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Vážení a milí spoluobčané,
věřím, že jste všichni přežili léto bez
úhony a na dovolených nabrali novou
energii. Rád zde konstatuji, že jsme zrealizovali všechny avizované projekty a navíc
s minimálními nároky na obecní rozpočet.
Podařilo se vybudovat dřevěné molo
u koupaliště, zrealizovat projekt „spodního“ dětského hřiště, opravit antukový
kurt a dokončit prvky „Zpomalení dopravy“. Vyčistili jsme cestu od chatiček
k bilichovské kapličce, pokračovala sanace porostů okolo Zichoveckého potoka.
Také tradiční jarní brigády se v letošním
roce zúčastnil rekordní počet občanů
a chalupářů. Ještě před prázdninami
jsme stihli osadit a vysvětit nový zvon
do opravené kapličky a vydat dlouho
avizovanou knihu o Zichovci. Vedle toho
samozřejmě probíhala běžná údržba
zeleně, komunikací, kompostárny, čističky
odpadních vod, sběrného dvora a ostatního obecního majetku.
Byli jsme také úspěšní v žádostech
o dotace. V tomto roce nám byly přislíbeny
ﬁnance na pořízení nového štěpkovače
a dvou kontejnerů na velkoobjemový odpad.
A protože nejen prací živ je člověk,
proběhly také všechny tradiční společné
kulturní, zájmové a sportovní akce.
Některé přesahují hranice Zichovce,
například 2. ročník Gastronomického festivalu Ladislava Nodla, 8. ročník cyklotour

„Na kole dětem“ a 4. ročník „Zichovecké
12“, kterou v letošním roce běžel i známý
kardiochirurg Jan Pirk. O těchto akcích
i o těch tradičních, jako je Zichovecká pouť
a dětský triatlon se podrobněji dočtete
ve zpravodaji.
Dobrá zpráva pro všechny čerstvé
maminky a tatínky je ta, že se podařilo
rozjet mateřskou školu. V současné době ji
navštěvuje 11 dětiček. A obráceně – skvělá
zpráva pro mateřskou školu je, že se Zichovec utěšeně rozrůstá a nové rodinné domky
rostou jako houby po dešti. K dnešnímu dni
je nás již 144.

Obec Zichovec a 1. Zichovecká s. r. o.
Vás srdečně zvou na
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ
PAMÁTNÍKU „STÍN“
v parku Na křižovatce
u příležitosti 100. výročí narození
genmjr. Jiřího Hartmana DFC,
letce RAF
29. 10. 2017 od 10 hodin
Víc na str. 10
A teď k tomu, co se to děje na křižovatce.
Určitě jste si v knize o Zichovci všimli kapitoly o Jiřím Hartmanovi, letci, veliteli
310. stíhací perutě RAF, pro kterého byl
Zichovec srdeční záležitostí. Velmi rád
jezdil ke svým prarodičům, kteří bydleli

Zastupitelstvo obce Zichovec
Vás zve k hojné účasti na
VEŘEJNÉ SCHŮZI
17. října 2017 v 18 hod
v sále Zichoveckého pivovaru
VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PČR
20.–21. října 2017
str. 12

v domě č. 31, a to před i po válce. Byl tu
také po roce 1989. Letos, 24. října, uplyne
sto let od jeho narození.
Všichni si dnes uvědomujeme, že
těmto lidem, kteří se po návratu dočkali
neuvěřitelného nevděku, hodně dlužíme.
To nás přivedlo k rozhodnutí vybudovat v Zichovci na jeho počest památník
a vydat u této příležitosti knihu. O tomto
všem a o dalších připravovaných projektech můžeme podrobněji společně diskutovat na veřejné schůzi, na kterou Vás
tímto srdečně zvu.
Vážení občané, zastupitelé, organizátoři,
chalupáři a mecenáši, přeji Vám krásný
podzim, upřímně Vám děkuji za vše, co
pro obec děláte, je to opravdu výjimečné
a moc si toho vážím. Přeji všem pevné
zdraví a těším se na viděnou při obecních
a klubových akcích
Ivan Husák, starosta obce

Redakce
„V sychravém větru už tu všechno zebe,
suchého listí plný kout.
Vlaštovko, řekni, pod které zas nebe
přichystala ses odlétnout? “
Milí sousedé,
tato část básně Jaroslava Seiferta
přesně vystihuje odpoledne, kdy jsem
zasedla k psaní tohoto sloupku. Hrabat
listí tedy nepůjdu, zato vám v krátkosti
představím další vydání zpravodaje.
Mám z něho opravdu radost. Našla
jsem nové přispěvatele a absolvovala
jsem dvě zajímavá setkání, ze kterých
vyšly rozhovory. První proběhl na
Zichovci v pivovaru se sympatickým
zpěvákem a skladatelem Martinem
Maxou a druhý rozhovor s badatelem
a spisovatelem panem Kýzlem ve
Zlonicích.
Nechybí připomenutí obecních akcí
a pan starosta vás pozve k volbám.
Určitě si nenechte ujít zajímavou
akci dne 29. 10. 2017, kdy bude
slavnostně odhalen památník letci
Jiřímu Hartmanovi.
Pěkné čtení!
Jitka Vorlíčková
vorlickovaj@seznam.cz

Tip na výlet – Lužická jezera
V sousedním Německu nedaleko Drážďan se nacházejí Lužická jezera. Uměle
vytvořená jezera vznikla v dolech, kde se
dříve těžilo hnědé uhlí (na toto téma jsme
vedli doma debatu, proč to nejsou tedy
rybníky). Je jich celkem 24 a u některých
jsou krásné písečné pláže s veškerým zázemím pro vodní sporty. Nás ale zaujaly cyklostezky, kterými jsou jezera propojena
a jsou ve výborné kvalitě. Stezky jsou proto vhodné i pro bruslaře. Jelikož se jedná
o rovinatý terén, ujedete větší vzdálenosti
a můžete tak navštívit i několik jezer bě-

hem jednoho dne. Ubytování je možné
v penzionech, hotelích, ale i stylově přímo
na vodě v Lausitzer Seenland Resortu.
Atrakcí jsou rozhledny, vyhlídky, ale
i 600 m dlouhé obří rypadlo – největší
v Evropě. Leží v západní části jezer
a svým tvarem je přirovnáváno k ležící
Eiffelově věži. Doporučuji zajet si na kola
v podzimních měsících, jelikož je všude
méně lidí a navíc výlet můžete spojit se
sběrem hub. Těch tam bylo tolik, že jsem
nemohla odtrhnout oči z lesa.
■
JV

Slavnostní zahájení provozu mateřské školy
Hana Šimonovská a Lenka Grossmannová.
O přípravu svačin, vydávání obědů, které
nám zajišťuje ZŠ Panenský Týnec, a příjemné uklizené prostory se stará Tereza
Lofﬂerová.
Milí Zichováci, v každém novém čísle
Mateřskou školu prozatím navštěvuje je- Vašich novin Vás budeme informovat
denáct dětí ve věku od 2 do 6 let, ale věříme, o novinkách a akcích v naší mateřince.
že se kolektiv dětí brzy rozšíří.
Hana Šimonovská, ředitelka MŠ
Mateřská škola je soukromá, ale je zapsaná v rejstříku škol pod MŠMT a spadá tak
pod Školský zákon. Škola má vypracovaný
Školní vzdělávací plán, podle kterého budeme celý rok pracovat. Mimo plnění vzdělávacího plánu budeme jezdit do divadla
v Lounech, na výlety a exkurze. Pro děti
jsou od října připravené kroužky, které
budou probíhat v rámci výuky – keramika, jóga, logopedie (rozvoj řeči a správná výslovnost), příprava předškoláků na
zdárný vstup do ZŠ, taneční, dramatický,
První schůzka paní učitelky Hany Šimonovské
hudební atd.
proběhla ve školce v sobotu 22.4.
S dětmi se nejen učíme novým věcem, ale
využíváme krásné zdejší přírody k vycházkám do lesa, určitě nás potkáváte, když
s dětmi pozorujeme, jak se staví nové domy
v obci nebo využíváme nového hřiště s průlezkami, houpačkami a pískovištěm.
V naší mateřské škole zajišťují výchovnou a vzdělávací práci dvě paní učitelky –

Tak nás tu máte. Dne 1. září 2017 byl
slavnostně zahájen provoz mateřské školy,
kterého se zúčastnili zřizovatelé mateřské
školy, rodiče, ale především ti nejdůležitější,
naši malí školáčci.
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obec

Zichovečtí hasiči dostali dárek ještě před svým znovuzrozením
Je jím originální multifunkční přívěs, vybavený vysokotlakým hasicím zařízením
VHZ-RAPID 23/50 RS. To je primárně
určeno k hašení vysokotlakou vodou a pří-

padně pěnou, s hadicí dlouhou 40 metrů.
Druhé zařízení je vysokotlaký motorový
wap Nilﬁsk s tlakem 250 barů a možností
přisávat pěnu. Voda je čerpána z 2 000 lit-

rové plastové nádrže s vnitřními vlnolamy
a vodoznaky. Přívěs je možno připojit za
auto nebo v našem případě také za traktor.
Souprava bude trvale parkovat v hasičárně
vedle sběrného dvora, jejíž rekonstrukci
plánujeme na příští rok.
Využití bude mnohostranné – samozřejmě prvotní je rychlé hašení, ale to si
nikdo raději nepřejme. Vidím spíš využití
pro úklid v obci např. jako „bezprašný“
fukar, zalévání, mobilní myčka na techniku, dlažby, chodníky, na mobiliář, fasády,
mytí vnitřního zařízení ČOV, kropení antukového kurtu apod.
V příštím roce bude osmdesát let od založení hasičského sboru v Zichovci, jsou
jisté indicie, že by se mohlo podařit tuto
tradici obnovit. Věříme, že nová technika
a opravená hasičárna k tomu přispějí.
Nádrž a propojení provedla na objednávku
1. Zichovecké ﬁrma Wecker s.r.o. Louny. ■
Texty a foto: IH

Výstavba cesty Samotín – Bilichov
V letošním roce dokončíme slíbené zpevnění
propojky ze Samotína k bilichovské kapličce.
V současné době připravují pan Václav
Slanina s Jaromírem Blahoutem podloží
a štěrkové vrstvy a v druhé polovině října
budou Ekostavby Louny pokládat asfalt.

Za to, že se přípravné práce zvládly
včas, patří dík hlavně Pepovi Kučerovi,
který si tuto akci vzal na starost a sám
také při vyřezávání a štěpkování náletových dřevin strávil spoustu času.
Kořeny postupně vyhrabal Jirka Richtr
s bagrem Hynka Krále, první část od
Bilichova dělal ještě Hynek Král starší.
Na své si zde přišel také Helmut Loﬂler,
bez kterého si nedovedeme představit
kácení přestárlých nebezpečných vrb
v cestě nebo v její blízkosti. Ruku
k dílu přiložili i Vašek Kerner s Luďkem
Čechem a Ivanem Linkou. Bagrování
a odvoz pařezů zajistil sponzorsky Hynek
Král a Josef Kučera, zemní práce, pod1

kladní vrstvy a asfaltový povrch ﬁnancuje
1. Zichovecká.
Zpevněním této cesty si zpřístupníme
obecní les, zkrátíme cestu ze Samotína
na Bilichov (o 0,5 km) a také zokruhujeme vycházkovou trasu okolo Zichovce pro maminky s kočárky, běžce nebo
občany holdující Nordic Walkingu.
■
1/ Cesta dostane asfaltový povrch o šířce 3 m
(V této době se srovnává terén a přebytečná
zemina se využije k modelaci nově vznikajícího parčíku za Samotínem, ev. k dorovnávání terénu okolo budoucí cesty.)
2/ Zemní práce byly zahájeny 25. 9. 2017
3/ Luděk Čech, Vašek Kerner a pařezová
fréza Wermeer v akci
4/ Kořen padesátileté vrby, která stála v cestě
5/ Nově vznikající parčík na Samotíně
(Po srovnání budou na tomto místě vysázeny
nové stromy, do prostoru dub letní a na
obvod směrem k pastvině třešně ptačí.)
2
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Zichovecký rodinný triatlon – 3. ročník
Že by v Zichovci byli lenošiví rodiče?
To se mi nechce věřit! Situaci, naštěstí
pro natěšené děti, na poslední chvíli
zachránili přítomní dospěláci, a vytvořili
s nimi dvojice. Děti, které o to stály, se pak
mohly závodu zúčastnit. Někteří tatínkové
Všichni závodníci nastoupili do závodu
tak absolvovali jedno kolo ne jednou, ale
s velkým odhodláním a nadšením. Však
Původní myšlenkou klání bylo, že do i dvakrát nebo dokonce třikrát! A těm
také bylo letos i velké publikum. Spor- závodu spolu nastoupí dítě a jeho rodič. patří velký dík!
tovce přišla podpořit spousta mladších To se nám s každým dalším ročníkem víc
A velký dík i všem ostatním, kteří
rodičů, kteří své budoucí borce vozí zatím nabourává. Je to velká škoda. Hlásí se pomohli s přípravou a organizací.
ještě v kočárku. A urputný boj přišlo sle- sportuchtivé děti, ale bohužel bez rodičů.
Text Lenka Kratochvílová, foto Ivan Husák

V sobotu 9. září proběhl spolu s otevřením
nového dětského hřiště i 3. ročník Zichoveckého rodinného triatlonu. Závodu na
kanoi, v běhu a na kole se letos zúčastnilo
sedm dvojic.
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dovat i několik starších obyvatel Zichovce.
Všichni závodníci bojovali až do mokrého
trička, a tak přišla pro všechny zasloužená
odměna. Nějakou tu cenu si odnesl každý
závodník a úplně všichni, co jsme tam byli,
jsme si na závěr opekli buřta.

obec

Foto IH

Nové dětské hřiště – plán zrealizován!
Dovolte mi, abych touto cestou moc poděkovala Ivanovi Husákovi, který splnil
sen všem našim zichoveckým dětem. Jistě si vzpomínáte na dobu, kdy jsme chtěli
v Zichovci vybudovat větší dětské hřiště u koupaliště. Nechali jsme i naše děti,
aby se k této realizaci vyjádřily a svolali
jsme dětské zastupitelstvo, aby nám řeklo,
které herní prvky by si děti přály na hřišti mít. Toto sezení vzaly vážně a vybíraly
prolézačky, houpačky, lanovku, pískoviště
a zodpovědně hlasovaly. V době, kdy byl
zpracován projekt, jsme čekali, jestli
nebude vypsána nějaká dotace, protože
herní prvky, aby odpovídaly normám EU,
nejsou zrovna levnou záležitostí. Oslovili
jsme několik ﬁrem a nejlepší podmínky
nabídla ﬁrma TRantoš, ale i tak to byla
částka veliká. O dva roky později nám
z Ministerstva pro místní rozvoj byla dotace ve výši 70% sice schválena, ale vzhledem
k vysoké spoluúčasti obce jsme dotaci odmítli. Splácíme ještě úvěr za sběrný dvůr
a půjčku na nový povrch silnice na Samotín. Projekt byl zpracován, herní prvky, které si děti na hřišti přály, také – a chyběly
ﬁnanční prostředky. V letošním roce náš
starosta nechal dětské hřiště vybudovat
a celé ho zasponzoroval, za což mu patří
veliké DÍK, protože nebýt jeho, tak bychom dětské hřiště ještě nějakou dobu
určitě neměli. Zajisté ho velice těší, když
vidí a slyší, jak je hřiště v obležení dětmi
všech věkových kategorií, od dětiček ze
školky až po patnáctileté, které se všechny
na hřišti potkávají.

Ještě chci poděkovat Davidovi Širmerovi
a jeho spolupracovníkům za vybudování
krásného mola v našem koupališti. Spolu
s novým dětským hřištěm a upraveným antukovým kurtem vzniklo velmi příjemné
prostředí pro zábavu dětí i dospělých.

Na závěr bych Vám, milí spoluobčané, chtěla popřát hlavně zdraví, protože vím, že je
nejdůležitější, a také krásné podzimní dny
a budu se s Vámi všemi těšit na viděnou
třeba na tom našem krásném hřišti.
Lucie Rohlová

Zahájení prací 9. 6. 2017 – veškeré zemní práce
a osetí travou provedl Hynek Král, děkujeme
Zichovecký zpravodaj / podzim 2017
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Křest knihy o naší obci
K 780. výročí založení naší obce, vyšla
kniha Zichovec tenkrát a dnes – 1. díl.
Jejím autorem je pan Václav Valerián Kýzl.
Psaní knih o obcích má jako koníčka.
Podobných prací vydal víc a už nyní pracuje
na pokračování knihy o Zichovci.
Na pár věcí jsem se pana Kýzla zeptala.
Bylo náročné dát knihu o Zichovci dohromady, a co Vám dalo nejvíc práce?
Ano, byl to oříšek. Obzvláště rozklíčování
dvou rodů Krahulíků. Dvě nezávislé rodiny,
jedna z domu č. 1 a druhá z č. 4. Chvíli trvalo,

než jsem se v nich zorientoval. Oba pánové byli totiž starostové, rychtáři a ještě
k tomu oba Josefové.
Taky jsem obdržel od jedné paní fotky
se záměnou popisků, což jsem zjistil,
pomalu až ve ﬁnální fázi.
Kde všude jste hledal materiály pro
psaní o Zichovci?
Na samém počátku psaní každé knihy
o obci, začnu návštěvou archivu Katastrálního úřadu v Praze. Tam se
najdou úplné poklady. Mapy jsou
přímo umělecká díla, což si můžete všimnout i v knize Zichovec tenkrát a dnes, konkrétně na 29. straně.
Pokračuji v místních muzeích, archivech a knihovnách. V tomto případě ve
Slaném a v Lounech. Fotograﬁe a dokumenty jsem získal od pana starosty obce
a místních občanů, kteří byli ochotni
pátrat v soukromých albech. Při této
příležitosti, mi byla zapůjčena obecní
kronika, kterou jsem nechal svázat do kůže.
Jsou pracovníci archivů vstřícní k hledání
podkladů pro psaní?
Ano jsou, i když se najdou místa, kde bych si
spolupráci představoval trochu jinak. Doba
se mění a co dříve bylo zdarma, nyní se musí
zaplatit. Každá kopie fotograﬁe i článku.
Pro zajímavost, jaké byly náklady na knihu?
Myslím, že celkové náklady byly přibližně
220 tisíc korun. Vydalo se 250 kusů a asi
80 výtisků se rozdalo. Kniha se nyní prodává
za 350 korun a zájemci si ji mohou zakoupit
u paní Lucie Rohlové.

Chtěl byste něco vzkázat Zichovákům v souvislosti se psaním druhého dílu?
Ano, druhý díl bude pokračovat od roku 1989
a se psaním začnu po novém roce. Budu rád
za fotky z této a pozdější doby. Uvítám fotograﬁe z místních společenských akcí, ze
spolků rybářů, maminek či ze sportovních
utkání. I Sk Zichovec by mohl přispět něčím
ze svého fotoarchivu. Zároveň se obracím
s prosbou o získání sponzorských darů.
Uvítáme jakoukoliv částku, jelikož není
jednoduché sehnat dostatek ﬁnancí.

Děkuji za rozhovor.

JV

Vzpomínka na Mistra kuchaře Ladislava Nodla
3. června 2017 na mistra kuchaře
Ladislava Nodla zavzpomínala severočeská
pobočka Asociace kuchařů a cukrářů ČR
v jeho bývalém bydlišti – v obci Zichovec.
V pořadí třetí ročník vzpomínkové akce
byl, po loňské zkušenosti, pojat nejen jako
setkání jeho kamarádů, kolegů a nástupců
kuchařského odkazu, ale i jako soutěž, kdy
se přítomná veřejnost i profesionálové
utkali v přípravě kuřecí rolády.

Na přátelském setkání, které aspiruje
na jednu z nejkrásnějších novodobých
kuchařských tradic, promluvili a zavzpomínali nejen spolupracovníci pana Ladislava Nodla, ale i zástupci obce Zichovec,
kteří celou akci významně podporovali.
Po zbytek dne se obecní prostranství
před Zichoveckým pivovarem proměnilo
v gastronomickou slavnost, kde bylo dostatek prostoru pro kamarádské povídání, soutěžení i neformální zábavu. Profesionálové i veřejnost soutěžili v přípravě
kuřecí rolády, a tak bylo co hodnotit.Za
krásný gastronomický den si zaslouží po-
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Marek Svoboda z AKC Severní Čechy
předává květiny paní Marii Nodlové (91)

obec

Zichovecká pouť 2017
Pouť začala 24. června 2017 dopoledne, kdy
menší děti netrpělivě očekávaly otevření
pouťových atrakcí. Populární skákací hrad se
skluzavkou, střelba z kuše, luku a náměstíčko
s dobrotami a stánky se suvenýry nezklamaly.

Dopoledne bylo i hudební vystoupení známé místní talentované dvojice –
– Dominika Lomičky a Bohouše Ježka
s Janou Hokovskou. Pro milovníky dechovky zahráli také Heligonkáři. Dospělým ﬁrma Auto Myslivec představila
nové vozy zn. ŠKODA Superb a Kodiak
s možností zkušebních jízd. Nechyběl ani
Pívobus a výstava komunální a zahradní
techniky John Deere, kterou již tradičně
připravila ﬁrma STROM Praha.

Zvon vysvěcen
V rámci Zichovecké poutě, proběhlo slavnostní vysvěcení nového zvonu, který vyrobilo zvonařství a kovolitectví Jana Šedy

z Kostelce nad Orlicí. Bronzový zvon
o průměru 280 mm je umístěn na opravené kapličce u koupaliště a je ozdoben
na jedné straně reliéfem Svatého Václava a nápisem „Svatý Václave oroduj
za nás“ a na druhé straně je nápis Obec
Zichovec, obecní znak a letopočet 2017.
Zvon je vybaven odbíjecím kladívkem
a matičními hodinami.
Byl ﬁnancován částečně ze sbírky od občanů (23 tisíc Kč) a zbytek doplatila obec.
Celková cena zvonu, včetně příslušenství
a montáže, byla 76 590 Kč. Zvon vysvětil otec Jan Poříz ze slánského kláštera
a poutavé svěcení bylo zakončeno krátkou
modlitbou.
Tento akt byl zajímavým zážitkem pro
všechny zúčastněné Zichováky, kteří se
sešli ve velmi hojném počtu. Ještě jednou
tímto děkujeme za Vaše příspěvky.
■
Text JV, foto archiv obce

děkování celá severočeská pobočka
v čele s Lukášem Uhrem, všichni
přítomní i obec Zichovec.
■
Potud text čerpá z tiskové zprávy AKC.
Na stránce www.akc.cz se dozvíte
o dění v české gastronomii víc.
Příští rok si v rámci této akce opět
uctíme památku pana Nodla. Bude
to už deset let, co na naše úsilí hledí
z kuchařského nebe.
Text AKC a redakce, foto I. Foral
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Foto Honza Martinec

společnost

Svatební léto u Širmerů
Foto Václav Suchý

Nový občánek
Na svět přišel v Rakovníku v pátek
18. srpna 2017 v 18 hodin a 58 minut,
měřil 49 centimetrů a vážil 2 960 gramů.
Jmenuje se Benjamín Pivoňka
a narodil se rodičům
Hedvice Repkové a Petrovi Pivoňkovi.
Hodně zdraví Benjamínku!

Foto Láďa Šeiner

Na konci června 2017 se konala svatba
Andrey Dvorné a Davida Širmera. Vše se
odehrálo na zahradě jejich domu a byla to
krása. Slavobránu z břízy si vyrobil sám
ženich a oddávající byl pan starosta Ivan
Husák. Své „ano“ si Andrea a David řekli
po pětiletém soužití.
Na začátku srpna 2017 proběhla další
svatba a opět u Širmerů. Druhý syn Jan
zpečetil svůj dlouholetý vztah se slečnou
Adélou Brunnerovou v nedostavěném
chrámu v Panenském Týnci.

Skladatel, zpěvák a malíř Martin Maxa na Zichovci
V pivovaru se pravidelně jednou za měsíc
koná Kabaret Františka Jílka. Letos v září
k nám pan Jílek pozval milého, charismatického zpěváka a autora písní Martina
Maxu. Tento sympatický muž, který snad
nestárne, přijel s kytarou a svým vystoupením okouzlil celý sál. Požádala jsem
o rozhovor a on souhlasil.

Narodil jste se v Mostě, což není od nás
daleko. Znáte Zichovec a jeho okolí?
Přímo v Zichovci jsem poprvé, tudíž i zde v
tomto krásném prostředí zdejšího pivovaru.
V tomto smyslu je to tedy taková má premiéra. Okolí znám ovšem velmi dobře. Jakpak
bych také ne, když to mám domů vlastně jen
kousek přes kopečky.
Aha, takže jste neochutnal místní pivo?
Ještě ne, ovšem musím se přiznat, že na rozdíl od mého otce, který takřka celý svůj život
pracoval v pivovaruv Sedleci a pivo miloval,
holduji spíše bílému vínečku.
Vystudoval jste Fakultu tělovýchovy
a sportu na Univerzitě Karlově. Poté jste
působil jako učitel tělesné výchovy. Jak se
učitel tělocviku dostane ke zpěvu?
Víte, já jsem celé své dětství a jinošství prožil doslova v područí vrcholového sportu.
Až do svých 21 let jsem závodně plaval.
A když jsem v časech maturitních zvažoval
své další vysokoškolské angažmá, přišlo mi
logické jít studovat právě tento obor. Hudba
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a malování byly ovšem rovněž
mými srdečními záležitostmi
a k těmto mým dvěma koníčkům
mě to začalo táhnout už během
studia. A tak jsem se po revoluci,
kdy už bylo možné postavit se
takzvaně na volnou nohu, vydal
právě tímto směrem. Tělocvik
a matematiku, která byla mým
druhým oborem, jsem tedy učil
necelých 7 let.
(Co veselá historka z doby
učitelování?)
Není to zrovna historka, ale
úsměvné byly občas výmluvy
studentek, které se chtěly ulít
z tělocviku a pravidelně se vymlouvaly na menstruační proFoto Lucie Foltová
blémy. Musím říct, že mě tím
jako začínajícího učitele trochu
uváděly do rozpaků a snad proto jsem jim rozšiřovat už jen za účelem pořádání výstav.
občas toleroval, že menstruují i pětkrát do Co Vaše děti, jsou umělecky založené?
měsíce.
Mám tři děti. Syn Ivoš studuje graﬁcký
Je o vás známo, že rád malujete. Co vás design na střední škole a kreslí dobře.
teď víc naplňuje – zpěv, nebo malování?
U něho by se dalo říci, že ano. Mladší dceři
Obojí. Jezdím na koncerty a zároveň i maluji. Emě je jedenáct let, těžko říci, co jí jednou
Zpěv mě živí, malování je vášeň. Nedávno bude bavit. Nejstarší dcera Bára má asi
jsem vystavoval v Praze ve Strahovském re- v současnosti trochu jiné starosti, přilikviáři. V minulosti jsem je prodával do za- pravuje se na svou budoucí roli maminky,
hraničí, ale v současné době jsou mé obrazy tudíž mě každým dnem učiní dědečkem…
již neprodejné. Snažím se tohle své portfolio Bože ten čas ale letí.“
u

jídlo & pití

Nové pivovarské sklepy – změna záměru

Pivovar v Lounech
s podnikovou prodejnou

Pohled do tankovny
na 60hl přetlačné tanky
pokračování z předcházející str.
Co divadlo a ﬁlm?
Divadlo mě baví. Hraju pravidelně ve
dvou komediích. Jedna z nich se jmenuje Kšanda, druhá Zítra to roztočíme Jaroušku. Máme za sebou už více
než sto repríz, takže se myslím jedná
o velmi úspěšná představení. Co se týká
ﬁlmů, mám spíše zkušenosti s hraním
v zahraničí, ovšem párkrát jsem si zahrál
i v českých ﬁlmech. V současné době mám
však pocit, že je česká kinematograﬁcká
tvorba poměrně úpadkovou záležitostí,
a tak mě to ani moc neláká. Muselo by se
jednat skutečně o mimořádnou nabídku,
abych v ní zvažoval své případné angažmá.
V médiích proběhly zprávy o Vašich zdravotních komplikacích a operacích. Už
jste v pořádku?
Časy, kdy jsem byl zdravotně zcela v pořádku, už vzaly dávno za své, ale řekl bych
to tak, že mě sužují neduhy odpovídající
mému věku. Sem tam nějaká operace ramene, kolena, páteře a podobně. Ocitl jsem
se zkrátka ve věku, kdy už je pomalu potřeba začít vyměňovat ,součástky‘.
Chystáte nějaké vánoční koncerty?
Ano, ovšem případné zájemce bych na tomto místě raději odkázal na své webové stránky www.martinmaxa.cz , kde najdou nejen
kompletní přehled všech plánovaných akcí,
ale třeba i mé obrazy, pokud budou mít chuť
některé si prohlédnout.
Děkuji Vám za rozhovor.
JV

Vážení občané,
v minulém vydání Zichoveckého
zpravodaje jsme Vás informovali
o plánovaném rozšíření pivovarských sklepů v Zichovci.
Záměr postupně přehodnocujeme, a to zejména z důvodu
zvyšování efektivity výroby,
zlepšení logistiky a také kvůli
plánovanému útlumu aktivit
Pivovaru Zichovec v Zichovci.
S největší pravděpodobností
zde bude postupně výroba
omezena a v provozovně
v Lounech dojde naopak
k navýšení kapacit.
Pro Vaši informaci – v Zichovci
se letos, kdy pivovar slaví páté
narozeniny, uvaří zhruba 900 hl
a v Lounech 4000 hl piva.
Text a foto IH

Restaurace Zichoveckého pivovaru
a její podzimní chutě
Na letošní podzim pro Vás chystáme
nový jídelní lístek. Stálice typu vepřová
žebra, pivní tatarák, pivovarský guláš
samozřejmě zachováme, ale budeme
se snažit rozšířit zejména nabídku
připravovaných druhů mas.

to období, přibudou pokrmy ze zvěřiny
a vepřové pochoutky.
Stejně jako loni na podzim se již těšíme
na velmi oblíbenou tradiční Svatomartinskou husu a s ní spojené popíjení Svatomartinského vína.

Doteď jsme vždy řešili hlavně kvalitu
surovin, a neřešili jsme z jaké části světa
k nám suroviny byly dodány. Dnes se
již můj pohled na věc trošku změnil –
– nově bychom rádi připravovali pokrmy
ze surovin, které koupíme především
od menších dodavatelů z okolí, a tím
podpoříme jejich podnikání.
Nyní nám také začíná houbová sezóna, takže určitě připravíme pár jídel
z této chutné suroviny, a jako vždy v tom-

Hledáme pomocného kuchaře
Rád bych na závěr prostřednictvím
tohoto článku informoval, že hledáme do
restaurace pomocného kuchaře. Nejde
nám ani tak o to, aby byl vyučený nebo
měl praxi, ale aby měl touhu a zápal dělat
věci poctivě.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme
krásný barevný podzim.
Radek Kuliha, šéfkuchař
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Co se děje
na křižovatce?
Budovatelský ruch na tomto
nepřehlédnutelém místě v naší obci
směřuje k významnému okamžiku –
– k odhalení památníku hrdiny, letce
slavné RAF, jenž tudy chodil a na
křídlech svého letounu se za druhé
světové války zapsal do historie jako
hrdina.

Slovo autora
památníku Stín
Stín bude památníkem k připomenutí
pobytu letce Jiřího Hartmana v Zichovci.
Už dávno jsme pochopili, že lidem jako byl
on, naše společnost hodně dluží. Po desetiletích zapomnění, ponižování, věznění
a vyhánění nyní děláme alespoň to málo,
že je vracíme do historie a připomínáme
jejich činy a zásluhy hmatatelnými
prostředky – vzpomínkovými akty, publikacemi, pomníky…
Jiří Hartman se v Zichovci nenarodil, ani
nezemřel. Do Zichovce přijížděl a v Zichovci pobýval. I to se stalo pádným důvodem
k tomu, aby byl v obci připomenut.
Mým úkolem bylo převést vzpomínku do
výtvarné podoby. Přemýšlení nad takovým
úkolem je určováno mnoha podněty. Je tu
osobnost, život a činy Jiřího Hartmana. Je
tu daný prostor, který určuje rozměr a tvar
díla a je tu moje osobní potřeba řešit úkol
originálně a nezaměnitelně.
Samotný prostor s vysokým nebem
a širokou krajinou určuje budoucí podobu
práce. Zde se nabízely dvě možnosti řešení:
kresba proti obloze, nebo objekt horizontální, pochozí a splývající.
V prvním přemýšlení jsem navrhl
rozměrnou ocelovou kresbu proti nebi,
která by představovala jakousi poctu létání
a která by emotivně zasahovala příchozího
zvukem motorů letadel Spitﬁre, reprodukovaných ze samotné plastiky. Druhý,
a následně zvolený návrh, byl méně dynamický, zato tichý a kontaktní. Stín vržený
do prostoru parku letícím Spitﬁrem. Stín
zastavený v pohybu a navěky zvěčněný.
Stín letadla, se kterým Jiří Hartman létal.
Po kamenném stínu můžeme chodit, děti
si na něm mohou hrát či po něm mohou
kreslit. Můžeme na něj klást květiny či
zapalovat svíčky. Nebo na něm můžeme
jen stát a dívat se k obloze. Tím vším se
staneme součástí pomníku a naplníme jeho
poslání – úctu a vzpomínku.
Václav Fiala, sochař
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Foto: Ivan Husák

Autor o své knize
„Generálmajor Jiří Hartman, letec RAF“
Českoslovenští letci, kteří bojovali za
svobodu naší vlasti během druhé světové
války, si zaslouží naše uznání a hluboký obdiv. A to nejméně ze dvou důvodů. Prvním
je jejich statečný boj v řadách (nejen) britského Královského letectva (RAF). Tím
druhým je skutečnost, že se k nim naše
země, po skončení války a jejich návratu
domů, zachovala nejhorším možným
způsobem. Křivda, která se stala, nikdy
nebyla, a vlastně ani nemůže být odčiněna.
Komunistický režim po únoru roku 1948
nakládal s těmito válečnými hrdiny a jejich
rodinami nelidsky a potupně. Ani snaha
o nápravu těchto křivd po roce 1989
nemůže změnit jeden z nejtemnějších
okamžiků našich dějin.
Proto je důležité si takové hrdiny,
jakými byli českoslovenští stíhací piloti,
připomínat. Nebyli jimi proto, že by se
jimi stát chtěli. To jediné, co nechtěli, bylo
vzdát se bez boje. Zatímco většina národa
se přizpůsobila nové situaci a podrobila se
okupantům, oni nemohli. Pro své odhodlání, svědomí, čest a víru ve svobodnou
budoucnost nemohli jinak, než vstoupit
nesmazatelně do dějin našich i světových.
Muži odhodlaní bojovat do posledního
dechu za svou zemi, odhodlaní bojovat za

ty, které tu zanechali. A mnozí z nich se
se svými blízkými už nesetkali, protože
zemřeli v boji za mír a svobodu země, která
byla stejně mladá jako oni sami. I proto
jsem se rozhodl napsat a vydat knihu ve
své edici Tenkrát a dnes, o jednom z letců,
generálmajoru Jiřím Hartmanovi, veliteli
310. československé stíhací perutě RAF.
Kniha byla vydána u příležitosti odhalení
památníku v obci Zichovec, kam Jiří Hartman moc rád jezdil ke svým prarodičům.
Současně se slaví v letošním roce i stoleté
výročí od jeho narození. Touto cestou
bych chtěl poděkovat Ing. Ivanu Husákovi, starostovi obce Zichovec, za podporu
mé snahy vytvořit dokument o životě
a nezměrné odvaze našich letců v boji
proti fašismu. Již v době shromažďování
všech dostupných dokumentů a informací
o Jiřím Hartmanovi bylo rozhodnuto, že
součástí vydání a křtu knihy bude odhalení
památníku "Stín" na počest nejen generálmajora Hartmana, ale i jako poděkování
hrdinům – letcům RAF.
Jsem šťasten, že i já jsem u toho
všeho mohl být a mohl jsem přispět
k důstojné oslavě hrdinství našich letců
RAF.
S úctou Kýzl Václav

obec

Kouzlo jarních brigád – kdo by si to nechal ujít?

Foto Radek Kozela
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Pozvání
k parlamentním volbám
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 se budou konat v pátek
a sobotu 20. – 21. října 2017. Volební
místnost bude tradičně v malém salonku
Zichoveckého pivovaru. Zakroužkováním
můžeme preferovat konkrétního kandidáta na kandidátce a tuto preferenci můžeme
udělit maximálně čtyřem kandidátům
pouze na jednom hlasovacím lístku. Takto
zvýhodněný kandidát může díky našim
preferenčním hlasům přeskočit kandidáty,
kteří jsou na kandidátní listině před ním.
Nejpozději jeden den před začátkem voleb
dostanete do schránky obálku s hlasovacími lístky, a to pro každou politickou stranu,
hnutí či koalici jeden lístek. Hlasovací lístky si můžete vyžádat i ve volební místnosti.
Zveme Vás tímto k volbám a těšíme se na
Vaši hojnou účast. Pro informaci,
v minulých parlamentních volbách v roce
2013 byla volební účast v Zichovci tradičně
rekordní, a to 86,49 %, přičemž přebírací
místo Slaný mělo průměr 57,89 %.

Recepty našich babiček
Chtěli bychom pravidelně pod tímto titulkem uvádět vaše osvědčené rodinné
recepty. Jako první jsem požádala paní
Miroslavu Husákovu z čp. 1 o recept na
její skvělé rohlíčky, které jsem měla čest
ochutnat. A byly vynikající.

Zichovecké cyklování 2017

Text: Jan Novák

V sobotu 17. září se uskutečnil 2. roč- tento potok končí jako přítok do Berounník cyklovyjížďky pod patronací pivovaru ky. Naše tachometry ukazovaly pouhých
Zichovec.
dvanáct ujetých kilometrů, ale polední hoV půl desáté nás přivítal starosta pan dina značila čas na občerstvení. K tomu
Ivan Husák na parkovišti u pivovaru. Sku- nás podle plánu pozvalo rekreační zařípinu tvořilo deset cyklistů, osm domácích zení Červená stráň. Zde na našich stolech
a dva přespolní. Stále se rozmáhající elek- přistály polévky, smažené sýry, hranolky
trokola byla zastoupena pěti kusy. Trasu na- s tatarkou, topinky s masovou směsí, groplánoval Milan Širmer. Byl to okruh 60 km gy, piva, čaje, kávy a limonáda. Na zdejs cílem zpět na Zichovci. Jako nejvzdále- ším hřišti trénovali chovatelé svoje pejsky
nější bod bylo stanovené nádraží Lužná v poslušnosti a ovládání.
a muzeum amerických vozidel.
Asi po hodině jsme vyrazili na trasu.
Vyrazili jsme směrem Bilichov, po hrá- Teplota nebylo nijak vysoká, jízda podél
zi Velkého Bilichovského rybníka do lesa jmenovaných rybníků ubíhala celkem sviža dále pěšinou, která nás stoupáním přived- ně. Přejezdem karlovarské silnice jsme se
la ke studánce Královka. Na krásném místě dostali na kraj křivoklátských lesů. Po
v březovém háji zde stojí nad pramenem krátké poradě byla trať upravená, pokrazděná kaplička. Do studánky, podle po- čovalo se po hřebeni Louštína ke zbytkům
věstí zaznamenaných rodákem ze slánské- pravěkého hradiště. Zde stoji dřevěný altán
ho kraje Václavem B. Třebízským, ukryla ve výšce 535 metrů nad mořem. Bohužel
královna Eliška Přemyslovna začátkem okolní vzrostlé listnáče omezují výhledy
14. století klíče od královské pokladnice daleko do kraje. Asi kilometrovým sjezdem
před Janem Lucemburským. Chtěla tak jsme se dostali na kraj Krušovic, kde jsme
zabránit zneužití pokladu pro jeho válečné se v jedné chaloupce občerstvili grogem
výpravy po Evropě.
a čajem. V Krušovicích probíhaly slavnosti
Dále jsme pokračovali sjezdem do obce piva, ale my jsme obec opustili výjezdem
Pozdeň s následným táhlým stoupáním zpět pod Louštín, po jeho úbočí a okolo
po silnici a odbočením na lesní cestu k sa- hájovny se dostali do Řevničova a silnici
motám, kde se říká V Jámách. Při krátké do Kroučové. Zde poslední stoupání a lesní
zastávce jsme se dozvěděli, jak se v okol- cestou nad Pochválovskou stráni, která nás
ních lesích dolovalo kvalitní uhlí způsobem přivedla k silnici na Hvížďalku. Na křižovodorovných štol. Další cesta vedla lesem, vatce jsme se dali doprava směrem na Bor,
přetnula silnici Hvězda – Mšec, okolo po pár metrech doleva. Lesní průseky nás
usedlosti Háj na hráz Červeného rybníka směřovaly k cíli našeho putování – Zichove Mšeci. Za hrází jsme se dali doprava veckému pivovaru.
po cyklotrase proti proudu potoka LoděNa Zichovec jsme přijeli s podporou
nice, který pramení ve vrchovině Džbán, mírného klesání cestou okolo fotbalového
a na svém toku protéká řadou rybníků jako hřiště. V pivovarské hospodě jsme se po
Nový, Bucký (Bucek), Punčocha, Mlýnský, těch 55 kilometrech báječně najedli a akci
Pilský, Červený a Lodenický. Svojí pouť velmi kladně zhodnotili.
■

Babiččiny rohlíčky
½ kg hladké mouky, zkynutý kvásek
(½ kostičky droždí, asi 2 lžičky cukru, lžíce
mouky a teplé mléko), přidat do mouky
s 1 vejcem, solí, 10 dkg sádla, zadělat
teplým mlékem vláčné těsto.
Po vykynutí tvarujeme rohlíčky nebo
malé houstičky na pomazaný plech
a necháme ještě chvilku kynout. Pak
potřeme rozšlehaným vajíčkem, posypeme mákem, kmínem, solí… Pečeme
ve vyhřáté troubě na 200 °C dozlatova.
Prosím tedy všechny sousedy, kteří
chtějí přispět do zpravodaje receptem
z rodinné kuchařky, o jeho zaslání
na e-mail vorlickovaj@seznam.cz.
Napsaný na papírku je také fajn. Děkuji
Jitka Vorlíčková
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Foto J. Vorlíčková

sport &odpady
hobby

Foto: archiv obce

Foto archiv obce

Zichoveckou 12 okoštoval letos i známý
kardiochirurg Jan Pirk
Závodu dlouhého 12,5 kilometrů – Zichovecká 12, vedeného terénem i po asfaltu,
který je součástí Poháru běžců Kladenska
a Rakovnicka, se zúčastnily letos také
desítky nadšenců. Na start se postavili
běžci v neděli 1. října v 11 hodin před
sportovní halou v Zichovci, která je součástí tamního pivovaru.

V kategorii žen zvítězila Barbora Jíšová (Eleven Run team), doběhla celkově
sedmá (samozřejmě mezi ženami první)
a časem 44:47 vytvořila nový ženský traťový rekord.
3. místo v kategorii mužů 60–69 let obsadil
MUDr. Jan Pirk, jenž trať, převážně schovanou v lesích v okolí Bilichova a Zichovce,
uběhl za 56:11.

Muži, ženy, dlouholetí sportovci i úplní
začátečníci neodolali výzvě a proběhli se
krajinou okolní vrchoviny Džbán. Po zdolání členitého terénu ti nejlepší stanuli na
stupních vítězů.
Všichni si následně ochutnali na zichoveckém pivu, guláši i klobáse. Mezi borci na
trase nechyběl vyhlášený český kardiochirurg Jan Pirk, který se závodu zúčastnil
letos poprvé. „Vloni jsem Zichoveckou 12
jen odstartoval a letos se zařadil mezi běžce. Běhám pravidelně mnoho let. Osobně
doporučuji lidem, aby běhali minimálně
třikrát týdně, pokud jim to zdraví dovoluje,
přičemž ideálním iontovým nápojem je
desítka pivo,“ řekl v cíli s úsměvem lékař.
Kromě tohoto závodu se kardiochirurg
zúčastňuje v Zichovci i republikové akce
Na kole dětem, což je sportovní projekt
na podporu onkologicky nemocných dětských pacientů.
Pořadatelem víkendové akce byl Maratón
klub Kladno.
VÝSLEDKY:
4. ročník Zichovecké 12 přilákal 126
účastníků. Nejrychlejším mužem a celkovým vítězem se stal Tomáš Řenč (Běžci
Slaný), který trať dlouhou 12 km zvládl
za 41:58 min.

Nejstarším účastníkem závodu byl pan
Jaroslav Janeček (77), SABZO Praha,
s časem 1:08:55.

Text i obrázky Martina Niče jsme převzali se
svolením vydavatele z webových stránek
Kladenského deníku.

(2) Foto Martin Nič

Foto archiv obce

Foto Martin Nič

Foto Martin Nič
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Nové střídačky

Utkání se soupeři na tmavém pozadí se hrají doma

Zichovecká rybářská soutěž 2017
Na konci května se konal již 3. ročník
rybářské soutěže – Zichovecké 24.
Tradičně soutěžily rybářské dvojice
(člen rybářského spolku + host) po dobu
24 hodin. Opět se hodnotila celková
hmotnost úlovků kaprovitých ryb, největší
úlovek a také jako vloni nejlepší pivní
výkon na tzv. Kredit baru.
Tento rok se bohužel nemohl zúčastnit
jeden z favoritů soutěže – Švajka tým, ale
přesto se sešlo celkem 6 týmů. V týmu Davida Širmera a Míry Sommera už soutěžila i nová rybářská generace Zichovce.
Sobota byla poměrně horká, ale ve stínu rybářské bašty a pomocí zichoveckého
Krahulíka to rybáři opět úspěšně zvládli.
Energii na noční chytání mohli doplnit
z vynikajícího Martinova „superguláše“
připravovaného přímo na místě speciální
metodou. Odměnou za jeho kuchařské
umění byl jeho kapitální úlovek v neděli ráno, kdy se mu podařilo zdolat kapra
kolem 18 kg. Tím získal bezkonkurenčně
cenu za největší úlovek (jedná se i o rekord
v revíru).
Vítězství z minulého ročníku obhájil
a putovní pohár získal tým Štěpána Vachka
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a Petra Kozericha, který ulovil celkem přes
80 kg ryb.
Fotograﬁe z průběhu závodu pořídil
opět Láďa Šeiner, tentokrát navíc i z ptačího pohledu – shodou okolností fotil ve stejný den celý Zichovec z letadla. Kompletní
fotodokumentace celého závodu a jednotlivé týmy nejen v rybářských situacích jsou
umístěny na webových stránkách obce.

Rybářský kurz pro děti
Měsíc po závodech proběhl dlouho očekávaný kurz pro děti. Účast byla dost velká,
a tak začátek nebyl pro „pana trenéra“ vůbec jednoduchý. Avšak brzy měli všichni
nedočkaví malí rybáři úspěšně navnaděno kukuřicí a netrpělivě sledovali splávek.
První úlovky přišly zanedlouho, a tak se
u vody děti vůbec nenudily. Chvilky čekání
jim zpříjemnilo mlsání kyselých rybiček,
které dostaly jako startovné. Ani rybářský
trenér nečekal, že si všichni chytí šťastně
svého kapra a nikdo nešel domů bez úlovku. Ti, kteří vydrželi až do večera, ještě
opekli buřty na rybářské baště, aby měli
■
sílu doma vyprávět své zážitky.
Text: Štěpán Vachek

sport & hobby

Zpráva o 8. ročníku charitativní cyklotour „Na kole dětem“
V oﬁciální tiskové zprávě k akci, konané 31. 5 až 10. 6. 2017 se mimo jiné píše: Všechny kilometry jsou za námi. Města a obce
navštíveny. Utržené a vybrané peníze sečteny. Nezbývá než bilancovat. Osmý ročník veřejné cyklotour Na kole dětem – Nadační fond
Josefa Zimovčáka je minulostí. Zážitky a emoce na cestě už ale ani cyklistům ani ostatním účastníkům a divákům nikdo nevezme.
A hlavně, nic nekončí, naopak další začíná.
Pojďme se ale na letošní ročník podívat
v číslech. Josef a jeho družina najeli 1 283 km.
Navštívili 61 měst a obcí, kolik jich projeli asi
ani nemožno spočíst. Z prodeje suvenýrů byl
výnos 123 tisíc korun. Do kasičky bylo vhozeno a poté pod úředním dohledem sečteno
80 416 Kč. Originální zvon s logem Na kole
dětem od mistra zvonaře z Orlických hor
pana Jana Šedy byl vydražen za 20 433 Kč.
Dary měst a obcí v podobě šeků budou teprve sečteny. Co není možné vyčíslit jsou slzy
dojetí, milá a vřelá přivítání a překvapivě vysoké příspěvky na mnoha místech.
Za všechny by stálo za to zmínit cíl prologu
– Zichovec. Obec, v níž žije 140 obyvatel darovala kromě nádherné a přátelské atmosféry
126 500 korun. (Hlavní sponzoři: Obec Zichovec, Origo Autosklo, Rodinný pivovar Zichovec,
Linet Group, Auto Myslivec, Královický dvůr,
John Deere STROM Praha, Vorlíček Plast,
Radek Kuliha, dále přispěli Vlaďka a Milan
Širmerovi, Dita a Zbyněk Lomičkovi, Lenka
a Petr Kratochvílovi, Martina a Tomáš Ebertovi, Lenka Cífková a Jiří Mejzr, Dona a Miroslav
Sommerovi, Lucie a Pavel Rohlovi).
Potud výběr z tiskové zprávy, již si můžete
přečíst na stránkách www.nakoledetem.cz
Všem dárcům děkujeme za velkorysost.
Zichovec měl tu čest hostit tuto bohulibou
akci již podruhé. S organizátory se domlouváme, že bychom příští rok vynechali a jubilejní 10. ročník by startoval ze Zichovce.
Na závěr jedna zajímavost, Jan Šeda,
autor vydraženého zvonu i deseti dalších
zvonů, které obdržela každá etapová obec,
je otec zvonaře Jana Šedy, který odlil zvon
do naší opravené kapličky a také do kaple
u pivovaru v roce 2012.
Text oﬁc. tisk. zpráva, I. Husák
Foto Láďa Šeiner
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Firemní vizitky

Dobrý Zpravodaj může mít každá obec
Na míru navrhneme koncepci a grafiku,
poradíme s obsahem, tiskem i webovou prezentací.
Kontakt: helena.hrabova@volny.cz

Koloniál – je blízko a je pro nás

POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY
ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
NÁVRHY, ÚDRŽBA A REALIZACE ZAHRAD

Je to už přes rok, co jsme
převzali krámek v Zichovci. Kromě rozšíření běžného
sortimentu, nově prodáváme
i chlebíčky, pražská vejce
a zákusky. Ze služeb jsme zavedli možnost platit kartou.
Využívám tuto příležitost
a děkuji kamarádům, kteří
mi pomáhají při zabezpečení
chodu krámku, a to zejména
Dušanovi Jiráskovi, Renatě
Králové a Vaškovi Kernerovi. Také chceme poděkovat
všem věrným zákazníkům
a slíbit, že se budeme snažit i nadále udržet chod našeho krámku. Tím potěšíme nejen Vás,
ale také našeho starostu, který
dělá vše pro to, abychom měli
obchod v obci, kde žije necelých
150 obyvatel, je to rarita.

Touto cestou bych vás chtěla
také poprosit o pomoc při
shánění prodavačky. Jedná
se o výpomoc maximálně
2x v týdnu. Jsem na všechno
sama, už nejsem nejmladší
a přihodit se může cokoliv.
V takovém případě by se musel
obchod zavřít.
Nakonec něco pro zasmání.
Abych byla mobilní, koupila
jsem si elektrokolo. Hned druhý
den, cestou z krámku, jsem
z kola spadla. Naštěstí se mi nic
nestalo. Hledala jsem příčinu
a našla jsem ji. Na kole jsem
seděla naposledy 21. srpna
1968, když jsme běhali a jezdili
po obchodech a dělali si zásoby, protože se všichni báli, že
bude válka.
Vaše Mária Francová

I přes to, jaké hrůzy
se kolem nás dějí, věřím,
že toho dobra je víc,
protože dobro je potichu.
Zlo je hlasité.

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: 602 960 226
lucie.rohlova@centrum.cz
Platba obecních poplatků
Opozdilcům připomínáme, že by
měli úhradu provést co nejdříve.

Nejbližší akce
17. 10. v 18 hod Veřejná schůze
29. 10. v 10 h odhalení památníku
3. 11. Halloweenský ples
Provozní doba Koloniálu
Po–Pá 7–11 a 15–18 hod
So
8–11 hod
Ne
zavřeno
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■

hynekkral@hykra.cz

Poselství Květy Fialové
1. 9. 1929 – 26. 9. 2017
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