ZICHOVECKÝ
ZPRAVODAJ

podzim/zima 2016
www.zichovec.cz

foto: ILáďa Šeiner

Vážení a milí občané,
zdravím Vás v tomto předvánočním čase
a rád bych začal poděkováním. Je pozoruhodné, že i v dnešní uspěchané době,
v době, kdy každý má svých starostí až nad
hlavu, v době kdy uznávanou hodnotou je
úspěch a rychlost, že i v této době si najdeme
čas na společné obecní aktivity. Uvědomil
jsem si to na posledním zastupitelstvu, kdy
jsme tvořili plán akcí na příští rok, bude
jich více než dvacet! Je to obdivuhodné,
zejména vzhledem k velikosti naší obce
a také vzhledem k okolní nabídce, která je
v posledních letech velmi široká a pestrá.
Děkuji za to všem, hlavně organizátorům
a sponzorům, ale samozřejmě také všem
účastníkům. Výčet akcí najdete na str. 2,
máme se opět na co těšit.
Velkým oceněním pro obec je pořádání
prestižních akcí, jakou je například „Na
kole dětem“, o kterou usiluje spousta obcí
České republiky a Zichovec má tu čest
uspořádat 31. května 2017 dojezd „prologu“ a 1. června dopoledne bude ze Zichovce odstartována 1. etapa 8. ročníku tohoto
charitativního závodu.
Další akcí přesahující hranice Zichovce
je druhý ročník Memoriálu pana Nodla
(3. 6. 2017), na který se opět sjedou známé
české kuchařské celebrity.
Všem chci také velmi poděkovat za
ﬁnanční dary na nákup zvonu do nově

opravené kapličky, vybralo se celkem
23 tisíc korun! Na minulém zastupitelstvu jsme se dohodli, že zvon
o průměru 30 cm objednáme od rodinného Zvonařství Manoušek. Jednu stranu
zvonu bude zdobit reliéf Svatého Václava
s nápisem „Svatý Václave, oroduj za nás“
a na druhé straně bude nápis „Obec Zichovec“, reliéf obecního znaku a „L. P. 2017“.
Dodací lhůta je přibližně tři měsíce, takže
instalovat by se mohl někdy ve druhém
čtvrtletí příštího roku po dokončení venkovních úprav. Ještě jednou veliké díky.

Dále tu mám pro Vás a pro nové Zichováky „čekatele – stavitele“ jeden příjemný
vzkaz. Spolek pro obnovu venkova ČR
uspořádal v listopadu v Zichovci seminář
na téma „Nová tvář venkova, architektura
na venkově“, kterého se zúčastnilo téměř
padesát starostů z různě velkých českých
vesnic. Jarek Veselák zde měl přednášku na
téma „Jak postupovat při zástavbě území
v obci, aby domy původní a nové byly
v souladu“ a David Majer hovořil dále na
téma „Regulativ výstavby RD v Zichovci,
postup při jeho uplatňování“. Velmi jsme
si užívali diskusi, kdy starostové uváděli
příklady výstavby ze svých obcí a na naši
adresu pronášeli slova jako „osvícené
zastupitelstvo“, „jiný svět“ apod. Částečně
to vystihuje i citace jednoho z architektů
v článku Davida Majera na str. 14. Bylo dobré si připomenout, že není vůbec běžné, že
před koupí stavebního pozemku odborná
komise posuzuje zamýšlený rodinný dům
a diskutuje s novými stavebníky o jeho
podobě a umístění. A už vůbec není normální, že noví Zichováci to dokonce vítají,
že vítají diskuse s architektem a že někdy
na základě toho dokonce změní původní
záměry před tím, než udělají svoje životní
rozhodnutí. Jsem za to rád a děkuji všem,
kteří se na tom, že to takto v Zichovci funguje, podíleli a podílejí. Je to dlouhodobý
proces a je to o to cennější, že vše funguje u

Redakce
Milí sousedé,
adventní čas a období příprav na
Vánoce nám vrcholí. Ulice jsou krásně
rozsvícené, vánoční výzdoba je rok
od roku bohatší, na dveřích se nám
houpou věnce a děti se už nemohou
dočkat Štědrého dne. Nastává období
rozjímání, bilancování a zklidnění.
Snad si najdete chvilku i na Zpravodaj.
Shrnuli jsme vám přehled podzimních
akcí, kterých nebylo málo. A je dobře, že
to v naší obci žije. Zároveň přikládáme
přehled akcí na příští rok a doufám, že
se povedou stejně dobře jako letos.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří
přispívají do Zpravodaje svými články
a fotografiemi. Nemůžu zapomenout
poděkovat panu starostovi Ing. Ivanu
Husákovi za sponzorské dary obci
v podobě asfaltových cest ze Samotína
k fotbalovému hřišti a ze Samotína
směrem k chatové osadě. Chataři už
do bláta s auty nezapadnou.
Přeji krásné prožití vánočních
svátků a v novém roce hodně zdraví
a pohody. Ať se nám všem daří!
Jitka Vorlíčková
vorlickovaj@seznam.cz

u na základě dobrovolnosti a sousedské
ohleduplnosti, bez nutnosti uplatňování
tlaku zákonné moci, která je v ČR v tomto ohledu poměrně nejednoznačná. Pro
Vaši informaci bude v roce 2017 zahájena
výstavba 7 nových rodinných domů a první
jednoduchý průkopnický regulativ slavil
letos již desáté narozeniny.
Z plánovaných investičních a větších
udržovacích akcí na příští rok bych zde
zmínil realizaci dlouho připravovaného
projektu „Zpomalení dopravy“. Za
dotažení projektu do realizační fáze děkuji
Štěpánu Vachkovi, nebylo to vůbec jednoduché. Další plánovanou akcí je zpevnění
vjezdu do sběrného dvora a místa na sběrné
nádoby a dále také již dlouho diskutovaný
projekt „Revitalizace koupaliště, tenisového kurtu a dětského hřiště“. Zde bych
chtěl poděkovat Davidu Širmerovi, který
přišel sám s iniciativou a návrhem, že dodá
a nainstaluje dřevěné molo plánované
u západního břehu nádrže. Proslýchá
se také, že „nohejbalová“ mládež počítá
s větším využitím antukového kurtu a zapojí se také do jeho plánované rekonstrukce.
1.Zichovecká přislíbila ﬁnance na opravu,
respektive vybudování nového dětského
hřiště s využitím přírodních herních prvků.
Plánujeme také natřít lampy veřejného

osvětlení, poopravit chodníky a dobudovat
veřejné osvětlení k hřišti. Projekt je hotový,
přes zimu vyřídíme stavební povolení a vybereme dodavatele.
Děkujeme také za Vaši vysokou volební
účast v krajských říjnových volbách, která
byla 71,68 % (81 ze 113 voličů) a byla druhá
nejvyšší ve Středočeském kraji, velmi si
toho vážíme (krajský průměr byl 37%).
Nejvyšší účastí se může chlubit obec Bludov z okresu Kutná Hora, kde přišlo k volbám 18 z 25 voličů.
Závěrem bych Vás chtěl požádat o spolupráci při přípravě knihy „Zichovec tenkrát
a dnes“. Zapátrejte prosím ve svých rodinných archivech, jestli se tam neskrývají
nějaké zajímavé dobové fotograﬁe nebo
dokumenty, které by tuto knihu obohatily.
Všechny materiály bychom měli připravit
nejpozději do konce ledna 2017.
Vážení občané, Zichováci „čekatelé“,
zastupitelé, chalupáři a sponzoři. Děkuji
Vám za vše, co jste v minulém roce pro
Zichovec udělali, děkuji za Vaše iniciativy a nezištnou pomoc, děkuji za Vaše
ﬁnanční nebo naturální dary, děkuji za Vaši
vstřícnost a toleranci. Přeji Vám pohodové
Vánoce a do nového roku hodně zdraví,
štěstí, pohody a radosti.
Ivan Husák, starosta obce

Přehled kulturních akcí na rok 2017
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Radostná událost
Jsem ráda, že vám mohu představit
dva nové občánky. Jsou to slečny a první
přišla na svět dne 17. září 2016. Jmenuje se
Kačenka Rohlová. Druhá slečna se narodila dne 28. listopadu 2016 – je to Rozárka
Husáková. Šťastným rodičům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví!
Jitka Vorlíčková
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16. 09. 2017
konec června
01. 10. 2017
říjen
listopad
26. 11. 2017
02. 12. 2017
31. 12. 2017

Půlnoční setkání v Zichovecké kapli
Badmintonový turnaj – smíšené dvojice od 16 hod
Badmintonový turnaj – muži čtyřhry od 16 hod
Silvestrovské posezení v pivovaru
Vítání občánků
Masopust – 4. března
Obecní ples – 11. března
Pálení čarodějnic a čarodějnická soutěž
Rybářská soutěž
Na kole dětem
Dětský den
Memoriál pana Ladislava Nódla ( 2.ročník)
Zichovecká pouť se staročeským Jarmarkem
a výstavou komunální techniky
Zichovecká cyklotour
Rodinný triatlon – bude upřesněno
Zichovecká dvanáctka (běžecký závod)
Strašidelné dlabání a lampionový průvod – bude upřesněno
Zpívání v kapli – bude upřesněno
Rozsvěcení stromu
Mikulášská nadílka
Silvestrovské posezení a ohňostroj

Dětské soutěže, tematické výstavky
Sportovní turnaje badminton, ﬂorbal, stolní tenis, nohejbal, tenis, fotbal
Kroužky v MŠ – keramika, malování, zpívání
Heligonky – každá druhá středa v měsíci
Kabarety Františka Jílka – bude upřesněno

společnost

Text Lenka Kratochvílová, foto Láďa Šeiner

Vítání adventu
Na první adventní neděli 27. 11. se za
přítomnosti většiny občanů Zichovce
rozzářil vánoční strom u pivovaru.

Samotnému slavnostnímu rozsvícení
předcházelo po loňském velmi vydařeném
vánočním koncertu opět vánoční zpívání
zichoveckých dětí, které pro nás s dětmi
připravila Petra Jendrísková, Dominik
Lomička a Bohouš Ježek. I přes onemocnění
některých interpretů, se stejně jako vloni
Petře s dětmi a s ostatními účinkujícími
podařilo ve všech divácích zažehnout
krásnou vánoční náladu. Ta pak většinu
přítomných přivedla rovnou na charitativní vánoční bazárek ve prospěch dětí
s Downovým syndromem, který má
v Zichovci již svou tradici. A ani letos
zichovečtí občané nezklamali a svými
nákupy a dary přispěli Společnosti Down-

Syndrom CZ na aktivity pro děti krásnou
částkou 12 tisíc korun – děkujeme!
Úderem osmnácté hodiny jsme se všichni
sešli u vánočního stromu. Mráz nám všem
velmi důrazně připomněl, že čas vánoc se
opravdu blíží, a tak po krátkém proslovu,
který mi byl letos starostou svěřen, jsme
rychle rozsvítili strom, zazpívali jsme si
a už jsme všichni se svařákem v ruce mířili
do útrob pivovaru, abychom se zahřáli.
Milí spoluobčané, přátelé a kamarádi,
stejně jako u vánočního stromu, děkuji
i touto cestou všem, kteří v tomto roce jakoukoli svou prací přispěli ke zpříjemnění
života a vzájemných vztahů v naší krásné
obci, děkuji starostovi obce Ivanu Husákovi
za vše, co pro krásu obce, ale i pro blaho nás
všech dělá a všem Vám přeji hodně zdraví,
štěstí, lásky a splněných přání nejen v době
Vánoc, ale v celém následujícím roce. ■
Text Lenka Kratochvílová, foto L. Šeiner

Mikuláš
V sobotu 3. prosince přišel do Zichovce
Mikuláš se svými pomocníky andělem
a dvěma čerty, aby všem hodným dětem
rozdal dárky a ty zlobivé, aby pokáral.

Pro setkání s dětmi si letos vybral
prostory mateřské školky. Aby čekání na
příchod Mikuláše lépe utíkalo, krátily
si děti čas vánočním tvořením. Vznikly
tak krásně zdobené perníčky, přáníčka,
stromečky z vlny a další pěkné výrobky. Do
výroby se kromě Petry Jendrískové zapojili další místní maminky, ale i tatínkové
a babičky, a tak čekání na Mikuláše
opravdu rychle uteklo. Ještě nebylo ani
vše hotovo a už byl tu.
S knihou hříchů promluvil ke každému
zvlášť, ale protože opravdový hříšník
se mezi dětmi nenašel a všechny děti
potěšily Mikuláše pěknou básničkou
nebo písničkou, každý od anděla dostal
zaslouženou odměnu.
Mikuláš se svým doprovodem se pak
zase na rok rozloučil, bude však bedlivě
sledovat všechny děti a příští rok jim opět ze
své knihy přečte, jestli si odměnu opravdu
zaslouží.
■
Text a foto Lenka Kratochvílová
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školka pro každého
naší krásné dílny a pod vedením šikovné
Klárky vytvoříme krásná dílka. Přihlášky
přijímáme telefonicky nebo ve školce!
Keramika pro dospělé
Každou středu se sejdeme v naší keramické
dílně od sedmé hodiny večerní a společně
zrealizujeme vaše tvůrčí nápady.
Jóga pro všechny jogíny
Opět se k nám vrátila úžasně energická
Markétka, která vede jógu po dospělé.
Setkání probíhá prozatím jednou měsíčně,
věnujeme se různým tématům s meditacemi a povídáním.
Obědváme

Aktivity ve školce a volnočasovém centru
Mateřská školka
Školka přijímá děti od dvou let věku dítěte,
ale i mladší děti, které nás navštěvují na
kratší dobu než na celý den – takzvané
„jesličkování“.
Takže pokud máte doma „mrňouska“, který
občas potřebuje mezi děti a vy potřebujete
mít chvilku sama pro sebe, stačí zavolat
a domluvit se na hlídání. Fungujeme každý
den od půl sedmé do pěti hodin – tvoříme,
učíme se a chodíme hodně do lesa.

Víkendové tábory
I v novém roce pro vaše děti chystáme
jeden víkend v měsíci Víkendové spinkání
ve školce. Informovat vás budeme buď
emailem, nebo na facebooku. Víkendové
spinkání je vždy tematické. Od pátku od
17.00 hod do neděle do 13.00 hod se vám
o dětičky s láskou postaráme.
Keramický kroužek
Je pro děti školního věku nebo s rodiči.
Jako loni se budeme scházet v prostorách

Spíme

Tvoříme a učíme se
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Svačíme

Narozeninové oslavy
Má Vaše dítě hodně kamarádů? Pořádáte
oslavu a nechcete si s tím dělat starosti
doma? Využijte k oslavě naše prostory.
Zajistíme pro vás dort, občerstvení i focení.
Společné focení
Zveme do školky fotografy na focení vašich
dětí, rodinných fotek i portrétů. I domácí
mazlíčci jsou vítáni. Pomůžeme vám
profesionálně zachytit v proměnách času
to, co si budete přát.
Naší další myšlenkou je projekt školky
s názvem "S čistou hlavou a otevřeným
srdcem", prostor otevřený všem, kteří
hledají klid a odpočinek či osvěžení. Může

Chodíme ven

k nám zavítat kdokoliv – sám nebo s dětmi,
a v jakémsi Mateřském centru sdílet své
myšlenky a energii. Pořádat společné akce,
burzy oblečení, ale i tvořivá odpoledne.
Najdete nás na facebooku
Mateřská škola Zichovec, Zichovecký
Táborníček, Rozalinka - keramická dílna
nebo na www.mszichovec.webnode.cz
Telefon: 775253137
Za školku Vám přeji krásný vánoční čas,
mějte se všichni moc krásně, těšíme se na
společná setkávání
Petra Jendrísková

Fotíme se

Modelujeme, glazujeme, vypalujeme…

Setkáváme se nejen s jógou

Dýňování,
strašení
a mlsání
I tentokrát proběhlo začátkem listopadu
v Zichovci tradiční dlabání dýní. Sešli jsme
se v hojném počtu v místní mateřské škole
vybaveni nástroji potřebnými k vyřezávání.

Ve školce na nás čekalo sladké pohoštění
v podobě strašidelných minimufﬁnů, což
děti, vysílené tvořením, velmi ocenily.
V pohodové podzimní atmosféře jsme
vyřezali nejrůznější obličeje, veselé i děsivé,
siluety netopýrů, koček nebo čarodějnic.
Fantazii se meze nekladly. Naši dýňovou
slavnost jsme i letos zakončili strašidelnou
stezkou, kterou pro nás připravily Lenka
Kratochvílová s dcerou Kristýnou. Cestou
nás provázela legrační strašidla, která nás
po splnění daného úkolu pustila dál. Abychom se na cestě nebáli a mohli si posvítit,
byly pro každého připraveny lampiony.
Po zvládnutí stezky na nás čekala sladká
odměna. Za rok se budeme opět těšit na
tuto pěknou akci, kterou si užijí jak děti,
tak dospělí.
Text Andrea Dvorná
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Strašidelný Zichovec
Již po třetí v řadě se v pivovaru Zichovec
sešly všechny strašidelné bytosti z okolí
v podání nejrůznějších zombíků,čarodějnic,
upírů či kostlivců, aby společně prožily
nejstrašidelnější noc v roce.
Celou akci opět provázela skupina Timbre music, která svými hity nedala šanci
k odpočinku. Jelikož k Halloweenu neod-
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myslitelně patří dýně, mohli jsme po celý
večer vychutnávat právě dýňové pivo, které
bylo uvařeno pro tuto akci. A co by to bylo
za ples bez tomboly se spoustou úžasných
výher?
Hřebem večera se stalo vyhlášení
soutěže o nejlepší masku, získala ji „Nákupní
taška“
■
Text: Ondřej Husák, foto: Jan Kovy

jídlo & pití

sport & hobby

Restaurace Zichoveckého pivovaru
na prahu nového roku

Cukroví
bez výčitek

Za celý Zichovecký pivovar bych chtěl
i za svůj tým popřát všem spoustu štěstí
a radosti v roce 2017.
A zejména Vám, „Zichovečákům“
děkujeme za přízeň, děkujeme také
za trpělivost při konání různých akcí.
Uvědomujeme si, že občas vznikne
problém, který naruší klidný život obce,
a věřte, že nás to opravdu upřímně mrzí.
Velmi se snažíme, aby těchto starostí bylo
co nejméně.
I přes opravdu velký zájem na rok
2017 již nebereme na víkendy žádné akce
a věříme, že ty, které jsou již nyní rezervovány, zvládneme ke spokojenosti všech.
V novém roce budeme pokračovat v budování dobré značky Zichovecký pivovar,
opět se budeme snažit posunout laťku jak
u obsluhy, tak u kuchyně o kousek výš.

Cukroví je nedílnou součástí Vánoc, stejně
jako stromeček či dárky. Rádi si na něm
pochutnáte, ale zároveň nechcete řešit
povánoční kila?
Zkuste vlastní zdravé cukroví, které je
mnohem méně kalorické, neobsahuje cukr,
bílou mouku ani ztužený tuk. Navíc je plné
proteinu a vlákniny, takže můžete mlsat
a zároveň tím prospějete svému zdraví.

Omlouvám se, pravděpodobně to sem
nepatří, ale při psaní tohoto článku nemyslím na nic jiného než na našeho kamaráda, který dnešní den opustil náš svět…
Opravdu jen špetka lidí je taková jako byl
on… i on byl kouskem našeho pivovaru,
i díky němu jsme měli vždy skvěle vychlazené pivo, to on nás zachraňoval při technických problémech a nebylo nic, s čím by
si neporadil.
Pro mě to byl člověk s velmi vzácnou povahou, který nám teď bude hodně chybět,
a dnes cítím opravdu velkou pokoru
k životu. Za celý pivovar: Stando, myslíme na tebe a děkujeme za všechno!
Radek Kuliha, šéfkuchař
(pan Kuliha píše o panu Stanislavovi Rubešovi, který
nečekaně odešel 7. prosince 2016 – pozn. redakce)

Memoriál Ladislava Nodla
Severočeská pobočka Asociace kuchařů a cukrářů
ČR (AKC ČR) ve spolupráci se Zichoveckým pivovarem a Obcí Zichovec uspořádají v sobotu 3. června
2017 druhý ročník Memoriálu Ladislava Nodla.

Nepečené kokosové kuličky
50 g jemných ovesných vloček
40 g arašídového másla (jemné –smooth)
50 g proteinového prášku (příchuť
vanilka nebo kokos)
40 g strouhaného kokosu, kokos na obalení
30 g sušených brusinek
40 ml vody
Všechny suché suroviny v misce dobře
promícháme. Přilejeme vodu a pak
vmícháme arašídové máslo. Nakonec
nasypeme brusinky (pokud jsou větší,
nasekejte je). Vypracujeme těsto a z něj
vytvoříme kuličky. Obalíme je v kokosu a následně je vkládáme do košíčků.
Necháme vychladit, nejlépe přes noc.

Můžeme se stejně jako loni těšit na
Loňský ročník měl velký ohlas, zeodbornou i laickou soutěž, na brilantní jména u odborné veřejnosti. Na základě
výkony profesionálů, na gastronomické toho nám bude 7. ledna 2017 na celoinspirace a na spoustu stánků s pochout- státní valné hromadě AKC ČR předáno
kami. Téma soutěže bude včas vyhlášeno. Ocenění za spolupráci.
(IH) ■

Koloniál Zichovec
Dne 13. 6. 2016 se změnil provozovatel
obchodu v Zichovci. Koloniál Zichovec je
druhým obchodem pana Jaroslava Hájka
z Prahy 6. V pražském Suchdole provozuje už od roku 1989 Minimarket. Paní
Mária Francová, která má Koloniál na
starosti, nám sdělila několik informací
k nabízenému sortimentu.
V Koloniálu prodáváme rohlíky, housky
a dva druhy chleba. Výjimkou nejsou ani
cereální pečivo, toustový chléb, šátečky
a koblihy. Pečivo není nutné dopředu objednávat, je k dostání i v odpoledne.
K základnímu sortimentu na vaření nabízíme několik druhů těstovin, luštěniny,
jíšky, dochucovadla a mléčné výrobky.
Uzeniny dovážíme z farmy Kremešov, kde
si sami chovají zvířata, ze kterých vyrábějí
masné výrobky. Na výborné chuti je to znát.
Jednou týdně objednáváme chlebíčky,
aspiky, henri vejce, šunku v aspiku a saláty.
Z mrazeného zboží nabízíme kuřecí
maso, zeleninu, pizzu, hranolky a krokety.

Nezapomněli jsme zde ani na zmrzlinu
a nanuky, a to nejen v sezóně.
Nechybí ani sladkosti a nápoje pro
děti, pro „fajnšmekry“ pršuty, pesta
a olivy. Z nápojů nabízíme vodu, sirupy,
víno, alkohol a minimálně 9 druhů piva.
Třetinu sortimentu tvoří drogerie.
Kromě základních hygienických potřeb,
čistící a úklidové prostředky, nově také
vonné svíčky, osvěžovače vzduchu,
aviváže na prádlo a mnoho dalšího
cenově zajímavého zboží.
Touto cestou chceme poděkovat všem,
kteří k nám chodí nakupovat, a tím pomáhají udržovat obchod v chodu. Rovněž
chceme poděkovat zákazníkům z Bílichova a blízkého okolí. Náš dík patří také
bezchybné spolupráci s pivovarem.
Běžné provozní hodiny a otvírací dobu
o svátcích uvádíme na poslední straně
zpravodaje.
Přejeme všem klidné a šťastné Vánoce
a hodně krásných chvil v novém roce.
Text Mária Francová a redakce

Proteinové perníčky s čokoládou
100 g ovesné mouky (tu si vyrobíme
rozmixováním ovesných vloček)
100 g proteinového prášku
(příchuť čokoláda, cookies nebo kombinace)
50 g kokosového oleje
2 ks celé vejce + 1 bílek
1 lžička kakaa
2 lžičky perníkového koření, trocha skořice
2 lžíce medu
Všechny suché suroviny v misce dobře
promícháme. Přidáme vejce, kokosový
olej, med a uhněteme těsto. To rozválíme
na tloušťku cca 0,5 cm, na pomoučnění
použijeme ovesnou mouku. Vykrajujeme formičkami na perníčky a následně
pečeme na 180°C přibližně 6 min.
Rozehřejeme hořkou čokoládu (min. 75%
kakaa) a ozdobíme jí vychladlé perníčky.
Veselé Vánoce!
Kateřina Vachková
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Rozhovor s Prof. MUDr. Janem Pirkem , DrSc.

a připravilo na další várky. Byly to ještě
dřevěné 30 a 60hl ležácké sudy, které se
Pan Profesor je významným českým kardiochirurgem, přednostou Kardiocentra jednou za čas vyvážely ven speciálním výa Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMu a propagátorem střídmého pití tahem na vysmolení. O sobotách a nedělích
vína a piva.
jsme chodili upouštět tlak, a byla taková
Honzo, jsi známý svou láskou k vínu jsem jezdil a pivo jsme samozřejmě pili zásada, že když to pivo šlo špatně ve sklepě,
a vírou v jeho blahodárné účinky na lid- a vždy když byla hláška, že na náměstí jsou tak se stočilo do ﬂašek, protože se říkalo,
ský organismus při jeho střídmém pití. policajti, tak jsme to museli objíždět.
že to pijí ženy na poli, tam to bylo jedno.
Máš podobně vřelý vztah také k pivu?
A když šlo dobře ve sklepě, tak to šlo do
Určitě, pivo mě provází vlastně už od Na které práce nejraději vzpomínáš?
sudů a do hospod, aby chlapi nenadávali.
patnácti let. Když jsem plaval na Bohemce
Ze všeho nejvíc se mi líbilo rozvážet pivo
v Rígráku, tak tam byla a stále je hospoda po hospodách. Protože tehdy jsme ještě měli Tak to bude zajímavé, až si to přečtou
„u Bohouše“ a z nějakého, nevím z jakého, „ereny“ (nákladní auto RN), ty měly nízko ženy pivařky…
důvodu ta hostinská, přestože její manžel sajtnu, takže se to nezvedalo tak vysoko.
Tak to prostě bylo, na poli se pilo bílé kafe
byl policajt, tak ta hostinská říkala, že Ale byla to dost těžká práce, protože tehdy a když pivo, tak lahvové.
sedmička pivo se může pít od patnácti let. prázdný sud „hekťák“ vážil 80 kg (dubový)
Takže my jsme vždycky po tréninku zašli a basy s lahvemi jsme nosili po dvou. Měli Mamka mi vyprávěla, že nosila jako malá
na malou černou sedmičku. Potom, když jsme kožené zástěry, po schodech do sklepa svému tatínkovi (mému dědovi Krahulíkuž jsem byl starší a když jsem byl na gym- se s tím couvalo. Ale bylo to prima, protože ovi) na pole pivo v bandičce, do které
náziu, tak jsem mnoho let a potom ještě ta erena jela tak 30–40 km/hod, tak jsme vždy dala ze sklepa kus ledu, takže z té
jako medik pracoval v malém pivovaru si to „prdlali“ od hospody k hospodě původní desítky byla nakonec osmička,
v Kostelci nad Černými lesy (což je prastarý a vždycky když jsme to složili, tak jsme měli ale na poli to nevadilo, naopak.
pivovar, původně zámecký – poznámka připravené občerstvení na lokále, tam jsme
S tím ledem to bylo taky hezký, protože
redakce). Prošel jsem tehdy celou výrobou měli pivo, zavináče a zase jsme „prdlali“ to byly sklepy, kde se v zimě ledovalo.
piva, od ukládání ječmene na půdy, protože dál, tak to bylo prima. Pak pivovar koupil Hospoda v Konojedech měla například dva
my jsme si dělali vlastní slad, přes varnu, vejtřasku a to byl malér, protože ta měla sklepy vytesané ve skále a jeden se vždy
kde jsem moc nedělal, protože tam se dělaly strašně vysoko sajtnu a už to nebylo ono, přes zimu zarovnal ledem a tím se potom
dvanáctky a to já jsem ještě nesměl dělat jako hodně jsme se při tom nadřeli.
chladilo pivo celý rok.
nezletilý. Chodil jsem také na spilku a do
Vzpomínám také na pivovarský rybsklepa. Nejhorší práce byla ve ﬂaškovně, ník a mlátem se tam krmili kapři, takže Takže od dětství jsi přicházel do styku
protože tam se buďto dávali prázdné lahve to byl pivovar se vším všudy. Spilka s pivem?
do mašiny, která to myla a plnila, anebo se byla první podzemní patro, to bylo prý
Ano, k pivu jsem přišel mnohem dřív
plné lahve dávaly do bas. To byla nejhůř původně nějaké údolí, kde postavili pivo- než k vínu.
placená práce. Naopak nejlépe placené bylo var a pak to postupně zasypávali. To ještě
vysmolování sudů, to byla super práce. Na když tam byli Lichnštejni, přestože tam Máš nějakou oblíbenou značku piva,
brigádu jsem tam chodil od roku 1963 do nebylo žádné chlazení, tak tam v létě bylo nebo prostě rozlišuješ pivo na dobré
roku 1968. Z chaty jsem to měl 5 kilometrů 7–10 stupňů. Do ležáckých sudů jsme le- a špatné? Máš raději světlé nebo tmavé?
a jezdil jsem na mopedu, to jsem měl Sta- zli dovnitř, vyhrnuly se kvasnice, vlezlo se
Samozřejmě, že jsem tehdy měl nejraději
dion 11, říkalo se mu Kozí dech. Na tom tam, „vyrejžákovalo“ a vysprchovalo se to to černokostelecké pivo, protože to bych byl
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interview
špatnej patriot, ale pak jsem měl strašně rád
Budvar. Na ten mám krásný vzpomínky,
když jsme jako študáci jezdili Vltavu, tak
v Budějovicích byla slavná hospoda, jako
jsou například v Praze Flekovi, tak tam
byly Masné krámy. Vždy, když jsme spali
v Budějovicích, tak jsme si dali omaštěné
brambory k večeři, protože jsme byli
študáci, tak aby nám zbylo na pivo. Budvar jsme měli rádi. Poslední dobou, kromě
Krahulíka ze Zichovce, mám rád Plzeň.
Jezdíme spolu již několik let na dovolené, občas na kola. Dost často používáš
hezkou hlášku „pivo je nejlepší iontový
nápoj“, můžeš to nějak vysvětlit?
Určitě, myslím si, že lidstvo ještě
nevynalezlo lepší iontový nápoj, než je
desítka pivo. Já nevím, proč se pivo dělá
pořád s větším obsahem alkoholu. Když se
chce někdo zrubat, tak má pít kořalku, ale
prostě pivo se pije pro ten požitek z toho a já
nepotřebuji, aby mělo 5,5 % alkoholu. To je
mi trochu líto, že se dělají čím dál více alkoholická piva, protože ta desítka pivo obsahuje všechno, co si tělo žádá po sportovním
výkonu. Když se pijí všelijaké ty iontové
nápoje, tak potom člověk akorát na záchodě
příšerně smrdí (smích) a bolí ho žaludek.
Zatímco pivo obsahuje tekutinu, kterou
člověk potřebuje, obsahuje živiny, má cukr,
který potřebuje člověk doplnit po závodě,
má vitamíny a ta trocha alkoholu je určitě
zdraví prospěšná. Takže já si myslím, že po
sportovním výkonu, zvláště vytrvalostním,
je desítka pivo úplně optimální. Musím říct,
že občas i některým pacientům, kteří nejsou po operaci v optimálním stavu a stěžují
si (zvláště babičky), tak se jich zeptám
„a nedala byste si pivo?“ a ona řekne „jo
to bych si dala“. Takže mohu naordinovat
bezalkoholové pivo a ty babičky potom
úplně rozkvetou.
Říká se také, že když to někdy člověk
přežene s konzumací alkoholu, že pivo
je nejlepší „vyprošťovák“.
Právě proto, že pivo obsahuje ionty,
které působí blahodárně. Člověk si rozhází
organismus, když to večer přežene a potřebuje doplnit tekutiny, protože alkohol
vysušuje. Takže ráno po bujarém večírku
je to jedno pivo úplně super.
Jsi propagátorem střídmého pití vína,
vysvětlil jsi nám blahodárné účinky piva
po sportovním výkonu. Jak je to prosím
tě s doporučeným množstvím zkonzumovaného piva?
U vína jsou to ty 4 deci u mužů a 2 deci
u žen, prostě sedmička na rodinu. U piva
je to trochu ošidné, protože pivo má veliký
obsah tekutin a když se toho piva pije moc,

tak to přetěžuje srdce. Kdyby člověk chtěl
to, co obsahuje víno dohnat pivem, tak by
si zejména starší lidé mohli přivodit problémy. Dokonce existuje diagnóza, která
se jmenuje „Mnichovské pivní srdce“, to
bylo u lidí, kteří pili hodně, například 30 piv
denně, tak si to srdce ohromně poškodili, že
to srdce bylo vytahané jako pytel, protože
to velké množství tekutiny z žaludku a ze
střev musí to srdce přečerpat a dostane se
to do oběhu. Takže si nemyslím, že by se dal
nahradit účinek vína pivem. Všechno má
svojí indikaci. Takže rozhodně bych nebral
pivo jako náhražku vína co se týče denní
dávku alkoholu.
Takže jestli jsem to dobře pochopil, tak
tomu, kdo má zdravé srdce jedno nebo
dvě piva neuškodí?
Zdravému člověku rozhodně ne a ti kdo
mají špatné ledviny, tak ti přesně vědí, kolik
tekutin smí denně vypít, aby neměli problémy. Jenom bych ještě chtěl upozornit na
to, že pivo je také kalorická nálož, takže pití
piva by mělo odpovídat také to, že bude mít
člověk kalorický výdej, tzn. že nemůže přijít
50 metrů do hospody, tam si dát 4 piva a ujít
zase 50 metrů domů, sednout si před televizi, otevřít si plechovku s burákama a dát
si ještě jednoho lahváče. To bych opravdu
nemohl doporučit. Já si myslím, že člověk,
který pije denně ty tři čtyři piva, by si měl
tak hodinu dát nějaký pohyb. Doporučuji
lidem s nadváhou chůzi s hůlkami, tzv. Nordic Walking a to také proto, že kalorický
výdej je při tomto způsobu o 30% vyšší než
při chůzi bez hůlek. Člověk zaměstnává
celé tělo a jde rychleji, s hůlkami se dá
jednoduše ujít 6–7 km za hodinu.
Prozradil jsi na sebe, že preferuješ
desítku. Co ale říkáš novým trendům
v pivovarnictví, myslím například různá
ochucená piva apod.?
Já jsem staromilec, já si myslím, že to
prostě už není pivo. Pivo je z chmele a ze
sladu a to ostatní už nepočítám mezi piva.
To je jako v Německu, tam to pijí napůl
s limonádou, to je strašný. To je neúcta
k tomuto nápoji.
Bydlíš v Praze na Žižkově, můžeš našim
čtenářům prozradit svoji nejoblíbenější
hospodu?
Teď záleží na tom, jestli na pivo nebo
na jídlo. Na jídlo je nejlepší hospoda
V Domově 28 (bydliště – pozn. redakce),
a na pivo, když si mohu vybrat, tak jsou to
dvě hospody. Zaprvé je to U vystřelenýho
oka, to se tak opravdu jmenuje, to je hospoda
na Žižkově, je to taková jedna z posledních
žižkovských hospod. Mají tam na pánských
toaletách krásnou věc, kožená opírátka na

čelo. A taková staropražská hospoda je
U hrocha, u Malostranského náměstí
u Britského velvyslanectví, kam nechodí
turisti, ale pouze starousedlíci, tak tam.
Čepují tam Plzeň.
Co říkáš kombinaci piva a vína?
Je známé pořekadlo, Wein auf Bier das rat
ich Dir" ale „Bier nach Wein trinkt nur Schwein". Takže víno po pivu to ti radím, ale
obráceně to dělá jenom prase.
Ještě odbočme k vínu, protože milovníci
Zichoveckého piva vypijí i dost vína. Co
je vlastně ve víně za látky, které působí
blahodárně na lidský organismus?
Zaprvé je třeba říct, že prapůvodní poslání
a účel vína, je být nápojem k jídlu. Takže
si máme vybírat víno podle toho, co jíme.
Ale nikde není řečeno, že musí být červené
k hovězímu a bílé k rybě, to takhle není.
Jinak ve víně je řada látek, jako například
tanin a další látky, které působí blahodárně
v tom smyslu, že snižují hladinu škodlivého
cholesterolu (LDL) a zvyšují hladinu hodného cholesterolu (HDL), který nás chrání
od infarktu. Kardiolog prof. Šamánek
udělal kdysi výzkum, že v tomto smyslu
moravské bílé víno funguje úplně stejně
jako například francouzské červené víno.
Červené víno obsahuje samozřejmě ještě
další látky, které se do bílého vína nevylouhují při prvním kvašení (železo apod.
– pozn. redakce). Taky se říká, že po tom
červeném vínu alespoň v člověku něco
zůstane, protože piju červený a čůrám bílý.
Myslím si, že každé víno má svoje, takže
my pijeme všechna vína, v zimě většinou
červené, u bazénu v létě dobře vychlazené
růžové. Musí být opravdu dobře vychlazené, až třeba na 4 stupně. Víno musí mít
svojí příležitost podle stravy, jsou konzumní vína a pak jsou vína na meditování, o tom
by se asi dalo také dlouho povídat.
A poslední otázka, kdy se zase uvidíme
v Zichovci?
To je dobrá otázka, využiji toho a zvu
všechny čtenáře a milovníky Zichoveckého piva 31. 5. a 1. 6. 2017 do Zichovce,
kdy zde končí „Prolog“ a začíná první etapa
charitativního cyklistického závodu Josefa
Zimovčáka „Na kole dětem“ a místní pivovar
nabídl své zázemí. Stejně jako letos, bude
večer věnován mimo jiné také diskusím
u piva o všem možném.
Druhou sportovní akcí, na kterou bych Vás
chtěl pozvat, je „Zichovecká dvanáctka“,
která se poběží 1. 10. 2017. Takže se těším
na viděnou v Zichovci s pivovarským
pozdravem „Dej bůhštěstí“!
Děkuji za rozhovor
Ptal se Ivan Husák
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25 let v dresu SK Zichovec.
Marku, díky!
Klubová věrnost je pojem, který
z dnešních fotbalových slovníků téměř
mizí. Hráči zpravidla během svojí fotbalové kariéry vystřídají několik klubů
a to na jakékoli výkonnostní úrovni.
Jsou ale i výjimky.
Velmi nás těší, že jednou z nich je i náš hráč
Marek Červenka, rodák z Hořešoviček, který
svůj fotbalový život spojil se Zichovcem.
S novou sezónou 2016/17 zahájil totiž Ma-

Tip na výlet
Za vínem na Moravu
Pokud vám někdo nabídne výlet za vínem
na jižní Moravu, první co každého hned
napadne je nedobrovolné „parkoviště“
na dálnici D1. „Brrr, nikam nejedu!“
Ale pokud se Vám podaří dodat si dostatek
odvahy, určitě toho nebudete litovat.
Jižní Morava stojí za to a nejenom vynikajícím vínem, které tam produkují, ale
také domácí atmosférou u místních vinařů.
Jakmile úspěšně sjedete z D1 a začnete
projíždět obcemi uprostřed rozsáhlých
vinohradů jižní Moravy, budete mít najednou pocit, že snad všechny ty názvy
obcí znáte. Velké Bílovice, Rakvice, Velké
Pavlovice… Ano, každý tento název jsme
už někdy slyšeli a mnozí i ochutnali víno
z této oblasti. No a jak si najednou vybrat?
Nedá se sáhnout vedle, všude se Vám budou
skvěle věnovat a určitě nalijí to nejlepší, co
mají. My jsme navštívili vyhlášený vinařský dům s názvem Dominant v Rakvicích.
Unikátní stavba uprostřed vinice na
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p Marek Červenka
t zleva Jan Snovický, Marek Červenka,
Luděk Toms a Jiří Baňka

rek, nyní neodmyslitelná součást našeho
A týmu, druhé čtvrtstoletí v dresu našeho
klubu! Je to dokonce již 27 let, kdy Marek
poprvé nastoupil v dresu našeho oddílu za
žákovské mužstvo, tehdy ještě pod hlavičkou
Sokola Bílichov. Na konci žákovského věku
hrál dva roky v SK Slaný, aby se v patnácti
letech vrátil zpět rovnou do týmu dospělých
a stal se časem nejvěrnějším hráčem v historii našeho klubu. V dospělých si jen „odskočil“ v roce 2000 na půlroční hostování do

Sokola Mšec. Jinak vždy oblékal jen a pouze
barvy našeho klubu.
Vedení klubu se rozhodlo Markovi za jeho
letitou věrnost našemu klubu poděkovat
a před domácím utkáním se Slovanem Velvary mu předalo několik malých pozorností.
Vážíme si Markovy věrnosti našemu klubu
a přejeme si, aby jeho vzor našel další pokračovatele z řad naší mládeže.
■
Text: Jiří Baňka
foto: Markéta Baňková a Radek Kozela

první pohled neprozradí o jak rozsáhlou
a důmyslnou stavbu jde. Celý objekt navrhl
a postavil známý vinař z Rakvic pan Oldřich
Michlovský. V přízemí domu se nachází
velký sál, v podkroví desítky pokojů, ale to
nejzajímavější se nachází dvanáct metrů
pod povrchem. Rozsáhlé sklepy vybudova-

né původní metodou se starými dubovými
sudy nás ohromily. A když se k tomu ještě
přidá nějaká z plánovaných akcí (u nás to
byla přehlídka mladých vín nazvaná „Vína
Svaté Kateřiny“), tak je úspěch zaručen.
Kufr u našeho vozu nezůstal prázdný. ■
Text a foto Roman Vorlíček

sport & hobby

Rybářský spolek
si chce vychovat
dorost
Baví vaše děti chytat ryby? Jestli
ano, chtěli bychom vám touto cestou
nabídnout dětský kurz rybaření.

Zichovecká „12“ 2016
Zichovec se pomalu, ale jistě stává
oblíbeným místem a to i díky místnímu
pivovaru s dobrým pivem. Pár nadšenců
se rozhodlo spojit dobré s užitečným, a tak
před třemi lety vznikla „Zichovecká 12“.

Text redakce, foto Radek Kozela

Vítězové kategorií
Kategorie A – muži do 39 let

Čadek Ondřej

40:59

Kategorie B – muži 40–49 let

Reichl Jan
Je to běžecký závod, který vede přes Bílichovský les a má start i cíl v Pivovaru Zichovec. Letos dne 2. října vyběhlo rekordních
123 běžců. Startovní výstřel provedl pan
profesor Jan Pirk, lékařská kapacita a velký
sportovec. Před závodem vyjádřil svůj přístup k běžeckému koníčku, čím účastníky
potěšil a povzbudil. Závod dopadl výborně,
pan Ondřej Čadek v čase 40:59 překonal
dosavadní mužský traťový rekord. Děkujeme všem organizátorům, hlavně Martinovi
Matouškovi a Maratón klubu Kladno. ■

časy

Kurz bude probíhat v letních měsících. Na několika schůzkách dětem
předvedeme základní praktiky, teorii
a všechna ostatní tajemství rybaření. Základní vybavení můžeme zapůjčit, zapotřebí je jen čas a zájem.
Co naopak není potřeba, je povolenka.
A kdyby to někoho „chytlo”, příští rok
se může stát opravdovým rybářem
a brigádníkem.
Zájemci se mohou přihlásit
na telefonním čísle 602 129 315. ■
Text: Štěpán Vachek

46:32

Kategorie C – muži 50–59 let

Poduška Josef

46:54.

Kategorie D – muži 60–69 let

Kutiš Jiří

55:34

Kategorie E – muži nad 70let

Merunka Jan

1:30:20

Kategorie F – ženy do 34 let

Strašilová Daniela

50:49

Kategorie G – ženy 35–44 let

Jedličková Ivana

52:52

Kategorie H – ženy nad 45 let

Bayerová Lenka

56:59
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interview

obec

Projekt „Zpomalení dopravy v obci“ konečně schválený
Dalšími náležitostmi jsou výměna
a doplnění rozhledových zrcadel, doplnění
několika nových svislých značek (např. ,pozor děti‘ u školky) a několik zpomalovacích
pruhů uvnitř zón (samotínská rovinka,
výjezd od fotbalového hřiště). Všechny
prahy (kromě těch na ostrůvcích) budou
gumové a s větší šířkou, což snižuje hluk
při přejezdu autem. A aby nebyla zapomenuta část obce Samotín, budou obnoveny
dvě směrové tabule na křižovatce u kaple
a jedna u křižovatky k fotbalovému hřišti.
Výběrové řízení je téměř u konce a nyní
Klíčové bylo najít technické řešení na se usilovně pracuje na získání ﬁnanční dovšech třech silnicích směřujících do obce. tace. Realizace bude zřejmě probíhat ve
Ve směru od Hořešoviček a Žerotína bude
namalovaný šrafovaný ostrůvek, který
zpomalí jízdu narušením přímé jízdy
a zúžením šířky vozovky. A protože namalovaná čára nikoho nezpomalí, budou
čáry ostrůvku proloženy klasickými prvky
zpomalovacího pruhu. Tím ostrůvek splní svůj účel – usměrní řidiče, ale zároveň
neznemožní občasný průjezd či zatáčení
větších vozidel. Ve směru od Bílichova,
kde silnice neumožňuje rozšíření pro
ostrůvek, je zpomalen průjezd omezením
rychlosti na 30 km/hod a optickou brzdou před domem č.p. 88. Ve všech třech
směrech bude navíc za značkou začátek
obce naistalován radar pro měření rychlosti.
Další významným bodem je změna
stávajících obytných zón na zóny s omezením (rychlost na 30 km/hod + přednost
zprava + upozornění na zpomalovací
pruhy). Polohy začátku a konce zón
zůstávají naprosto stejné jako dosud.
Nepodařilo se prosadit umístění těchto
svislých značek na jeden sloupek, ale nakonec to není velký problém – sloupky jsou
již beztak instalovány. Estetika obce by
neměla být narušena, protože značky budou stejné velikosti jen otočené o 90°, místo
modré budou bílé barvy. Na začátku a na
Na obrázcích zpomalovací prvky:
konci zóny musí být ještě vždy instalován
optická brzda, práh a ostrůvek
zpomalovací práh.

Přání občanů Zichovce zpomalit dopravu
na průjezdu obcí se konečně blíží do
ﬁnále. Diskuze nad variantami řešení
nebyla jednoduchá, protože varianta
zpomalit dopravu a neovlivnit řidiče,
kteří jezdí zodpovědně, neexistuje.
Navíc se řešení samozřejmě musí řídit
platnou legislativou a v některých
případech i náladou úředníků. Věříme,
že ﬁnální řešení splní svůj účel –
zpomalit provoz na průjezdu obcí a zvýšit
bezpečnost zejména obyvatel obce.

Čistička to s námi nemá lehké
Vážení spoluobčané,
provoz čističky odpadních vod v letošním
roce až do konce srpna probíhal bez
problémů. V průběhu září se však začala
kazit kvalita vypouštěné vody a po konzultaci s odbornou ﬁrmou bylo zjištěno, že
příčinou horší kvality vypouštěné vody je
nedostatečné provzdušnění splaškové vody
v denitriﬁkační nádrži, způsobené nepravidelným nárazovým zvýšením biochemické zátěže v čističce. Po dohodě starosty
obce p. Husáka s vedením odborné ﬁrmy,

byla v říjnu provedena montáž dalších
provzdušňovacích elementů a dmychadla.
V současné době opět čistička odpadních
vod pracuje bez problémů.
Další problém se vyskytl dne 27. listopadu, kdy byla ve 22.50 hod nahlášena
porucha jednoho čerpadla v přečerpávací
nádrži. Několikrát jsem se pokusil
čerpadlo uvést do provozu, ale vždy po
krátkém chodu opět vypadl jistič. Provoz
čerpací stanice tedy zajišťovalo pouze
jedno čerpadlo. Domluvil jsem se proto

dvou etapách – montáž svislých značek
a prahů, když počasí dovolí v zimě, a po
zvýšení teploty na jaře malování ostrůvků
a naváděcích čar (kvůli záruce a technickým podmínkám aplikace nátěru).
Vhodná poloha několika nových svislých značek i zpomalovacích prahů bude
ještě upřesněna na místě přímo s obyvateli
blízkých domů. Na vjezdu do obce budou
po instalaci na dobu dvou týdnů umístěny
dočasné značky upozorňující na změny
v dopravním značení. Čas ukáže jak je
řešení účinné a bude zde samozřejmě prostor pro drobné úpravy.
■
Text Štěpán Vachek,obr. internet

s pány Kernerem a Čechem a 5. prosince
jsme čerpadlo vytáhli z přečerpávací stanice, otevřeli jej a vyčistili. Pak jsme opět
čerpadlo umístili do čerpací stanice.
Jako již několikrát, bylo čerpadlo
ucpáno hadry, které někdo omylem vylil
s vodou do záchodu. Proto opakovaně
prosím, abyste opravdu dávali pozor na
to, co vyléváte do odpadů.
Závěrem vám všem přeji hezké a ničím
nerušené prožití vánočních svátků a do
roku 2017 hodně zdraví.
Bohumil Kolář, správce ČOV
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výstavba

Zpráva stavební
komise
Počátkem roku 2015 byla odsouhlasena
ﬁnální verze nového Regulativu obce Zichovec. Současně s uvedením regulativu v platnost byla ustanovena i takzvaná „Stavební komise obce Zichovec“, tedy tříčlenná
skupina složená z nezávislých odborníků,
která funguje jako poradní orgán zastupitelstva obce ve věcech týkajících se schvalování nových stavebních záměrů na
území obce a kontrolní orgán dohlížející
nad dodržováním podmínek, požadavků
a limitů schváleného regulativu obce.

Novostavba RD pro paní Cimrmanovou
autor návrhu: Ing. Josef Šulek



V současné době je komise složená
z těchto členů:
Jarek Veselák, (architekt – Plzeň)
David Majer
(stavební inženýr – Strakonice)
Roman Vorlíček
(člen zastupitelstva – Zichovec)
Stavební komise se schází podle aktuální
potřeby obce, v závislosti na počtu nově
předkládaných podkladů ke stavebním
záměrům.
Principem fungování komise je shromáždění projekčních podkladů vyžadovaných
regulativem, jejich primární kontrola,
recenze a případný návrh na úpravu či
doplnění.
Následuje setkání komise nad ﬁnálními
podklady a vyplnění kontrolního formuláře,
který slouží jako doklad potvrzující splnění
požadavků regulativu a podnět pro zastupitelstvo k vydání souhlasu s realizací
záměru.

Novostavba RD pro pana Bystrianského
autor návrhu: Ing. arch. Jarek Veselák

Od zahájení činnosti v roce 2015 bylo
plnohodnotně posouzeno celkem osm
objektů, dosud žádný návrh nebyl zamítnut
a vždy se našlo optimální řešení vedoucí ke
spokojenosti obou stran.
Jedním z hlavních vyžadovaných projekčních podkladů jsou 3D vizualizace
navrhovaných objektů, zakreslené do fotograﬁe místa stavby nebo osazené do 3D
modelu území, který je zpracován pro lokalitu B1 (pozemky v okolí Společenského
centra obce).
Ohlasy stavebníků, architektů a projektantů, jejichž záměry dosud prošly tímto
procesem schválení, jsou víceméně pozitivní, o čemž svědčí například i stať z úvodu
jedné z architektonických studií, kterou si
dovolujeme citovat:
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Novostavba RD pro pana Dubiela
autor návrhu: Ing. arch. Petr Slepánek
„Obec Zichovec leží v okresu Kladno,
severozápadně od Prahy, v dojezdové
vzdálenosti cca 40 minut. Zajímavostí
obce je v současné době osvícené zastupitelstvo, které se příkladně stará o vzhled
obce a její společenský a komunitní charakter. Výrazem této snahy je nově vznikající
centrum v moderním a příkladně vkusném
architektonickém charakteru s důrazem na
venkovský charakter místa.
Vztah místních občanů k veřejnému pros-

toru se zdá být nezvykle zodpovědný. Pro
návrh nových objektů zde vznikl podrobný
regulativ, který věcně a střízlivě chrání
zamýšlený charakter zástavby. Navrhovat
do takto deﬁnovaného kontextu je zajímavou výzvou a vzhledem ke stavu našich
vesnic také povzbudivou zkušeností. “
Takto se vyjádřil Ing. arch. Petr Slepánek,
autor návrhu novostavby nízkoenergetického RD v Zichovci.
■
Text David Majer

příroda

Spolubydlící z trávy

České republiky, později pouze na Moravě. V Zichovci jsem jej nalezl teprve
Stejně jako přicházejí noví lidé, aby se v r. 2002. Od této doby zaplavil velkou část
usídlili v novém (určitě výhodnějším pro- Čech. Může být spatřen tam, kde jsou na zastředí) probíhá zdánlivě podobný proces hradách okrasné květiny nebo kde se tráva
i v přírodě. Mnoho živočichů i rostlin díky příliš často neseká.
podmínkám změnilo areál svého bytí kvůli Seznamte se:
tzv. „klimatickým změnám“, které ovšem Zbarvením připomíná blanokřídlé sršně,
zcela jistě souvisí s lidskými aktivitami (ať hlavohruď stříbřitá (foto 1). Samice jsou
už popíranými nebo prokázanými).
velmi nápadné, samec je naopak velmi
Od druhé sv. války (technologický pokrok) malý. Síť, vždy nízko nad zemí, je opatřese počet rostlinných i živočišných druhů na širším klikatým pruhem (foto 2), tzv.
objevovaných na území zvyšuje, dokonce stabilimentem procházejícím středem sítě
lze tento trend považovat za exponenciální. (slouží k orientaci na kořist).
Na jednoho z migrantů se soustřeďuje tento Kořistí je větší hmyz a pravěpodobně i sakrátký článek.
rančata hojná na stepích. Při vyrušení se
Předmětem je druh pavouka – pavouk pavouk spouští vždy na zem, kde přečká
pruhovaný (Argiope bruennichi [čti bri- vyrušení mezi travinami. Kousnutí není
nichi] (Scopoli, 1772)). V rodě Argiope vzhledem ke krátkým kusadlům (cheliceexistuje celkem 81 druhů žijících na všech rám) pro člověka nebezpečné. Spíše než
kontinentech. Patří do skupiny křižá- nepřátelská reakce člověka, je namístě
ků – jediný evropský druh, který se pů- obdiv k vynalézavosti přírody, která je
vodně vyskytoval pouze ve středozemní dána vosovitým maskováním zranitelného
oblasti. Poprvé jsem tohoto pavouka vi- druhu.
■
děl na Slovensku v r. 1963. Do roku 1990
Text: Ivo Kovář
nebyl žádný záznam výskytu na území
(autor je přírodovědec, entomolog)

1
2

Čím je krmit a čím ne
Nic nezkazíte slunečnicovými semínky,
ta má ráda většina přezimujících zpěvných
ptáků, i zvonek zelený z fotograﬁe Ládi Šeinera. Sýkorky je milují a také dlaskové, čížkové, pěnkavy a vrabci, které nejvíc potěšíte
pohankou, po té se můžou utlouct. A také
po jiných olejnatých semenech, ovesných
vločkách – na ty k vám bude létat i brhlík
lesní. Kos má rád jablka, šípky, jeřabiny, ale
ovesné vločky na krmítku ho taky přilákají.
Strakapoud velký se na jídelníčku shodne se
sýkorkami, pokud ovšem neobjeví nějakého
neopatrného červa pod kůrou vaší jabloně. Společně se sýkorkou oďobává lojové
závěsy. Hrdlička s holubem mohou zobat
i větší sousta, tedy i hrách a kukuřici
A teď co ptáčkům rozhodně nedávat? Například krystalky soli z pečiva mohou malého ptáčka zabít. O labutě se nebojte, těm se
sůl rozpustí ve vodě a při své velikosti něco

vydrží. Mají radši tvrdší pečivo nalámané na
menší kusy, vařenou zeleninou a obilninami
si u labutí šplhnete ještě víc. Při umisťování

krmítka myslete na nebezpečné kočky, na to,
aby nebylo na rušném místě a taky na sebe,
abyste nepřišli o tu podívanou.
red ■

Odpady

Bramborová – taky pěkná
Vážení spoluobčané,
opět nám rok utekl jako voda, společně
stojíme na prahu nového roku 2017,
a tak mi prosím dovolte, abych stejně jako
v minulých letech krátce zhodnotil, čeho
všeho jsme letos v oblasti odpadového
hospodářství v naší obci dosáhli.
Stejně jako v předešlých letech jsme
posbírali opět více jak 650 kg vysloužilých
drobných elektrozařízení jako jsou televi-

zory a počítačové monitory (celkem 26 ks),
více jak 13 kg vysloužilých akumulátorů,
1 980 kg starého železa a 43,5 kg hliníku.
Rovněž jsme naplnili 4 velkoobjemové
kontejnery. Stejně jako v minulém roce, tak
i letos jsme pomohli potřebným v nouzi,
a to darováním nepotřebného ošacení,
kterého jsme letos sesbírali celkem 314 kg.
Toto ošacení bylo následně předáno sociálnímu družstvu Diakonie Broumov.
V letošním dvanáctém ročníku krajské
soutěže „My třídíme nejlépe“ jsme se umís-

tili stejně jako v roce 2013 na bramborovém,
ale přesto pěkném 4. místě z celkového počtu
622 obcí Středočeského kraje v kategorii
do 499 obyvatel. Opět bych rád poděkoval
všem, kteří v naší obci berou otázku třídění
odpadů vážně, a není jim lhostejná otázka
našeho životního prostředí.
Všem Vám děkuji, přeji klidné prožití
vánočních svátků a všechno nejlepší, hodně
zdraví a štěstí v nastávajícím roce 2017.
Pavel Rohla

Zichovecký zpravodaj / podzim–zima 2016

15

Firemní vizitky

Mateřská škola Zichovečtí skřítci s.r.o, Petra Jendrísková, tel.: 775 353 137

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

Tel.: 606 376 630

■

www.hykra.cz

■

hynekkral@hykra.cz

Zájemci o palivové dříví mohou
kontaktovat pana Josefa Kučeru
na tel. čísle: 607 186 154

Výzva
Prosíme občany,
aby se podívali
do svých rodinných archivů
a půjčili k ofocení a zveřejnění historické
fotky či dokumenty do připravované knihy „Zichovec
tenkrát a dnes“, kterou plánujeme vydat
v příštím roce. Předem děkujeme.

16 www.zichovec.cz

Obecní úřad
Úřední záležitosti obce, výběr
místních poplatků, další služby OÚ
a CZECHPOINT vyřizuje tajemnice
obecního úřadu Lucie Rohlová
v č. p. 85. Kontakt: tel.: 602 960 226
lucie.rohlova@centrum.cz

Provozní doba Koloniálu
Po–Pá
So

7–11 16–18 hod.
8–11 hod.

Otevírací doba na Vánoce
a na Nový rok
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. – 31. 12.
1. 1. 2017

8–11 hod.
zavřeno
zavřeno
8–11 hod.,
odpoledne zavřeno
zavřeno
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