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Foto Roman Vorlíček

Milí Zichováci,
ani jsme se nenadáli a máme tu podzim,
pro někoho nejkrásnější část roku. Každý
den můžeme pozorovat nové barvy přírody
a těšit se na odpolední teploty babího léta.
A pokud se chceme odreagovat a vyčistit
si hlavu od špatných zpráv procházkou
v přírodě, je podzim ideální volba. A jak tak
sleduji aktuální zprávy, budeme procházky
podzimní přírodou jistě potřebovat.
Bohužel tak jak přišel podzim, přišla
i druhá vlna koronaviru a nám nezbývá
nic jiného než se znovu „vydat do boje“.
Všichni jsme doufali, že už je to za námi
a my konečně uspořádáme všechny zrušené
obecní akce, ale opak je pravdou. Znovu
musíme každý večer sledovat co nového se
nesmí a jaké opatření se musí dodržovat. Mimochodem všechny tyto novinky naleznete
na našich obecních webových stránkách,
kde se snažíme do rubriky COVID 19
přidávat aktuální nařízení a omezení.
Kvůli covidu jsme neupálili čarodějnici,
ani jsme nemohli zorganizovat charitativní akci pro děti – Perpetuum a odložili
jsme i vítání občánků.
Na konci září jsem měl naplánovanou
veřejnou schůzi, na které jsem chtěl všechny

občany informovat o hospodaření obce
a nových projektech. Jelikož jsem nechtěl
riskovat zdraví nás všech, zrušil jsem i toto
společné setkání. Jedna z akcí, která se stihla tzv. za pět minut dvanáct, byly Skotské horalské hry. Velká pochvala a díky
za organizaci ode mě směřuje k celému
realizačnímu týmu tohoto prvního ročníku
a pevně věřím, že ne posledního.

bychom chtěli každý rok pokračovat v realizaci dalších zastřešení. Cena tohoto
zastřešení činí 210 tisíc Kč.
Poslední projekt, který se letos bude
realizovat je rozšíření veřejného osvětlení
směrem k fotbalovému hřišti. Na tento projekt se nám podařilo získat dotaci z Fondu
obnovy venkova v hodnotě 136 tisíc Kč.
Realizace by měla být do konce roku 2020
a celková investice činí 239 tisíc Kč.
Co nového se v letošním roce povedlo
Další budoucí akce a investice jsou
nebo na čem se aktuálně pracuje?
momentálně nejisté a budeme všichni
Začátkem září byla provedena firmou doufat, že překonáme i druhou vlnu
VODA.CZ údržba naší čističky odpad- tak jako tu první a budeme opět žít bez
ních vod. Jednalo se o běžnou údržbu nut- omezení. Všem občanům připomínám
nou provádět jednou za pět až sedm let. možnost využít pomoc při pořízení nákuHlavním cílem bylo vyčištění všech nádrží pu nebo zajištění čehokoliv mimo naši
od usazených kalů, výměna aeračních obec. Neváhejte mě kontaktovat, zastumembrán a oprava míchadla. Celková pitelé jsou připraveni pomoci.
hodnota opravy byla 139 tisíc Kč.
Do konce roku nám zbývá jistě plno
Druhého projektu si můžete všimnout skvělých akcí a tradičních setkání.
na Samotíně, jedná se o první realizaci Pevně věřím, že se všechny akce nezruší
zastřešení kontejnerů. Zpevněná plocha a všichni tak jako v minulých letech se
pod zastřešením už je hotová, následovat potkáme u rozsvícení vánočního stromku
bude montáž pozinkované konstrukce a společně přivítáme první advent. Všem
a pak se přistoupí k instalaci dřevěného přeji pevné zdraví.
obkladu a střechy. Celé dílo by mělo být
hotové do konce listopadu 2020, následně Váš starosta Roman Vorlíček

Pozdeňský občan
dostal vyznamenání

Milí sousedé,
prožíváme období ne zcela příjemných
zpráv. Já jsem se rozhodla, že zkusím
dát dohromady jen ty dobré.
Díky Vám se mi to docela povedlo.
Paní Husáková oslavila v červnu
krásné 91. narozeniny, a když ji
potkáte, stěží tomu uvěříte. Dalším
oslavencem byl pan Richtr, který
v srpnu oslavil své 90. narozeniny.
Těch devadesát růží co dostal, se do
vázy nevešlo… Oběma přeji takovou
vitalitu, jakou mají nyní, i do dalších
let. Narodili se nám tři noví občánci,
dvě slečny a jeden mladý muž.
Dětem vyšel pěkný dětský den
na hřišti, kde se mohly seznámit
i s hasičským vozem a technikou.
Z rybníku zmizela „škodná“.
Konečně rostou houby a prý nás čeká
hezký podzim. Přeji si, ať máme více
dobrých zpráv i z jiných médií.
Jitka Vorlíčková

Ač je Jaroslav Ulrich z Pozdně, má velice
rád Zichovec, kde má řádku kamarádů.
Určitě si zaslouží zmínku o tom, že byl
dne 23. července 2020 vyznamenán předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky Radkem Vondráčkem za
celoživotní zásluhy a práci pro kulturu.

Foto Ivan Husák

Obdržel pamětní medaili a pamětní list.
Bylo to setkání velice příjemné a Jaroslav
předal panu předsedovi knihu, která mapuje celý jeho umělecký život. Samozřejmě
mu zazpíval několik písniček ze své tvorby a povyprávěl ve zkratce o souboru OB
v Pozdni, o bývalém kinu, ale i o Baterii
Slaný, kde léta zastával funkci vedoucího
personálního oddělení. Zbývá jen dodat,
že týden na to vyznamenal pana Ulricha
i starosta města Slaného a udělil mu pamětní list za celoživotní kulturní činnost.
Blahopřejeme!
VVK ■

Narodili se
Lara Tréblová, leden 2020

Amálie Marie Pivoňková, květen 2020

Foto z rodinného alba rodiny Novotných

Oslavenci

Michael Kratochvíl, srpen 2020

V červnu a červenci letošního roku
oslavila své 91. narozeniny paní
Miroslava Husáková (na fotografii
nahoře s Jaroslavem Ulrichem).
Pan Vladimír Richtr (na fotografii
dole) oslavil v srpnu 90. narozeniny.
Přejeme jim hodně zdraví.
VVK ■

Dětský den s hasiči

Foto Ivan Husák
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Knihovna funguje
Vážení občané, chtěla bych Vás tímto
všechny pozvat do místní knihovny na
obecním úřadu. Máme zde skvělé knihy,
ať pro děti nebo pro dospělé. Jsou zde
i nádherné encyklopedie a časopisy. Každý
si zde vybere podle svého zájmu.V knihovně
jsem vždy ve středu jednou za čtrnáct dní,
od 16 do 18 hodin. Otevírací dny jsou vytištěné na vývěsce obecního úřadu. Aktuálně
usiluji o přestěhování knihovny z prvního
patra do přízemí. Já i ostatní starší čtenáři
bychom to uvítali a myslím, že i maminky
s kočárky a malými dětmi. Těším se na
Vaši návštěvu.
Vaše knihovnice Blažena Šeinerová
Kontakt: tel.: 724 056 022

Pokus o obnovení činnosti hasičů v Zichovci
V České republice je evidováno 350 tisíc
dobrovolných hasičů ve více než 8 000
sborech (wikipedia). Zichovec nebyl do
roku 1990 výjimkou.
Sbor dobrovolných hasičů, tedy SDH,
byl v Zichovci založen ve dvacátých letech
a posledním fungujícím velitelem byl pan
Miloslav Zelenka. Zřejmě kvůli administrativní náročnosti a nečinnosti se hasiči
v roce 1990 formálně zrušili.
Základní vybavení ale zůstalo a využívalo se každoročně hlavně na čištění
koupaliště, případně na zalévání stromů,
v několika případech i na pomoc profesionálním hasičům při zásahu.
V posledních letech bylo však i pro strojníka Vaška Kernera čím dál obtížnější historickou stříkačku PS8 ze šedesátých let
uvést do chodu. Vzhledem k tomu, že obec
má určité povinnosti na úseku požární
ochrany, máme v současné době uzavřenou smlouvu o spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů Panenský Týnec.
Nedávno jsme si vyzkoušeli, že pomoc
opravdu funguje.

První myšlenky na obnovení SDH
v Zichovci vznikly ještě ve starém „Kreditbaru“ (dnes je tam školka), kde místní
mládežníci několikrát u piva sbor zakládali. Druhý den bylo ale vždy vše jinak.
Tenkrát mi to nedalo, vyhledal jsem metodiku pro založení SDH a konzultoval jsem
postup také u známých profesionálních
hasičů. Tehdy jsem pochopil, že pokud se
v obci nenajde nějaký nadšenec, který se
této problematice bude věnovat na 100 %,
tak plnohodnotný SDH nemá šanci na
obnovení a život.
Myšlenka se ale pořád vracela a postupně
jsem pořizoval vybavení a tajně doufal, že
se někdo časem najde. Usoudil jsem, že je
třeba nechat věci volný průběh. Univerzální
technika, kterou pořídila 1.Zichovecká je
zde však k dispozici a z toho důvodu jsme
3. července zahájili školení první skupiny
dobrovolníků, kteří si s ní v případě potřeby
poradí (viz foto). Cílem je vyškolit další
občany, aby v případě potřeby byl vždy
někdo k dispozici. Vítaný je řidičský průkaz
skupiny C nebo T (ale není podmínkou).
Současně se školením budeme muset také

dohodnout systém informování, zřejmě formou cílené hromadné SMS. Některé aktivity již probíhají – pomoc při úklidu obce,
zalévání stromů a keřů v suchém období
(J. Kejha, Tony a Adam Dudovi).
Výzva: Máte-li zájem o vyškolení, prosím
pište na email ivan.husak@seznam.cz nebo
na tel: 602 292 261, zakládající členy vidíte
na obrázku. Přivítám také jakékoli nápady,
jak tuto aktivitu podpořit.
■
Text a foto Ivan Husák

Oprava vjezdu
u Richtrů
Vjezd, který je na obecním pozemku
1073/2, nesl (jako poslední v obci) stopy po
budování vodovodních a kanalizačních přípojek v letech 2008 – 2013. 26. června byly
záplaty včetně starého původního povrchu
odfrézovány a byl položen nový živičný
povrch v tloušťce cca 6 cm. Akci, kterou
financovala 1.Zichovecká, provedly jako
vždy rychle a bezvadně Ekostavby Louny.
Děkujeme.
redakce, foto Ivan Husák ■

Letecké muzeum v Bezděkově
22. června bylo v 11 hod. slavnostně otevřeno letecké muzeum
v Bezděkově u Žatce. Zúčastnil jsem se otevření a musím konstatovat, že tvůrci muzea byla odvedena skvělá práce a celá expozice
je od samého začátku velice zajímavá.

Foto V. V. Kýzl

Pro Zichovec je ještě zajímavější v tom, že část expozice je věnována generálmajorovi Jiřímu Hartmanovi a celé 310. československé
stíhací peruti. Jménem svým i obce Zichovec jsem daroval do sbírek muzea knihu s podtitulem Osobnosti regionu – generálmajor
Jiří Hartman. Dostal jsem příslib, že veškeré materiály včetně knihy budou umístěny do síně slávy, ve které má místo i Jiří Hartman.
Budete-li si chtít udělat zajímavý výlet a fandíte letadlům a všemu kolem nich, potom zavítejte do Bezděkova, určitě nebudete litovat. VVK ■
Zichovecký zpravodaj / léto-podzim 2020
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Jarní brigáda
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V květnu proběhla jarní brigáda, při které
se dělala běžná údržba obce včetně čištění
vodní nádrže. Letos po letech dostala nový
„kabát“ i rybářská bašta. Děkujeme všem
účastníkům za pomoc. ■
Redakce, foto RV

Bez plánů to nejde

o vzdělávání, logické myšlení, orientaci. V říjnu uspořádáme na sále oblíbenou akci,
Podobně využíváme práci s tabletem.
setkání dětí se svými prarodiči a společně
vyrobíme „dýňová strašidla“, kterými pak
Školní rok 2020/2021 se po prázdninách
V obci a v přírodě je tolik zajímavého
vyzdobíme školní zahradu. Navštíví nás už
rozjel i u nás v mateřské škole a my jsme
Protože máme to štěstí, že naše školička po několikáté mladí chemici z gymnázia
zase v jednom kole a doufáme, že nám
je umístěna v krásné obci, kde se stále ve Slaném a opět nám předvedou spoustu
naše plány žádný „KORÁČ“ nepřekazí.
něco děje – staví se domy, vidíme přímo zajímavých pokusů. Další plánovanou
Z našeho príma kolektivu odešly dvě děti práci stavebních strojů, tzn. že vycházky akcí je seznámení dětí s první pomocí při
od září do 1. třídy základní školy a nastoupi- můžeme zaměřit právě na pozorování prací úrazech, za odborného výkladu pracovníků
ly tři nové děti. Celkem máme zapsaných 19 a změn v obci nebo si vyjdeme do blízkého Červeného kříže v Lounech. Pro rozvoj
dětí od 2,5 do 6 let, z toho tři začnou školku lesa. Mnohokrát jsme uspořádali lesní spor- zájmu o hudební výchovu uspořádáme
navštěvovat od nového roku. Deset dětí je tovní hry – hod šiškami na strom, běh mezi na sále ve spolupráci se ZUŠ ve Slaném
ze Zichovce a ostatní dojíždějí z různých stromy, přeskakování pařezu nebo chůze ukázku hudebních nástrojů. Děti se o nich
míst: ze Slaného, Hořešovic, Hořešoviček, po kládě. Učíme se, jak se chovat v přírodě, dozví určitě mnoho zajímavého a samy si
ze Žerotína, Třebíze, Bílichova, Hvížďalky jak samotnou přírodu chránit a pečovat budou moci hudební nástroje vyzkoušet.
a z Bedřichovic.
o ni, poznáváme stromy, lesní plody, lesní
zvířátka atd. Na podzim dojdeme do lesa Čáry máry háčky!
Máme plné ruce práce, a to nás baví
uspat broučky říkankou a zamkneme les
Aby se nám lépe uklízely ve třídě hračky,
Kromě plánu, který se týká vzdělávání naším klíčem k zimnímu spánku. Před máme své kouzelnické říkadlo: „Čáry máry
a vývoje dětí, bude probíhat od října výu- Vánocemi doneseme zvířátkům pod háčky, ať jsou uklizené hračky“. Kouzlo
ka hry na flétnu, příprava předškoláků, stromeček dobroty – jablka, mrkev, ořechy, jistě platí, protože během chvilky je vše
angličtina, keramika. Každý měsíc žaludy a kaštany.
uklizené na svém místě. Zda jsme správní
opět zahrajeme dětem ve školce vlastní
kouzelníci nevíme, ale pozveme si opravmaňáskové divadlo, budeme pracovat s in- Pohádky, tvoření i věda
dového kouzelníka Čáry Kluka a ten nám
teraktivní tabulí, která nám umožňuje díky
S aktivitami jsme začali hned od začátku, určitě opravdová kouzla předvede.
spoustě výukových programů vzdělávání ve středu 9. září nás navštívilo pražské Di- V listopadu si uděláme tvořivé odpoledne
zpestřit a prohloubit tak jejich zájem vadlo v kufru s pohádkou „O kašpárkovi“. s tatínky a vyrobíme s nimi hmyzí domečky.
A na konec roku?
Přece Vánoce!
4. prosince přijde za
dětmi do školky Mikuláš
s nadílkou a na čtvrtek
10. prosince, máme naplánovanou vánoční besídku, která se uskuteční
na sále v restauraci.
Určitě se setkáme při
slavnostním rozsvěcení
vánočního stromu, spolu
si u něj zazpíváme vánoční
koledy a připomeneme si
začínající čas vánoční. ■
Text Hana Šimonovská
Foto archiv MŠ
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Dvě mouchy
jednou ranou
V letošním roce došlo i na zvelebení části
obce zvané Samotín. Vše začalo již v prosinci minulého roku, kdy sem byla navezena a nahrubo rozhrnuta hlušina ze základů
domu č. p. 46. Letos v květnu byla na celou
plochu navezena a srovnána jemná zemina a zaseta tráva. Dílo doplnil dřevěný set
stolu s lavicemi, sloužící k odpočinku při
pozastavení na tomto klidném místě s pěkným výhledem na bílichovský les.
Děkujeme 1.Zichovecké za poskytnutí
techniky, Dudovic rodině za úpravu terénu
a zasetí trávy a Josefu Kučerovi za pomoc
a umístění posezení.
redakce, foto IH ■

Aktuálně z ČOV
Na začátku září proběhl na naší obecní
ČOV první velký „čisticí“ servis od jejího
spuštění v roce 2013.
Po vyčerpání celé ČOV byly postupně
vyčištěny denitrifikační (nátoková)
i nitrifikační (aktivační) nádrže včetně
dosazovacího válce. V rámci čištění „ná-

tým kalem a tudíž nedocházelo k optimálnímu provzdušňování aktivační nádrže.
Odstraněním starých zahnívajících kalů
ze dna nádrží a výměnou popraskaných
a částečně ucpaných aeračních membrán by mělo dojít k regeneraci a zlepšení
čistícího účinku naší ČOV. V současné době
se chod ČOV postupně stabilizuje a já bych
vás chtěl tímto opět požádat o nevylévání
potravinářských olejů a samozřejmě ani
jiných nebezpečných chemických látek,
které mají na bezproblémový provoz ČOV
nezanedbatelný vliv. Současně se stále settokové“ denitrifikační nádrže byla sacím kávám na nátoku do ČOV zejména s dámvozem odsáta mimo kalu též cca 30 cm skými hygienickými potřebami, čistícími
vrstva hrubých nečistot (písek, kamení), ubrousky (nejedná se o papírové ubrousky,
které se do ČOV dostaly kanalizačním ale většinou o ubrousky z umělých vláken)
potrubím během 7 let jejího provozu. a stále častěji se zbytky potravin z kuchyně
Současně s vyčištěním nádrží byla pro- (ovoce, zelenina, maso, klobásy). Buďme
vedena též výměna aeračních membrán, všichni ohleduplní a nezatěžujme naši ČOV
které byly za celou dobu provozu ČOV již věcmi, které do kanalizace nepatří.
■
popraskané a z velké části ucpané husText a foto Pavel Rohla
Zichovecký zpravodaj /léto-podzim 2020
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Letní kino

Jeden by řekl – letní kino, nic nového pod sluncem. Když se ale nemusí nikam cestovat,
sejdou se hezké počasí, hezké místo, dobré pivo a navíc kultovní film z pivovarského
prostředí, je z toho krásný zážitek. Hojná účast a reakce diváků to jenom potvrzují.
Kdo by neznal Hrabalovy a Menzelovy
Postřižiny, film, jehož děj se odehrává
v Dalešickém pivovaru. Možná víte, možná
ne – postřižiny je obřadné ustřižení vlasů
se symbolickým a často i iniciačním
významem. A jen pod čarou, Postřižiny
jsou devátým celovečerním filmem režiséra
Jiřího Menzela z roku 1980 podle knihy
Bohumila Hrabala. Sluší se zde připomenout
i jeho další filmy, jako jsou „oskarové“ Ostře
sledované vlaky, Vesničko má středisková,

popř. Na samotě u lesa, ale známé jsou
i Slavnosti sněženek, Skřivánci na niti,
Báječní muži s klikou, Krasosmutnění,
Konec starých časů, Žebrácká opera,
Obsluhoval jsem anglického krále a další.
Dobrou náladu a správnou filmovou
atmosféru podpořil také Radek popcornem
a špekáčky. No a protože „pivovarští“
plánují další promítání, a to nejen pod širým
nebem, ale i v sále pivovaru, tak je na co se
těšit. Děkujeme.
Václav Valerián Kýzl ■

První ročník skotských horalských her
První zářijovou sobotu v letošním
roce jsme mohli strávit ve společnosti
skotských dud, skotských těžkoatletických závodů, hudby a dobrého
občerstvení na louce u fotbalového hřiště.
Spolek Skotskovec uspořádal první
ročník tradičních skotských horalských
her, který díky (ve Skotsku by se dalo říct
krásnému) u nás příjemnému zářijovému
počasí, navštívilo hodně lidí nejen z naší
obce, ale i ze širokého okolí.

Foto Petr Kratochvíl

Jak se dělá vesnice

budou postupně obnovovat, naopak vše překoVyberte správné místo. Nejlíp na křižovatce nané a nepotřebné zanikne.
Lidé na vsi budou dělat, co kdo umí a živit se
cest a u vody, s úrodnou půdou kolem, hned
tím,
po práci odpočívat nebo se bavit. Začnou
někdy zkraje na úsvitu věků. Vezměte několik
rodin, usaďte je na tom místě a ony se pro radost spolu chtě nechtě spolupracovat, obchodovat,
z plodivé síly přírody promění v početné rody. využívat služeb a dovedností jeden druhého.
Dejte jim k dispozici stavební materiál, nejlíp Vzniknou lásky a přátelství až za hrob. Jiní na
ten, který se nachází poblíž. Tedy zdravé dřevo, sebe budou občas hledět nevraživě přes plot.
trvanlivý kámen, tvárnou hlínu. To všechno ať Osvědčilo se, když ten plot zůstane jen tak vysoký,
dovedně spojují dohromady. Ať utváří prosto- aby se přes něj nakonec daly podat ruce.
ry, domy s místnostmi uvnitř, zahrady, dvory, Vesnice žije.
a taky společná místa jako silnice, cesty, zákoutí Pak přijde nová doba. Všechno se urychlí. Lidi
a v centru dění náves. To všechno účelně i do za půl hodiny překonají vzdálenost, která byla
krásy, v souladu s danými možnostmi místa, dřív na dva dny. V kapse či kabelce každého se
ocitne chytrá krabička spojující telefon, mnohoživotním způsobem a lidskými potřebami.
násobný Ottův slovník naučný s uměním pavlaEjhle! Vznikla vesnice.
Pár set let nechejte tu vesnici uležet, zrát čové drbny. Záplava vizuálních podnětů způsobí,
a proměňovat se. Zarůstat stromy, obtékat že staré ideály krásy přestanou platit. Řemeslo
potokem. Zapojí se do krajiny, jako by tam bude čím dál víc nahrazováno technologiemi.
byla odjakživa. Nejspíš začne působit tak, že Životní způsob se razantně promění. Lidé buje všechno akorát, přirozeně úměrné svému dou v jednom kole, mnohem informovanější, ale
účelu, ani velké ani malé, to jak naši předkové nebudou z toho o moc moudřejší. O to víc začnou
neplýtvali časem ani energií. Kontroverzním toužit po klidu, zázemí, bezpečí. Nezkalených
stavbám čas ohladí hrany, člověk si zvykne mezilidských vztazích, domově pro rodinu.
a vezme je za své. Potřebné domy a prostory se Vesnice tohle bude umět poskytovat, ostatně
k tomu si ji lidé kdysi vynalezli. Jako Zichovec.

6

www.zichovec.cz

Tiše a ochotně přijme nové sousedy s jejich novými domy. Na nás současnících potom bude
záležet, jestli to přijetí proběhne souladně, jako
když se potkají dva staří známí, nebo na kordy,
s nepochopením, jako rozhádaní manželé.
Pokusíme se proto stanovit, vyhlásit a společně dodržovat určitá pravidla. Popsat znaky
venkovské architektury a přenést je na novostavby. Necháme o nových projektech demokraticky
hlasovat zastupitelstvo Zichovce, jako odbornou
pomoc zřídíme Stavební komisi a do ruky jim
i nově příchozím dáme soubor pravidel nazvaný
tím přísným cizím slovem Regulativ. Komise
posoudí jednotlivě navrhované domy, vše zaznamenává přehledně do tabulky, vysvětluje stavebníkům i zastupitelům, diskutuje, obhajuje, radí,
naléhá. Snaží se snoubit odbornost se selským
rozumem, přísnost s pochopením. Vyvážit společný zájem s individuálním zájmem jednotlivce.
Je jisté, že teprve plynoucí čas prověří, jak se
to povedlo. Každopádně mě těší, že jsem měl
možnost se toho účastnit.
Jaromír Veselák, architekt
(autor staveb Nové návsi, Nového dvora
a návrhů několika rodinných domů v Zichovci
člen Stavební komise mezi lety 2015 – 2020)

Uspořádat podobnou akci v dnešní době
není nic jednoduchého, a proto jsme rádi,
že se vše povedlo a na akci se nestalo nic,
co by mohlo zanechat stín na jinak krásném sobotním dni.
Akce byla zahájena v deset hodin dopoledne slavnostním nástupem dudáků
spolu s pořádajícím spolkem Skotskovec
a Kládaklanem Česká republika, který se
ujal pořádání soutěží v těžkoatletických
disciplínách jak pro velké, tak pro malé.
Soutěží se celkem zúčastnilo 54 sportovců, z toho 11 žen a 21 juniorů. To je na první
ročník takovéhle akce opravdu krásný počet a díky tomu měli diváci možnost vidět
i velmi zajímavé odpolední finále. V tomto
počtu je jistě i velkým úspěchem umístění
domácích, kteří suverénně ovládli kategorii
Heavy-B muži (pro příchozí) a všechna tři
první místa zůstala na Zichovci.
Velká gratulace samozřejmě patří i velmi vyrovnanému finále žen, které ukázalo
v kategorii A i B opravdu dobré výkony. zřejmě hudební vystoupení. Celou akci za- ČEK okna a dveře, i všem ostatním partneV tomto je potřeba poděkovat pořadatelům končilo vystoupení samostatného dudáka, rům, pořadateli sportovní části Kládaklan
soutěží Kládaklanu České republiky, kteří které bylo vysloveně pověstnou třešničkou Česká republika a také těm, kteří nám akci
se postarali o to, aby bylo vše vysvětleno na dortu celého programu.
pomohli zorganizovat a těm, kteří se poa ukázáno a díky tomu mohl každý návštěvTato událost by se samozřejmě nemohla starali o hladové a žíznivé krky během
ník předvést své nejlepší výsledky.
konat bez podpory obce, tímto všem zicho- celého sobotního dne a večera.
V průběhu dne byl pro příchozí připra- veckým děkujeme. Dále by takováto akce
Pevně věříme, že jsme společně zapovený i další doprovodný program, jehož nebyla možná bez velké podpory sponzorů čali novou tradici a sejdeme se zase příští
součástí bylo vystoupení s dogfrisbee, do- a partnerů. Děkujeme hlavním partnerům, rok na druhém ročníku.  
■
provodné soutěže pro malé a velké a samo- Pivovaru Zichovec, rodinné firmě VORLÍText Jan Širmer, foto Stanislav Hrabal
Zichovecký zpravodaj / léto-podzim 2020
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Utkání se soupeři vyznačená
na tmavém pozadí se hrají doma

Na kole dětem 2021
Zvon, který letos opět věnoval nadaci
Na kole dětem zvonař Jan Šeda v elektronické dražbě, vydražila, stejně jako v loňském roce, Anna Kejhová ze Zichovce.
Tentokrát byl nejvyšší příhoz ve výši 48
tis. Kč. Moc děkujeme! Josef Zimovčák ve
středu 1. července zvon vítězce v Zichovci
předal a poděkoval za dlouhodobou podporu Anničce i jejímu manželovi Jiřímu.
Předání v restauraci pivovaru Zichovec
se zúčastnil i majitel pivovaru Ivan Husák

Cyklotour 2020
I letos vyrazila, tentokrát již koncem srpna,
skupina skalních cyklistů, doprovázená
stále rostoucí equipou elektromotocyklistů,
na další ročník cyklotour.
Ta sice navázala na tradici předchozích
ročníků, ale na rozdíl od nich byla letos
charakterizována okolnostmi vynucenými
improvizací a opět po čase vysokou účastí
„hostů“ z řad přátel Zichováků a Zichovce.
Z původně plánovaného zpestření trasy přesunem po železnici bohužel sešlo
kvůli výluce na trati, letos tak mediálně
proslulých ČD. Náhradní trasa byla kvůli
očekávané nepřízni počasí na poslední
chvíli v okamžiku startu pozměněna. To
však nikomu nevzalo chuť.
Dobrá nálada v pelotonu i nadstandardní zodpovědnost všech účastníků
v dodržování pitného režimu, který je
u tohoto sportu tak důležitý, tak nijak
nezaostaly za předchozími ročníky. A že
ty nasadily laťku vysoko!
Trasa nás vedla od Zichoveckého pivovaru, který byl místem startu jako vždy,
přes Bílichov po Zámecké cestě směrem
na Bor a odtud lesem na Kroučovou a z ní
již po silnici směrem k místu první zastávky, motorestu „Na Ráně“ v Řevničově,
kde na nás čekali další účastníci výpravy.
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Po krátké občerstvovací přestávce jsme
překonali terénní překážku v podobě
stavby karlovarské dálnice a pokračovali
cestou necestou Louštínskými lesy, kde si
nás snad některé stromy již musí i pamatovat, směrem k další jistotě našich výprav,
Krušovické pekárně. V tomto úseku došlo
k drobnému zádrhelu, kdy hlavní skupina
vedená Milanem Širmerem nepočkala na
skupinku opozdilců a ti sjeli z trasy. Shodou šťastných okolností se však s chladnou
hlavou ujala vedení této skupinky zoufalců
Milanova choť Vlaďka, která danou lokalitu
zná jak své boty, takže po několika telefonátech se i tato skupina metodou „je to
sice dál, ale zato je tam horší cesta“ dostala
do kýženého místa dalšího občerstvení.
Paní Repková prokázala nadstandardní
pohostinnost a tak se zlatým hřebem této
části dne, staly naprosto úžasné buchty.
Ještě jednou díky.
V Krušovicích se bohužel ukázalo, že
plánované zpětné překřížení stavby karlovarky není možné, takže došlo na další
improvizaci, která nás po krátkém, ale
náročném stoupání po kodrcající panelce
přivedla do polí nad Krušovicemi, odkud
jsme se polní cestou vrátili k Řevničovu,
využili již ráno vyzkoušený přechod
stavby a z Řevničova pokračovali známými lesy zpět směrem k Bílichovu.
V průběhu poslední, pro mnohé i trochu

Zprávy od rybníka
Bude to už rok, co jsme v rámci mimořádné obecní brigády osázeli upravený
svah břehu rybníka. Vysadili jsme
celkem 27 stromů a 50 keřů.

nečekané, přestávky v nové bílichovské
restauraci na koňské farmě se ukázalo, že
čert nikdy nespí, takže při odjezdu zjistil
Roman Vorlíček, že ani letošní tour se neobejde bez technických závad a že letos
v tom, na rozdíl od loňského roku, sehraje roli hned dvojnásobné oběti. Ale s pomocí zkušeného technika pana Václava
Hynka se nakonec i on díky své vytrvalosti a houževnatosti dostal zpět do místa
startu i cíle, do Zichoveckého pivovaru,
kde se tak mohl spolu s ostatními zúčastnit
náročného vyhodnocení celé akce.
Ti, kdo s námi nebyli, si již tradičně mohou
prohlédnout fotky ve fotogalerii obecních
internetových stránek.
A tak uzavírám celý příspěvek stejně
jako vloni vyjádřením přání, aby i příští
ročník byl tak prima jako ten letošní.  ■
Text Tomáš Ebert, foto Michal Šturm

s manželkou. Díky za milé setkání i velkou
dlouhodobou podporu našeho projektu.
Josef Zimovčák
V úterý 8. června 2021, po roční odmlce,
se peloton zastaví opět v Zichovci. Budeme vás postupně informovat o dalších podrobnostech. V pivovaru zajistíme důstojné
přivítání, pohoštění a kulturní program.
Věříme, že se podaří na tuto bohulibou akci
Josefa Zimovčáka připravit opět nějaký
tučný sponzorský šek od místních podnikatelů a občanů.
Ivan Husák
prohrávala s bujným plevelem, ale po
dvou náročných posekání nakonec také
zvítězila. Za to také velké díky Pepovi
Kučerovi, Růženě a Ivanovi Linkovým
a Helmutovi Leflerovi. Kdo se tudy kolem
rybníka nyní na podzim prošel, musí uznat,
že se dílo podařilo a svah vypadá velmi
pěkně. Ještě jednou díky všem, kdo se na
celé akci podíleli a pomáhají s údržbou.■
Text a foto Štěpán Vachek

Sumec skončil na talíři
Sumec, který již několik let byl snem
každého rybáře, neodolal nástrahám Vaška
Vágnera, který ho letos v září, zhruba po
třicetiminutovém boji vytáhl z našeho
rybníku. Měřil 170 cm a vážil 30 kg.
■
Text redakce, foto V. Vágner
Vše, co jsme vloni zasadili, úspěšně
vyrašilo a na jaře ještě pár nadšenců
vyselo trávu. A nyní je první léto za
námi – naštěstí nebylo tolik suché,
přesto bylo nutné pro jistotu rostliny
dvakrát masivně zalít. Za to velké
díky Tondovi a Adamovi Dudovým!
Věříme tak, že rostliny se dobře
„chytly“ a první kritický rok mají
za sebou. Vysetá tráva ze začátku
Zichovecký zpravodaj / léto-podzim 2020
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jídlo & pití
Tento recept jsem získala od milé paní
Barochové, která ho připravuje pro
své děti a vnoučata. Je jednoduchý
a velice chutný. Můžeme jej ozvláštnit
i opečenou slaninkou.
JV

Bramborové pagáče se sýrem
1 kg brambor
1 cibule
4 vejce
2-3 lžíce mouky
2 lžíce strouhanky
½ šálku oleje
100 g tvrdého sýra
Sůl, pepř

Oloupané brambory uvaříme
v osolené vodě a necháme vychladnout. Nastrouháme sýr.
Brambory také nastrouháme a smícháme se zbytkem surovin. Vykrajujeme kolečka z vyšší placky a obalíme
je ve strouhance. Naskládáme na vymazaný plech a pečeme dozlatova.
Dobrou chuť.

Babí léto je tu a s ním i moštování
Je jednou z více možností, jak využít vybraná padaná jablka, která jinak dlouho nevydrží. Všímejme si stromů, které nám každoročně nabízejí své plody
plné poctivých vitamínů, a nelitujme práce se zavařováním.
Vlastní mošt s barvou čerstvého medu
je voňavým a lahodným nápojem, nabitým
vitamíny a minerály (před podáváním jej
lze naředit vodou – nemusí být tak silný),
kterým můžeme podpořit naše zdraví po
celou zimu. Není pochyb o tom, že tyto
mošty jsou o mnoho kvalitnější, než ty
z marketů v tetrapacích, plastových láhvích,
či ve skle, kde jsou do všech těchto výrobků
přidávána různá dochucovadla a „moderní“

éčka, ač je často na vinětách uváděno, že se
jedná o 100% ovocnou šťávu.
Važme si plodů naší země, ale hlavně
starých stromů s původními odrůdami, které tu ještě někde po našich předcích zbyly.
Ty všechny nově vysazené stromky s mini
jablíčky jsou krásné a lahodí oku, žel však
jiné využití nemají...
Hezký podzim všem spoluobčanům
přeje Jiřina Koudelová.
PR

Vážení hosté a přátelé
Zichoveckého pivovaru,
zveme Vás jako každý rok na
Svatomartinskou husu. Letošní
otevírání Svatomartinských vín
vychází na středu, což uprostřed
pracovního týdne není úplně
vhodná doba na veselení, proto
hlavní den bude letos sobota
14. listopadu a začneme jako
obvykle v 11 hodin, 11 minut.

Svatomartinský pár – husa a víno

Prosím Vás o včasnou rezervaci stolů, jako každý rok budeme přednostně brát
rezervace místních přátel. Předpokládáme velký zájem, proto si prosím rezervujte
možnost zúčastnit se této tradiční slavnosti nejpozději do 14. října. Po tomto datu
budeme přijímat rezervace ostatních zájemců.
Letos to bude bohužel zřejmě jedna z posledních větších akcí. Vzhledem k situaci
kolem koronaviru nelze nic moc plánovat. Dále vám doporučuji sledovat náš Instagram,
ten naleznete pod názvem Restaurace Zichovec, pokud by bylo nutné zavést jakékoliv
omezení, zde se vše dozvíte jako první.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na viděnou! Přejeme krásný a barevný podzim.
Za celou restauraci Radek Kuliha

Pivo pod hvězdami II
Téměř po roce od první akce, se opět uskutečnilo Pivo pod hvězdami. I když
bylo nutné operativně posunout akci o týden, tak se to ukázalo jako dobrá
volba, protože podmínky byly v náhradním termínu výborné.
Hodně účastníků bylo na míste ještě to byl Jupiter a jeho pásy oblačnosti
za světla a tak bylo možné vidět přípravu a Saturn s prstenci. Pak následoval
techniky a vysvětlit si, co to vlastně jeden objekt hlubokého vesmíru za
všechno umí. Společné čekání na Polárku druhým. Viděli jsme galaxii v souhvězdí
bylo v podstatě oficiálním zahájením Androméda, Prstencovou mlhovinu v Lyře,
pozorovací části. Společně jsme se Srpkovou mlhovinu v Labuti, Řasovou
podívali na několik objektů „hlubokého mlhovinu v Labuti, Orlí mlhovinu v Hadu,
vesmíru“. Slovo „dívat se“ má v astronomii hvězdokupu Chí v Perseovi, galaxie M81
už trochu jiný význam než před lety. Dnes a M82 ve Velké Medvědici a Vírovou galaxii
se „díváme“ prostřednictvím astrokamer v Honících psech. To byl i nejvzdálenější
a počítače. To nám umožňuje vidět objekty, objekt, protože světlo z ní k nám letí
které bychom pohledem obyčejným okem 23 milionů let! To je už pěkná dálka. Padla
do okuláru dalekohledu jen težko viděli.
hormada dotazů a každou chvílí zaznělo „jé
A co nám letní obloha nabídla? Nejdřív to je krása“ nebo „tak to jsem ještě neviděl“.
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Šestý ročník memoriálu Ladislava Nodla
V Rodinném pivovaru Zichovec se každoročně schází členové severočeské pobočky AKC s dalšími přáteli dobrého jídla,
aby zavzpomínali na významnou regionální kuchařskou osobnost, šéfkuchaře Ladislava Nodla. Letos měl ale Memoriál
Ladislava Nodla na mále. O tom, jak nakonec proběhl, jsme si povídali s předsedou severočeské pobočky Lukášem Uherem.

Foto Shutterstock

Recepty našich babiček

Pozorování jsme ukončili před půlnocí.
Pitný režim byl tradičně zajištěn díky
strategickému umístění pozorovacího
stanoviště u restaurace.
Původní plán počítal s účastí astrokolegů a jejich dalekohledů pro vizuální
pozorování a možností tak poskytnout
srovnání mezi tím, co se dá vidět okem
a kamerou. Bohužel posun termínu jim
neumožnil účast. Pro další akci ještě
doladíme sdílení obrazu na větší ploše, aby
byl zážitek skutečně nezapomenutelný.
Každopádně už teď se těším na další
pokračování a samozřejmě na čas strávený
ve skvělé společnosti sousedů. Pokud
chcete vědět něco víc o astrofotografii
nebo si jenom popovídat o tom, co
se zrovna děje na obloze, jsem Vám
k dispozici i mimo oficiální akci.
Text Marek Streicher

Letošní memoriál se odehrál
za nepříjemných okolností
spojených s pandemií.
Zvažovali jste jeho zrušení?
Ještě v době karantény jsem Zichovec navštívil. Jel jsem za provozovatelem pivovaru panem Ivanem
Husákem a nájemcem Radkem
Kulihou, abychom se spolu domluvili, jestli s námi pořád počítají
a akci lze uskutečnit. Seděli jsme
na zahrádce před pivovarem,
v době, kdy ještě byly všechny restaurace zavřené a padlo rozhodnutí,
že když vláda pořádání akcí povolí,
jdeme do toho. Všichni jsme totiž
měli ohlasy od lidí, kteří už s námi
na Zichovci byli, že chtějí přijet,
podpořit naší pobočku, a hlavně se
vidět po té dlouhé době karantény.
Co tedy nakonec rozhodlo o tom, že akce
opravdu proběhla?
Zeptal jsem se pana Husáka a Radka Kulihy,
co by na tuhle situaci pravděpodobně řekl
pan Nodl a Radek odpověděl: Určitě by řekl
„Nepřestávejte vařit a dělejte to pořád!“ Radek
totiž taky na Zichovci v době karantény vařit
nepřestal. Lidé si pro jídlo jezdili do okénka,
odváželi si i zichovecké pivo i jen tak stáčené
v lahvích. Ptali se, jak se daří a pomáhali. To
nás přimělo memoriál uskutečnit.
Akce proběhla 13. června. Odzvonil její
začátek opět zvon zichovecké kaple?
Je to tak. Odzvoněné poledne je pro nás
vždy symbolem zahájení memoriálu. My to
vnímáme tak, že se pan Nodl na nás shora
dívá (úsměv).
Jak celá akce probíhala?
Na memoriálu bylo postaveno pár stánků.
Nechyběl samozřejmě stánek Staré Gardy
Asociace Kuchařů a cukrářů, jejíž členové
nám jako každoročně přinesli ochutnat jejich
fenomenální pohankový tatarák. Na místě
nechyběl pan Palounek z naší severočeské
pobočky, který vždy uvaří několik druhů
polévek. Vtipné bylo, že se loni pan prezident Kubec zmínil, že má rád kulajdu, tak
ta samozřejmě nechyběla.
Postavili jsme také stánek s grilem na
dřevěné uhlí, na kterém jsme grilovali
makrely od našeho partnera Bidfood. Přijeli
i mladí kuchaři z Juniorského národního
týmu, kteří hostům připravovali degustační
porce sous vide vepřové krkovice a také
zvěřinu. Takže jíst jsme měli co, pít jsme
samozřejmě měli také co, protože na Zichov-

pak odvezli skvělé stříbro. Když
jsme se na memoriálu potkali znovu s odstupem času s lidmi, kteří
měli možnost ochutnat soutěžní
menu poprvé na Zichovci a pak až
na olympiádě, vážně mě potěšilo,
že všichni chválili, jaký jsme za ten
rok udělali posun a co jsme tam
předvedli. Toho si vážně cením!
Zmínil jste, že letos v rámci
memoriálu neproběhlo soutěžní
klání. Chystáte se už na další?
Zichovec je krásná oblast, okolo
je množství cyklostezek. Bavili
jsme se tedy o tom, že další ročník
uděláme ve znamení – „V rondonech na kolech“, malinko tentokráte propojíme jídlo i se sportem
(úsměv). A samozřejmě, protože je
Foto Ivan Husák
na pamětní stéle Ladislava Nodla
ci jste ve vyhlášeném pivovaru, tady se li- zelené jablko, gastrotématem soutěže
monáda nepije (úsměv) a samozřejmě jsme příštího ročníku bude právě to.
zavzpomínali na Ladislava Nodla u památ- Kolik lidí se letošního memoriálu
níku Zeleného jablka.
zúčastnilo?
Pamětní stéla Jablko pro Ladislava NodJá se to snažím vždy odhadnout podle fotek.
la na prostranství u rodinného pivovaru
Na fotkách ale máme obvykle jen ty, kteří
Zichovec byla odhalena předloni, jako
mají na akci oblečené rondony. Ostatní hospřipomenutí významné osobnosti české
té, rodinní příslušníci kuchařů a podobně,
gastronomie – Ladislava Nodla. Na co
se moc fotit nechtějí (úsměv). Ale rondonů
jste v souvislosti s ním vzpomínali letos?
jsem napočítal okolo 60. Řekl bych, že se na
My memoriál bereme jako každoroční akci vystřídalo během dne tak sto lidí.
výročí, možnost se potkat a Ladislava Nod- Čím byl podle vás šestý ročník výjimečný?
la si připomenout. Každoročně to děláme Bezpochyby tím, že nikdo vlastně do posledformou soutěže, což se letos bohužel ní chvíle nevěděl, jestli memoriál proběhne.
nepodařilo. Hezké ale bylo zavzpomínat Mě osobně dojalo, že lidé chtěli přijet,
na minulý ročník, na kterém proběhla jedna odložili strach a vlastně si to na naší pobočce
z prvních generálek tříchodového olympij- Severní Čechy doslova vyžádali. Jsem vážně
ského menu našeho Juniorského národního rád, že to berou jako poctu – přijet na
týmu. Na Zichovci jsme totiž poprvé uvařili Memoriál Ladislava Nodla do Zichovce. ■
všech 60 degustačních porcí a vydali je. Ptala se Mgr. Lucie Rohlíková
Z kuchařské olympiády IKA 2020 jsme si (Gastro &Report Minutka, Café & Patisserie)

Foto Ivan Husák
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Třídím, třídíš, třídíme
Netřídí však poctivě všichni. Pokaždé, kdy jsem i já nucen odnést
odpadky do kontejnerů u sběrného dvora, poctivě rozdělím plasty,
papíry, sklo i hliníkové plechovky. A také pokaždé vidím, že kontejner
na plastové lahve je nejméně z poloviny zaplněn sice také plastem,
ale úplně jiného druhu než jsou plastové lahve.

Text a foto Václav Valerián Kýzl

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

A když jsou v kontejneru plastové lahve, měly by být slisované,
to, aby se jich do kontejneru vešlo co nejvíce. Můj recept je jednoduchý, povolíte uzávěr, zmáčknete láhev od hrdla ke dnu, až je
dosaženo co největší slisování, potom stačí uzávěr utáhnout a lahev drží slisovaná. Tímto způsobem místo jedné lahve umístím do
kontejneru tři lahve, viz fotografie. Hliníkové plechovky do těchto
kontejnerů nepatří, třídí se do šedých igelitových pytlů, které nosíme do sběrného dvora k panu Rohlovi. Pořídil jsem takový pytel
a budu jej pravidelně doplňovat. A vy, kteří odhazujete plastové
výrobky větších rozměrů, měli byste je také umísťovat do pytlů
a odnést do sběrného dvora, tím by se do příslušného kontejneru
vešlo více plastových lahví, zvlášt po řádném slisování.
■

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

Josefa Justová v červnu 2020
Mária Francová v září 2020
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Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu
Dne 29. listopadu od 16:45 hodin zveme všechny občany k pivovaru, kde společně
rozsvítíme vánoční strom. Od 17 hodin nám zahraje žesťové trio Petra Černého
a vánoční atmosféru nám zpestří i děti z MŠ Zichovec. V tradičním bazárku
Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z. s., si budete moci
zakoupit výrobky z jejich vlastní dílny.
Redakce ■

12 www.zichovec.cz
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