro pivovar, podél silnice
potom multifunkční nájemní komerční
dům a na místě č. p. 25 potom několik
apartmánů pro ubytování hostů.
Čas a rodina prověřily tyto záměry
a dnes vzniká pod rukou Jarka Veseláka
zcela nový projekt, a to bydlení pro seniory
s potřebným zázemím s pracovním názvem
„Nový dvůr“. Zvýšené prostorové nároky
pivovaru budou mimo jiné vyřešeny také
výstavbou nových sklepů v Zichovci (viz
článek D.Majera).
Cílovou skupinou pro nové bydlení budou
senioři, kteří nejsou trvale odkázáni na péči
cizí osoby a nechtějí se ve stáří nudit. Zatím

pracujeme s kapacitou tři garsonky 1+kk
a pět bytů 2+kk. Z přiloženého obrázku
jsou vidět hlavní hmoty, bydlení se odehraje
ve třech samostatných domech, které budou disposičně řešeny tak, aby obytná část
byla situována k jihu nebo západu a směrem
k Nové návsi byly vstupy ev. nepobytové
místnosti. Jde nám o vznik polosoukromých
prostorů, průchodů a nepravidelností mezi
hmotami jednotlivých domů. To vše má napomoci přirozenému zapojení novostaveb
do sklonitého terénu i okolní vesnické
zástavby; nenápadně vyvolat pocit domova,
kde je všechno v pořádku. Zahrada bude
společná a zůstane prakticky v nezměněné
ploše, tzn. cca 1000 m2. Dům č. p. 25 bude
Text a obr.: D. Majer

Rozšíření sklepů pivovaru Zichovec
Se vzrůstající oblibou Zichoveckého piva
a především se stále četnější výrobou
speciálů (některé z nich leží až rok
v dubových sudech), vzrůstají i nároky na
technické zázemí stávajícího minipivovaru,
a to především na jeho skladovou část. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o vybudování
suterénní přístavby sklepní části pivovaru.
Přístavba bude situována do prostoru mezi
restauraci a kapli a bude kompletně řešena
jako objekt umístěný pod povrchem stávajícího terénu. Na povrchu bude přístavbu
prozrazovat pouze zadlážděný chodníkový
poklop nového nákladního výtahu, který
bude sklepní část komunikačně propojovat
s venkovním prostorem před restaurací.
Sklepní přístavba pomůže také vyřešit
skladovací a logistické problémy pivovarské restaurace.
■
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1 – sklepní přístavba
2 – nákladní výtah

1

2

obec

Parčík v lokalitě 14RD
V původních plánech parcelace bylo
počítáno v této proluce s vybudováním
dětského hřiště. Postupem času se však
ukázalo, že bude výhodnější přesunout
hrací prvky k fotbalovému hřišti a zde
vysázet stromy a keře, založit trávník
a část zpevnit jako štěrkotrávníkovou cestu.

Děkuji Hynkovi a Zdeňce Královým, kteří
zde již zasázeli okrasná jablíčka a javory
a podél podezdívky sousedního plotu potom nejrůznější keře, jako například svídy,
vajgelie, tavoly, zlatice apod. Po založení
trávníku tu vznikne další krásné místo.
Akci ﬁnancuje 1.Zichovecká s.r.o. IH ■

Desatero dobrých
sousedských vztahů
1. Sekání trávy a řezání dřeva
– neprovádím v neděli a raději odpočívám nebo sportuji.
2. Nadměrný hluk – nejen v neděli jsem
ohleduplný k sousedům a pokud je to
možné snažím se jim nezkazit ráno nebo
čas oběda, případně jim to oznámím
a domluvíme se.
3. Venkovní oslavy a akce – vyvaruji
se hlučných oslav v hodinách nočního klidu (po 22 hod), které by mohly
rušit mé sousedy. Budu ohleduplný
a případně oznámím naši plánovanou
akci nejbližším sousedům v doslechu.
4. Venčení psů – v obci mám svého
miláčka vždy pod kontrolou a uklízím
po něm. Nenechám ho celou noc venku
štěkat, ať se on i sousedé dobře vyspí.

Sedm osadníků
Jak jsme Vás již informovali v posledním
zpravodaji, v letošním roce přibude
v Zichovci 7 nových rodinných domů.
V březnu zahájili výstavbu Tereza Kejhová
a Ladislav Takács (1), Denisa Cimrmanová
a Robert Láznička (2) a Martin a Jitka
Gežovi, kteří staví v prvním kole dvoj-

domek pro rodiče a na sousední parcele
směrem ke kapli plánují také bydlení pro
sebe. V nejbližší době zahájí výstavbu také
Kateřina Škroudová s Petrem Valouškem,
Jožka Bystrianský s Pavlou Radovou, Rodolph a Veronika Crozierovi a Petr a Lenka
Dubielovi. Přejeme novým osadníkům rychlou a bezproblémovou výstavbu a spokojený život v novém domově.
IH ■

5. Třídění odpadu – jsem moderní
a nezapomínám na přírodu, třídím
podle pravidel z letáčku vydaného obcí,
který je umístěn i na sběrovém dvoře
a obecním webu.
6. Skládky a nepořádek - odpad likviduji legálně a vždy po sobě uklízím, aby
nám procházku nekazily odpadky na
zemi nebo skládka v lese.
7. Pravidla pro zavážení kompostárny
– vím, že je určená jen pro biologický
odpad ze zahrádky - listí, tráva a drobné větvičky (větší větve tam nevozím
a raději je štěpkuji). Snažím se zavážet
tak, aby tam zbylo místo pro ostatní.

(1)

(2)

8. Rychlost jízdy – při projíždění obcí
dodržuji povolenou maximální rychlost a neohrožuji rychlou jízdou zdraví
chodců a hlavně našich dětí.
9. Znečištění obecní silnice – vždy se
snažím minimálně znečišťovat společné komunikace (například si dávám
pozor při mytí auta, sekání trávy nebo
při vjezdu se svým stavebním nebo
zemědělským strojem). Když chodník
nebo vozovku znečistím, tak zajistím
co nejdříve nápravu.
10. Topení v kotlích na tuhá paliva
– snažím se ve svém kotli topit tak,
abych neudusil své spoluobčany. Stejně tak si dávám pozor, když pálím listí
nebo používám chemické postřiky.

Zichovecký zpravodaj / jaro 2017

9

stalo se

Ochutnávka
Zichoveckého piva
v Lounech
21. dubna 2017 navštívilo 35 občanů Zichovce provozovnu Rodinného pivovaru Zichovec
v Lounech. Návštěva, již hostitelé spojili s degustací piva, se vydařila.
■

Letos jsme si krásně zabruslili
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Fotografoval Láďa Šeiner

dění

Masopust 2017
Fotografoval Láďa Šeiner

Zelená bestie přistižena v Zichovci!
Zní vám to podezřele? Není to novinářská
kachna! První AMG GT R v České republice
se objevilo exkluzivně právě v Zichovci.

Dorazila v uzavřeném přepravníku na
závodní speciály v neděli odpoledne a spočinulo svými úctyhodnými koly na Nové
návsi. Jeho nápadný zelený lak upoutá na
první pohled. Krásné počasí mu dalo naplno vyniknout. Rodinku sportovních Mercedesů AMG doplňuje dalších 6 různých modelů.Tato sešlost s přesně 3223 koňmi není
v Zichovci náhodou. Mercedes-Benz Čes-

ká republika tu pořádá školení pro prodejce Pro ilustraci přidávám základní
těchto výkonných a krásných aut. Rodinný parametry „zelené bestie“
pivovar Zichovec totiž nabízí tradičně vy- alias AMG GT R:
nikající služby a to jak po stránce školení,
Zdvihový objem [cm3]
tak i po stránce péče o účastníky.
3982
Školení sportovních aut se nemůže obejít Největší výkon [kW/min]
430/6250
bez dynamické části. Testovací okruh má Točivý moment [N.m/min] 700/1900-5500
celkem 237 km a vede krásnou krajinou Převodovka
7A
Českého středohoří a Lounského podlesí. Maximální rychlost [km/h]
318
Když se přidá pěkné počasí, zážitek to jen Zrychlení 0-100 km/h [s]
3,6
umocní. Je jisté, že se tu parta z Mercedesu Kombinovaná spotřeba [l/100 km]
11,4
brzy objeví znovu…
Pro obecní zpravodaj připravil Petr Dvořák

Zichovecký zpravodaj / jaro 2017
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Utkání se soupeři na tmavém pozadí se hrají doma

Charitativní cyklotour „Na kole dětem“ v Zichovci podruhé
Josef Zimovčák, několikanásobný mistr světa i ČR v jízdě na vysokém kole, čerstvý šedesátník (* 31. 12. 1956), přišel s myšlenkou
podpořit léčbu onkologicky nemocných dětí již v roce 2010. Letošní, již 8. ročník bude startovat v Zichovci, respektive prolog pojede
z Ústí nad Labem a první etapa bude ve čtvrtek 1. 6. 2017 slavnostně odstartována od pivovaru ze Zichovce!
Společně s Josefem Zimovčákem se v pelotonu tradičně objeví
také známé osobnosti, například
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.,
lékař, specialista na hrudní a břišní chirurgii; Prof. MUDr. Jan Pirk,
DrSc., přední český kardiochirurg. S největší pravděpodobností také Petr Koukal se svojí ženou
Gabrielou. Ve středu 31. 5. 2017
po prologu bude v sále pivovaru
společenský večer, kde mimo jiné
zahrají také Dominik Lomička
s Bohoušem Ježkem. Obec věnovala na tuto charitativní akci,
stejně jako v loňském roce, deset
tisíc korun, stejnou částku přidá
také Rodinný pivovar Zichovec
a věříme, že se přidají i další sponzoři. Do akce se zapojí také okolní obce, ZŠ Kvílice a Panenský
Týnec. Předem děkujeme za
jakoukoli podporu.
Bližší informace najdete na
www.nakoledetem.cz.
IH ■
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sport & hobby

Zichovecká pouť
Bude 24. 6. a začne ve 13 hod svěcením
zvonu a křtem knihy „Zichovec tenkrát
a dnes“. Od 14 do 15 hod navštivte dětský
animační program Miroslava Kaplana.
Pouťové atrakce – kolotoč, skákací hrad
„skluzavka“, trampolína a střelnice tu
budou pro zábavu dětem během soboty
a v neděli dopoledne.

Rybářský spolek
Především připomínáme termín třetího
ročníku rybářské soutěže Zichovecké 24,
která se bude letos konat již poslední
květnový víkend 27. 5. od 12 h v sobotu
do 12 h v neděli.
Rybářská část soutěže zůstává ve stejném
stylu, který se osvědčil, včetně neméně oblíbené paralelní soutěže – memoriálu “Kredit baru” v pivním výkonu. Všichni Zichováci jsou vítáni a doufáme, že nás podpoří
v dlouhém a náročném celodenním rybolovu. Chystané dětské rybářské kurzy
již připravujeme a brzy po soutěži naplánujeme první plaváčkové setkání. Po loňském zarybnění hořešovičskými kapřími
dorostenci, nebude o úlovky jistě nouze.
Petrův zdar a hlavně –
Chyť a pusť! ■
Text: Štěpán Vachek

Tip na výlet
Stezka v oblacích,
Dolní Morava

Dále jsou v programu již tradičně výstava komunální techniky, staročeský jarmark, výstava aut (Škoda Kodiak a další),
kterou pořádá Auto Myslivec s možností
zkušebních jízd. A také přijede Pívobus.
Muziku obstarají v 16 hodin Heligonky,
v 18 hodin zase Dominik Lomička s Bohoušem Ježkem a v průběhu dne staropražské písničky s harmonikou a houslemi. A k tomu všemu dobré jídlo a pivo. ■

3. června – Dětský den
Zveme všechny děti i rodiče na Dětský
den, který se bude konat na fotbalovém
hřišti dne 3.6.2017 ve 14 hodin. Bližší
informace upřesníme těsně před akcí.

Foto: Láďa Šeiner

http://www.dolnimorava.cz/stezka-v-oblacich

Kam se tentokrát vydáme? Do Dolní
Moravy. Ta kupodivu není dole, ale
nahoře. Nahoře na Moravě u Králického
Sněžníku kousek od polských hranic.
Na výběr máme cestu pěší trasou
nebo lanovkou Sněžník. Na kole nebo
s kočárkem se tam dostaneme také. A to
až na vrchol rozhledny která je naučnou
stezkou vedoucí do výšky 55 metrů. Je tu
krásný rozhled na celý masiv Králického
Sněžníku s malebným údolím řeky Moravy,
v dálce pak lze vidět i hlavní hřeben Jeseníků, Suchý vrch a Krkonoše. Na stezce je
i několik adrenalinových atrakcí jako odpočinková síť, tzv. „kapka“, tobogán nebo
rukáv. Rukáv je atrakce tvořená hustou sítí
určená k prolezení z jednoho patra lávky
do druhého. Kapka se nachází na samém
vrcholu stezky a je to síť ve výšce 50 metrů, na které stojíte a vidíte dolů. Ti odvážnější mohou k cestě dolů využít parádní

stometrový tobogán s okýnky a několika
klopenými zatáčkami. Jelikož je v okolí víc
lákadel – např. Mamutíkův vodní park,
Pískový svět, Adrenalin park, Lesní zážit-

kový park nebo bobová dráha, doporučuji
– i kvůli vzdálenosti – dopřát si na návštěvu tohoto krásného místa víc dnů.
JV■
Foto je z webových stránek atrakce
Zichovecký zpravodaj / jaro 2017
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odpady

Informace o provozu čističky
Sběr nepotřebného
spínáním dmychadel. Tím se podařilo
odpadních vod
ošacení po celý rok
opět stabilizovat kvalitu vyčištěné vody.
Vážení spoluobčané,
stejně jako minulý rok i letos probíhá v naší
obci charitativní sbírka nepotřebného
ošacení. Nově je možné přinést nepotřebné
ošacení ve dnech otevírací doby na místa
Zároveň se projevila porucha měření
k odkládání odpadů během celého roku
OXY sondou, která zapíná a vypíná
popř. kdykoliv jindy po telefonické domluvě
dmychadla podle množství kyslíku
se mnou (Pavel Rohla, tel.: 603 758 007).
v nitriﬁkační nádrži. Tímto se opět začala
Pokud doma nějaké nepotřebné ošacení
kazit kvalita vyčištěné vody. Sonda byla
máte, přineste jej a pomůžete tím lidem,
pracovníky dodavatelské firmy VODA
kteří to potřebují. Sesbírané ošacení je průCZ odvezena do opravy a prokysličování
běžně předáváno občanskému sdružení
Bohumil Kolář, správce ČOV
nitriﬁkační nádrže je zajišťováno časovým
Diakonie Broumov.
Věci, které je možné darovat:
• letní a zimní oblečení – dámské, pánské,
dětské
Jak jste jistě zaregistrovali, v březnu děný odpad a po osazení nových sekčních • lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
pan Hynek Král zahájil pokládku dlažby vrat také zastřešeny a zakryty dřevěnou záclony
před sběrným dvorem. Dnes je vše hotovo, stěnou z boků (severního a východního). • přikrývky, polštáře, deky
včetně dešťového odpadu, při jarní brigádě Tímto opatřením se mimo jiné zpřístupní Darovaný textil musí být suchý a čistý
zbývá dosít trávu. Na vydlážděnou část hasičárna, kterou plánujeme rovněž zre- a pokud možno v pytlích nebo papírových
vlevo vedle vrat přesuneme od hasičárny konstruovat a využívat v budoucnu pro krabicích. Předem děkuji
(kde se pletou před vraty) kontejnery na tří- garážování techniky.
IH ■
Pavel Rohla
Od uvedení do provozu třetího dmychadla
v srpnu 2016, pracovala ČOV téměř bez
problémů. Až v lednu letošního roku vypadl
elektrický proud v důsledku kondenzace
vodních par ve STOP systému ČOV.

V polovině března byla provedena kontrola celé kanalizační sítě a zjistilo se, že
někteří občané mají okapy svedené do
kanalizace a někteří pouštějí splaškovou
vodu do kanalizace přes žumpy, což
není přípustné. Tito občané byli vyzváni
k odstranění zjištěných nedostatků.
Dále bylo provedeno pročištění usazenin
v kanalizační síti u přečerpávací stanice
v Zichovci a v začátku gravitační kanalizace u p. Šeinera. V současné době se
nevyskytují žádné další problémy.
■

Sběrný dvůr se neustále vylepšuje

Pozvánka na jarní
brigádu
V sobotu 13. 5. se uskuteční každoroční
jarní brigáda. Sraz dobrovolníku bude
v 9.00 hod u antukového tenisového kurtu.

Pomocné nářadí (hrábě, koště, lopata, kolečko) si vezměte sebou. Tekuté
občerstvení zajištěno. Předem děkujeme
za vaši účast. V zásobníku máme například tyto práce: zasetí trávy u sběrného
dvora, úklid okolo koupaliště, vyčištění,
odstranění starého zábradlí u dětského
(bude instalováno nové), revitalizace
antukového hřiště, odstranění starého
oplocení kurtu a v případě dostatku času
a připravenosti instalace nového, demontáž starého oplocení dětského hřiště
(bude zde vybudováno hřiště nové). Dále
plánujeme vyklizení hasičárny a přípravu
na rekonstrukci, dokončení okapů u sběrného dvora, rozmístění a ukotvení laviček
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a košů, natření lamp veřejného osvětlení
plus umytí stínidel, oprava vpusti dešťové
kanalizace u Pešků, dokončení prořezu
vrb a olší za rybníkem, citlivý prořez lipové
aleje k Hořešovičkám, dosypání zeminy

a zasetí trávy u kromlechu. Vše určitě nestihneme, podle počtu lidí a počasí rozhodneme na místě, na co se vrhneme. Předem
děkujeme za Vaši účast.
■
IH

odpady
SStoletí vytrvalci i jepičí
život
Některé spotřebiče, které dnes
běžně používáme, se v českých
domácnostech začaly zabydlovat už
d
zzačátkem 20. století. Patří mezi ně
ttřeba lednice, pračky nebo vysavače.
SSouviselo to s vlnou masového
připojování ke vznikající elektrické
rozvodné síti.
JJepičí život mají naopak přístroje
s paměťovým nosičem. Typickým
příkladem byl hit 90. let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle
d
vvystřídaly CD přehrávače, které jsou
v posledních letech nahrazovány
paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která
jjsme ještě nedávno mohli vidět jen
v muzejních sbírkách, se naopak do
domácností vracejí. Jsou to hlavně
d
kuchyňské roboty s bohatým
příslušenstvím pro domácí výrobu
nejrůznějších pochutin, které se
naposledy masově vyráběly ve
330. a 40. letech 20. století. Některé
nesou dokonce stejnou značku, je
pravděpodobné, že se jejich výrobci
iinspirovali i ve vlastních ﬁremních
muzeích.
Ucelený systém sběru a recyklace
U
vvysloužilých elektrospotřebičů se
aale začal rodit teprve na počátku
 &%       
nového tisíciletí, přesněji po roce
 '!' (
22005, tedy právě před jedenácti roky,
       !
kdy se do české legislativy promítla
ttehdy nová evropská směrnice.
 %     
Díky tomu se staré spotřebiče
   
" $'

postupně přestaly házet do popel #"%  "
nic, a když se nevešly, vozit na černé
     
sskládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny
g
zzáklady pouze pro televize,
cchladničky a zářivky, což byla nová
povinnost vyplývající z členství
         !  
v
Evropské unii.
 "   $     #
Na rozdíl od některých jiných direk!          
        "
ttiv, má ta odpadová jednoduchou
logiku. Vychází z toho, že nejlepší
jje odpad, který vůbec nevznikne.
   
Většina toho, čeho se zbavujeme,
V
se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat
Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo na 750 petřínských rozhleden a získané suroviny znovu použít.
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyPetříně váží asi 175 tun a tyčí se do výšky robena ze železa, přibližně 16 % její hmotELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní sys65,5 m. Jen ze železa získaného z vyřazených nosti tvoří sklo a 12 % plasty.
tém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpraelektrospotřebičů, které u nás lidé za posledcování, využití a odstranění elektrozařízení
ních 11 let předali k recyklaci, by se takových ELEKTROWIN, který je největším českým
a elektroodpadu všech skupin s hlavním
rozhleden dalo postavit 750.
kolektivním systémem a zajišťuje během
zaměřením na velké domácí spotřebiče,
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství 11 let svého působení zhruba polovinu tuzemmalé domácí spotřebiče, elektrické nástrodalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo ského sběru a recyklace, co představuje
je a nářadí. Od svého založení v roce 2005,
ubývající nerostné bohatství. Díky stále více než 17 milionů spotřebičů. Sesbírané
tedy za 11 let svého působení na trhu, zrevyspělejším recyklačním technologiím spotřebiče položené jeden za druhým by
cykloval více než 17 000 000 vyřazených
se totiž daří získat zpět a znovu využít vytvořily řadu měřící přes 6 000 kilometrů,
elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více
kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat
než 260 000 tun.
elektrozařízení vyrobena. Například běžná po obvodu státní hranice České republiky.
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Firemní vizitky

inzerce
POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY
ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Darujeme za odvoz jílovitou hlínu ze základů.
Tel.: 728 733 149

NÁVRHY, ÚDRŽBA A REALIZACE ZAHRAD

Tel.: 606 376 630

■

www.hykra.cz

Obecní úřad
Úřední záležitosti obce, výběr
místních poplatků, další služby OÚ
a CZECHPOINT vyřizuje tajemnice
obecního úřadu Lucie Rohlová
v č. p. 85. Kontakt: tel.: 602 960 226
lucie.rohlova@centrum.cz
inzerce
Provozní doba Koloniálu
Po–Pá 7–11 a 15–18 hod
So
8–11 hod
Ne
zavřeno
Nabídka s cenami na www.zichovec.cz
Zájemci o palivové dříví mohou
kontaktovat pana Josefa Kučeru
na tel. čísle: 607 186 154

■

hynekkral@hykra.cz

Místní poplatky 2017
Poplatek za stočné:
osoba
1000 Kč
Poplatek za komunální odpad:
dospělý
700 Kč
důchodce
500 Kč
dítě
350 Kč
rekreační budova
500 Kč
Poplatek ze psů:
1. až 3. pes (za každého psa) 100 Kč
od 4. psa
2 250 Kč

Termín splatnosti pro uvedené poplatky
je 31. srpna 2017
Můžete je uhradit na účet obce
číslo 26822141/0100
variabilní symbol – číslo popisné domu
V hotovosti je můžete zaplatit v č. p. 85
u paní Lucie Rohlové, tajemnice OÚ,
tel.: 602 960 226

16 www.zichovec.cz
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