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Foto Orchis ﬁlm
Milí Zichováci,
zájem nás přesvědčil, že jdeme správnou naši práci. Jen tak můžeme něco změnit
prázdninový provoz obecního úřadu je cestou. Proto jsme se rozhodli přistoupit v našem přístupu, anebo realizovat to, co
minulostí, nyní už jsme opět připraveni k prvnímu kroku a objednali jsme pro- Vás zajímá. Dnes sám vidím, jak není jedvyslechnout Vaše přání v obvyklých jekt a vyřízení stavebního povolení, což noduché v některých případech rozhodúředních hodinách a to každou středu od by mělo být hotové do konce ledna 2020. nout a není vždy všechno jen černobílé.
17. do 19. hod. Během letních prázdnin byl Dále chceme tuto investici sloučit s naším Proto každého občana, který se na nás
provoz obecního úřadu omezený a nebyla druhým významným projektem, kterým zastupitele s čímkoli obrátí, rád přivítám na
žádná oﬁciální jednání zastupitelů, ale je intenziﬁkace ČOV a pokusit se společně obecním úřadu a se zájmem ho vyslechnu.
i tak se nám povedlo uskutečnit několik získat dotaci ze Státního fondu životního
Na závěr chci poděkovat všem občanům,
důležitých úkolů.
prostředí. Vyhodnocení naší žádosti by kteří přispěli na realizaci Aleje Republiky.
Odstartovali jsme projekt rozšíření mělo být známé na jaře 2020. Pak budeme Celkem se od občanů vybralo 48 000 Kč,
kanalizační a vodovodní přípojky umět odpovědět na otázku „co nás to bude z celkové výše 514 000 Kč. Obzvláště za
k chatičkám, dále jsme během prázd- stát a jak budeme celý projekt ﬁnancovat“. celou obec děkuji Janě a Ivanovi Husánin zahájili jednání s novými stavebníky
Ani jsme se nenadáli a už má nové zastu- kovým, který celý projekt doﬁnancovali.
dalších dvou rodinných domů a v nepo- pitelstvo rok práce za sebou. Často se mě Tímto všechny občany zvu na slavnostní
slední řadě jsme načerpali nové síly pro občané ptají, jak se mi starostuje. Musím odhalení pamětní desky naší společné aleje,
další práci na obecním úřadě.
přiznat, že samo to nejde, ale díky spolu- které se bude konat symbolicky 28. října
Nejprve krátce o připojení našich práci mezi zastupiteli to funguje skvěle. 2019 v 16 hod.
„chatičkářů“ na kanalizační a vodovodní Docházka je za první rok skoro stoprocentDěkujeme za Vaši podporu a držte nám
obecní přípojky. V první polovině roku ní a stanovené cíle se nám daří zdárně plnit. palce v našem druhém volebním roce.
jsme oslovili majitele chatek s nabídkou vyAle důležitá je spokojenost Vás, našich Krásné babí léto všem přeje
budovat zmiňované přípojky. Nadpoloviční občanů. Chtěl bych znát Vaše názory na
Roman Vorlíček, starosta

Milí sousedé,
právě jsem se dozvěděla, že se
na Zichovci narodila Markétka
Širmerová. S novým vydáním
zpravodaje, přišel nový občánek.
Jestli bude Markétka akční jako její
maminka, mohla by nám za pár let
napsat také nějaký příspěvek. Zatím
jí maminka může přečíst Pohádku
o rozloučení s prázdninami, kterou
nám napsal pan Jirát. Já pevně věřím,
že tento příspěvek není jeho poslední.
Děkuji i dalším autorům článků,
např. Štěpánu Vachkovi, který nám
kromě receptu jak se zbavit octomilek,
zorganizoval brigádu na opravu
studánky v Cikánském dolíku a podílel
se i na dalších projektech v obci.
Přeji krásný podzimní čas a těším se
na další Vaše příspěvky.
Jitka Vorlíčková

Nová miminka
Jsem moc ráda, že vám můžu představit tři nejmladší obyvatelky Zichovce.
První slečna se narodila v květnu
Kristýně a Honzovi Husákovým
a jmenuje se Viktorka (1). V srpnu přišla
na svět slečna Jolanka (2), která se
narodila Kateřině a Petrovi Valouškovým.
Úplně nejmladší je Markétka (3), která
se narodila v září Andree a Davidovi
Širmerovým. Gratulujeme šťastným
rodičům a přejeme hodně zdraví. JV ■
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Vítání občánků
V sobotu 13. dubna 2019 proběhlo
v salonku Zichoveckého pivovaru slavnostní vítání občánků naší obce.
Tuto tradici jsme u nás založili před
jedenácti lety a za tu dobu bylo přivítáno
více než dvacet dětí.
Všechny nás těší, že si rodiče Barunky,
Josefa a Benjamína vybrali Zichovec jako
místo, kde budou vychovávat svoje děti.

Po krátkém přivítání rodičů, dětí a hostů
byl každý z nových občánků představen
v krátkém medailonku. Mohli jsme se
dozvědět původ a význam jejich jmen,
jakou cestu jim možná předurčí měsíční
znamení nebo kdo ze slavných osobností se
narodil ve stejný den. Aby měli děti a jejich
rodiče vzpomínku na tento slavnostní den,
byl pro ně připraven pamětní list a upomínkový dárek.
■
Text Petra Vágnerová, foto archiv obce

obec

autor Kamila Kučerová

Úprava svahu u rybníka ﬁnišuje
Řešení erozí poškozeného pravého břehu
rybníka se diskutovalo poměrně dlouho,
protože názorů na řešení bylo více a návrhy z odborných posudků byly finančně
nákladné pro obecní rozpočet. I rozptyl návrhů byl poměrně široký „od nedělat nic“
po zmíněné drahé technické protierozivní
opatření. Nakonec zvítězilo řešení, které
doufáme, že bude správným kompromisem
z pohledu finančního, technického, ale
i účelnosti pro obec a krajinou tvorbu.
Začalo se očištěním ujeté části svahu pro
možnost pohybu techniky, na které v květnu
navázalo odborné zarovnání svahu tak, aby
zanikly hluboké trhliny odtrženého svahu
a byl zajištěn rovnoměrný odtok dešťové
vody směrem k rybníku. Několik letních
bouřek prověřilo, že tato fáze proběhla
úspěšně a lze pokračovat dále. Terénní
úpravy byly provedeny maximálně šetrně
tak, aby respektovaly přirozený tvar posunutého svahu, který byl již několik roků
poměrně stabilizovaný. Vzniklý profil je
poměrně rozmanitý a po osázení by měl být
zajímavý nejen pro pohled člověka, ale i pro
život drobného zvířectva a ptactva. Některé
vzrostlé keře se podařilo naštěstí zachovat
včetně rákosu, který roste na přirozeně
zamokřené části svahu. Neporušená část
svahu směrem k hrázi zůstává v původním
stavu bez zásahu.

Byl zpracován jednoduchý projekt osázení, který posloužil jako dokumentace
žádosti pro získání nadačního příspěvku
v rámci Grantového programu ŠKODA
STROMKY („za každé prodané auto jeden
vysazený strom“). Tento příspěvek obec
úspěšně získala a to ve výši 54 tisíc korun.
Takto bude možné vysázet 27 listnatých
stromků podle vypracovaného projektu.
Půjde o lokálně původní dřeviny a jejich
rozmístění by mělo být vhodné jak pro
relaxaci malých i velkých obyvatelů obce,
tak i jako úkryt a místo pro klidný život
drobných zvířat v prostoru mezi obcí
a zemědělskou půdou. Snahou je vytvořit

místo nenáročné na údržbu (sekání),
které umožní symbiózu člověka a ostatní,
dnes víc a víc ohroženou faunou.
Poslední fází, která nás čeká, je vlastní osázení stromky a osetí plochy. Na
stole je záměr tuto poslední fázi zorganizovat jako dobrovolnickou akci, kdy
každý může přispět nejen rukama, ale
i společně dotvořit detaily této části
obce. Více k této fázi bude projednáno
na veřejné schůzi v září a na následujícím
zastupitelstvu. Dík za pomoc při čištění
okolí rybníku patří panu H. Leflerovi
a P. Kučerovi, za vypracování projektu
paní K. Kučerové a za dotace Š. Vachkovi
a L. Kratochvílové.
Text Š. Vachek, foto archiv obce.
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Stanislav Berkovec při předání knihy
„Zichovec Tenkrát a dnes – generálmajor
Jiří Hartman“ Donaldu Andersonovi,
baronu ze Swansea

Text Standa Berkovec, foto Michal Marčík a archiv V. V. Kýzla

Zichovec ve Sněmovně lordů
Poprvé se mluvilo o Zichovci ve Sněmovně
lordů Parlamentu Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska před
třemi lety, při návštěvě delegace výboru
naší poslanecké sněmovny. Tehdy jsem
se poprvé setkal s charismatickým
Donaldem Andersonem, baronem ze
Swansea, členem meziparlamentní
skupiny přátel České republiky a velkým
přítelem naší země.
Jeho pozdrav naší zemi a uznání našim
letcům, kteří bojovali v perutích RAF v bitvě
o Británii a dalších leteckých bitvách, jsem
tehdy tlumočil ve Slaném, kde jsme odhalili
pamětní desku našim letcům – rodákům.
A také v Zichovci, kde v té době pan starosta,
a nadšený patriot Ivan Husák připravoval
realizaci velkorysého památníku veliteli
310 stíhací perutě RAF generálmajorovi
Jiřímu Hartmanovi. A dalšímu kamarádovi
a nadšenci, Václavu Valeriánu Kýzlovi, který
v té době sbíral archivní materiály pro jednu
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ze svých mnoha knih. Tentokrát pro publikaci
věnovanou Zichovci a generálmajorovi Hartmanovi, který měl právě zde prarodiče.
Tehdy před třemi lety jsme v Londýně
navštívili kromě parlamentu také pomník
obětem bitvy o Británii a já jsem s pomocí
našeho velvyslanectví po dvou dnech pátrání
objevil nenápadný civilní dům na Bayswater Road W2 s nenápadnou pamětní deskou.
Dům, ve kterém byli připravováni a školeni
naši parašutisté pro operaci Anthropoid.
Díky Václavovi, který mi velkoryse poskytl
prostor v knize, se v publikaci objevila i fotografie barona Donalda Andersona spolu s fotografií z našeho setkání, doplněná textem.
V té době jsem netušil, že v květnu
letošního roku budu mít tu čest vést delegaci
stejného výboru sněmovny opět do obou komor Parlamentu UK. A tak jsme se 15. května
letošního roku ocitli před 1 Parliament St,
Westminster, London SW1A 2JR. Čekala
nás prohlídka obou komor britského parlamentu, jednání s poslancem Hilary Bennem,

předsedou Výboru pro vystoupení VB z EU,
kterého se účastnil také velvyslanec ČR ve
Spojeném království Libor Sečka. Měli jsme
možnost prohlédnout si obě komory parlamentu a sledovat v nich interpelace. Na oběd
ve Strangers Dining Room nás po jednání
pozval poslanec Tom Brake. (Později jsme se
dozvěděli, že pozvání na oběd na této úrovni
setkání je zde velmi nadstandardní.) Čekala
nás ještě schůzka s Matthewem Hamlynem,
zástupcem Zahraniční kanceláře, a také
dalším odborníkem na volební systém ve
Spojeném království. Odpoledne nás čekalo
setkání, na které jsem se těšil nejvíc – jednání
s Donaldem Andersonem of Swansea.
Setkání s baronem Andersonem bylo víc
než přátelské. Srdečně mě objal, srdečně
uvítal také členy naší delegace. A když jsem
mu v závěru našeho jednání ukázal knihu,
napsal mu kaligraficky osobní věnování
a tlumočil pozdravy od autora Václava Kýzla
a také od Ivana Husáka, měl velikou radost.
Kdyby nebyl nejdéle sloužícím poslancem
parlamentu (celých 34 let!) řekl bych, že měl
„radost jak malej kluk“! Vyprávěl jsem mu
také o památníku Stín v Zichovci. Pozval
jsem ho jménem našeho výboru na oficiální
návštěvu do poslanecké sněmovny s tím,
že pokud přiletí do Prahy, musí navštívit
také Královské město Slaný, památník
Stín a ochutnat zichovecké pivo. Kniha
Václava Kýzla velmi zaujala i velvyslance ČR
v Londýně pana Libora Sečku a jeho tajemníky Janu Čechlovskou a Ondřeje Hovádka,
takže je mojí milou povinností pomoci
připravit a spolufinancovat druhé rozšířené
vydání. Vzbudila zájem také v našem krajanském spolku v Londýně i u mých kolegů
ze sněmovny.
V těch několika málo volných hodinách
našeho nabitého pracovního programu jsme
také navštívili Muzeum Churchill´s War
Rooms na Clive Steps, King Charles St.,
London SW1A 2AQ. Odtud, z podzemního
bunkru v základech budovy, řídil v době bombardování Londýna nacisty chod anglických
vojenských a obranných operací premiér
Winston Churchil a jeho vláda. No, a protože
jsme si právě v těchto dnech připomněli
77. výročí operace Anthropoid, položil jsem
s kolegy Miloslavem Roznerem a Michalem
Marčíkem také květiny u nenápadného domu
na Basewater Road W2. Jsem totiž – stejně
jako hrdí Britové – přesvědčen o tom, že naši
historii bychom neměli zapomínat. A také
jsem moc rád, že mí přátelé v Zichovci mají
stejný názor. Názor, který naplňují nejen
slovy, ale také skutky.
■

obec

Pietní místa Slza
a rybník Krahulík
V zimě 2017 jsme Vás informovali
o záměru vybudovat nový hřbitov „Slza“
a rybník „Krahulík“. Pro pietní místo byl
vybrán pozemek na horizontu nad Zichovcem, s dalekými výhledy, ve volné krajině
a přitom na dohled od obce, dostupný
pěšky. Místo pro rybník potom pod lesem
na Samotínském potoce.
Od začátku jsme věděli, že samotná ová obvyklá lhůta pro projednání a vydání začít v druhé polovině roku 2021. U rybníka
realizace bude záviset na vstřícném „Územního plánu“ (bez opětovného pro- „Krahulík“ je samozřejmě další podmínkou
přístupu sousední obce a věděli jsme také, jednání návrhu) je cca 12-18 měsíců. Lze souhlas všech vlastníků pozemků, případně
že bude nezbytné projít zdlouhavým pro- předpokládat, že pokud bude do měsíce výměna či odprodej (pronájem) ploch pod
cesem změny územního plánu obce Žerotín. předložena zastupitelstvu Žerotína ke sch- budoucím rybníkem.
První krok jsme po vášnivé debatě na válení „Průvodní zpráva“ a všechny další Pro úplnost uvádíme, že součástí navrhoVeřejné schůzi v Žerotíně zvládli. Druhý, kroky proběhnou hladce, tak nový územní vané změny ÚP je také legalizace hřiště
a to změnu územního plánu, máme i po plán vstoupí v platnost někdy v průběhu SK Zichovec, změna pozemku současné
dvou letech stále nedořešený. Dnes jsme roku 2021. Je téměř jisté, že do té doby skládky na konci obce na stavební pozemek
u tzv. „Průvodní zprávy“, kterou zpraco- budeme mít projekty zpracovány a projed- a vybudování rozhledny na nejvyšším místě
vává odbor územního plánování MÚ Louny. nány s veřejností, a pokud budeme počítat lesního pozemku nad Cikánským dolíkem
Je známo, že odbory ÚP jsou od 1. 1. 2018 se standardní lhůtou stavebního řízení, tak směrem k Žerotínu – viz obrázek.
■
všude přetížené, a je také známo, že celk- realizace obou zmíněných akcí by mohla
Text Ivan Husák foto Orchis ﬁlm

Pivo pod hvězdami
Jak už to tak obvykle bývá, myšlenka
zorganizovat ukázku amatérské astronomie a poskytnout zájemcům možnost vidět
objekty noční oblohy se zrodila u piva.
Tak proč nezkusit spojení astronomie
a dobrého piva?
6. září 2019 ve večerních hodinách se na
prostranství u pivovaru začaly objevovat
první dalekohledy, montáže a další kusy
techniky, které se běžně na louce nevidí.
Počasí nakonec neumožnilo pohled na
noční oblohu. Ovšem ani oblačnost
nezabránila tomu, aby se kolemjdoucí
podívali na 65 kilometrů vzdálený Bezděz.
Porovnání toho, co je možné vidět na
vlastní oči a jak to „vidí“ speciální kamera,
bylo pro mnohé překvapující. Další zajímavou ukázkou byla komunikace s družicemi
a přenos satelitních obrázků přímo do
počítače. Po setmění se všichni přesunuli

do blízkého salónku a pokračovalo se
v ukázkách astrofotograﬁí a v debatě až
dlouho do noci. Výdrž účastníků byla obdivuhodná a zvídavých dotazů bylo hodně.
Uvolněnou a přátelskou atmosféru celé
akce podporovalo nejenom skvělé zichovecké pivo, ale i samotní účastníci. Prostě
když se sejde správná parta lidí, ani špatné
počasí nevadí. „Pivo pod hvězdami“ má za
sebou slibný začátek. A snad je to začátek
jedné velmi příjemné tradice. Doufejme, že
už za příznivějšího počasí se uskuteční
další veřejné pozorování, které plánujeme
ještě do konce letošního roku. Termín dohodneme běžným způsobem, takže buďte
na příjmu.
Celá akce se udála díky podpoře Rodinného pivovaru Zichovec. Astronomickou
techniku poskytl a ukázky prováděl, již
brzy obyvatel Zichovce, Marek Streicher
a kolega Petr Pakr z Hradečna.

Kniha Tenkrát a dnes –
– prosba o spolupráci
Vážení čtenáři, do konce letošního roku
bych chtěl vydat ve své edici Tenkrát
a dnes knihu s podtitulem „V historické
fotograﬁi“. Získal jsem zhruba 1 900 archivních fotograﬁí obcí, o kterých jsem
již napsal, nebo plánuji knihu vydat. Do
prvního dílu této knihy bych chtěl zařadit
i historické fotograﬁe Zichovce a proto
bych Vás chtěl požádat, zda byste mi poslali jakékoliv historické fotograﬁe obce
Zichovec. Je možno buď oskenované poslat
na email: vaclav.kyzl@seznam.cz nebo
mi je předat v obálce, kam napíšete, kolik
kusů jste mi zapůjčili, skenování provedu
v tiskárně a do dvou dnů Vám fotograﬁe
v pořádku vrátím. Děkuji s úctou
Václav Valerián Kýzl

Text Marek Streicher, foto IH
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Obnova studánky
Ti, kteří se rádi toulají v lesích v našem
okolí, jistě znají unikátní území Cikánského dolíku a asi vědí i o studánce na
Samotínském potoce mezi žerotínskými
chatičkami a vlastním Dolíkem. Studánka, resp. její ochranná stříška, se rozpadla a nefungoval odtok přes lesní cestu.
Chodíváme tudy téměř každý týden na
procházku se psem a bylo nám studánky
líto. Aktuálně, kdy voda získává zase na ceně
a vážíme si každého deště, je každý zachovalý pramen dar. A tak od myšlenky nebylo
k činu daleko a došlo na dobrovolnickou výzvu k akci zmíněnou v minulém vydání zpravodaje. Našlo se dalších pár nadšenců, po
schválení a konzultaci se správcem lesa Pavlem Suchým jsme v červnu akci zrealizovali.
Starou konstrukci stříšky jsme kompletně
odstranili včetně staré výdřevy odtoku.
Z místního dubového dřeva dodaného
Pavlem je postavená nová robustní a snad
i vkusná stříška. Do země jsme zabudovali
nový odtok a přikryli ho podlážkou i pro
snadnější přístup. To vše se povedlo jen za
jeden den a co nejšetrněji tak, aby pramen
nebyl rekonstrukcí zničen.
A tak chci touto cestou moc poděkovat
všem účastníkům – Tomášovi a Martině
Ebertovým, Jitce a Romanovi Vorlíčkovým,
Lucce a Pavlovi Rohlovým s dětmi, Pavlovi
Suchému nejen za materiál, Ivanovi Husákovi a Milanovi a Davidovi Širmerovým za
půjčení techniky, a hlavně mé ženě Monice,
že ty mé neustálé nápady na zlepšování
stále podporuje.
■
Fotodokumentace akce je umístěna na webu
obce (oddíl 2019) a byla aktualizována fotka
na Mapy.cz, hledejte cikánské údolí – studánka.

Text a foto Štěpán Vachek
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odpady

Příběh od popelnic

práci odpady roztřídit a nezřídka přinesou pytle, na rozdíl od oranžových (dotovaných
svůj roztříděný odpad ve svých modrých, obalovou společností), kupuje od svozové
Během tohoto roku se mi při obsluze
černých či jinak barevných pytlech? Nejdříve společnosti a to zejména pro usnadnění
sběrného dvora již celkem třikrát naskytl
jsem si myslel, že se tak stalo jednou omylem. třídění v domácnostech. Nehledě na to, že
pohled, který mě nejdříve zarmoutil
Jenže krátce nato jsem v černém kontejneru bioodpad nebo suť, která se nedávno také
a následně i přinutil přemýšlet „proč?“
uviděl opět pytel a to tentokrát šedý, který objevila na Samotíně v kontejnerech, zaV černých kontejnerech na směsný ko- používáme na sběr plechovek a drobného bírají místo a pak se tam běžné odpadky
munální odpad u sběrného dvora jsem letos železa, hliníku apod… A uvnitř opět domácí ani nevejdou.
na jaře uviděl něco, nad čím zůstává rozum odpad včetně nevytříděných složek odpadu.
Závěrem bych chtěl připomenout, že
stát. V kontejneru byl vhozený oranžový Vím, že nemůžeme nikoho k třídění nutit, v naší obci sbíráme následující složky
pytel, který používáme na odpad tříděný ale co by komu udělalo vhodit ten kus skla tříděného odpadu a umísťujeme je takto:
(krabice Tetrapak od nápojů). Jaké bylo moje do kontejneru na sklo, plastovou láhev do
překvapení, když jsem do tohoto pytle nahlé- kontejneru na plast? Možná trochu toho sklo (barevné i čiré) – zelené kontejnery
dl a uviděl v něm směsný komunální odpad. času navíc? Zdržení? Nevím a nerozumím plastové lahve – žluté kontejnery
Kdo si může vzít od obce zdarma pytel na tomu. Třídění odpadu a jeho následná re- papír – modré kontejnery
tříděný odpad a naplnit ho svým domácím cyklace by se měly stát v dnešní době již směsné plasty (sáčky, kelímky, nádoby
odpadem? Tyto oranžové pytle dostáváme jakýmsi standardem pro všechny, neboť od šamponů apod.) – žluté pytle
od naší svozové společnosti, které následně to, co nevytřídíme a nezrecyklujeme, tu po nápojové kartony – oranžové pytle
tyto pytle proplatí společnost Ekokom, která nás zůstane a v budoucnu to bude problém drobný kovový odpad – šedé pytle
v ČR provozuje systém sběru a recyklace našich dětí a dětí našich dětí…
obalových odpadů. Tyto pytle jsou určené
Do třetice jsem nedávno opět v černém Ostatní – nebezpečný odpad, velkoobjepouze ke sběru tříděné složky odpadu, která kontejneru u sběrného dvora našel ten- mový odpad, vysloužilé elektrospotřebiče,
se dále recykluje. Proč někdo vezme pytel tokrát dva oranžové pytle naplněné čerstvě staré baterie, zářivky apod. můžete zdarurčený na nápojové kartony, který zdarma posečenou trávou ze sekačky. Pominu-li ma odevzdávat ve sběrném dvoře, kde
obdrží od obce a naplní ho svým domácím fakt, že do kontejneru na směsný komunální také dostanete zdarma pytle na tříděný
odpadem? Že by snad někdo šetřil a místo, odpad by se tento druh odpadu (bioodpad) sběr, určené výlučně na tříděný sběr.
aby si v drogerii koupil pytle na odpadky, neměl dostat a fakt, že máme v naší obci
dá svůj domácí odpad do oranžových pytlů obecní kompostárnu, opět se jednalo o py- Jinými slovy, prosím, nezneužívejte plasurčených na třídění? Je to ale správné? tle, které jsou rozdávány zdarma za jiným tové pytle určené na tříděný odpad k jiným
Většina spoluobčanů třídí správně a dají si tu účelem. Jen pro dokreslení obec žluté a šedé účelům. Děkuji.
Pavel Rohla ■

INTEGRACE DOPRAVY

Refrén patří opět „Čovce“
V posledních měsících se na hrubém
filtračním koši na přítoku do naší čističky
odpadních vod objevuje větší množství
dámských hygienických tamponů, vložek
i vlhčených jednorázových ubrousků.
Zmíněné hygienické potřeby jsou z polosyntetických a syntetických vláken. Tento
materiál se ve vodě nerozpouští a ucpává
otvory filtračního koše. Žel, nejedná se
pouze o náhodný jev, nýbrž o pravidelný
výskyt. Tím se zvyšuje četnost pravidelné
údržby, kterou s tímto druhem nerozpustného materiálu bohužel nelze provést jinak než ručně.

Je třeba připomenout potravinářské
oleje. Místo vylévání do kanalizace
je slévejte do plastové uzavíratelné
nádoby a jednou za čas odneste zdarma do sběrného dvora. Letos jsme
takto sesbírali již několik desítek litrů
použitého oleje. Do kanalizace nepatří
ani domácí chemikálie či jejich zbytky.
Na závěr bych chtěl tímto na všechny
apelovat, aby se nesplachoval do toalet
jak výše uvedený nerozpustný materiál
(tampóny, vložky, jednorázové ubrousky),
tak ani oleje a jiné látky, které do kanalizace prostě nepatří.
■
Pavel Rohla

Umíme pomáhat
Vážení spoluobčané, mám na srdci i něco velmi pozitivního – chtěl bych Vám zde
poděkovat, jakým způsobem se stavíte ke sbírce nepotřebného ošacení, kterou jako
každý rok již poněkolikáté pořádáme.
Nemáme ještě ani konec třetího čtvrtletí
a už se nám podařilo vybrat a odevzdat Diakonii Broumov více jak 270 kg
nepotřebného ošacení, hraček, přikrývek
apod. Mám upřímnou radost z toho, že
Vámi odevzdané ošacení ještě někomu
udělá radost a pomůže i těm lidem, kteří si
ho nemohou z jakýchkoliv důvodů běžně

pořídit. Máme před sebou ještě tři měsíce
a už mám k odvezení další pytle s textilem. Stále platí, že nepotřebné ošacení
lze odevzdávat ve sběrném dvoře obce
v otevírací době popř. kdykoliv jindy po
telefonické domluvě.
Ještě jednou děkuji a těším se na další
odevzdané oblečení.
Pavel Rohla

Dne 24. srpna došlo k integraci
veřejné dopravy na Slánsku, která
slibuje kvalitnější i častější dopravní
spojení a vznik nových přímých
propojení jednotlivých regionů
Středočeského kraje.
Jestli tomu tak bude, ukáže čas. Naše
obec zasílala připomínky k rannímu
spojení, ale bohužel nám nebylo
vyhověno. Byly zrušeny dva ranní spoje
a nahrazeny jedním, který odjíždí v 7:09.
Z více zdrojů už víme, že pro žáky ZŠ
Kvílice jede autobus brzy a pro žáky škol
ve Slaném pozdě. Pokud bude možno se
po zkušebním období vyjádřit, znovu
budeme připomínkovat právě tento
ranní spoj. Stěžejní linkou je nyní
autobus č. 589 Slaný - Líský a doplňuje
ho linka č. 389 Louny - Praha Veleslavín
(návaznost je v Hořešovičkách).
Pokud máte jakékoliv připomínky
k novému spojení, neváhejte mě kontaktovat. V případě, že budeme jako obec
vyzváni k vyjádření, ráda všechny vaše
názory přidám ke zprávě.
Jestli máte zájem o vytištění jízdního
řádu nebo pomoc při hledání informací,
poradíme vám v úředních hodinách nebo
po telefonické domluvě.
Petra Vágnerová
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Foto Jiřina Koudelová

Máme to tu hezké
Život v Zichovci pulsuje ostošest,
obdivujeme rostoucí budovy a měnící se
obec. Zcela pochopitelně ji starousedlíci
i novousedlíci považují za svůj domov
a většině nám není cizí tzv. „Desatero
dobrých sousedských vztahů“.
Zvykli jsme si, že některým dětem a náctiletým dělá potíž slušně pozdravit, nebo že se
v neděli hlučně pracuje, a vše bereme tak nějak
normálně a samozřejmě. Dokonce i okolní
přírodu a lesy bereme se samozřejmostí
a máme je za své. Je štěstí, že si tu můžeme
zahoubařit a kdykoliv pobýt na zdravém vzduchu! Bohužel vinou kůrovce a sucha nám tu
mnoho stromů usychá a my jen doufáme, že
se tento stav nepřiblíží kalamitě. O to víc jsme
v úžasu, když si z krásných a zdravých buků
udělají nějací mladí hlupáci hrací posedy
a do kmenů natlučou spousty hřebíků! Že
by nevěděli, že se to nemá? A ani nevědí, že
po sobě mají uklidit nepořádek?
Jsme venkovani a ti byli vždycky spjati
s přírodou, prací na polích a chovem dobytka.
Je škoda, že už tu nemáme alespoň ta pasoucí
se stáda nádherných kraviček, která ten náš
venkov dokreslovala. (Měla jsem to štěstí
být u toho, když se jedna „otelila“ přímo na
pastvině a když se telátko po chvíli postavilo
na vratké nožky. Byl to obrovský a dojemný
zážitek!) Zbyly tu po nich jen tlející kola slá-

my, halda zarůstající umělé síťoviny a další
věci, které hyzdí cestu na Vápenku.
Žijeme v nové době, vítáme mobilní komunikaci mezi občany a jsme rádi, že jsme „in“!
Bohužel nás někdy zaskočí esemeska typu
„dávejte pozor na své věci“… Jak vidno, i tu
se najdou zlomyslní nenechavci, jimž dělá
potěšení někomu znepříjemnit život. Vím
o případu, kdy si naše známá instalovala
na vrátka dálkový zvonek a během chvíle

byl pryč! K čemu mohl někomu sloužit,
když neměl párový kus? Zřejmě šlo „jen“
o škodolibost. Nemá smysl si klást otázky,
kdo takovou klukovinu udělal, nebo o co
dotyčnému šlo?
Přála bych si, abychom si tu mohli
důvěřovat a abychom se k sobě i k přírodě
chovali slušně! Spokojený život v naší krásné
obci a dobré zdraví všem přeje „kominice“
Jiřina Koudelová.

V Zichovci vyhlásí výsledky ankety „Pivo a Pivovar roku 2019“
Sdružení přátel piva vyhlásí 7. listopadu
výsledky ankety Pivovar a Pivo roku 2019.
Vyhlašuje se vždy v jiném městě, kraji a na
půdě jiného pivovaru. Letos v Zichovci to
bude již 29. ročník. V okrese Kladno je to
vůbec poprvé.
Kategorie, ve kterých se soutěží, jsou
stejné jako v předchozích letech (minipivovar, velký pivovar a piva v přibližně
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dvaceti pivních kategoriích). Anonymní
degustace navazující na anketní část
proběhnou v říjnu v Praze. Jde o druhou
část této kombinované soutěže, která spojuje oblíbenost značek s jejich kvalitou.
Nejúspěšnějším velkým pivovarem
loňského ročníku byl Rodinný pivovar
Bernard. Evergreenem z hlediska počtu
získaných cen byly Rodinný pivovar Zi-

chovec, Clock či Klášterní pivovar Strahov.
Zaujalo nás vyhlášení prestižní ceny Sládek
roku, který získal Martin Palouš, působící
dříve také v Zichovci.
IH■
Od r. 2005 je Sdružení přátel piva členem Evropského sdružení pivních spotřebitelů (EBCU), kde
se snaží prosazovat zájmy českého pivovarnictví
a získávat zkušenosti od podobně zaměřených
organizací.
red

různé

Zprávičky ze školičky

nadílka, vánoční besídka, návštěva divadla a pokud nám to vyjde, tak nás čeká
Prázdniny utekly jako voda a naše
návštěva studia v České televizi.
školička opět ožila dětskými hlásky,
l Celý školní rok 2019/2020 je před námi
které se ozývají ze školky, ze zahrady
a čeká nás spousta práce spojené s rozvonebo když vyjdeme na vycházku.
jem a vzděláváním dětí, nové předškoláky
l Čtyři naši kamarádi nastoupili do 1. třídy musíme co nejlépe připravit ke zdárnému
základní školy a čeká je spousta nového vstupu do první třídy základní školy,
poznání. Budeme moc rádi, když se k nám v rámci výuky budeme tvořit z keramické
budou vracet a pochlubí se školními úspěchy. hlíny, učit se základům hry na flétnu, pro
l V září nastoupily dvě nové děti a staly se dobrý rozvoj řeči bez logopedických vad
tak součástí našeho bezva kolektivu.
zařazujeme vlastní maňásková představení
l Po zářijovém rozjezdu se hned od října ve školce, výuku angličtiny a další aktivity.
pustíme do příprav akcí jako je dlabání
Přejeme všem samé hezké a pohodové
dýní našich dětí společně s prarodiči, poz- dny a rádi se s Vámi budeme potkávat při
veme tatínky na jedno odpoledne plné našich vycházkách.
her, zábavy a tvoření s dětmi, mikulášská
Děti a zaměstnanci MŠ Zichovec

Recepty našich babiček
Když jsem se zmínila mezi svými
zichoveckými sousedkami o tom, že
mám plno dobrých receptů od babičky Růžkové, která ráda pekla, hned
jsem byla požádána o nějaký z nich.
Jak jsem slíbila, tak plním. Vybrala
jsem jednoduchý recept na koláč, který
mně vždycky chutnal. Vlastně je už od
prababičky mých dětí a pod názvem
Jablkové řezy vám ho představuji.
A tak… pokud ho zkusíte a bude vám
chutnat, dejte mi zprávu, budu mít radost. Je opravdu jednoduchý.

Jablkové řezy
(podle babičky z Mostu)
400 g hladké mouky
200 g Solamylu
160 g cukru
200 g másla
3 celá vejce
špetka soli (je důležitá)
1 prášek do pečiva
Ze všech ingrediencí zpracujte těsto,
uložte do chladu a připravte si asi 1 kg
strouhaných jablek, cukr a mletý mák.
Rozdělte těsto na dva díly a vyválejte
dvě placky na velký plech. Jednu položte na vymaštěný a vysypaný plech
(dnes asi na pečicí papír, ale já bych
opravdu volila původní variantu). Poklaďte strouhanými jablky, posypte
cukrem podle uvážení, jablka zasypejte mletým mákem a trochou cukru
(množství si řídí každý podle chuti).
Navrch položte druhou placku a povrch potřete vejcem. Pečte na 170 °C
do světle hněda. A dobrou chuť!
Marie Růžková

Text a foto Hana Šimonovská

Jak na octomilky?
Asi to znáte – zejména na konci léta
v období, když dozrává ovoce, přijdete
domů a najednou máte z kuchyně
líheň malých mušek. Jsou to určitě
octomilky obecné. Na internetu
najdete různé způsoby hubení, můžete
se taky vybavit chemickými zbraněmi
nebo zaútočit na ně vysavačem,
ale nejdůležitější je prevence.
Octomilky mají výborný čich a svou
sladkou potravu ucítí na dálku. Do našich
příbytků se dostanou otevřeným oknem
nebo si jejich vajíčka můžeme přinést na
nakaženém kousku ovoce už z obchodu.
V kuchyni proto udržujte čistotu. I jedna
malá kapka z ovoce, šťávy, piva či čehokoliv,
octomilky přiláká. Nikde nenechávejte

volně ležet ovoce. Octomilky nepohrdnou ani nedopitou láhví vína a jakýmkoliv
sladkým nápojem, chutná jim i pivo.
Zvýšenou pozornost věnujte výlevce
dřezu a odpadkovému koši, který může
pro octomilky představovat opravdový
ráj. Rozhodně nespoléhejte na to, že se
do uzavřeného odpadkového koše octomilky nedostanou. Odpad z ovoce proto
buď odneste do kompostu či popelnice
rovnou, nebo jej pečlivě zabalte.
Přes všechna opatření se vám jistě
octomilky doma objeví. Jeden způsob
je poměrně osvědčený. Vezměte sklenici
střední velikosti, rozmíchejte v ní pár
kapek Jaru a octa přibližně v třetině objemu sklenice a do této lázně rozkrájejte
kousky ovoce – jablko, broskev, hrušku.
Můžete přidat i pivo nebo víno, případně

ovocnou šťávu. Skleničku pak přikryjte fólií
na potraviny, silně jí natáhněte a zajistěte
gumičkou. Pak vezměte nejlépe špejli na
špízy a udělejte do fólie otvory. Octomilky
se těmito otvory dostanou dovnitř, ale díky
saponátu se ven již nedostanou. Pravidelně
koktejl vyměňujte, ale pamatujte pořád na
preventivní opatření popsané výše.
Text a foto Š. Vachek

Zichovecký zpravodaj / léto-podzim 2019

9

děti

Pohádka na rozloučenou s prázdninami
Byl krásný letní den a nic nenasvědčovalo tomu, že právě končí
prázdniny. V Zichoveckém údolí, obklopeném lesy a vonícími loukami,
sluníčko pálilo jak na začátku července.
I vodník Toník, který přebýval ve zdejším rybníce, jež je lemován
prastarými vrbami a vzrostlým rákosím se raději ponořil do své tůně,
kde mu dělal společnost starý sumec. Chladná tůně se nacházela pod
kořeny nejstarší olše na břehu rybníka, kde si užívali to blahodárné
ticho, co měli oba tak rádi.
A jak si tak užívají chládku v rybníce, najednou slyší Toník nějaké
hlasy ze břehu nad tůní. Vykoukl zpod hladiny, aby se podíval, jestli to
nejsou náhodou pytláci, kteří občas zabloudí do jeho povodí. Již vidí,
že jsou to lidičky z nedaleké obce, maminky malé Barunky, Vojtíška
a modrooké Barči. Potajmu vyslechl jejich rozhovor o tom, jak chtějí
pro děti z jejich vesnice uspořádat hezké rozloučení s prázdninami,
které se letos tak povedly.
Vodník Toník měl děti opravdu rád, a když se malá droboť přišla
vyřádit do jeho rybníka, raději nasedl na starého sumce a odpluli spolu
proti proudu potoka přes mokřiny až do malého jezírka v lese a ponechali
celý rybník zdejším dětem.
Den pomalu končil a na hladině se začaly dělat kruhy od malých
okounů, kteří věčně hladoví sháněli ještě něco k snědku, a třpytivé stužky,
které vytvořilo sluníčko, se odrážely od hladiny rybníka. Když se sluníčko
začalo klonit k západu, Toník se díval na všechnu tu krásu, seděl na staré
vrbě a bafal si svoji fajfčičku. Vypouštěl modré obláčky, které se nesly
nad hladinou tohoto krásného koutu nedotčené přírody a spokojeně
rozjímal. Rozhlížel se po svém rybníce a stále myslel na malého Vojtíška
a obě Barunky. Najednou ho napadlo, že by také on a jeho přátelé z okolí
a z lesa mohli dětem připravit nějaké překvapení. Ono se totiž nestává,
aby se strašidla a pohádkové bytosti jen tak zjevovaly lidičkám. To se
stalo leda nějakému pobertovi či lapkovi, co zabloudil do zdejšího okolí.
Toho si vzal do spárů buď sám pán Zichoveckých lesů Hejkal, nebo
čarodějnice z Dačovských skal, popřípadě čert, protože ten nikdy nespí.
A tak se hastrman vydal proti proudu potoka, měsíček mu k tomu
svítil na cestu přes mokřiny, až dorazil k jezírku v lese, nad kterým se
již vznášela mlha. V dáli bylo slyšet zahoukání sovy. Najednou před
Toníkem zašuměl vítr a před ním se zjevil samotný Hejkal. To bylo
radosti, že se hastrman ukázal opět v lese. Hejkal hned Toníka pozval do
své jehličnaté chýše, aby ho pohostil těmi nejlepšími dobrotami, jaké měl.
Uzenými chrousty, nadívanými ropuchami, sušenými kobylkami a hadími ocásky. Hejkal byl rád, že hastrmana zase vidí. Chtěl s ním poklábosit
a zavzpomínat, jak to bylo před tři sta a více lety. Dnes ale Toník přišel
kvůli něčemu jinému a Hejkalovi pověděl všechno o tom, jak by chtěl
dětem ze zdejší obce udělat radost a jestli mu s tím také on pomůže.
Nato Hejkal vykulil oči jak sojka před úplňkem, ale protože v Zichoveckém lese žil také rád, slíbil Toníkovi, že navštíví jak čarodějnici, tak čerta
a také krásnou šiškovou vílu...
A jak to všechno dopadlo? To poznaly naše báječné děti při pohádkové
stezce, v tom našem krásném pohádkovém údolí. Vojtíšek, Barunka,
Jindříšek, Jiříček, Barča, Beník, Robík, Alžbětka, Matěj, Petruška,
Tomášek, Lily, Mates, Natálka, Markétka…
Autor Jiří Jirát
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děti

Pohádková stezka

Foto Kateřina Valoušková a Monika Zrcková
Zichovecký zpravodaj / léto-podzim 2019
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sport & hobby

Zichovecká rybářská soutěž 2019
Na začátku června se konal jubilejní pátý
ročník rybářské soutěže – Zichovecké 24.
Jako obvykle soutěžily rybářské dvojice
(člen rybářského spolku plus host) po
dobu 24 hodin. Opět se hodnotila celková
hmotnost úlovků kaprovitých ryb, největší
úlovek a největší počet ulovených kusů.
Soutěžilo osm týmů, většina už
v tradičním složení. Tým Davida Širmera
ovládl základnu – rybářskou baštu, a zde
připravil vynikající guláš a uzené. Zichovecký pivovar jako hlavní a taky jediný
sponzor soutěže zajistil Krahulíka, aby
rybáři dlouhé závody zvládli.
Páteční teplá noc utekla poměrně rychle, už proto, že svítalo po čtvrté hodině,
a většina úlovků tak přišla až v nadcházející
sobotní den.
Po několika umístěních na druhém místě
v předchozích letech vítězství zaslouženě
získal tým Vašek Vágner s Martinem
Kolářem s celkovou hmotností úlovků
63 kg. Dvojice získala také cenu za největší
počet úlovků. Poslední cenu – za největší
úlovek, tedy za kapra o hmotnosti 12 kg

Obrázky od nás

získal nový host Martin Hrdina, který
zastupoval Romana Vorlíčka.
Soutěž se tedy vydařila, rybaření
i zábava na baště pokračovaly až do
neděle. Příští rok očekáváme novou
konkurenci, protože s novými obyvateli
Zichovce přibylo letos i pár nových členů
rybářského spolku a jistě vznikne i nějaký
nový soutěžní tým. Kompletní fotodokumentaci závodu a jednotlivé týmy nejen
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RYBÁŘSKÉ LÍSTKY
Štěpán Vachek, tel.: 602 129 315

REZERVACE RYBÁŘSKÉ BAŠTY
Zajistíte si ji přes webovou stránku
stepan-vachek.reservio.com

v rybářských situacích jsou umístěny
na webových stránkách obce v oddíle
rybářský spolek.
Text Štěpán Vachek, foto Václav Vágner

Zichovecká cyklotour 2019 – zveme na další ročník
Letošní zářijová cyklotour povede opět
krásnou nenáročnou trasou, tentokrát
na severovýchod od naší obce.

Děti na koupališti v Zichovci, jak je letos
v létě zachytil zdejší fotograf Láďa Šeiner

PRO ZÁJEMCE

Odstartujeme směrem na Vrbno nad
Lesy, kde se stočíme k první zastávce,
kterou je židovský hřbitov. Pokračovat
budeme lesem pod Perucí až k peruckému
koupališti a dál po cyklostezce podél Ohře.
Cílovým bodem je pěkně opravený Dvůr
Perlová voda, kde se občerstvíme a poté se

vydáme neméně zajímavou trasou zpět na
Zichovec. Jedná se o celodenní výlet, takže
57 km nebude pro nás problém. Věříme, že
takovým výkonem hezky oslavíme svátek
svatého Václava.
Startovat budeme u Zichoveckého pivovaru 28. 9. v 9 hodin. Z důvodu nutnosti
rezervace místa v restauraci prosíme o sms
na tel. 605 201 930 s potvrzením účasti.
Roman Vorlíček

jídlo & pití

Na kole dětem – děkujeme sponzorům
31. května 2019 hostil Zichovec již potřetí účastníky charitativní cyklotour Na kole dětem. Pro nezasvěcené připomínáme, že 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 rekordních 200 000 Kč. Byla to celkově
každoročně sumou 10 tisíc Kč a stejně nejvyšší částka a ještě k tomu z nejmenší
jako v minulých letech, tak i letos „etapové“ obce na trase letošního ročníku.
místní a spřátelené ﬁrmy a občané tuto „Standing ovation" přítomných v sále zažili
smysluplnou aktivitu podpořili. Pro organizátoři poprvé v desetileté historii
vaši informaci – zakladatel akce, Josef cyklotour.
Zimovčák, který jede celou trasu na
Děkujeme všem sponzorům za velkorysé
„kostitřasu“, si odvezl ze Zichovce v roce dary, velmi si toho vážíme. Příští ročník
2016 částku 85 000 Kč, v roce 2017 šek vynecháme a předběžně je naplánováno,
na 126 500 Kč a v letošním roce dokonce že 12. ročník, kdy bude zakladatel Josef
Zimovčák slavit 65. narozeniny, bude
slavnostně startovat v Zichovci.

Text Ivan Husák, foto L. Šeiner a archiv nadačního fondu J.Zimovčáka)
Zichovecký zpravodaj / léto-podzim 2019
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fotbal

Text a foto Jiří Baňka

Fotbalisté zahájili novou sezónu
Po krátké letní přestávce je tady opět fotbalová sezóna. Do ní vstoupilo na přelomu
měsíců srpna a září hned pět našich mužstev. Slůvko našich není ale úplně přesné
u mládeže. Dětí se zájmem o kopanou celkově v posledních letech bohužel ubývá.
A tak, abychom mohli zajistit přihlášení chovci) hrají proto pod názvem sdruženého
mládežnických mužstev do soutěží, spojili mužstva Zichovec/Vraný a oba kluby si
jsme již v minulosti síly se Sokolem Vraný výrazně hráčsky vypomáhají. O tom, jak
a letos jsme rozšířili spolupráci i u dor- je důležité míti mládežnická mužstva, jsme
osteneckého mužstva. Starší přípravka se více než dostatečně přesvědčili právě
(domácí hřiště ve Vraném), starší žáci a dor- v končící letní přestávce u našich týmů
ost (obě mužstva s domácím hřištěm v Zi- A a B dospělých. Po sestupu A mužstva

Rozpis zápasů SK Zichovec – podzim 2019
   

(Utkání se soupeři na tmavém pozadí se hrají doma)
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Tip na výlet

Pamětní síň Oty Pavla

Fraňkovi, který byl za první světové války
na ruské frontě rozvědčíkem. Po vážném
Až se vydáte na výlet na Křivoklátsko a
zranění granátem u Zborova dostal jako
budete blízko u Berounky, navštivte síň
válečný invalida traﬁku, později pracoval
Oty Pavla. Nachází se v domku převozní- jako agent pojišťovny a nakonec v roce 1934
ka pana Proška v Luhu pod Branovem.
otevřel hospodu U Rozvědčíka.
Dojdete k řece, zazvoníte na zvon
Výlet do Branova můžete také spoa během chvilky pro vás přijede převozník. jit s návštěvou hradu Křivoklát, muzea
Říkala jsem si, že to musí být těžké, někoho zkamenělin Joachima Barranda ve Skryjích,
sehnat, aby jezdil na lodičce sem a tam s tu- případně Skryjských jezírek. Dalším tipem
risty, ale to jsem se spletla. Převozníci mají může být i zhruba 20 kilometrů vzdálený
dlouho dopředu tuto sezónní práci zamlu- hrad Krakovec na druhém, levém břehu
venou a prý je to čest, převážet výletníky Berounky, kde se natáčela nezapomek domku, kam chodil Ota Pavel na ryby.
nutelná pohádka Ať žijí duchové.
JV ■
Samotná expozice není velká, je plná citátů
a hlavně zajímavostí ze života a rybaření
známého spisovatele spjatého s Berounkou. Otevřeno mají od dubna do října
a vstupné je dobrovolné.
Jen o kousek dál po vodě najdete proslulou
hospodu U Rozvědčíka. Pojmenovaná po
rodákovi z blízkých Nezabudic, Jaroslavu
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z okresního přeboru několik hráčů z klubu
přestoupilo (zpravidla do vyšších soutěží),
ale díky široké základně a mládežnickým
mužstvům jsme byli schopni i pro nadcházející sezónu přihlásit stejný počet
mužstev jako v sezóně minulé. Možná jste
si povšimli, že v letošním roce dostalo naše
hřiště i nový kabát. Bylo natřeno zábradlí na tribuně i kolem hřiště, natřeny byly
branky, občerstvovací pultíky, vyspravena
ochranná síť, položen nový travnatý koberec v obou brankovištích, dokončeny
střídačky osazením plastovými sedáky,
natřeny byly všechny lavičky. Nyní se naše
pozornost zaměří na vylepšení vzhledu
tréninkového hřiště. Chtěli bychom tímto
poděkovat nejen všem brigádníkům z řad
hráčů a funkcionářů, ale především Obecnímu úřadu za tradičně skvělou spolupráci,
které si velmi vážíme, a za ﬁnanční výpomoc při zajištění oprav.
Dovolujeme si vás tedy všechny srdečně
pozvat na fotbal a přinášíme rozlosování
všech našich týmů pro podzimní část. ■
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Na Memoriálu Ladislava Nodla
zazářilo Olympijské menu od juniorů

společnost

try olympijského menu, a to v časových
limitech, které jsou na něj při olympiádě.
V praxi si tak prověří, zda to, co si vymysleli,
zvládnou během pěti hodin uvařit a během
Úderem poledního, a to doslova – hned poté, co zvon Zichovecké kaple odzvonil poledne dvou hodin vydat,“ vysvětlil Lukáš Uher.
– proběhlo na prostranství u Rodinného pivovaru Zichovec, v prostoru předloni
Junioři tak vařili celou dobu před zraky
odhalenou pamětní stélou „Jablko pro Ladislava Nodla“, slavnostní zahájení již
návštěvníků, kteří jim často koukali pod
pátého ročníku vzpomínkové akce věnované této významné osobnosti české gastronomie. ruce a občas je i zdržovali všetečnými do„Jsem moc rád, že jsme se tu sešli AKC Miroslav Kubec a zakladatel Rodin- tazy. Zájemců o ochutnávku olympijského
při pátém ročníku, že vždycky přijdou ného pivovaru Zichovec Ivan Husák.
menu bylo víc než dost – žádné z míst
i zástupci rodiny pana Nodla, že si udělají
Zajímavostí letošního ročníku byla u prostřených stolů na degustační večeři
čas a navštíví tuto slavnost,“ řekl na účast juniorského národního týmu AKC, nezůstalo volné. Stejně jako v loňském
úvod Lukáš Uher, předseda severočeské který si tu „střihl“ trénink na kuchařskou roce kulinářský zážitek zpříjemnila svými
pobočky AKC, která spolu s Rodinným piv- olympiádu, která proběhne v roce 2020 šansony Michaela Břízová za doprovodu
ovarem Zichovec a ve spolupráci s obci Zi- v německém Stuttgartu. „Tým uvaří klavíristy Martina Hořejšího.
IH ■
chovec celou akci pořádá. Spolu s Lukášem v improvizovaném kuchyňském studiu (článek čerpá z časopisu Asociace kuchařů
Uherem tak nemohli chybět ani prezident tříchodové menu, které má parame- a cukrářů ČR „Minutka“)

Foto Ivan Husák

Co nového v Novém dvoře

a bude sloužit jako pěstební zahrada. Zde
v ose prostoru jsou zvýšené záhony z cihel
V průběhu měsíců září a říjen budou vrcholit práce na založení zahrady uprostřed
s centrálním ovocným stromem. Tato část
domků pro seniory v Zichovci. Postup založení začal od stavebních prací, jako jsou
je pravidelně řešeným prostorem a inspirucesty, vybavení, vodní prvek a opěrné zdi až k terénním modelacím. V průběhu měsíce
je se klášterními zahradami. Samotný proszáří a října se budou sázet stromy, keře, trvalky a cibuloviny. Vzniká tak zahrada,
tor působí jak klášterní dvůr díky starým
která bude pobytová, okrasná ale bude zde i místo pro pěstování bylinek a zeleniny.
kamenným zdem. Centrem zahrady bude
Samotný koncept stavby jako sdružení cesta pod zdí, která řeší terénní nerovnost. mlatová plocha s vodním prvkem pod kodomků kolem dvora navazuje na tradiční Kolem zdi a cesty budou okrasné aro- runami stromů.
formy statků na venkově, ale hodí se i pro matické rostliny. Horní zahrada nad zdí
Zahrada bude estetická, ale i funkční.
vytvoření komunitní zahrady pro obyvatele vytvoří stylizovanou louku se stromy a keři, Svojí formou má navazovat na tradiční ven(především seniory). Motiv dvora návrh které částečně vytvoří soukromí jednot- kovské motivy s uplatněním soudobých
využívá jako hlavní myšlenku. Prostor livým domkům. Dolní část navazující na trendů v zahradní architektuře. (Arch. Petr
bude mít tři hlavní části. Prostředkem vede penzión je nejvíc uzavřená část zahrady Hodonický)
IH ■
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Inzerce & info

PROGRAM AKCÍ
28. 09. (sobota)
06. 10. (neděle)
28. 10. (pondělí)
02. 11. (sobota)
05. 11. (úterý)
10.11. (pondělí)
14.11. čtvrtek)
01.12. (neděle)
05.12. (čtvrtek)
24.12. (úterý)
31.12. (úterý)

Cyklotour
Zichovecká dvanáctka
Odhalení pamětní desky Aleje republiky
Halloweenský ples
Dlabání dýní a halloweenská stezka
Svatomartinská husa
Slavnostní vyhlášení vítězů celostátní
soutěže o nejlepší piva
Rozsvěcení vánočního stromu, bazárek
Mikulášská nadílka
Vánoční posezení v pivovaru
a půlnoční posezení v kapli
Silvestr

2020
01.1. (středa)
15.2 (sobota)
28.3. (sobota)

Novoroční procházka
Masopust + taneční zábava
Obecní ples

POPLATKY
Vážení občané, chtěli bychom Vám připomenout, že se blíží termín úhrady
poplatků za odvoz komunálního odpadu, poplatku ze psa a za
stočné. Zaplatit můžete hotově každou středu mezi 17-19 h na Obecním
úřadě, kdykoliv po telefonické domluvě nebo na účet obce nejpozději
do 31. října 2019. Děkujeme
OÚ■

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

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

Restaurace Zichoveckého pivovaru

Svatomartinská husa
Dovolte, abychom vás upozornili,
že letošní Svatomartinská husa
dosedne na naše stoly v sobotu 9. 11.
a bude zde „hnízdit“ do úterý 12. 11.
Bohužel datum, kdy můžeme podávat
Svatomartinské víno, vychází letos
na pondělí 11. 11. od 11 hodin, kdy
většina z nás pracuje. Proto hlavní
den Svatomartinských hodů bude
letos nedělní oběd 10. 11., kdy vybrané
husí pochoutky spojíme s naším
Svatomartinským píííívem.
Vzhledem k vysoké návštěvnosti této
akce prosíme o včasnou rezervaci.
Do konce října držíme restauraci
uzavřenou na neděli jen pro Zichováky.
Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme,
že si i letošní Svatomartinské hody
hezky společně užijeme.
Radek Kuliha
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Koloniál Zichovec
Nově jsme pro vás zahájili prodej čerstvého
masa a masných výrobků od firmy
Chvapil Řisuty. Závoz probíhá každou
středu. Sortiment uzeniny z farmy, které
nabízíme od začátku naší působnosti,
je tak rozšířen o uzeniny z Řisut.
V nabídce se objevilo mnoho novinek.
Kvalita a příznivé ceny jsou zaručeny.
Těšíme se na vaši návštěvu
Mária Francová

Pozvánka

Na Nový rok
o slepičí krok
Touto vtipnou pranostikou, která
se váže k délce dne, se přenesu do
současnosti a jdu s nápadem:
Pojďme si společně – po štědrých
dnech a hojnosti v závěru roku, kdy si
dopřáváme řízečků, salátu, vánočního
cukroví a dalších mnoha dobrot a silvestrovských štamprliček, vyjít na
Novoroční sousedskou procházku!
V některých obcích a městech se
takový „zdravotní“ výšlap už stal
oblíbenou tradicí. Proto navrhuji sejít
se u kaple ve 14 hodin a tam se (s ohledem na počasí) domluvit, jakou trasu
si zvolíme?
Na viděnou s Vámi 1. ledna 2020
se těší iniciátorka Jiřina Koudelová.

Nová nabídka
hotový guláš
výpečky

nepečená sekaná
uzený bok s česnekem
Uzený bok s kostí
UHERÁK
paštika
tlačenka
4 druhy klobás
cikánka
a další dobroty
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