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Vážení a milí spoluobčané,
nechcete kandidovat. Patnáct občanů proje13. a 14. listopadu 1998 mě řada z Vás vilo zájem v novém zastupitelstvu pracovat
svými hlasy poslala do zastupitelstva a chtějí se 5. a 6. října ucházet o Vaše hlasy.
naší obce. Tehdy nás bylo pět zastupitelů, Zdůrazňuji, že všichni „chtějí“ a neválčí
Zichovec měl šedesát pět obyvatel, roční mezi sebou, jak tomu mnohdy v jiných
rozpočet 300 tisíc a účetní majetek jeden obcích bývá. Naopak, předvolební sezení
a půl milionu korun. Je to jako včera, ale všech kandidátů probíhala v pohodové
mezi tím uplynulo již dvacet let. Dnes atmosféře a všichni budou určitě aktivní
nás žije v Zichovci stošedesát, majetek i v případě, že se do zastupitelstva nejsme rozmnožili na 35 mil. Kč a v říjnu dostanou. Jedině individuální kandidátky
nás čekají další volby, od roku 1998 již zajistí, aby každý Vámi udělený hlas měl
šesté. Budeme volit devět zastupitelů, stejnou váhu. Protože kandidují i naši noví
kandidáti jsou zaregistrováni, někteří spoluobčané, kteří si Zichovec zamilovali
zastupitelé se rozhodli svoji kandidatu- a přestěhovali sem svoje rodiny, zvolili jsme
ru neobnovit. Děkuji Josefovi Kučerovi, nový předvolební prvek, a to představení
Zbyňkovi Lomičkovi, Pavlovi Rohlovi jednotlivých kandidátů stručnou vizita Bohumilovi Kolářovi. Všichni se aktivně kou v tomto zpravodaji, případně na
podíleli na rozvoji obce a věřím, že i na- veřejné schůzi 26. září. Pořadí, ve kterém
dále budou připraveni, v případě zájmu
a potřeby, přiložit ruku k dílu a předat
svoje zkušenosti.
Vážení občané, zveme Vás na
V letošních volbách jsme změnili systém
veřejnou schůzi zastupitelstva
tradičního referenda a jediné kandidátky.
obce Zichovec ve středu
Tento systém byl sice historicky osvědčený
26. září 2018 od 18 hodin v sále
a obdivovaný, na setkáních starostů jsem se
Zichoveckého pivovaru.
s ním často chlubil a vysvětloval základní
Mimo tradiční bilancování se
principy včetně přímé volby starosty. Byl
Vám představí také
ale také kritizován, že volby nejsou volby
kandidáti do zastupitelstva
a také proto, že téměř polovina hlasů při
obce na příští volební období.
„předvolebním referendu“ vždy skončila
u občanů, kteří vlastně ani nechtěli kandidovat. Z tohoto důvodu jsme Vás oslovili,
buď přímo, nebo prostřednictvím SMS, zda

POZVÁNKA

Přijďte k volbám

jsou představováni, bylo vylosováno na
Městském úřadu ve Slaném.
Po dvaceti letech jsem se rozhodl již nekandidovat. V nejlepším se má přestat. Dál
se budu věnovat tomu, co mě baví nejvíc,
a to projektům, které se buď připravují,
nebo jsou již rozpracované. Je to například
dokončení seniorhausu včetně okolí (2018
- 2019), dokončení domu č. p. 25 „Myslivec“
(2019), rekonstrukce Novákova statku
(2019), zefektivnění ČOV (2020), Pietní
místo u Žerotína (2020), Rybník Krahulík
(2020), případně spolu se Žerotínem
připravovaná rozhledna (2021). Končím
s dobrým pocitem, byla to dobrá jízda a veliká radost, obec se utěšeně rozrůstá, máme
vybudovanou nadstandardní infrastrukturu (měřeno velikostí obce), žijeme bohatým
společenským životem. Očekávám a přeji
Zichovci, aby s novým zastupitelstvem
a starostou přišly další nápady a nové projekty, pokud bude zájem, jsem připraven
s nimi pomoci.
Vážení občané, zastupitelé, chalupáři,
přátelé a sponzoři, děkuji Vám za spolupráci a za vše, co pro Zichovec děláte. Přeji
Vám hlavně pevné zdraví, ať si to tu společně
dlouho užíváme! Občanům-voličům přeji
šťastnou ruku při říjnových volbách
a novým zastupitelům a starostovi hodně
štěstí, energie a nápadů do dalších let.
Ať žije Zichovec!
Ivan Husák, starosta obce

ohlédnutí

1998

1999

2000

přelivem rybníka · získání licence na ověřování listin a podpisů (matriky) · slavnostní
otevření fotbalového hřiště
2004 – první novodobý sjezd rodáků a přátel obce · přátelský fotbalový zápas s Amforou Praha · představení znaku a praporu
obce · zahájení demolice zemědělské farmy
na okraji obce · kontrolní výlov revitalizačního rybníka · oprava fasády na hasičárně
2005 – fotbalové kabiny a obě hřiště dokončeny · Zichovec se rozrůstá – rozestavěny tři rodinné domy · letní fotbalové
slavnosti navštívila Kozlovna Ládi Vízka
s Vladimírem Šmicerem · svépomocné vybudování prvního zichoveckého dětského
hřiště za rybníkem
2006 – založení svazku obcí „Voda 2007“
za účelem vybudování vodovodu · vybudování nového tenisového kurtu s umělým
povrchem · fotbalové slavnosti navštívil
Jágr team · obec se podílela na vybudování
přístupového bodu Wifi na Dáčově
2007 – zpracování návrhu územního plánu a vyčlenění nových ploch pro výstavbu
rodiných domů · zahájení projektové práce
na kanalizaci a ČOV · vydáno stavební povolení na výstavbu vodovodu · další fotbalové slavnosti (s Bohemians Praha) · první
„Švajnemord“ · první rybářská soutěž
2008 – zahájení výstavby vodovodu (červen) · schválen územní plán obce · druhý

2004

2005
2006

2007

Text Ivan Husák, foto Ivan Husák a láďa Šeiner

20 let zpravodaje
Dvacetiletí projektů,
jejich realizací, společné
práce a života v přátelské
atmosféře na Zichovci
1998 – první číslo Zichoveckého zpravodaje
1999 – kabelizace elektrické sítě · vybudování nového veřejného osvětlení · zpracování
projektu a získání stavebního povolení na
výstavbu revitalizačního rybníka · založení
oddílu kopané SK Zichovec (dřív SK Bilichov)
2000 – novostavba obecního úřadu namísto
původně plánované rekonstrukce · zahájení
výstavby revitalizačního rybníka · zahájení
výstavby nových fotbalových kabin a rekonstrukce fotbalového hřiště
2001 – dokončení a kolaudace revitalizačního rybníka · pokračování prací na fotbalových
kabinách a dokončení fotbalového hřiště ·
rozpracování nových chodníků
2002 – dokončení chodníků · výměna střešní
krytiny na hasičárně · výstavba tréninkového
hřiště v areálu SK Zichovec · dokončení výstavby fotbalových kabin
2003 – dokončení okolí nového obecního
úřadu · výstavba mostku pod bezpečnostním
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2001
2008

2002
2009

2003

2010
2011

2012
kontrolní výlov rybníka · fotbalové slavnosti
s Amforou a s účastí Karla Gotta s Karla Štědrého · první vítání občánků
2009 – první účast Zichovce v soutěži Vesnice roku – diplom za harmonický rozvoj obce ·
dokončení výstavby vodovodu · položení nového
asfaltového koberce v lokalitě 14RD a na části
místní komunikace k Samotínu · dokončení
Územní studie rozvojové plochy B1 dle podmínek územního plánu včetně projektu ozelenění ·
posílení el. sítě pro 4 pozemky u Dáčova · vydání Etického kodexu občana Zichovce
2010 – II. sjezd rodáků · zahájení výstavby
rybářské bašty · kolaudace vodovodu · vybudování kamenného keltského kruhu (kromlechu)
· v soutěži Vesnice roku jsme získali Fulínovu
cenu za květinovou výzdobu a péči o zeleň · zichovecké děti pod vedením svých rodičů začaly
„projektovat“ dětské hřiště snů · počátek diskusí o zklidnění dopravy v obci
2011 – zahájení výstavby inženýrských sítí
v lokalitě B1 a Společenského centra s kaplí,
pivovarem a novým obecním úřadem · druhé vítání občánků · zprovoznění komunitní
kompostárny · zavedení SMS rozhlasu · byla
podána žádost o dataci na výstavbu ČOV
a kanalizaci · revitalizace „vrbiček“ a vybagrování usazovacího rybníčku před koupalištěm
· vložení schránky s dobovými dokumenty do
štítu kaple · postup SK Zichovce do okresního
přeboru

2012 – 29. 9. slavnostní otevření Společenského centra a vysvěcení pivovaru · přestěhování obecního úřadu, otevření nové
knihovny · otevření obchodu · vytvoření dětského hřiště v areálu SK · zahájení prací
na Komplexních pozemkových úpravách
2013 – zahájení druhé etapy výstavby kanalizace a ČOV · nový asfaltový povrch na
silnici III. třídy, I.etapa · první obecní ples ·
založení Zichoveckých heligonkářů · první
pouťové slavnosti · odkoupení a odstranění chátrajícího domu č. p. 3 vedle školky ·
vystoupení legendární rockové kapely Katapult na fotbalovém hřišti · vysazení čtyř
stovek nových stromů v lokalitě B1
2014 – vybudování parčíku „Na křižovatce“ · dokončení výstavby a zprovoznění kanalizace a ČOV · vyasfaltování dotčených
komunikací · křest badmintonového kurtu
s Petrem Koukalem · rekonstrukce starého
OU a jeho adaptace na mateřskou školku ·
otevření salonku mistra kuchaře Ladislava
Nodla · třetí vítání občánků
2015 – III. sjezd rodáků · třetí účast v sou-těži Vesnice roku · vydání pravidel pro
výstavbu rodinných domů · vydání desatera dobrých sousedských vztahů · nákup
stodoly · rozšíření tenisového kurtu · instalace nové lávky na přítoku revitalizačního
rybníka · zahájení diskuse nad prvním
projektem zklidnění dopravy v obci

2013

2014
2015

společnost

2016

2017

2018
2016 – adaptace stodoly na sběrný dvůr · Zichovec vybrán jako etapové místo v cyklotour
„Na kole dětem“ · Rodinný pivovar Zichovec
otevřel pobočku v Lounech · zahájení opravy
obecní kapličky · ve veřejné sbírce se vybralo
23 tisíc korun na nový zvon · demolice č. p. 21
· vyasfaltování místních komunikací ze Samotína ke kapličce, ke hřišti a ke kompostárně ·
prof. Jan Pirk odstartoval 3. ročník běžeckého
závodu „Zichovecká 12“
2017 – odhalení památníku „Stín“ · vybudování dřevěného mola na koupališti · vybudování
nového dětského hřiště vedle antukového kurtu
· vysvěcení nového zvonu a pokřtění knihy „Zichovec tenkrát a dnes“ · realizace projektu zpomalení dopravy v obci · čtvrté vítání občánků ·
rozhodnutí o výstavbě bydlení pro seniory na
místě domů č.p. 21 a 25 · druhá účast v cyklo-tour „Na kole dětem“ · vybudování parčíku
v lokalitě 14RD · nový povrch na silnici III. třídy do Hořešoviček · rodinný pivovar Zichovec
byl vyhlášen Minipivovarem roku 2017
2018 – zahájení výstavby bydlení pro seniory
s termínem otevření v říjnu téhož roku · odhalení památníku „Jablko pro Ladislava Nodla“ ·
zahájení projekčních prací na zefektivnění ČOV
a prací na změně územního plánu obce Žerotín kvůli vybudování pietního místa „Slza“
· generální oprava hasičárny · nákup štěpkovače a tří kontejnerů · čištění rybníčku ·
SK Zichovec se vrací do okresního přeboru ■
Zichovecký zpravodaj / léto 2018
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Redakce
Milí sousedé,
věřím, že jste si o letních dovolených
odpočinuli, vybočili ze zažitého
stereotypu a nabrali nové síly.
Co nového Vám přinášíme?
Vše začalo jarní brigádou, poté jsme
oslavili Dětský den a někteří vyjeli na
vorech. Dozvíte se o natáčení filmu
Pivní putování. Máme před volbami
do obecních zastupitelstev a najdete
zde medailonky našich kandidátů.
Pan starosta představí stavební
novinky a porozumíme jablku pana
Nodla. Nechybí zprávičky z mateřské
školky a na závěr nás Radek Kuliha
pozve k tradičním Martinským hodům.
Přejeme Vám hezké dny blízkého
podzimu.
Jitka Vorlíčková

Za prací z vesnice na vesnici
Na to, jakou je Česká republika malou zemí, nachází se zde poměrně veliké
množství vesnic, vísek a vesniček. Já jsem
se v jedné jihočeské vesnici narodil, do sousední vísky jsem se přestěhoval a do jedné
středočeské vesničky jezdím za prací.
Dnes se mi to zdá neuvěřitelné, ale je
to již zhruba osm let, co jsem přijel do
Zichovce poprvé, abych si prohlédl místo,
kde mělo stát nové Společenské centrum,
které jsme měli projektovat. Byť se tenkrát mohl tento záměr někomu zdát jako
předimenzovaný, nereálný a mimo měřítko
jedné z nejmenších středočeských vesnic, já
osobně jsem se s ním rychle ztotožnil. Už
tenkrát bylo v Zichovci „na první dobrou“
vidět, že není jen tuctovou vesnicí ležící na

hranici kraje, ale že zde určitý potenciál je.
Indicie, jakými byl nový rybník, kromlech,
opravené fotbalové hřiště, nebo kredit bar, ve
kterém se pivní čárky dělají na tabuli a každý
si zaplatí až uzná za vhodné, podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí, tomu jasně
napovídaly.
Od té doby se v Zichovci, kromě Společenského centra, úspěšně zrealizovalo mnoho dalších záměrů a projektů a na dalších se
stále pracuje. Jsem proto velice rád, že moje
prvotní tušení bylo správné a že mne Zichovec nejen nezklamal, ale v mnohém předčil
moje očekávání. Proto mě stále baví jezdit
každý týden z jihu Čech do Zichovce, protože
vidím, že to má smysl !
David Majer

100 let republiky
V letošním roce oslavujeme významnou
událost naší historie, 100. výročí vzniku
svobodného státu. Připomínáme si nejen
činy odvážných legionářů, ale také těch,
kteří se zasloužili o vznik Československé
republiky. Vzpomeneme i na významná
výročí, která ovlivnila vývoj dalších událostí
té doby. Uctíme památku našich hrdinných
vojáků, kteří položili své životy za svobodu
v obou světových válkách. Pokloníme se
památce všech, kteří se postavili nejen
fašistické, ale i komunistické zvůli.
I Zichovecký pivovar si připomene výročí vzniku republiky, a to limitovanou sérií
piva. Pivo Prezident lze zakoupit nejen v pivovaru Zichovec a Louny, také u smluvních
prodejců po celé republice. Je připraveno
polotmavé 15° pivo i světlé 12° v dárkovém
balení s oběma druhy i jednotlivé lahve. ■

Text a foto V. V. Kýzl, Jan a Ondra Husákovi

Novákův statek č. p. 10
Abychom předešli spekulacím, krátce
vám představíme projekt „Novákův
statek č. p. 10“.
Paní Božena Nováková se rozhodla
tento krásný statek i s polnostmi prodat
a pronajmout si byt v dostavovaném seniorhausu proti pivovaru. Naskytla se tak
příležitost, zase trochu vylepšit infrastrukturu obce a díky získaným pozemkům také
posunout záměr vybudování rybníka na
Zichoveckém potoce u Žerotína (získání
pozemků na výměnu). Dnes ještě není vše
do detailu promyšleno, ale již víme, že stodola zůstane stodolou, bude zde garáž na
stroje ev. sklad pro pivovar. Spodní kůlna
ve stejné kubatuře poskytne otevřené garážové stání pro hasicí techniku a stroje,
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které jsou častěji využívané, a vedle obnovíme zdejší kuchyňku, kde bude možné
udělat příležitostný „švajnemord“. Chtěli
bychom zde také vybudovat udírnu (šéfkuchař Radek Kuliha má chuť nás občas
překvapit uzenými rybími a ostatními dobrůtkami). Diskutovali jsme také o obecní
pekárně, ale čím více do této problematiky
pronikáme, tak od té myšlenky ustupujeme. Výbornou paní pekařku už tady přeci
máme ;-). Pro zadní budovu (chlévy) nemáme zatím využití.
Do obytného domu budeme hledat nájemce, nejlépe rodinu, která by celý areál
spravovala a vypomáhala ev. v obci, restauraci, pensionu a pivovaru v Zichovci
a Lounech.
IH■

Vizualizace Atelier Aeroplan

Alej Republiky
V zastupitelstvu jsme uvažovali o osázení
nově vzniklé polní cesty na hranici
katastru obcí Zichovec a Žerotín a také
o tom, jakým způsobem vzpomenout
100. výročí vzniku ČSR
Když před měsícem vypsal Středočeský
kraj dotační titul na výsadbu stromů, přišel
nápad. Rozhodli jsme se vysadit 100 lip,
většinu na zmíněné polní cestě, zbytek na
dalších místech katastru. Budeme rádi, když
občané doporučí, kam zbylé stromy umístit.
Přípravu žádosti o dotaci, kterou podáváme
tento týden, si vzal na starost kronikář obce,
pan Václav Valerián Kýzl. K výsadbě by mělo
podle podmínek dojít do konce října nebo
začátkem listopadu. Pracovní název nové
výsadby je „Alej Republiky“.
IH■

Intenzifikace stávající ČOV

obec
Čistička odpadních vod
dál trpí tuky a odpadky
Jak jsme již informovali v minulých
zpravodajích, potravinářské tuky a oleje způsobují nejen zanášení kanalizace
a přečerpávacích stanic, ale následně
působí potíže i na samotné ČOV, kde
zhoršují účinnost čištění a odtokové
parametry vyčištěných odpadních vod
a tím se následně mohou zvyšovat i celkové náklady na čištění odpadních vod.
I když se v minulém roce zvýšil objem
odevzdaných potravinářských tuků
a olejů v našem sběrném dvoře, objevují se tuky zejména v přečerpávacích
stanicích, což ukázal i nedávný pravidelný servis provedený odbornou
ﬁrmou. Použité potravinářské tuky
a oleje je možné nadále odevzdávat do
sběrného dvora obce.
Znovu bychom vás chtěli požádat,
abyste nesplachovali vlhčené ubrousky,
dámské hygienické potřeby (zejména
tampóny) a další nerozpustné látky do
kanalizace, a to nejen vzhledem k obsluze ČOV, která s těmito nerozpustnými látkami následně přichází do
styku při pravidelném čištění hrubého
ﬁltračního koše na vtoku do ČOV, ale
i vzhledem k možnému zanášení technologických prvků samotné ČOV, jako
jsou čerpadla, míchadla apod.
■

Delší dobu řešíme v zastupitelstvu proble- že část aktivačního prostoru je vybavena
matiku bezproblémového fungování ČOV. konstrukcí, na které jsou instalovány plaZ výsledků několika odborných posudků
stové nosiče s vysokým speciﬁckým poa analýz je dnes již zřejmé, že hlavním
vrchem. V dalším stupni dočištění je použit
problémem je chybějící retenční nádrž,
systém eliminace fosforu s dvojitou ﬁltrací
která by spolehlivě eliminovala výkyvy
na výstupu za pomocí mikroﬁltru a pískové
v kvalitě nátokových splaškových vod.
ﬁltrace doplněnou o UV desinfekci. Takto
Po pětiletém provozu víme, že náklady vyčištěná voda splňuje nejvyšší nároky na
na provoz by se daly výrazně snížit vlast- kvalitu vyčištěné vody. Počítáme dokonce
ním zahušťováním a likvidací kalů, jejichž s možností vracet takto vyčištěnou vodu
vyvážení nás ročně stojí přes 100 tisíc korun do revitalizačního rybníka. Součástí techa dále také víme, že při vyváženém provozu nologie ČOV bude i kalové hospodářství,
se sníží na minimum spotřeba chemie, což technologie od japonské ﬁrmy AMCON
je dalších 40 tisíc ročně. Po zvážení všech vyniká nízkými energetickými náklady na
pro a proti a po zajištění ﬁnancování (1.Zi- odvodnění kalu. Použitá technologie Vochovecká), jsme se rozhodli zkapacitnění lute byla vyvíjena přes deset let. Kombinuje
a intenziﬁkaci naší ČOV zrealizovat.
dva procesy v jednom zařízení, zahuštění
Již rok diskutujeme s ﬁrmou Envirotech a odvodnění kalu.
na přípravě nové technologie. Jejich řešení
Navrhované řešení umožňuje dálkový
a technologie vyniká charakteristickým přístup k ovládání hlavních parametrů
vícestupňovým kombinovaným procesem čistírny odpadních vod a online sledování
čištění a je vyzkoušena mnohaletým pro- provozu, což výrazně zvýší komfort obsluhy.
vozem i v zahraničí. Maximální spolehli- Pokud jde o realizaci, předpokládáme, že do
vost je docílena mimo jiné i použitím března 2019 vyřídíme všechna nezbytná
unikátního aeračního systému „Raubio- povolení, poté ihned zahájíme realizaci
xon“, který prokazatelně má největší stabi- a dokončení a uvedení do zkušebního proText a foto Pavel Rohla
litu vůči agresivitě odpadních vod. Čistírna vozu plánujeme na jaro 2020.
■
pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s aerobní stabilizací kalu. Odpadní
vody přitékají na bubnový separátor přes
česlicový koš (dnes vybíráme ručně), odkud
jsou vedeny do aktivačního prostoru, kde
je soustředěna hlavní část čistírenského
procesu. Zde je voda podrobena kombinovanému biologickému čištění (čištění aktivovaným kalem a přisedlou funkční polykulturou). Jde o jeden z nejpokrokovějších
čistírenských systémů, který umožňuje
kultivaci biokultury s odlišným stářím
Text Jiří Šťáva - Envirotech, Ivan Husák, vizualizace Atelier Aeroplan
v jednom reaktoru. Toto je docilováno tím,
Zichovecký zpravodaj / léto 2018
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interview

Jarní brigáda

Text redakce, foto Ivan Husák

V polovině května jsme se opět pustili do úklidových
prací v naší obci a udělali jsme spoustu užitečné práce.
S dobrým pocitem jsme si nakonec společně opekli
buřty. Děkujeme všem, kteří přišli a přičinili se.
Co všechno jsme udělali?

vyčistili nádr ž

umyli osvětlení
vypleli a vyčistili obě hřiště
nat řeli opl ocení

vystř íhali bř ečťan u hasičár ny

dokončili molo na nádrž i
posekali tr ávu okol o
rybář ské bašt y a rybníka…
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obec

Čištění rybníčku
u dětského hřiště
20. srpna proběhlo dlouho plánované
čištění usazovacího rybníčku
u nového dětského hřiště.
Akce to byla blesková díky obrovskému
bagru CASE CX250 od ﬁrmy Poláček farma Hole.
Poděkování patří také Pepovi Kučerovi,
který likvidoval náletovou zeleň a celou akci řídil, Michalovi Švajkovi, který
vytěžené bahno rozhrnul po poli a zaoral
a „ajeťákům“ (Vašek Kerner a Luděk
Čech), kteří pomáhali s likvidací náletové
zeleně. Máme zase na pár let zajištěno,
že do koupaliště poteče čistější voda. ■

Oprava hasičárny
Letos jsme se také dostali k dlouho plánované opravě hasičárny, která poslouží
k rozšíření sběrného dvora a k přestěhování údržbářské dílny z prostor 1.Zichovecké.

V dubnu se začalo vyklízet, vybouraly
se příčky a strhl se starý heraklitový strop.
V květnu proběhly opravy vnitřních omítek,
vyzdění nové čekárny a vybetonování podlahy. V červnu byla nainstalována nová
plastová okna a dveře do skladu plastů.

Byla nainstalována také nová elektroinstalace a nově natřena fasáda. Děkujeme
ﬁrmám M. Širmer (stavba), VORLÍČEKPLAST s.r.o (okna), 2JRaﬁng (elektro) a Jiří
Zelenka (malíř). Ještě zbývá do čekárny
nainstalovat poličku a USB nabíječku. ■

Ladislav
Šeiner
Texty a fotograﬁe na tétoFoto
straně
Ivan Husák
Zichovecký zpravodaj / léto 2018
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děti & školka

Zprávičky
z naší školičky
Milí Zichováci, tak jsme tu zase,
abychom Vás informovali o dění v naší
školičce. Každý měsíc jsme měli naplněný
aktivitami a takto to bude i v novém
školním roce.
l Měsíce květen a červen byly nabité mnoha akcemi – divadlo v Lounech, školní výlet
do zooparku v Chomutově, vystoupení ke
Dni maminek, oslava Dne dětí cestou za
pokladem a slavnostní ukončení školního roku spojené s rozloučením s prvními
předškoláky, kteří od září nastupují do
základní školy. Samozřejmě jim přejeme
hodně úspěchů a budeme rádi, když nás
ve školce navštíví a pochlubí se se svými
pokroky.
Hned na začátku školního roku jsme přivítali tři nové kamarády a od ledna 2019 se
k nám přidají další tři.
l Samozřejmě nás i v tomto školním roce
čeká celá spousta akcí a událostí. Např.:
dýňování, uspávání broučků k zimnímu
spánku, odpoledne pro tatínky, oslavy
vánočních svátků, divadelní představení
v Lounech, výlety, oslava Dne maminek
a Dne dětí, rozloučení s předškoláky atd.
l V rámci výuky bude probíhat keramika,
hudební a taneční výchova, výtvarná výchova, rozvoj řeči a příprava předškoláků
ke vstupu do základní školy. Mimo výuku,
budou v prostorách MŠ kurzy angličtiny
pro děti.
Přeji Vám všem za celou mateřskou školu samé krásné a pohodové dny
Hana Šimonovská, ředitelka MŠ

Foto archiv školky
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mateřská škola

Dětský den 2018
V sobotu 2. června proběhl na přání
většiny rodičů malých dětí 4. ročník
Zichoveckého rodinného triatlonu.
Počasí nám přálo a nádrž, která byla
při květnové brigádě krásně vyčištěna, se
nám do závodů napustila čistou vodou. Do
4. ročníku triatlonu, který obnáší závod
na kanoi, v běhu a na kole, se zapsalo šest
dvojic (dítě-dospělák). Všichni závodníci

nastoupili do boje opět s velkým odhodláním a nadšením a všichni bojovali až do
mokrého trička stejně urputně jako tomu
bylo v předchozích ročnících. A protože
si to všichni za své sportovní výkony
zasloužili, nějakou tu cenu si odnesl každý
závodník, a úplně všichni, včetně diváků,
jsme si na závěr opekli buřta. Za vydařenou
akci děkujeme všem rodičům, přátelům
a kamarádům, kteří se zapojili do přípravy
i organizace.
■

Text Lenka Kratochvílová, foto Pavel Rohla

Mateřská škola dostala dárek
31. srpna předal pan Václav Valerián Kýzl
v zastoupení firem Wolfsystem, Environment a Atens sponzorský dar pro naši
mateřskou školku – altánek pro děti.
Hlavním sponzorem stavby je ﬁrma
Wolfsystem Horoměřice, která v letošním
roce předala k užívání mateřskou školku
v Královicích a v současné době realizuje
v Zichovci tři dvojdomky “Nový dvůr“
pro seniory. Chtěli bychom touto cestou

poděkovat řediteli Wolfsystemu Ing. René
Kocourkovi a panu Václavu Valeriánovi
Kýzlovi za splnění svého slibu realizovat
altánek do konce prázdnin. Poděkování
zaslouží také Hynek Král, který v dohodnutém termínu provedl podkladovou desku
ze zámkové dlažby.
Altánek bude sloužit jako letní učebna,
ještě chybí dodat stoly a do čela tabuli. ■
Text a foto Ivan Husák

Celostátní setkání
rodin Společnosti
DownSyndrom CZ
na Zichovci
V neděli 10. června se v sále
pivovaru malé středočeské obce
Zichovec sešly rodiny s dětmi všech
věkových skupin. Pro děti i dospělé
byl připraven bohatý program.
Dopoledne, zatímco někteří dospělí
diskutovali nad tématem inkluze ve
školách a školkách v rámci projektu
Kolaboratorium, se děti za doprovodu sourozenců, asistentů a dalších
dospěláků vydaly po stopách medvěda,
který se na Zichovci usadil a dělal
v místním lese neplechu. Po cestě
musely děti splnit spoustu úkolů,
aby se jim medvěd nakonec ukázal.
A protože děti byly moc šikovné,
medvěda nakonec našly a přemluvily,
aby už na Zichovci neškodil a šel zase
o kus dál.
Po zdolání medvěda nás všechny
čekal dobrý oběd, a poté, na přilehlé
louce hned vedle pivovaru, se mohly
děti vyřádit při různých hrátkách
a soutěžích a vyzkoušet si mohly
i jízdu na konících, které dorazili
z nedalekých Královic. V tu chvíli se
k nám přidalo i několik dětí ze Zichovce, které si s námi odpoledne pěkně
užily. Krásný den jsme zakončili vodními hrátkami na místním koupališti
a opékáním buřtů za zvuku kytary
našeho patrona Honzy Zadražila.
Za to, že se nám celý den skvěle
vydařil, děkujeme našemu panu starostovi Ivanu Husákovi, který nám pronajal sál pivovaru a dospělým daroval
sud piva, starostovi Královic Luďkovi
Šofrovi, který nám přivezl koníky,
šéfkuchaři pivovaru panu Radku Kulihovi a jeho personálu, kteří se skvěle
postarali o naše žaludky a Vaškovi
Kernerovi, který nám připravil ohniště
na opékání buřtů a vydržel s námi až
do konce.
Děkujeme také všem občanům Zichovce, kteří se starají o tak pěkné
prostředí v obci a mají tak dobrá srdce,
že podporují naši Společnost, mám
vyřídit obdiv od našich členů, kterým
se setkání v Zichovci líbilo natolik, že
by jej chtěli zopakovat!
Lenka Kratochvílová

Zichovecký zpravodaj / léto 2018

9

kandidáti

Kandidáti do obecního
zastupitelstva v Zichovci

Robert Trébl
Podnikám v oboru stavebnictví
a žádná manuální práce mi není cizí.
Se svými zkušenostmi bych se chtěl
zapojit do rozvoje a zvelebování obce.

7
4

1

Jozef Bystrianský
Rád bych se v zastupitelstvu věnoval
obecné spokojenosti pro všechny
obyvatele obce. Mým cílem je, aby
starousedlíci obce i noví obyvatelé
žili v klidném, bezpečném a atraktivním prostředí. Věřím, že otevřenou komunikací a aktivním zapojení
celé obce toho lze docílit.

2

Mgr. Petra Vágnerová
Je mi 40 let a jsem pedagog.
Na Zichovci, kde bydlím 12 let s manželem a dětmi, oceňuji klidné bydlení,
nádhernou přírodu a pospolitost
a toleranci občanů. V obci se podílím
na zajištění voleb, organizuji akce pro
děti a dospělé, cvičení pro ženy.
Nabízím pomoc s administrativou obce,
se zajištěním bezpečnosti a pořádku,
popřípadě i v ostatních oblastech.

Roman Vorlíček
Minulé čtyři roky v zastupitelstvu
pro mne byly velkou zkušeností
a jsem za ně rád. Poznal jsem Zichovec i z jiné stránky a mohl jsem přispět i svými zkušenostmi, které mám
z mého dvacetiletého podnikání.
Pokud bude zájem občanů, rád znovu
v rámci svých možností pomohu.

8
Ing. Zbyněk Lomička
Odstoupil a nekandiduje.

5

Bc. Vítězslav Novák
Na Zichovci jsem od roku 2015.
Pocházím z Horní Kamenice. Pracuji na rodinné farmě Statek Novák
Jarpice-Kamenice. Rád bych přispěl
k zachování vesnického rázu a k podpoře společenského života a konání
společných akcí občanů Zichovce.

Hynek Král
Kandiduji, protože mám Zichovec rád.

9
3
Lucie Rohlová, 39 let
Jsem matka tří dětí, pracuji jako
účetní. Nabízím svoji pomoc při
udržování a zlepšování pořádku
v obci, výběru obecních poplatků
a aktualizaci úřední desky. Ráda
pomohu občanům s čímkoliv, co
bude v mých silách.

10 www.zichovec.cz

6
Ing. Martina Ebertová
Zichovec mám ráda a chtěla bych mu
alespoň z části vracet to, co mi dává.
To mohu dělat i jako občan, ale jako
zastupitel bych mohla udělat víc...

komunální volby 2018

10
Ing. Štěpán Vachek
Do Zichovce jsem se odstěhoval s rodinou, abych našel klidné místo k žití
blízko u lesa, a měl nejen sousedy, ale
i přátele. Rád přispěju tím co umím,
nejen k pečování o svůj domov, ale
i k fungování a rozvoji naší obce. Přál
bych si, aby v Zichovci platilo pro co
nejvíce z nás, že JÁ a MOJE je v souladu s MY a NAŠE.

Václav Vágner, DiS
Je mi 38 let a pracuji jako manažer
kvality. K Zichovci mám vztah již od
dětství. Pochází odtud moje rodina
a já jsem se zde trvale usadil před
14 lety s manželkou a dvěma dcerami.
V zastupitelstvu obce pracuji 8 let,
jsem členem kontrolního výboru
a pracuji ve volební komisi. Spolupracuji při tvorbě místních vyhlášek
a celkově se podílím na chodu obce.
Starám se o údržbu rybníka a jsem
aktivním členem rybářského spolku.
Pro obec nadále nabízím svoje zkušenosti a jsem ochotný pomoci v každé
oblasti. Byl bych rád, kdyby Zichovec
zůstal klidnou a bezpečnou obcí.

Michal Švajka
Je mi 37 let, pracuji jako OSVČ,
v Zichovci žiji dvanáct let a mám
zájem udržovat v obci pořádek,
udržovat obecní cesty a sekat trávu
podél komunikací a další práce dle
potřeby. Vše pro lepší Zichovec.

15

13

Petr Novotný
Žiji na Zichovci od narození a znám
místní tradice a občany. Přeji si, aby
se nám tu všem společně dobře žilo.
Těším se na další společné chvíle,
které zde spolu všichni prožijeme.

16
11
Blažena Šeinerová
Nyní pro obec vykonávám funkci
knihovnice a do budoucna se chci více
zajímat o potřeby seniorů v naší obci.

Ing. Lenka Kratochvílová, 53 let
Jsem jednatelka a ředitelka neziskové
organizace DownSyndromCZ. Na
Zichovci žiji se svým mužem a třemi
dětmi patnáct let a nedávno jsme sem
přestěhovali i mé rodiče a manželovu
maminku. V zastupitelstvu jsem již
tři volební období a starám se v obci
především o aktivity dětí, jubilea občanů Zichovce a snažím se pomáhat
i s dalšími společenskými aktivitami.

14

i
12
David Širmer
Cítím se na Zichovci doma a o svůj
domov se každý dobře stará, proto
chci být tam, kde můžu pomoci, aby
se nám lépe žilo.

Termín komunálních voleb 2018
je 5. a 6. října. Volit budeme
v pátek 5. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin.
Více o volbách v naší obci se dočtete
na str. 1 v úvodníku. Nezapomeňte
si přinést doklad totožnosti.
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příběhy

Léto budiž pozdraveno – vor je na vodě!

Text a obrázky: Jiřina Koudelová

Školákům nastaly kýžené prázdniny, a dědy, opracoval. Také navrhl a nastříhal „mořeplavcům“. To bylo radosti a skotačení,
jejich rodičům a prarodičům starost, jak vlajku, kterou pak babička ušila. Další že i hlad byl v tu chvíli zapomenut!
jim je vyplnit a nepřijít o nervy. Babičce den s dědou vše dokončili. Ale smůla!
Po hodině dovádění odešla četa na
Jiřině a dědovi Vaškovi se osvědčilo známé Babička (vrchní kontrolor a bezpečák oběd s obavami, aby ponechaný vor někdo
rčení „kdo si hraje, nezlobí“ a tak vyslyšeli v jedné osobě) nebyla spokojena s ostrý- neponičil. A obavy se potvrdily! Navečer
přání vnoučat postavit vor.
mi hranami a hrubými prkny, a tak se už byl zlomený stěžeň i bidlo a nalomený
S nadšením se tedy všichni pustili do muselo vše řádně zakulatit a prkna zbavit a ohnutý kovový držák. Proto se rozhodlo,
příprav pod vedením hlavního konstruk- třísek. Pak se už jen připevnila vlajka na že držák bude odstraněn a vor zůstane holý.
téra Matěje (11 let). Děda nařezal klády, stěžeň, společnými silami se vše naložilo Ještě dvakrát musel děda provádět opravy
prkna a připravil další potřebný materiál, na přívěs a autem přepravilo ke koupališti. a úpravy, ale nakonec se pak už nikdo o depředvedl a vysvětlil postup prací, aby se S předchozím souhlasem pana starosty molici voru nesnažil a ten na hladině plave
četa pustila s nasazením do díla! Mája byl vor 25. července o poledních hodinách dodnes – prý i k radosti dospělých, kteří si
(13) „akuvrtala“, Lůca (11) asistovala slavnostně spuštěn na vodu za pomoci sem také chodí zablbnout.
a podávala vruty, Mikuláš (8) povzbu- dvou pracovníků zednické ﬁrmy, kteří
Hurá, dílo se podařilo! A torzo stěžně
zoval radami. Matěj vymyslel držák na právě opravovali čekárnu. A tak první, s vlajkou skončilo upevněné na oplocení
stěžeň (výrobu svěřil dědovi) a tu pak kdo se na voru svezl, byl zedník Saša, aby antukového hřiště, aby připomnělo slavné
– i odrážecí bidlo pěkně, s pomocí táty jej suchou nohou převezl k natěšeným spuštění voru na vodu.
■
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společnost

Berounka versus Zichovec
Letošní suché a tudíž na vodu velmi chudé
léto, odradilo leckterého milovníka sjíždění řek. Ne tak námořníky ze Zichovce,
kteří se v termínu 19.–22. července již
po páté vydali s vorem na Berounku.
Výprava začala jako obvykle ve čtvrtek
odpoledne vyzvednutím voru ve Třtici
a přesunem celé skupiny do kempu Kobylka. Po příjezdu se dostalo Zichovákům
příjemného překvapení, když v místní
hospůdce byl na čepu Krahulík 11°. Večer
také zpříjemnila hudba od vedlejšího stolu,
se kterým se naše skupina hned spřátelila.
Druhý den ráno každý sbalil své provizorní obydlí a již se šel sestavovat vor.
Po přísunu nutných zásob v podobě dvou
50l a jednoho 30l sudu Zichoveckého
piva, masa a uzenin ke grilování, se celá
skupina nalodila v doprovodu obrovské
žluté nafukovací kačeny a se sborovým
„ahóóój“ opustila kemp. Celý den byl vor
hlavní atrakcí Berounky, pivo teklo proudem a z grilu se nesla lahodná vůně. Téměř
každý, kdo jel kolem, přirazil, dal si pivo,
zakousnul něco dobrého, prohodil pár slov
a často také zavzpomínal na setkání z minulých let. Každá loď, která přibrzdila, byla
ještě před odjezdem polepena upomínkovými samolepkami. Vzhledem k opravdu
nízkému stavu vodního toku se osádka
voru dostávala do složitějších situací při

Text Vítězslav Novák, foto Ivan Husák

překonávání jezů. Díky šikovnosti a za za poznáváním nových přátel-vodáků
pomoci lešenářských trubek, které jsou a překonáváním nečekaných překážek.
nedílným vybavením voru, byly všechny
Do poslední zastávky kempu Zvíkovec
překážky zdárně překonány. Ačkoli vor to bylo tentokrát výrazně blíže, nicméně
vyrážel doopravdy mezi prvními do cíle voda tekla ještě pomaleji a tak i druhý den
dne, kterým bylo Tábořiště U Potůčků, na vodě byl poměrně dlouhý. Po příjezdu
dojel až za tmy kolem desáté hodiny večer. se okamžitě spustila průtrž mračen a tak se
Ti, kdo měli ještě sílu, zašli do místní každý snažil především schovat. Déšť brzo
hospůdky za trochou muziky a odpočinku, ustal, takže námořníci z voru ještě před
slabší jedinci okamžitě po vylodění postavi- poslední nocí vyrazili zakousnout něco
li stan a čerpali síly na další den vleže.
k večeři, dát posledních pár piv, zhodnotit
Sobota byla ve znamení pomalejšího den a vzpomenout na zážitky.
startu, a to nejen mezi členy posádky
V neděli ráno zbývalo už jen posbírat
voru, ale také v místní hospůdce zrovna poslední síly, sbalit stany a lehátka, vynespěchali na to, aby nakrmili hladové táhnout vor z vody, naložit ho na dodávku
vodáky. Po sbalení, naložení všech věcí a vyrazit zpět domů. Vor 2018 byl u konce,
na vor, opětovném doplnění zásob o další všichni plni zážitků dorazili domů a to
dva sudy Zichoveckého piva a dalších do- nejdůležitější je, že v pořádku.
brot na gril, mohla loď pokračovat v cestě Tak „ahóóój“ na voru 2019.
■
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Petr Krejčí

Do Zichovce nejen za pivem

Bydlím nedaleko Zichovce, takže krajina letech rozkvetla. Místním už to možná ani
Džbánu je mým domovem. Jako správný tak nepřipadá, ale je to opravdu celkem
patriot ji ve své práci tak trochu protěžuji, výjimečné, aby majitel komerčního podnivlastně v tomto kraji natáčíme už čtvrtým ku přemýšlel nad jeho umístěním v krajině,
rokem. Nejdřív to bylo do jednoho z dílů nad jeho funkčností nejen průmyslovou, ale
seriálu Krajinou domova II (Tabule a stra- i krajinářskou, estetickou. To, že v rámci
tovulkán), kde je naše džbánská krajina nové stavby vznikne kaple, navíc s vodním
zachycena jako jeden z nejhodnotnějších prvkem a orientovaná v ose s Řípem, to už
koutů přírody u nás, potom do cyklu ČT je vyloženě projev osvíceného a citlivého
Minuty z přírody, ve kterém se objevilo přístupu k okolí.
několik džbánských orchidejí a sov. Džbán
Je radost sledovat, jak se Zichovec rozvíjí,
se objeví i v dokončovaném seriálu o baroku jak se rozrostl o krásnou novou architek– Barokní srdce Evropy - kromě dřevěných turu v Lounech, jak majitel usiluje o dobré
zvonic nebude chybět ani klášter v Ročově, jméno nejen svoje, ale celé obce, jak si
na kterém se potkali dva největší barokní váží tradic a rodáků, kteří něco dokázali.
architekti Čech nebo kostel ve Zlonicích, Skoro to vypadá, jako by to pivo bylo jen
zámek v Peruci a další místa. Při každém takovou třešničkou na dortu, ale to je
tomto natáčení jsme se vždy rádi zastavili právě ten úžasný omyl: Zichovecké pivo
v Zichoveckém pivovaru, kde nás pokaždé bylo vyhlášeno nejlepším českým pivem
vstřícně přivítají a skvěle pohostí.
loňského roku, a já jsem si mohl spolehS dalším právě dokončovaným projek- livým způsobem ověřit, že právem. Díky
tem jsme už do Zichovce nejezdili jen na Matějovi Ruppertovi, který v Pivním puskvělé jídlo, ale přímo pracovně. Jedná tování vystupuje v roli průvodce spolu s ause totiž o výpravný dokumentární seriál torem, panem Zdeňkem Susou. Matěj je
o našem tekutém zlatu – Pivní putování, klasický pivař, pivo miluje, ale pije výhradně
ve kterém Zichovec nemůže chybět. Hned jen „Plzeň“. Už jsme si ve štábu zvykli, že
z několika důvodů.
skoro všude, kde točíme, a kde nám nabízejí
Pivovarů na zelené louce vzniká v po- ochutnávku svých piv, pivo odmítá. Zkrátsledních letech přehršle. Ale ne každý při ka pije jen Plzeň, protože to je pro něj TO
jejich budování přemýšlí nad vztahem pivo. Za celou dobu dvouletého natáčení
k bezprostřednímu okolí. Na Zichovci jsem zažil pouze jedinkrát, že si s chutí dal
nelze přehlédnout, jak se pivovar stává i více piv po sobě, aniž by to byl Prazdroj,
nejen společenským, ale i kulturním cen- a dokonce si několik lahví odvezl domů. A to
trem celé oblasti, jak vesnice v posledních byla dvanáctka Krahulíka ze Zichovce.
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Zichovec považuji tak trochu za
domovský přístav, kde nám vždy bylo
dobře, a kde se pokaždé zastavím, když
mám nějakou návštěvu, které chci ukázat to nejlepší z našeho kraje. Jednak je
tamní kuchyně sázkou na jistotu, ale
také bezprostřední okolí pivovaru má
co nabídnout. Možná spousta lidí, kteří
tady žijí, ani netuší, že na Džbánu máme
nejbohatší orchidejové lesy u nás, a že ty
dlouhé stráně (Milská, Líská, Hlinská atd.)
patří k botanickým perlám celých Čech.
Jenomže dříve opečovávané stráně rychle zarůstají křovím, a tak se s kamarády
snažíme je zachránit, abychom na Džbáně
znovu mohli mít jeho dříve tradiční krajinné dominanty – opukové „bílé“ travnaté
stráně plné života. Jednu takovou přírodně
nesmírně cennou stráň se nám podařilo
vykoupit od původních majitelů a předat
do péče ČSOP. Díky tomu je z ní dnes jedna z nejbohatších orchidejových lokalit
u nás. Podívejte se, kdo nám pomáhá zachránit tvář Džbánu – letos na jaře se přijeli
na orchideje podívat: Vojta Dyk, Táňa
Vilhelmová, Honza Maxián a Matěj Ruppert. Bez váhání zareagovali na mou výzvu,
složili jsme se a stráň nedaleko Zichovce už
zase svítí do kraje jako kdysi. Samozřejmě,
že jsme po vycházce mezi kvítím skončili
na obědě v Zichovci. A skončíme tam
i příště, protože prostě máme Zichovec
rádi – a vůbec ne jen proto, že se na výrobě
nejnákladnějšího dokumentárního seriálu
v historii českých televizí podílí. Na Zichovci víří dobrá energie.
■

společnost & kultura

Filmové Pivní
putování
Tisková zpráva: Pod režijním vedením
Petra Krejčího, jednoho z nejúspěšnějších filmařů své generace, vzniká v koprodukci společnosti Orchis film a České
televize výpravný dokumentární seriál
o historii i současnosti českého národního nápoje – Pivní putování.
Na ploše dvanácti dílů divákům
představí známé i méně známé pivovary,
jejich osudy, jakož i osudy lidí, kteří jsou
s pivem úzce provázáni. Seriálem budou
provázet pan doktor Zdeněk Susa – znalec
piva a legend s ním spojených a zpěvák
Matěj Ruppert, který je nadšeným konzumentem „plzeňského zlata“.
Pivní putování je historicky jedním
z nejvýpravnějších dokumentárních
seriálů, natáčený je nejmodernější technologií s využitím dronů a divákům přinese
spoustu zajímavých informací, podaných
zábavným způsobem, s vtipem a nadhledem. Originálním a velmi důležitým
prvkem všech dílů jsou animované
skeče, které divákům usnadní představu
o různých historických událostech
a zároveň mimoděk odkazují k tradici
českého kresleného humoru, který má
v pivní kultuře nezastupitelné místo.
Uvedení v České televizi – se předpokládá
v první polovině roku 2019.
■

V Královicích jsme křtili knihu o Járovi Ulrichovi
Jára Ulrych je přítel a velký fanda Zichovce, má zde spoustu kamarádů a známých.
Prvního září se konaly v Královicích
Složil přes 40 písniček, mezi nimi i Zichoveckou hymnu. I ve svých 90 letech nevynechá
již tradiční dožínky, které jsou známy
jedinou kulturní akci v Zichovci. Rodinný pivovar Zichovec byl jedním ze sponzorů knihy v širokém okolí.
Ač program trochu narušilo počasí,
proběhla celá plánovaná akce bez
sebemenší závady. Jedním z bodů bylo
i pokřtění mojí další knihy v edici Tenkrát
a dnes s podtitulem – osobnosti regionu
Jaroslav Ulrich. Bylo mi opravdovou ctí
a myslím i pro pana Ulricha, že kniha byla
pokřtěna Zichoveckým pivem a starostou
obce Zichovec Ing. Ivanem Husákem. ■

Text V. V. Kýzl, foto archiv
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Jablko pro Ladislava Nodla
Václav Fiala, foto archiv autora
Zdálo se to být jednoduché. Udělám
nějaký objekt, nějaké jídlo nebo produkt,
který bude symbolizovat barevnost chutí,
úctu k jídlu, nekonečnost historie i smrtelnost našich příběhů. Musí to být ale
jednoduché, výtvarně čitelné a sochařsky
proveditelné. Navíc to musí souznít
s kuchařským řemeslem a pokud možno
i s osobností, které bude objekt určen.
Už se mi to tak snadné nezdálo. Jak
udělat z kamene například vídeňský řízek
nebo svíčkovou? Chvíli jsem myslel na
bábovku. Dobrá, říkal jsem si, ale kde
jsou ty historické odkazy, takové, jaké
má třeba jablko? Jablko? Hmmm… Co
tam dát jablko? To má vlastně všechno,
přemýšlel jsem, a šel si nalít štamprli
kalvádosu. V jablku je přemíra chutí. Lze
z něj připravit spousta skvělých pokrmů.
Je krásné a chuťově bohaté. Má biblický
význam s odkazem na začátek lidských
dějin. A co jablko královské? Proč je
součástí korunovačních klenotů každého
pořádného království?
Povídám Ivanovi Husákovi: „Co tam dát
jablko?“ „Jo,“ on na to, „Láďa Nodl prý
na slavnostní tabuli jablko pokládal místo
podpisu.“ Hned zavolal Radka, mistrova
bývalého žáka, který všechno potvrdil.
„Jablko je fajn,“ povídá a odcitoval úvodní
větu z ﬁlmu Dokonalý šéf, kde šéfkuchař
Adam Jones vzpomíná: „Jean Luck, můj
mentor, chlap, kterej mi dal šanci stát se
kuchařem, mi řekl, že ústřice a jablka jsou
dílem božím. A že takový recepty už nejde
vylepšit. Ale zkoušet to, je naše práce!“
Zdálo se to být jednoduché. Seženu kus
zelené žuly a vysekám jablko. Nebudu
popíjet kalvádos a práce půjde rychle
kupředu. Blok zelené brazilské žuly jsem
našel snadno, a protože venku byl leden
a počasí mrazivé, tedy doba, kdy mě nikdo
neotravuje hloupými otázkami, co že to
dělám, začal jsem tvarovat jablko. Už to tak
jednoduché nebylo. Po dvou týdnech jsem
byl zmrzlý a přede mnou stála podivná
kamenná hruška. Raději jsem si šel nalít…
Začal jsem znovu. Rodina mi snesla
spoustu jablek jako modely. Co jablko,
to originální tvar. Za další týden na mě
civěla zelená švestka. Začal jsem ztrácet
sebevědomí. Jablko přeci nemůže být tak
těžké udělat, dokonce ani z tak nepoddajného materiálu, jakým je zelený granit.
Opak je pravdou. Nebudu vás unavovat
popisem, jak dlouho jsem vybíral správný
tvar, který měl být esencí všech jablek tohoto světa... Nakonec jsem práci odložil
a jablko umístil tak, abych na něj neviděl.
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Měl jsem ho plné zuby. Uběhly měsíce...
ještě párkrát jsem se s pošramoceným
sebevědomím k té šišaté kouli vrátil.
Důležité ale je mít termín. Když mi Ivan
oznámil, že za dva týdny budeme jablko
odhalovat, nastal konečně ten správný
motivující stres a jablko najednou začalo
být jablkem. Jablkem pro Ladislava Nodla.
O Ladislavu Nodlovi jsem nevěděl nic.
Universum ale ví, jak nasměrovat kroky
osudu a jaké lidi mi do cesty poslat. A já
začal ty lidi potkávat: “Co teď děláš”,
ptali se tradičně. „Ale“, odpovídal
jsem otráveně, „dělám jablko! Jablko
pro nějakého kuchaře Ladislava Nodla.“
A místo nechápavých pohledů se mi dostávalo nečekaných odpovědí. Na jednom opuštěném šumavském koupališti,
které určitě bylo kdysi požární nádrží,
jsem takto opověděl jednomu známému, ležícímu na dece vedle mě. „Nodl?“,
ubezpečil se, „toho jsem osobně znal!
Ten přeci vařil anglické královně!“ A já
najednou pochopil, jak to vlastně je.
V hlavě si občas parafrázuji další výrok
z onoho zmiňovaného filmu: „Ladislav
Nodl? To je něco jako Rolling Stones
mezi kuchaři!“
■
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Vzpomínka na mistra kuchaře Ladislava Nodla
V sobotu 4. srpna jsme se vydali s rodinou
(naše maminka Nodlová, bratr František,
moje dcera Katka a já) na akci Vzpomínka na mistra kuchaře Ladislava Nodla,
kterou uspořádala Severočeská pobočka
AKC ČR ve spolupráci s Rodinným pivovarem Zichovec. Já a Katka jsme už před
akcí něco napovídali do kamery pana Husníka o našem tátovi (dědovi) a měli jsme
z veřejného uvedení tohoto video medailonku upřimné mrazení. Po příjezdu a kávě
u Němečků nastal přesun už v posílené
formaci do pivovaru. Jako vždy mě na této

akci potěšily vzpomínky tátových kolegů
na spolupráci s ním, i lidí, kteří ho znali
jako souseda. Některým občanům pomáhal
při svatbách, nebo dělal kurzy studené
kuchyně. Sám jezdím léta na chatu do
Žerotína a vím z reakcí místních, že jméno
Ladislav Nodl v okolí pořád dost znamená.
Mě samotného potěšilo setkání s místními,
s některými jsem podobně, nebo i stejně
starý jako oni. V Zichovci a okolí jsem toho
zažil opravdu hodně a rád se sem vracím.
Samotné odhalení pamětní desky proběhlo
decentně a musím uznat, že výběr autora,

materiálů i samotné ztvárnění je dokladem
vkusu zadavatele a umění zhotovitele.
Tímto chci vyjádřit díky a uznání autorovi sochaři Václavu Fialovi, Ivanu Husákovi,
Rodinému pivovaru Zichovec, Jiřímu Husníkovi, AKC ČR, občanům Zichovce a okolí,
kteří přišli vzpomenout na mistra kuchaře
Ladislava Nodla a našeho tátu. Na cestu
domů jsme si vezli krásné až dojemné pocity
z tohoto dne a taky výslužku pro maminku
od paní Čermákové (brambory a domácí
vajíčka), moc děkujeme.
S úctou a díky Ladislav Nodl ml.

Seniorhaus a rekonstrukce domu č. p. 25
Necelé dva měsíce zbývají do otevření zichoveckého seniorhausu. Pokud se dobře
pamatuji, tak v posledním Zpravodaji
jsme podávali info o tom, že se zahajuje
bagrování základových pasů.
Dnes, v době vydání letního zpravodaje,
jsou hrubé stavby všech tří domů hotové,
dokončuje se první dům a vše nasvědčuje
tomu, že do 26. října tohoto roku budou
dva domy připraveny k nastěhování.
Montáž byla zahájena letos 31. července.
Do konce roku ještě provedeme terénní
úpravy a osázení zahrady a dlažby před
jednotlivými domy.
Spodní zděný objekt č. p. 25 bude
dokončen v polovině příštího roku. Bude
zde jeden bezbariérový byt o ploše 55 m2,
byt pro správce 3 + kk, tři dvoulůžkové
pokoje a garáže, které budou sloužit
v případě potřeby nájemníkům. Dům bude
ve stejných proporcích jako bývalý č. p. 25.
V zahradě budou ještě instalovány pro každý
byt dřevěné domky na zahradní potřeby či
palivové dřevo (v bytech jsou krbová kamna).
Přejeme všem uživatelům krásné bydlení. ■
Text a foto Ivan Husák
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Zprávy od rybníka

vloni. Počasí rybaření docela přálo – žádné (77,8 kg) by mohl klidně na bedně stát s nimi,
horko ani studená fronta. Ryby samozřejmě protože rozdíl váhy byl opravdu minimální.
Počátkem června se na Zichoveckém
čekaly, až se to na břehu trochu zklidní,
Umístění a celkový úlovek dalších týmů
rybníku konal již čtvrtý ročník
protože náš rybník není zvyklý na takový byl následující: Roman Vorlíček & Václav
čtyřiadvacetihodinového rybářského
ruch. První ryba přišla týmu Sommerů Hynek (69,6kg), Adam & Míra Sommeromaratónu tzv. „Zichovecké 24“.
a další nedaly na sebe dlouho čekat. V po- vi (36,8 kg), Švajka tým (33,8 kg), David
Tentokrát došlo přeci jenom k jedné rovnání s ostatními ročníky byly úlovky Širmer & Martin Dubček (25,5 kg), tým
změně v organizaci. Dříve závod končil až celkem vyrovnané a žádný tým se nenudil, Borovic (20 kg) a tým Holých hlav (22,0 kg).
v neděli v poledne, někteří soutěžící spěchali závod byl napínavý do samého konce. Měl Největší úlovek si zapsal nejmladší rybář –
domů a nebyl čas na pozávodní zábavu však poměrně zajímavé ﬁnále. Necelou Adámek Sommer (kapr 12,4 kg) a jediná
na rybářské baště. Proto bylo na náročné hodinu před koncem přišla od Hořešoviček rybářka závodů se mohla pochlubit zmýlerybářské schůzi v lednu rozhodnuto, že se bouřka, a tak byl konec závodu pro všechny nou štikou 4,6 kg. Za zmínku stojí ještě kaposune začátek závodu na pátek odpoledne, účastníky docela mokrý. Jakmile bouřka pitální amur přes 10 kg Václava Vágnera.
ukončení závodu tak bylo v sobotu v osm- skončila, již mimo závodní dobu, ryby
Změna programu se opravdu vyplatila.
náct hodin a čas do nedělního odjezdu se bleskově ožily a všechny pruty postupně za Na rybářské baště se pěkně odpočívalo
využil k odborné analýze závodu nad zicho- sebou hlasitě pípaly záběry.
po náročném závodě a kdo chtěl, tak ještě
veckým Krahulíkem.
Vítězství obhájil již potřetí tým Štěpán rybařil až do nedělního poledne. Už teď
Samotná pravidla závodu zůstala beze Vachek & Petr Kozerich (78,3 kg), ale Carp víme, že příští rok bude plán stejný a těšíme
změny a obsazení bylo také téměř stejné jako team Soﬁe – Václav Vágner & Martin Kolář se na první půlkulaté výročí závodu.
■
Text a foto Štěpán Vachek

Recepty našich babiček
Kremrole od paní Ludmily Čermákové
jsou oblíbené nejen v rodině Čermáků,
ale jejich skvělá pověst se donesla i ke
mně. Paní byla tak hodná, že nám recept
ochotně napsala.
JV

Kremrole
28 dkg másla, 28 dkg hladké mouky,
2 žloutky, 1 lžička octa, 8 lžic vlažné
vody, špetka soli
Jako první vytvoříme první těsto z mouky, žloutků, octu, vody a soli.
Druhé těsto je z másla a mouky. Necháme
odpočinout obě těsta.
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Poté rozválíme vodové těsto a vložíme
těsto máslové. Zabalíme a rozválíme. Těsto
dvakrát až třikrát přeložíme a nakrájíme
ho na dvoucentimetrové proužky. Jednotlivé proužky natočíme na kovové trubičky
potřené tukem.
Kremrole potřeme vajíčkem a dáme péct
na vysokou teplotu 15-20 minut. Upečené
kremrole necháme vychladnout a vyndáme
trubičky.
Plníme sněhem, který si vytvoříme z bílku
a cukru (na 1 bílek potřebujeme 5 dkg cukru krupice). Sníh šleháme v páře. Naplníme
trubičky, ocukrujeme a podáváme.

sport & hobby

Tip na výlet: Za krajany do Rumunska
Šest ryze českých vesnic se nachází na
karpatských hřebenech nad soutěskou
Dunaje. Svatá Helena, Gerník, Bígr,
Eibentál, Šumice a Rovensko. V roce
1824 začalo první stěhování Čechů do
Rumunska. Od té doby zde žijí a mnoho
se nezměnilo…
My jsme si vybrali vesničku jménem
Rovensko s půvabným kostelíčkem, která
leží na hřebenu ve výšce 866 m n. m. Kvůli
této nadmořské výšce, zde z původních
přibližně 580 obyvatel zbylo pouhých 60.
Jestli si u nás někdo stěžuje na špatné
silnice, zřejmě nikdy nebyl v Rumunsku.
Cestovali jsme na motorce a musím říct,
že cesta byla dost dobrodružná. Jet 12
km do vrchu na nezpevněné, úzké, kamenité cestě, plné zatáček nebyl žádný med.
Trošku jsme se uklidňovali, že jsme si jistě
vybrali špatnou variantu a dolů určitě vede
i pěkná rovná asfaltka. Zpět opravdu vedlo
více cest, tato však byla nejlepší. To jsme
se dozvěděli později od místního pana
Veverky, u kterého jsme byli ubytovaní.
Místní lidé cesta moc netrápí, jelikož
aut ve vesnici je málo a jako dopravního
prostředku užívají spíše koně s povozem.

Veverkovi byli moc milí, ubytovali nás
i přesto, že měli objednané další hosty.
Narychlo nás výborně pohostili vepřovým
masem, které měli zavařené v sádle ve
sklepě (ledničku měli vypnutou, prý na
co ji zapínat) a jako přílohu jsme dostali
dušené brambory na paprice a minidezerty
z daleké cukrárny, jelikož paní Veverková
nestihla upéct. Právě se jí vrátila dcera
z porodnice, tak byla pomáhat s koupáním.
V domečku bydlí tři generace Veverků.
Ráno starouškové vyhnali krávu a koně
na pastvu, prostřední pan Veverka vyjel
na pole, jeho žena vařila a nejmladší Josef

jel kamsi do práce. V posledních letech je
živí turistika.
Ve vesnici je škola, kostel a jeden obchod spojený s hospodou, točené pivo
nemají v nabídce. Výběr v obchodě byl
dostačující, paní prodavačka „teta Karla“
byla velice ochotná a vyprávěla nám, jak se
jim tam žije. Dokonce jsme mohli zaplatit
i českými korunami. Paní Karla má totiž
dceru v Teplicích.
Venku na obchodě mě zaujal plakátek,
který informoval o návštěvě zubního lékaře
ve Svaté Heleně pouze ve dnech 24.- 27. 5.
2018. Kdy asi přijde příště?
JV ■

SK Zichovec se vrací do okresního přeboru
V červnu skončená fotbalová sezóna
přinesla postup prvního mužstva
do okresního přeboru. Zichovec se tak
po čtyřech letech vrací mezi nejlepší
mužstva okresu.
Premiéru měl B tým a ve vyrovnaném
středu tabulky obsadil pěkné sedmé
místo. Další náročnou sezónu v 1. A třídě
s velkým počtem zápasů a dojezdových
vzdáleností zvládl dorost (8. místo). Jediným mužstvem, kterému se sezóna příliš
nevydařila, jsou žáci (10. v OP). Velké
ročníkové rozpětí kádru stačilo jen na
předposlední místo ve své soutěži.
„A“ mužstvo bylo před sezónou pasováno do role favorita soutěže a tu i během
podzimu naplnilo. Šňůru jedenácti
tříbodových výher v řadě přerušila až
prohra v předposledním kole na půdě
Kolče. Do té doby to byla jízda „alá“ Plzeň,
i když výhry třeba na hřišti Blevic (0:1)
či doma proti Knovízi (2:1) se nerodily
lehce. V závěrečných dvou podzimních
kolech jsme nasbírali tři červené karty,
přes zimu odešel na půl roku do Klobuk
Havlovec, Melen nemohl být ze zdravotních důvodů pro jaro k dispozici, dvojice Korbel-Port se na jaře zapojovala již
výrazně méně a DK vystavila Dragounovi

Text Jiří Baňka, foto archiv klubu

stopku na předlouhých osm zápasů. A tak 1:3 na hřišti, odkud dlouhodobě body moc
ono plzeňské přirovnání sedělo i pro jarní nevozíme. Důležitá výhra vrátila mužstvu
část. Užší kádr odehrál velmi pěkný zá- vítězné sebevědomí, se kterým neotřásla
pas v Žižicích (1:1, prohra na penalty), ale ani prohra na Tuřanech (5:2) a naopak
nezvládl veledůležitý zápas na hřišti druhé z něj těžila v předposledním kole na hřišti
Zvoleněvsi, po kterém se náskok v čele doma silných Dřetovic, kde po nejlepším
tabulky smrštil na dva body. A navíc při výkonu sezóny zcela zaslouženě vyhrálo
dalším utkání venku tým zcela podcenil 1:0. V následujícím posledním zápase již jen
soupeře v Otvovicích, kde slepená sestava brankovou střelnicí proti Olovnici (12:0)
prohrála brankou z poslední minuty 2:1 stvrdilo postup do okresního přeboru.
a Zichovec tak pustil Zvoleněves o bod
Do okresního přeboru se Zichovec vrací
do čela tabulky. Utkání roku na mužstvo po čtyřech sezónách. Tým, který nyní vyčekalo hned uprostřed následujícího týdne bojoval návrat, se začal utvářet okamžitě
při dohrávce v Uhách. V zápase jen pro po sestupu, kdy během letní přípravy 2014
silné nervy jsme prohrávali 1:0, ale na- (trenéři Novák a Tomrle) se k hráčům, kteří
konec mužstvo vydřelo venkovní výhru v týmu zůstali (Snovický, Červenka, Hartman, Dvořák, Milka, Křivánek, Hložek,
Kemr) přidali nově příchozí (bratři Lukáš
a Martin Vokřálové, Smrž, Krček, Dragoun, Landvojtovič a Vokal). Důležitým
momentem byl příchod trenéra Romana
Dragouna a založení dorostu, ze kterého
začali za A mužstvo postupně nastupovat
Forster, Rubeš, Havlovec, Baňka, Kutil,
Falcník a Pospíšil.
Za poslední tři sezóny již do mužstva
nikdo nepřišel, mužstvo se sehrávalo a pod
trenéry Dragounem a Hartmanem zrálo.
Po čtyřech letech si naprosto zaslouženě
řeklo o šanci zkusit si opět vyšší soutěž. ■
Zichovecký zpravodaj / léto 2018
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Restaurace Zichoveckého pivovaru
zve na svatomartinské hody
Vážení přátelé dobrého jídla a pití, rádi bychom Vás pozvali na tradiční
svatomartinskou husu. Tato akce je každým rokem oblíbenější, proto
jsme pro Vás na letošní rok připravili svatomartinské hody v poněkud
jiném pojetí. 11. 11. v jedenáct hodin a jedenáct minut otevřeme první
svatomartinské víno za doprovodu cimbálové muziky na velkém sále
Zichoveckého pivovaru. Letošní svatomartinské víno díky opravdu
teplému létu slibuje jeden z nejlepších ročníků. My pro Vás k tomuto
výjimečnému vínu připravíme ty nejlepší pochoutky z husy, husích
jatýrek a jistě nevynecháme sladkou tečku na závěr. Rezervace lze
objednat na obědové menu a také na večerní, věříme, že si společně
užijeme krásný den plný dobrého jídla, vína a skvělé hudby. Těšíme
se na Vaši návštěvu
Radek Kuliha

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

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

Termíny do diáře
26. září od 18 hodin veřejná schůze zastupitelstva
5. a 6. 10. Volby do obecního zastupitelstva 2018
23. 11. Diskotéka 90.léta
2. 12. Rozsvícení vánočního stromu
5. 12. Mikulášská nadílka
24. 12. Vánoční posezení v pivovaru
31. 12. Silvestr

Aktuální lokální předpověď
počasí z meteostanice umístěné
v Zichovci najdete na stránkách
www.meteozichovec.cz
Naleznete zde i mnoho dalších
údajů o aktuálních i dlouhodobě
sledovaných jevech, teplotních a jiných rekordech a také
astronomická data. Zde se
můžete na Zichovec podívat
prostřednictvím webové kamery.

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
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