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Foto Roman Vorlíček
Milí Zichováci,
starou trávu, využívejte správně naši kom- vodaje připravili anketní lístek. Tento anzima je už nenávratně pryč a my se můžeme postárnu a v neděli si prosím odpočiňte. ketní lístek není určen jen pro vyjádření
konečně radovat z příjemného jarního Udělat si čas na odpočinek je v dnešní ohledně jarní brigády. Rád bych od Vás
počasí, které každého potěší. Letošní uspěchané době někdy problém, vím to získal zpětnou vazbu na cokoliv. Co v naší
zima opět nezklamala a přinesla nám již z vlastní zkušenosti, ale nemělo by se na obci změnit, co dělat jinak, co naplánotradiční nevyzpytatelné počasí. Prosinec to zapomínat.
vat do příštích období… jasně, to vše tam
byl jako vždy na blátě a začátkem roku nás Jarní úklid nás čeká také na našem napište, budu za to rád.
počasí leckdy dokázalo překvapit a řádně společném majetku v obci. Bude to již Co nás v prvním pololetí roku 2019 čeká?
nás potrápit přívalem sněhu. Ale na naše tradiční jarní brigáda a pokud Vám vyjde V dubnu přivítáme nové Zichováčky, kteří
obecní pracovníky si nepřijde, ti jsou vždy čas, budeme rádi za každou pomocnou se do naší obce přistěhovali, nebo se
v pohotovosti, připraveni čelit jakékoliv ruku. Sejdeme se v sobotu 18. května v nedávné době narodili. Volby do evropsituaci a se svými stroji vždy zvítězí J. v 9 hodin u koupaliště (nádrže) a pustíme ského parlamentu budou 24. a 25. května.
Všichni jim za jejich práci děkujeme. Dobře se do toho. Potenciálu, kde a co uklízet je Pozor, tentokrát budeme volit v budově
víme, že to není nic jednoduchého, protože hodně, ale i tak bych rád znal Váš názor obecního úřadu. Finišujeme s výběrem
je často s horkým čajem v ruce z našeho co uklidit, protože víc očí, víc vidí. Proto dodavatele rozšíření veřejného osvětlení
teplého domova sledujeme.
jsme pro Vás v tomto vydání našeho zpra- ke hřišti a rádi bychom ho v průběhu roku
Jaro je pro nás zahrádkáře start do nové
realizovali. Postupně doděláváme terén
sezóny. Každý rád při prvních slunečních
kolem naší nové aleje atd… NaplánoÚŘEDNÍ HODINY OÚ ZICHOVEC
dnech vyrazí na svou zahradu a stříhá,
vaných akcí je spousta a na všechny Vás
Jsme zde pro Vás každou středu
hrabe, prořezává, až větve lítají. Je to tak
srdečně zveme.
od 17 do 19 hod
správně, protože to za nás nikdo neudělá
Protože se nad dalším zpravodajem setPlacení poplatků během úředních
a pokud chceme mít bohatou úrodu, nebo
káme až na podzim, přeji všem pevné
hodin prosíme od 17 do 18 hod
jen krásnou okrasnou zahradu, musíme
zdraví, po jaru krásné léto plné nových
O prázdninách provoz omezen, více na
přiložit ruku k dílu. Jen prosím nezazážitků a na podzim zde opět nashledanou.
webu nebo úřední desce OÚ
pomínejte na naši obecní dohodu a nepalte
Váš starosta Roman Vorlíček

Milí sousedé,
březen máme za sebou, daně
odevzdané a čeká nás ta veselejší část
roku. Těším se na delší jarní dny,
rozkvetlé záhony a svěží vzduch. Taky
na dlouhé procházky například po
naší nové cestě lipovou alejí, která se
postupně formuje. Už teď přemýšlím,
co by se mohlo ještě vylepšit nebo
naplánovat, abychom pořád tak pěkně
vzkvétali. Prosím zamyslete se i vy
a napište to do anketního lístku, který
najdete v tomto zpravodaji. Náš pan
starosta se na to těší…
Přeji hezké dny a brzy naviděnou.
Jitka Vorlíčková

POZVÁNKA
JARNÍ ÚKLID OBCE
Kdy: sobota 18. května od 9 hod
Sraz: u nádrže, kde se dozvíte podrobnosti
o průběhu akce.
Nářadí: Prosíme, přineste si vlastní hrábě,
motyky, lopaty, smetáky atd.
Těšíme se na vaši účast, budem
budeme rádi za
omoc.
každou pomoc.

PŘIJĎTE K VOLBÁM
VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Budou se konat ve dnech
pátek 24. května od 14 do 22 hodin
sobota 25. května od 8 do 14 hodin
v sídle Obecního úřadu Zichovec.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům
na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 21. května, případně budou k dispozici ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů obecní úřad
a v den voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena
Informace www.mvcr.cz,
www.kr-stredocesky.cz
Za obecní zastupitelstvo P. Vágnerová
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Dáčov zachráněn!
Po jednom z nejteplejších dnů, které
jsme za tento rok zatím zažili, jsme
si vyšli na procházku. To jsme ale
ještě netušili, že nás to největší horko
teprve čeká v lese.
V sobotu 6. 4. totiž les Dáčov krátce po
západu slunce začal podezřele doutnat.
Na tuto skutečnost nás upozornil starosta,
který se společně s mužskou částí rodiny
Rohlovy vydal na pomoc zichovecké krajině.
Po chvíli se zjistilo, že nejde jen o nevinné
hrátky bilichovských mladíků a všem došlo,

že začíná záchranná akce Dáčovského lesa.
Mezitím, co ženy a děti pečlivě dohlížely na
bezpečnost průběhu celé akce, nejrychlejší
spojky vyrazily s konvemi pro vodu.
Klíčovým se stal moment, kdy přispěchal
na pomoc M. Švajka a s ohněm se popral pomocí hasicího přístroje. Všem se sice trochu
ulevilo, ale až po příjezdu hasicích jednotek
ze Slaného, Klobuk a Panenského Týnce
bylo jasné, že je vyhráno. Poté už zbývalo
jen uhasit žízeň všech zúčastněných občanů,
kteří tímto dokázali, jak jsou pro obec doslova zapáleni.
■
Text Simona Vorlíčková, foto Roman Vorlíček

obec

Jaro

Text a foto V. V. Kýzl

Tak je tady opět ten dlouho
očekávaný čas, začalo jaro. A i když se
probouzí jen pomalu, je již v ovzduší
cítit, že přichází jedno z nejhezčích
období roku.
Jaro může být nejen ročním obdobím, ale bylo i názvem pro různé
politické a společenské události. A tak
lze připomenout „Pražské jaro“ v roce
1968, kdy celá společnost věřila v politické, ale i společenské změny. I „Chorvatské jaro“, byl společenský proces
na přelomu 60. a 70. let dvacátého
století. Můžeme hovořit i o „Arabském jaru“ v roce 2011. Mnozí z nás
znají i pojem „Pražské jaro“, což je
světoznámý hudební festival.
Pro nás všechny nejznámějším jarem je však to každoročně očekávané,
kdy rozkvete celá příroda, kdy začne
koncertovat veškeré ptactvo a kdy se nám všem zlepší nálada. Mám rád tohle období, kdy
vyrazím s foťákem a dobrou náladou do přírody a ulovím pár hezkých obrázků, nejen pro svoje
potěšení. Projdu kolem zichoveckého rybníku, na Samotín a lesem až do Cikánského údolí .
Dovolte mi předložit vám jednu ze svých jarních fotograﬁí „Zichovecké zátiší“, s přáním
všeho dobrého s nastávajícím jarem roku 2019.
■

Kam s nimi?
Jistě není na škodu připomenout si určitá
pravidla nakládání s odpady v naší obci.
V poslední době se několikrát u kontejnerů na směsný komunální odpad objevil
odpad, který tam již na první pohled
nepatří (ani by se do těchto kontejnerů
nevešel).
V jednom případě se jednalo o matrace
a tudíž o velkoobjemový odpad, který je
možné bezplatně odevzdávat celoročně ve
sběrném dvoře nebo vždy na jaře a na podzim při sběru velkoobjemového odpadu do
přistavených kontejnerů.
Do velkoobjemových kontejnerů se odkládá především odpad, který se běžně
nevejde do kontejneru na směsný komunální odpad (dveře, vany, umyvadla, koberce,
lina, matrace, starý nábytek, sedací soupravy apod.). Nebezpečný odpad a elektroodpad také nepatří ani do velkoobjemového
ani do směsného komunálního odpadu
a je možné ho odevzdávat bezplatně do
sběrného dvora. Pokud budou jakékoli věci
(koberce, matrace apod.) uloženy vedle
kontejnerů, naše svozová společnost tento
odpad neodveze. Znamená to přidělanou
práci obecním zaměstnancům, kteří musí
tento odpad odvézt do sběrného dvora do
velkoobjemového kontejneru, což byla
právě v případě výše uvedených matrací
práce za trest, jelikož bylo zrovna po dešti

a tudíž matrace byly pořádně promočené.
Další problém činí ukládání stavebního odpadu u kontejnerů na směsný komunální
odpad. Do černých kontejnerů na směsný
komunální odpad se ukládá pouze odpad
z domácností, který již nelze dále vytřídit,
nikoliv stavební nebo nebezpečný odpad
(dřevotřískové desky, stavební suť, stará
umyvadla, barvy apod.).
„CHUŤOVKA“ JMÉNEM ČOV
Závěrem jsme nuceni zas a znova informovat o problémech při provozu naší obecní
čističky odpadních vod.
Stále se potýkáme s velkým množstvím
hygienických potřeb (zejména dámské
tampony) a vlhčených ubrousků, které
se nemají splachovat, protože se ve vodě
nerozloží. Doputují až do ČOV a které jsme
následně nuceni několikrát měsíčně ručně
vybírat a odvážet do kontejnerů na směsný
komunální odpad.
Nakonec děkujeme všem, kteří se řídí
těmi několika jednoduchými pravidly pro
ukládání odpadů, všem co například do
sběrného dvora odevzdávají zbytky jedlých
olejů a nevylévají je do výlevky. Tím šetří
nejen náklady za provoz ČOV, ale i celou
stokovou síť, která se pak tolik nezanáší.
Více informací o nakládání s odpady najdete
též na webu obce v sekci Odpady.
(www.zichovec.cz).
■
Text Pavel Rohla

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.
5. Třídění odpadu – jsem moderní
a nezapomínám na přírodu, třídím
podle pravidel z letáčku vydaného obcí,
který je umístěn i na sběrném 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.
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 2019
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Kronika
Kroniku obce Zichovec píši od roku
2017 a navázal jsem na Pamětní knihu
obce, kterou sepisoval František Pešula.
Ten ji nedoplňoval žádnými obrázky
a dobovými fotograﬁemi, za to ji psal
velice úhledně a krasopisně.
Rozhodl jsem se tu novodobou kroniku
také psát bez vlepování fotograﬁí, pouze
do ní kreslím a ke každému roku zhotovuji
přílohu, jakousi fotokroniku, která obsahuje všechny vydané zpravodaje a fotograﬁe
z významných událostí příslušného roku.
Počínaje příštím vydáním zpravodaje
budu zveřejňovat zápisy z Pamětní knihy
pana Pešuly, která přináší mnohé zajímavosti z historie obce.
V. V. Kýzl ■

POPLATKY
ODVOZ ODPADU
dospělý s trv. pobytem 700 Kč
dítě do 18 let s trv. pobytem 350 Kč
důchodce s trv. pobytem 500 Kč
rekreační objekt 500 Kč/objekt
PES
1. - 3. pes 100 Kč za každého
4. a každý další pes 2250 Kč
STOČNÉ
osoba s trv. pobytem 1000 Kč
rekreační objekt 500 Kč/osoba
Občané, kteří žijí v Zichovci celoročně,
ale nemají zde trvalý pobyt, mohou
zaplatit stejné částky jako osoby
trvale přihlášené a přispět tím na
úhradu nákladů za služby, které v obci
využívají.
Poplatky lze uhradit na účet obce
č. 26822141/0100 (do zprávy pro příjemce napište příjmení, jméno,
č. popisné), nebo v hotovosti v úředních hodinách OÚ (středa 17-19 hodin).
SPLATNOST
nejpozději do 31. 10. 2019
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Posezení
s výhledem
Pro odpočinek a relaxaci našich
občanů i návštěvníků Zichovce
nechali zastupitelé nainstalovat
dřevěné posezení. Lavičky
se stoly můžete najít na třech
zajímavých místech v obci, vždy
s pěkným výhledem. Posezení
vyrobil a dodal místní truhlář
pan Miroslav Kerner.
Text redakce, foto Hynek Král

kultura

Sedmý obecní ples v pivovaru

Text V. V. Kýzl, foto Pavel Rohla

V letošním roce se konal již sedmý obecní
ples. K tanci i poslechu hrála osvědčená
kapela Timbre Music, správnou atmosféru již od samého počátku plesu navodilo
předtančení skupiny Rocken roll Praha
a Aerobic club Angels Rakovník.

se stala již tradicí, letos hlavní cena zůstala
v Zichovci, ale selátko a zichovecké pivko,
na které jsme se těšili, putovalo za „hranice“
Zichovce.
Všichni se dobře bavili a shodli se na tom,
že na ten ples osmý opět rádi přijdou. ■

Kapela zahrála známé skladby, takže si
taneční páry mohly vybrat klasiku, ale i
modernu, u které se všichni řádně odvázali
a plnili parket po celou dobu konání plesu.
Potkali se zde „stáří“ známí, ale přišli i ti,
kteří byli na plese poprvé. Bohatá tombola

Jak na masopust – tancovačka, nebo průvod masek?
První akcí v roce, bývá u nás ve vsi
tradičně masopust. V původním
smyslu jde o „opuštění masa“.
Masopust pak představoval období
hodování a veselí mezi dvěma postními
dobami. Během něj probíhaly taneční
zábavy a zabijačky.

V letošním roce jsme se místo průvodu ma- našla, hrála skvěle. Všichni se dobře bavili
sek rozhodli uspořádat klasickou vesnickou a tančili do rána. Děkujeme za spolupráci
tancovačku. Jelikož se akce začala plánovat i Rodinnému pivovaru Zichovec.
až začátkem roku, bylo obtížné sehnat vol- Budeme rádi, když se na anketním lístku
ný termín na sále a hlavně kapelu, která má vyjádříte, zda příští rok upřednostníte mačas ve stejný den. Vše ale dopadlo na výbor- sopustní průvod, či opět tancovačku. ■
Text redakce, foto JV
nou, jelikož kapela Dynamit, která si volno
Zichovecký zpravodaj / jaro 2019
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děti & školka

Text a foto Hana Šimonovská

Jak se máme a co děláme?
onemocnění neštovicemi, stále
probíhají plánované akce a práce
v kroužcích jako je keramika, AJ,
rozvoj řeči, příprava předškoláků
k zápisu do ZŠ atd. Navázali jsme
spolupráci se ZŠ v Kvílicích, s MŠ
v Královicích a MŠ ve Dřínově.
Společně budeme uskutečňovat
l V úterý 12. února se celá školka pro- větší akce jako jsou výlety, divaměnila v pohádkový ráj princezen, rytířů, dla, plavání…
berušek, pirátů, vodníků atd. a užili jsme
si karnevalový den.
Co nás čeká dále do konce
l Na jedno únorové odpoledne jsme do MŠ školního roku?
pozvali dětské psychology z PPP Kladno V květnu samozřejmě oslava
na stále probírané téma „Vztek a vzdor „Dne maminek“, jarní focení, nádítěte“a „Školní zralost“. Proběhla velmi vštěva divadelního představení
příjemná beseda spojená s posezením při v Lounech. V červnu „Akademie“
kávě.
k ukončení školního roku a rozl Celý měsíc březen jsme věnovali knihám. loučení s předškoláky, školní
Děti si donesly svou nejoblíbenější knihu výlet do ZOO v Ústí nad Labem,
a každý den paní učitelka z některé něco oslava „Dne dětí“ spojená s cestou za hlepřečetla.
dáním pokladu, a pokud nám to vyjde, tak
l Nyní už se pomalu připravujeme na veli- výlet do Slaného.
konoční svátky. Budeme vyrábět výzdobu,
dárečky a 17. dubna si opět odpoledne s ro- Zápis do MŠ Zichovec se koná
dinnými příslušníky ozdobíme perníčky.
ve středu 15. 5. 2019 od 10 do 16 hodin.
l I přes chřipkové onemocnění, které se Rádi přivítáme nové kamarády a rodiče
nevyhnulo velké většině dětí a posléze mezi nás.
Ani v novém kalendářním roce nezahálíme a hned po vánočních svátcích jsme
oslavili svátek Tří králů. Do školy se po
letních prázdninách chystají čtyři předškoláci z naší MŠ a tak jsme se vypravili
na návštěvu ZŠ v Kvílicích. Děti se mohly
zapojit na dvě hodiny do výuky v 1. třídě.
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Letní prázdniny
Od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 bude naše MŠ
uzavřena. Rodiče našich dětí mají možnost využití provozu v jiných MŠ, s kterými
máme uzavřenou dohodu.
Přejeme vám všem krásné a pohodové dny
plné sluníčka.
Děti a zaměstnanci MŠ Zichovec

různé
Recepty našich babiček
Kynuté koláče
podle babičky Novákové
(asi 45 menších koláčů)

Foto JV

Zachraňte život

Těsto: 500 g hladké mouky,
80 g cukru krystal,
1 kostka droždí,
2 žloutky,
150 ml oleje (nebo máslo),
250 ml mléka,
špetka soli, citronová kůra,
vajíčko na potření
Nádivky: podle chuti – maková, jablková, tvarohová nebo povidlová

obdivovala, jak neztrácejí nervy
a zachraňují ženě život. Střídali se
První pomoc je soubor úkonů, nutných
v masáži srdce a oživování. Bylo to dost
k záchraně života, omezení komplikací
složité, jelikož se vše odehrávalo v úzké
úrazu či náhlého onemocnění. Každý je
uličce, kde je málo místa na potřebné
povinen ji poskytnout, pokud sám není
úkony. Trvalo snad půl hodiny, kdy zachv ohrožení života. Víme vůbec, jak se
ránci bojovali o holý život. Po přistání
první pomoc poskytuje a zda bychom
ženu odvezla sanita do nemocnice a my
raději od nemohoucího neutekli…
měli o čem přemýšlet. Co by člověk dělal,
U nás to začalo o Vánocích nebo vlastně kdyby se sám měl o ženu postarat?
ještě dříve. Vloni v létě jsme letěli na dovoKurz první pomoci jsme si nadělili pod
lenou. Bylo brzy ráno, tak jsme pospávali stromeček a společně s dětmi jsme se na
a vzbudilo nás hlasité volání letušky, něj vydali do Oblastního spolku Českého
která nás upozornila na nouzové přistání červeného kříže v Praze 1. Jmenoval se
z vážných důvodů. Letadlo v momentě na- Čtyři hodiny pro život a utekl jak voda.
bralo směr prudce k zemi a já se, ačkoliv Seznámili jsme se do detailů s činností
jsem ateista, začala pomalu modlit… Rychlé záchranné služby, vyzkoušeli jsme
Přes uličku jsem začala „sondovat“ co si telefonát od ﬁktivní nehody, rozdýchali
se vlastně děje. Situace na palubě letadla jsme Andulu, provedli masáž srdce a stanebyla vůbec dobrá. Po chvíli jsem zjistila, bilizovali raněného.
že neselhává letadlo, ale srdce ženy, která
s námi cestovala na vytouženou dovolenou.
Musím všem tento kurz doporučit,
Na palubě byla lékařka, potápěč jelikož od té doby už nežijeme s pocitem,
a školený palubní personál. Tiše jsem že bychom byli někde zbyteční… JV■

POZVÁNKA
MEMORIÁL
LADISLAVA NODLA
Severočeská pobočka Asociace kuchařů a cukrářů ČR
ve spolupráci s Rodinným
pivovarem Zichovec Vás
srdečně zve v sobotu
25. května na tradiční
gastronomické slavnosti
spojené se vzpomínkou
na mistra kuchaře Ladislava Nodla, který v Zichovci
žil 33 let. V loňském roce,
u příležitosti 10. výročí od
jeho úmrtí, byl na jeho počest odhalen před pivovarem památník „Jablko“.
IH

Necháme vykynout kvásek (droždí
s trochou cukru a vlažného mléka).
Zbylé ingredience přidáme k hotovému
kvásku a zaděláme vláčné těsto. Těsto
necháme vykynout a poté rozdělíme
na malé bochánky. Každý tvarujeme
do placičky, doprostřed dáme kávovou
lžičku tvarohové náplně (tvaroh promíchaný s cukrem a vajíčkem). Okraje zavineme zpátky do bochánků a necháme
je dalších 20 minut kynout.
Poté vytvarujeme koláčky, okraje potřeme rozšlehaným vajíčkem a plníme
nádivkou (makovou, jablkovou, tvarohovou nebo povidlovou), posypeme
drobenkou (hrubá mouka, cukr, trochu másla).
Koláčky pečeme ve středně vyhřáté
troubě. Dobrou chuť.

Zichovecký zpravodaj / jaro 2019
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sport & hobby

Rybáři otevírají další sezonu
Uteklo to jako voda – nedávno jsme se
loučili s rybářskou sezónou 2018 a nyní
je čas otevřít tu následující. Snad nám
letos nebude voda v rybníce tolik chybět
jako vloni, třeba i díky novým dubovým
dlužím ve stavidle.
Letos rybník zamrzl jen krátce a tak
únorová brigáda s tradičním programem
ořezání stromů proběhla bohužel jen ze
břehu a při skoro jarním počasí. Došlo
konečně i na odtokový kanál přelivu, který

už byl značně zarostlý. Ještě jednou velké
PRO ZÁJEMCE
díky všem brigádníkům nerybářům, kteří
RYBÁŘSKÉ LÍSTKY
nám hodně pomohli. Zmíněný kanál letos
Štěpán
Vachek, tel.: 602 129 315
ještě chystáme vyčistit od nánosů bahna
a náletů, jinak je rybník v poměrně dobré
REZERVACE RYBÁŘSKÉ BAŠTY
kondici a my zichovečtí rybáři doufáme, že
Zajistíte si ji přes webovou stránku
nám zbyde dost času na relax při rybařině.
stepan-vachek.reservio.com
Letos nás navíc čeká již 5. ročník Zichoveckého carp maratónu Z24 (7-8. června).
A taky už téměř tradičně připravíme přejeme všem sousedům, ať si ho užijí každý
na prázdniny minimálně jeden dětský kurz. po svém, na zahradě nebo třeba na kole.
Nyní je ale teprve čerstvé jaro, takže A rybářům – úspěšné první rybaření! ■

ZÁVODY
„ZICHOVECKÁ 24“
CARP MARATHON ZICHOVEC
Přihlášení týmů
a losování stanovišť:
pátek 7. 6. v 17 hodin
Start: pátek 7. 6. v 18 hodin
Konec: sobota 8. 6. v 18 hodin,
zdolávání ryby může být dokončeno
i po časovém limitu
Propozice závodu
až 8 lovných míst po 2 účastnících
● vítězí dvojice s největší ulovenou
● váhou celkem
● cenou je Putovní pohár Z24
● vyhlášení vítězů: sobota cca v 19 hodin
● po vyhlášení volná zábava a rybaření
●

Text Štěpán Vachek, foto Pavel Rohla
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Text Štěpán Vachek, foto Roman Vorlíček

jídlo & pití

Na kole dětem
V letošním roce bude Zichovec
potřetí (po roční přestávce) hostit
účastníky charitativní cyklotour
Na kole dětem.
31. května po 16 hodině je
v Zichovci na Nové Návsi plánován
dojezd druhé etapy závodu, který
v letošním roce startuje 29. května
v Aši a končí po 1291 kilometrech
ve Znojmě. Etapovými městy
(obcemi) jsou zmíněný Aš, Sokolov,
Žatec, Zichovec, Úvaly, Veliny,
Jeseník, Ostrava, Kroměříž,
Hodonín, Brno a Znojmo.
Celá akce je zaměřená na podporu
onkologicky nemocných dětí,
především na zajištění rekondičních
pobytů, které usnadňují dětem
a jejich rodičům překonávat
traumata způsobená těžkou nemocí.
Obec Zichovec přispívá na
tuto akci každoročně sumou
10 tisíc Kč a budeme, stejně jako
v minulých letech, oslovovat
také místní a spřátelené ﬁrmy
a občany s prosbou o podporu této
smysluplné aktivity.
Pro vaši informaci – zakladatel akce,
Josef Zimovčák, který jede celou
trasu na „kostitřasu“, odvezl v roce
2017 ze Zichovce šek na 126 500 Kč.
Byla to celkově nejvyšší částka
a ještě k tomu z nejmenší „etapové“
obce na trase. Pro potenciální dárce
budou podrobnosti zveřejněny
na obecních webových stránkách
začátkem května.
IH ■

DOBROVOLNICKÁ AKCE
ZÁCHRANA STUDÁNKY
V CIKÁNSKÉM DOLÍKU
Sháním pomocníky na opravu rozpadlé
studánky nedaleko chatiček směrem
k Cikánskému dolíku.
Akce je schválená od správce lesa pana
Suchého, který slíbil zajistit materiál
(dřevo) a také na opravu dohlédne.
Takže už stačí několik dobrovolníků
a najít vhodný termín během léta.
Zájemci o pomoc napište SMS na tel.
602 129 315 nebo mi dejte jen vědět až
se potkáme.
Předem díky
Štěpán Vachek.
Zichovecký zpravodaj / jaro 2019
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fotbal

SK Zichovec v novém kabátě
Vážení fanoušci fotbalu, občané a přátelé Zichovce, dovolte mi, abych vám přiblížil
současné dění ve fotbalovém klubu SK Zichovec. Tento článek se bude týkat hlavně
mužské části tohoto týmu (muži „A“ i „B“). Jak již většina z vás ví, v sezóně 2017/18
se slavil postup do okresu. To jsme se všichni radovali. Nyní však zažíváme opačné
pocity než v minulém ročníku a s tím se chceme poprat.
V době psaní článku má za sebou „áčko“
první dva mistrovské zápasy a vždy odešlo
z hřiště se vztyčenou hlavou (prohra
s prvním týmem Velké Přítočno 2:1 a drtivá výhra v derby s Pozdní 4:1!). „Béčko“
začalo stejně jako „A“ tým domácí prohrou
1:2 s rezervou Velkého Přítočna. To ale
není to, o čem chci v tomto článku psát.
Rád bych vám přiblížil, co všechno se
v týmu (SK Zichovec) a jeho okolí v zimní
přestávce událo.
Ač je zimní pauza dlouhá, my jsme jí
neprodlužovali a již 12. 01. 2019 jsme absolvovali zahajovací trénink zimní přípravy.
Brzké zahájení přípravy na jaro mělo jediný cíl, a to setrvání v okresním přeboru.
Musím s potěšením konstatovat, že účast
na trénincích v přípravě byla vždy uspokojivá a většinou v počtu nad 12 hráčů. Po
mých fotbalových zkušenostech (jsem

nejstarším aktivním hráčem v SK) musím
zvednout palec a všem klukům poděkovat.
Dále chci poukázat na úspěšně zvládnuté soustředění ve Mnetěši, kde si někteří
hráči sáhli opravdu až na dno svých sil
a při nočních debatách o politické situaci
utužovali kolektiv. V neposlední řadě, jak
už tomu v přípravě bývá zvykem, absolvovali hráči SK 4 přípravné utkání. Ne vždy
se vedlo podle představ, ale díky tomu
jsme zjistili, kde nás bota tlačí a v čem se
nám daří. Na co nechci zapomenout je
poděkování trenérům Michaelovi Hartmanovi a Lukáši Vokřálovi za „profesionalizaci“ přípravy fotbalového týmu Zichovce. Není věci, která by v rámci přípravy
šla dolů. Oba kluci byli snad na každém
tréninku a vždy perfektně připraveni.
Jako další krok kupředu hodnotím
nákup jednotných teplákových souprav

Rozpis zápasů SK Zichovec – jaro 2019
23.3.
30.3.
7.4.
13.4.
20.4.
27.4.
5.5.
11.5.
18.5.
25.5.

D O S P 4L Í A

ve Velkém Pâíto«n³
PozdeÒ
v ,ernuci
Velvary B
v Kro«ehlavech
Švermov
na Slovanu Kladno
Zvolen³ves
v Bušt³radu
v Brandýsku

1.6.
Novo Kladno
8.6. v Lidicích
15.6.
Zlonice
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SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO

15:00
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

SO
SO
SO

17:00
17:00
17:00

(Utkání se soupeři na tmavém pozadí se hrají doma)

D O S P 4L Í B
31.3.
7.4.
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.
12.5.
19.5.
26.5.

Velké Pâíto«no B
ve Slat³
,ernuc B
v Pleteném Újezdu
Tâichovice
v Neum³âicích B
Pchery
v Zákolanech
ve Vinaâicích B

2.6.
Druāec B
9.6. ve Zlonicích B

pro oba mužské týmy. Na tyto stejnokroje
si přispíval každý hráč polovinou ze svého
a druhá půlka šla z kasy klubu. Věřte mi,
to se na zápasy hned jezdí jinak – jako
opravdový tým. Přeci jenom chceme dělat
reklamu nejen sobě, ale hlavně Zichovci.
Jestli se ptáte, zda je to všechno, tak není.
Někteří si již všimli, že jsme se jako tým
zapojili do revitalizace hřiště a jeho okolí.
Za přispění obce Zichovec a drobných darů
hráčů jsme mohli realizovat nové nátěry
zábradlí, tribuny, broušení a nátěr lavic
na tribuně a stolů vedle hřiště. Tím to ale
nekončí, v plánu máme dokončení nátěru
zábradlí, nátěr brankových konstrukcí,
spravení/výměnu sítí za bránami a výměnu
pletiva za střídačkami. Největším snem
ale zůstává přeměna tréninkové plochy na
víceúčelové sportoviště s umělou trávou,
ale o tom až jindy.
Celý tým a lidi kolem něj v zimě pořádně
mákli a já věřím, že se vše zúročí. Také
věřím, že nás přijdete podpořit, budete na
naší straně, i když se nebude dařit a my
vám dokážeme, že nejsme jen banda kluků,
kteří se bezhlavě honí za balónem. Držte
nám palce a SPORTU ZDAR!
■
Text a foto Petr Pivoňka

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

NE
NE

17:00
17:00

24.3.
31.3.
6.4.
14.4.
21.4.
28.4.
4.5.

DOROST

v Mníšku pod Brdy
Slovan Kladno
v Pavlíkov³
Kro«ehlavy
ve Švermov³
³ice
na Novo Kladno
volno
19.5.
Velvary
26.5. v Klí«anech

NE
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE

10:00
11:00
13:30
11:00
10:15
11:00
10:15
11:00
11:00
11:15

2.6.
Kralupy 1901
9.6. v Tuchlovicích
16.6. Klecany

NE
NE
NE

11:00
10:15
11:00

23.3.
31.3.
6.4.
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.
11.5.
19.5.

st. ~ Á C I

v Kro«ehlavech
HostouÒ
v Unhošti
Lib«ice
ve Vinaâicích
Lhota
v Rakovníku
ve Sme«n³
Brandýsek
volno
29.5.
Tuchlovice
2.6.
Hrdlív
9.6. ve Stehel«evsi

SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
SO
NE

13:00
9:00
10:15
9:00
10:15
9:00
10:00
10:15
9:00

ST
NE
NE

17:00
9:00
14:00

různé

Nájemní bydlení Nový Dvůr
V letošním březnu se do nových bytů začali stěhovat první
nájemníci. Byty jsou již kompletně zařízeny, domy jsou
zkolaudovány, mají přidělená čísla popisná, dokončují se
chodníky a vše již spěje do ﬁnále.

ANKETA – Napište, zajímají mě Vaše názory
Vážení Zichováci, rád bych znal Vaše nápady a návrhy, co v naší obci
změnit, co dělat jinak, co naplánovat do budoucna apod. Napište mi,
co Vás trápí nebo co Vás v poslední době potěšilo.

Finišují také práce na zděném domu „Myslivec“, v zahradě budou ještě realizovány příruční sklady na nářadí a dřevo, vyvýšené
záhony a zbývá také osázet květinové ostrůvky před vstupy.
Stavby byly realizovány sice s mírným zpožděním, ale ve ﬁnále
odpovídají představám a co je hlavní, noví nájemníci jsou s novým
bydlením velmi spokojeni. Celkem bylo postaveno šest bytů ve
dvojdomcích a dokončují se i dva byty ve zděném objektu. Všechny
byty jsou již obsazeny nebo zamluveny.
Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se na provedení díla
podíleli a podílejí. Sousedům děkuji za trpělivost se stavbou
a všem, kteří se do bytů nastěhovali nebo nastěhují, přeji, aby se
jim v „Novém Dvoře“ dobře žilo.
Text a foto IH■

Tuto výzvu považujte za stále otevřené dveře k naší vzájemné komunikaci a jestliže máte něco na srdci, co nejdříve to hoďte na papír (třeba na tento) a do schránky obecního úřadu, či naťukejte do
e-mailu a pošlete na adresu starosta@zichovec.cz. Děkuji za důvěru
Roman Vorlíček, Váš starosta

✂
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Inzerce & info

UPOZORNĚNÍ
SÁČKY NA PSÍ EXKREMENTY
V průběhu března byly nainstalovány sáčky na psí exkrementy
na čtyřech křižovatkách (na Samotíně, k fotbalovému hřišti,
u kaple, k Hořešovičkám). Další sáčky najdete u rybářské bašty,
kam je v minulosti zakoupili rybáři.
Použití sáčku:
V sáčku je rozložená kartónová lopatka, která po vytvarování
podle vyznačených skladů slouží pro sebrání exkrementu ze
země a jeho vložení do sáčku. Znečištěný sáček lze odložit do jakéhokoliv odpadkového koše, neboť tento odpad není zařazen
do kategorie nebezpečných odpadů a lze ho ukládat na skládku
s ostatním odpadem.
Naší snahou je pomoci občanům a návštěvníkům obce, kteří
se zde procházejí s pejsky, aby snadněji udržovali čistotu v obci.
Věříme, že většina zodpovědných pejskařů tak již činí.
Za obecní zastupitelstvo P. Vágnerová

Čarodějnice

POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY

30. 4. 2019 se sejdeme
v 17.hodin u rybníka
a společně upálíme čarodějnici.
Značka: Najde se nějaká?
K tanci a poslechu zahraje
kapela A-TAK.

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
NÁVRHY, ÚDRŽBA A REALIZACE ZAHRAD

Tel.: 606 376 630 ■ www.hykra.cz ■ hynekkral@hykra.cz

Letošní vymetání komínů
Uskuteční se v sobotu 14. září bratry Strejcovskými,
za zachování loňských cen:
300 Kč za 1 komín, a za každý další 200 Kč.
Svůj zájem (včetně č. p. a počtu komínů) nahlaste
nejpozději do konce srpna Jiřině Koudelové, č.p. 11,
tel. 721 455 421, e-mail Jirule.K@seznam.cz.

Víte že… ?
Při vyjížďkách na kole, nebo pokud náhodou zajdete se svým mazlíčkem trochu
dále, směrem po „vápence“ mírně vlevo,
nemůžete minout velký tajemný kříž.
Už dlouho si lámu hlavu, co ten kříž
znamená, jestli je to nějaký pomník, nebo
co to vůbec znamená? Dnes už vím, jak
to celé bylo a rád bych se s Vámi o tuto
informaci podělil.
Místo zvané „U červeného kříže“ je
spojené s tragickou událostí, která se
stala jednoho mrazivého zimního dne.
Les pokrývala vrstva sněhu a nastal
ideální čas pro šetrnou těžbu dřeva.
Vzhledem k promrzlé půdě nevznikají při
přibližování erozní rýhy a stromy jsou náhodou chytily i jeho svršky a oba tak
v době vegetačního klidu. Tento čas je uhořeli. Na jejich památku zde stojí
ideální k likvidaci těžebních zbytků for- „Červený kříž“.
mou pálení, což zajišťovali dva dělníci. Teď víte, jak to celé bylo a možná je dobře
Jeden svou neopatrností spadl do ohně vědět o věcech víc než jen to, že jsou. ■
Text a foto Roman Vorlíček
a jeho zateplený oděv vzplál. Kolega mu
hned přispěchal na pomoc, ale nešťastnou Zdroj: informační tabulka na rozcestí U tří Pánů
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