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Foto Tomáš Ebert
Vážení občané,
poprvé se na Vás obracím jako Váš nový
starosta a na úvod cítím povinnost Vám
všem poděkovat za důvěru, kterou jste
prostřednictvím Vaší účasti ve volbách
vyjádřili celému novému zastupitelstvu.
Výsledky voleb jsou pro nás zastupitele
upřímným odrazem toho, jak nás vnímáte,
což je pro nás zavazující a moc si ho vážíme.
Nové zastupitelstvo je díky Vám složené
ze zástupců všech generací, napříč všemi
profesemi. Osobně jsem přesvědčen, že má
Zichovec skvělé zastupitelstvo, které bude
vždy hájit zájmy všech Zichováků.
Pro mě osobně se funkce starosty stala
velkou osobní výzvou a budu se snažit
Vás ve všech ohledech nezklamat. Jsem
si vědom toho, kdo byl můj předchůdce
a jakých skvělých výsledků dosáhl, jak je
díky jeho práci vnímána nejmenší obec
Středočeského kraje, jak je u nás všechno
hotové a jak se při návštěvě naší obce
nikomu nechce domů, ale bohudík musí :-).
Pospolitost neboli rodinné soužití, to
bylo a je v naší obci velkou tradicí. Díky
tomu, že umíme spolu žít, fungovat
a navzájem se tolerovat, vzniká skvělá
nenahraditelná atmosféra. Mám pocit, že
se nám trochu za poslední dobu nedaří tyto
hodnoty aktivně udržovat. Proto navrhuji
se více vrátit k tradicím a znovu se pokusit

o společné zážitky. Budu rád za každý Váš k fotbalovému hřišti rozšíření veřejného
návrh, co Vás zajímá a co můžeme jako osvětlení, na které již máme stavební povoobec více podpořit.
lení a aktuálně vybíráme dodavatele.
Co nás čeká příští rok? Na projektu
Na příští rok jsme pro Vás připravili
rozšíření ČOV v současné době probíhá změnu, která by mohla být přínosem při
stavební řízení, s vlastním zahájením prací naší vzájemné komunikaci. Od ledna
se počítá v druhé polovině roku 2019. Pro 2019 budou na našem obecním úřadě
druhý významný projekt výstavba hřbitova, pravidelně každou středu od 17 do 19 hod
se připravuje změna územního plánu obce probíhat úřední hodiny. Vždy bude
Žerotín (což bude trvat cca rok), souběžně přítomen jeden zástupce zastupitelstva.
se bude pracovat na projektové dokumen- Pro placení poplatků bude každé úřední
taci a realizace by mohla začít v září 2020. hodiny vyčleněn čas od 17 do 18 hod, kdy
Oba tyto projekty budou financovány bude přítomna naše účetní. Tím vznikne
ﬁrmou 1. Zichovecká s.r.o. Dále bychom pravidelný prostor pro možnou komunichtěli v průběhu roku realizovat směrem kaci s občany obce. Každou první středu
v měsíci bude po úředních hodinách od
19 hod probíhat zastupitelstvo obce, na
které Vás srdečně zvu.
ÚŘEDNÍ HODINY
Velmi si vážím každého, s kým mám
OÚ ZICHOVEC
tu možnost zlepšovat podmínky pro lepší
život v naší obci, ať už jsou to kolegové
Jsme zde pro Vás
zastupitelé, nebo naši občané. Všem děkuji
každou středu od 17 do 19 hod
za dosavadní spolupráci v letošním roce
Placení poplatků během úředních
a do nového roku přeji všem pevné zdraví
hodin prosíme výhradně
a hodně vytrvalosti pro rok příští.
od 17 do 18 hod
Vám občanům přeji, abyste vánoční svátPlatnost od ledna 2019
ky prožili v rodinné pohodě a radosti se svýJedná se o půlroční zkušební provoz,
mi blízkými. Pro příští rok Vám všem přeji
který následně na základě zájmu
mnoho štěstí, zdraví a pracovních úspěchů
vyhodnotíme.
a těším se na další setkávání s Vámi.
Roman Vorlíček, starosta obce

Redakce
Milí sousedé,
blížící se konec roku ve mně evokuje
spousty myšlenek. Co se za ten rok
povedlo, co mohlo dopadnout lépe a
co byl úplný omyl. Letos jsem celkem
spokojená, jelikož se mi pár věcí
podařilo. Na co jsem pyšná je, že se
mi povedlo „oprášit“ staré přátelské
vztahy. Po pár minutách setkání jsem
si uvědomila, jak moc mi chyběly…
Setkání s přáteli, které jste dlouho
neviděli, umí zázraky. Zlepší se Vám
nálada, zavzpomínáte si, pobavíte
se, a hlavně si uvědomíte, že jste
rádi, že takové přátele máte. V jejich
přítomnosti se uvolníte a odhodíte
alespoň na chvíli všechny starosti.
Ale o takové vztahy je dobré pečovat.
Jen ze semínka, které budete zalévat
a hýčkat, vyroste strom.
Přeji vám, abyste měli hodně
trpělivosti na zalévání těch vašich
semínek a vždy se mohli vracet k již
vzrostlému stromu.
Krásný rok 2019 přeje Jitka Vorlíčková

Alej Republiky
Všichni jste jistě zaregistrovali, že záměr
vysázet 100 lip k 100. výročí založení ČR
se podařilo zrealizovat.
25. října Pepa Kučera s Vaškem Kernerem
a Luďkem Čechem vše vyměřili, 26. října
byly navezeny lípy, a to až z dalekého holandského zahradnictví Opheusden (730
km od Zichovce). Michal Švajka pomohl se
složením. V sobotu 27. října byly zahájeny
výsadbové práce, a přestože nám počasí
vůbec nepřálo, tak ﬁrma Vykrut zahradní
služby a.s. z Ostravy, vše zvládla v rekordním čase a ve výborné kvalitě, a to do
31. října, tzn. za 5 dní. Na hraniční cestu
bylo vysazeno celkem 77 lip a zbytek podél
lesní cesty od chatiček k bilichovské kapličce.
Vysázeny byly lípy velkolisté Tilia platyphyllos, které patří ke krásným a dlouhověkým stromům. Nejstarším žijícím
exemplářům na našem území je i přes tisíc let. Lípy jsou také rekordmany i v obvodu kmene. Nejmohutnější žijící lípa
velkolistá v České republice roste v obci
Pastviny nedaleko Klášterce nad Orlicí, je
22 m vysoká a obvod kmene má 13 metrů.
Stáří Vejdovy lípy je odhadováno na 600 let.
V Zichovci má výsadba lip a zeleně dlouholetou tradici. Příští rok v říjnu tomu bude
100 let, kdy byly vysázeny dvě lípy „svobody“
na památku našeho osvobození. Jedna
před usedlostí č. p. 1, která byla nazvána
na počest prvního presidenta Tomáše G.
Masaryka „Lípa Masarykova“ a druhá před
současným RD č. p. 85 „Lípa legionářů“.

Z novodobé historie je třeba zmínit
osázení požární nádrže a historického
středu obce v roce 1970, osázení humen
okolo celé obce v roce 1975 (cca 200 stromů
a keřů), výsadbu stromořadí okolo silnice
k Bilichovu a Žerotínu v roce 1990, dále
vysázení aleje podél silnice k Hořešovičkám
v roce 1995, výsadbu revitalizační zeleně
okolo nového rybníka v roce 2001 a výsadbu 350 stromů a 400 keřů na budoucích
veřejných pozemcích nové výstavby okolo
pivovaru v letech 2013-2014. Alej Republiky
tento výčet uzavírá. Málokterá obec věnuje
zeleni tolik pozornosti jako Zichovec.
Pokud jde o financování této akce
(514 tis. Kč), požádali jsme a spoléháme
na dotaci z Krajského úřadu, ale na tu
samozřejmě není právní nárok. Již od
první myšlenky na výsadbu aleje také
diskutujeme o možnosti zapojení občanů
Zichovce. Původně uvažovaný „adresný“
ﬁnanční příspěvek na konkrétní strom byl
nakonec změněn a každému, kdo přispěje
na tuto alej, bude vystaven certiﬁkát, že se
ﬁnančně podílel na této akci a zároveň bude
jeho jméno vepsáno do pamětního kamene,
který bude umístěn u odpočinkového místa pod některými z prvních stromů. Kdo
z Vás by chtěl přispět, může tak učinit od
ledna do konce února 2019 v úředních
hodinách na Obecním úřadě, nebo bankovním převodem na účet obce. Konkrétní
podmínky společného ﬁnancování budou
zveřejněny na webových stránkách a úřední
desce obce. Předem Vám děkujeme.
■
Text Ivan Husák

Kalendář obecních akcí v roce 2019
Volby 2018
Letošní volby, které se konaly 5. a 6. října,
byly společné pro volby do Senátu a do
zastupitelstev obcí. Přesto nebo právě proto se Zichovec opět může pyšnit vysokou
volební účastí 84,92% a ve Středočeském
kraji tentokrát nenašel přemožitele.
Ve volební místnosti jako vždy panovala
dobrá atmosféra, za což chceme poděkovat
zejména našim voličům.
Gratulujeme také nově zvolenému zastupitelstvu a přejeme hodně úspěchů v budování naší obce.
■

Oznámení
Odešla nejstarší obyvatelka Zichovce
Po dlouhé nemoci nás dne 14. 11. 2018
navždy opustila ve věku 94 let
paní Marie Válková.
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16. 02. (so)
Zichovecká tancovačka
Jarní prázdniny – 2. 3.-9. 3. 2019
09. 03. (so)
Obecní ples
30. 04. (út)
Čarodejnice
11. 05. (so)
Jarní brigáda
25. 05. (so)
Memoriál L. Nodla
31. 05. (pá)
Na kole dětem
10. ročník, sobota 1.6. odjezd
01. 06. (so)
Dětský den
7.-9. 06. (víkend) Rybářská soutěž
a Zichovecká 24+
Letní prázdniny
25. 09. (st)
Veřejná schůze
06. 10. (ne)
Zichovecká dvanáctka
26. 10. (so)
Halloweenský ples
11. 11. (po)
Svatomartinská husa
(předběžný termín
14. 11. (čt)
Slavnostní vyhlášení
vítězů celostátní soutěže
o nejlepší piva

22. 11. (pá)
01. 12. (ne)

Diskotéka 90. léta
Rozsvěcení vánočního
stromu, Bazárek
05. 12. (čt)
Mikulášská nadílka
18. 12. (st)
95 let od vyhlášení
samostatnosti obce Zichovec
24. 12. (út)
Vánoční posezení
v pivovaru + půlnoční setkání v kapli
31. 12. (út)
Silvestr

Další pravidelné akce nebo
akce bez pevného termínu:
Vítání občánků 2019
Vystoupení „Zichoveckých Heligonkářů“
Kabarety Františka Jílka
Sportovní akce (fotbal, badminton, tenis,
nohejbal)
O termínech a podrobnějším programu
jednotlivých akcí Vás budeme včas informovat

obec

Na Zichovci již opět svítí vánoční strom
Je tomu již hezkých pár let, co se z rozsvěcení zichoveckého vánočního stromu
stala krásná tradice. Sejde se téměř celá
vesnice, zazpíváme si vánoční koledy,
starosta zbilancuje uplynulý rok, všem
poděkuje a popřeje hodně zdraví a štěstí,
slavnostně všichni společně odpočítáme
rozsvícení stromečku a pak posedíme
v přátelské atmosféře.
Letos to bylo ale trochu jiné. Akce byla
poprvé pod taktovkou nového zastupitelstva a počasí si s námi nepěkně zahrálo. Nejprve nám sice v pátek začalo připomínat, že
se blíží zima a nasněžilo, ale pak, jakoby si
to s tou zimou zase rozmyslelo a v neděli
na naší slavnost začalo s deštěm. To ale
naštěstí Zichováky neodradilo. Přišli v hojném počtu a vydrželi i ten proklatý déšť.
Vždyť se děkovalo bývalému starostovi,
za vše, co pro obec a její občany během
uplynulých 20 let vykonal.
Místostarostka Petra Vágnerová předala
Ivanovi Husákovi krásný obraz obce Zichovec i se všemi podpisy jejích obyvatel.
Překvapení, které se chystalo, když Ivan
odjel na dovolenou, se podařilo utajit do
poslední chvíle, a když šéfkuchař pivovaru,
Radek Kuliha, k obrazu přidal ještě i tekutý dárek, na který se také složili občané,
neskrýval bývalý starosta své dojetí. A tak,
aby mu to nebylo líto, dostal možnost na-

posledy si odpočítat rozsvícení stromečku.
A protože se v tu chvíli vydatně rozpršelo,
stačili jsme již jen rychle popřát občanům
hodně zdraví, pohody a klidu v adventním
čase a pozvat všechny na tradiční bazárek
a posezení u přichystaného pohoštění.
Za krásnou hudební atmosféru adventní
slavnosti děkujeme i letos Black triu pod
vedením pana Černého a dětskému sboru
z mateřské školky, se kterým paní ředitelka
Hana Šimonovská nacvičila vánoční koledy.
Za vánoční cukroví děkujeme Krušovické

pekárně, která již několik let sponzorsky
podtrhuje sváteční atmosféru první adventní neděle a společně se svařákem a čajem od
mistra šéfkuchaře pivovaru Radka Kulihy
se starají o naše mlsné jazýčky.
A já za Společnost rodičů a přátel dětí
s Downovým syndromem děkuji všem
občanům, kteří přišli na bazárek podpořit
naší činnost, za letošní rekordní výtěžek
bazárku ve výši 18 000 Kč.
Jste vážně všichni skvělí!
Lenka Kratochvílová

Foto Láďa Šeiner
Zichovecký zpravodaj / podzim-zima 2018
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Vánoční sbírka
pro miniazyl
Voříškov
Miniazyl Voříškov založila dvě děvčata.
Děvčata se srdcem na správném místě,
které spojuje láska ke psům.
Anežka a Lenka jsou sice na mateřské,
ale to jim nebrání v tom, aby pomohly
tam, kde je potřeba. Řídí se totiž heslem „Víme, že nezměníme celý svět, ale
můžeme změnit život alespoň několika
psům“. A už to je přece takový malý zázrak.
Podle nich je úžasné moci vidět přeměnu
z nešťastného, ustrašeného, týraného
a pohublého tvorečka na dobře stavěnou
a sebevědomou psí bytost. Je to velká radost a odměna, když je pes veselý a šťastný
v novém domově u svých páníčků.
Voříškov je přechodný domov, kde se
psům poskytne především dost lásky, kterou mnohokrát dosud nezažili. Postaráno
je zde také o kvalitní stravu, veterinární
péči, pravidelné vycházky, socializaci či
výcvik poslušnosti.
Psi se k děvčatům dostávají přímo od
majitelů, kteří už je z různých důvodů
nemohou mít, častokrát jsou zabaveni
z nevhodných podmínek nebo sem
přicházejí z jiných útulků, které zrovna
kapacitně nestačí.
Lenka s Anežkou hradí skoro všechno
z vlastních kapes, kolikrát na úkor vlastního bydlení, dovolených nebo šatníku…
zkrátka na úkor toho, za co utrácí „normální holky“. Proto mne napadlo oslovit před
Vánoci kamarády a přátele, že bychom
mohli také trochu pomoci… a podařilo
se. Díky Vám.
Vybralo se 14 600 Kč a 6 400 Kč v darech
(granule, psí pamlsky, deky, oblečky).
Vše jsme předali první adventní neděli
2. prosince 2018.
■
Text a foto Vladimíra Širmerová
Více o Voříškově najdete na www.voriskov.cz

Recepty našich babiček
Následující recept je od muže, takže
by se hodil spíš titulek Recepty našich
babiček a dědečků. Ale titulky neplatí
doslovně, patří sem prověřené recepty,
ať už jsou od kohokoli, třeba od sousedovic strejdy. Tento recept jsem našla
v jednom starším Zpravodaji z roku 2001
a myslím, že si ho můžeme před silvestrem připomenout.
JV
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Půlnoční překvapení
Ladislava Nodla – tlačenkový salát
Asi 350 g tlačenky, nejlépe domácí,
1 malá cibule, 1 kyselá okurka,
100 g pikantní zeleniny (např. Kunovjanka), 1 lžíce dobrého oleje, sůl, pepř, ocet
a 1 lžička kremžské hořčice
Do misky dáme hořčici, přilijeme ocet,
olej, osolíme, opepříme a dobře promícháme. Přidáme jemně nakrájenou cibu-

li, zeleninu a středně velké nakrájené
kostky tlačenky. Opatrně promícháme
a necháme cca 3 hodiny odležet.
Dobrou chuť.

Provoz obecního sběrného dvora
Ačkoliv již nejsem zastupitelem obce
odpovědným za odpadové hospodářství,
jsem přesto velice rád, že se mohu i nadále
starat o provoz obecního sběrného dvora.

starého železa a 45 kg hliníku. V únoru
jsme odevzdali k dalšímu zpracování
20 ks velkých elektrospotřebičů (1 370 kg),
26 ks televizorů (423 kg) a 8 velkých bagů
Jak již mnozí vědí, máme od letošního s drobnými elektrospotřebiči o celkové
jara ve sběrném dvoře trvale umístěn kon- váze 620 kg. Dále jsme se letos podíleli
tejner na velkoobjemový odpad a proto je na charitativní sbírce Diakonie Broumov.
možné tento odpad odevzdávat průběžně
Celkem jsme během roku 2018 odevzdapo celý rok v otevírací době sběrného dvora. li úžasných bezmála 500 kg nepotřebného
I v příštím roce zůstane otevírací doba stej- ošacení, obuvi, přikrývek apod. A nejen
ná a to každých 14 dní od 10 do 11 hodin. za toto bych rád všem poděkoval a popřál
V letošním roce jsme se umístili na pěkném všem klidné vánoční svátky a hodně štěstí,
5. místě v soutěži „My třídíme nejlépe“ lásky a spokojenosti do nastávajícího
z celkem 594 obcí Středočeského kraje. roku 2019.
■
Sesbírali jsme a odevzdali celkem 1 640 kg
Text Pavel Rohla

Jak dlouho se rozkládají odpadky
Člověk je součástí přírody a měl by si uvědomit, že to, co tu po něm může
zůstat i tisíce let, zdaleka není jen to, na co by měl být hrdý.
Různé odpadky se rozkládají různou velmi dlouho nebo se dokonce nerozloží
dobu. Navíc i stejný materiál se může nikdy. Některé, zejména organické odrozkládat mnohem kratší či mnohem padky, přírodě škodit nemusí, a mohou jí
delší dobu, protože záleží na místě, kde dokonce prospívat. Na druhou stranu jiné
odpadek leží. Nejvíce záleží na vlhko- odpadky nejen, že hyzdí naši přírodu, ale
sti, slunečním světle a přístupu vzduchu. mohou uvolňovat vysoce jedovaté látky.
U organických materiálů také na existenci
Následující přehled ukazuje průměrnou
rozkladačů, tedy organismů, které se odpa- dobu rozkladu různých předmětů, když
dem živí nebo v něm žijí. Přesto existuje celá se povalují na povrchu lesní půdy (mimo
řada druhů odpadků, které se rozkládají zimní období).
■
ODPADEK

ohryzek jablka, hrušky
papír
slupka od banánu
slupka od pomeranče
vlněná ponožka
krabice od nápoje bez hliníkové fólie
(kefíry, čerstvá mléka)
nedopalek cigarety s filtrem
plechovka
igelitový sáček či taška
žvýkačka
plastový kelímek
PET láhev, plastová láhev
alobal nebo tetra-pak s hliníkovou fólií
jednorázové pleny
sklo
polystyren
struny do sekačky

PŘIBLIŽNÁ DOBA ROZKLADU

16 dní
4 měsíce
5 měsíců
1 rok
1,5 roku
7 let

odpady
Otevírací doba sběrného
dvora v roce 2019
vždy od 10 do 11 hodin
o těchto sobotách
5. ledna
19. ledna
2. února
16. února
2. března
16. března
30. března
13. dubna
27. dubna
11. května
25. května
8. června
22. června
6. července
20. července
3. srpna
17. srpna
31. srpna
14. září
28. září
12. října
26. října
9. listopadu
23. listopadu
7. prosince
21. prosince

15 let
15 let
25 let (nové ekologické tašky se
samorozkládacím plastem 1 rok)
50 let
70 let
100 let
100 let
250 let
tisíce let (ale možná nikdy)
desetitisíce let (ale možná nikdy)
pravděpodobně nikdy (nové bio
struny do 10 let)
Text PR, zdroj: www.eprehledy.cz

V předvánočním ruchu a spádu následujících dní budete možná častěji ve spěchu. Uklízíte,
budete vařit, smažit, péct… A také vyhazovat, vylévat… Co honem s použitým olejem?
A kampak zmizel hadr na podlahu? Ne snad do záchodu, ach, to zas budou ve zpravodaji
nechutné obrázky! Nespěchejte, klídek a rozvahu, ono se to nezblázní.
red ■

Foto: Tomáš Ebert

Prosím, myslete na mě, na vaši ČOVku :-)

PF 2019
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děti & školka

Zprávičky
z naší školičky
Vážení Zichováci, máme téměř
polovinu školního roku za sebou a tak
bychom vás chtěli obeznámit s akcemi
naší mateřské školy.
l 3. září jsme zahájili druhý rok provozu
mateřské školy. V rámci výuky mimo jiné
nadále probíhá keramika, hudební a taneční výchova, výtvarná výchova, rozvoj
řeči, příprava předškoláků ke vstupu do
základní školy a výuka angličtiny.
Hned začátkem září jsme se jedno páteční
odpoledne sešli i s rodiči při opékání buřtů.
Bylo to příjemné setkání po prázdninách.
l V říjnu jsme uspořádali „dýňování“,
tj. odpoledne pro prarodiče našich dětí,
kteří se svými vnoučaty vytvářeli z dýní
různá strašidla a strašidýlka.
l V listopadu jsme pro změnu uspořádali „odpoledne pro tatínky“, kteří si přišli
do školky pohrát se svými dětmi. Děti
jim předvedly krátký program s písničkami a říkankami a zahrály jim pohádku
o zvířátkách „Boudo, budko“. Potom si tu
samou pohádku zahráli i tatínkové. Úžasné na této akci je, že se plně zapojí do her
a činností s dětmi.
l No a máme tu měsíc prosinec s nejkrásnějšími svátky v roce. Celá školka je
svátečně vyzdobená a tak připravená na

Úvaha vánočně-digitální
Blíží se čas Vánoc a za okny či na jiných
obvyklých místech začne, pokud se tak
již neděje, brzy Ježíšek (Děda Mráz, Santa…, jak je komu libo) nacházet dopisy
s vánočními přáními. A protože je Ježíšek
laskavý, shovívavý a děti má velmi rád,
ve většině případů ta přání také splní.
Nádhera.
Jenže ten příběh skrývá malý háček.
Ježíšek je totiž v čase předvánočním tak
přetížen, že nemá dostatek času, aby nad
těmi přáními nějak hloubal, a navíc je
možná moderním věcem pozemským tak
vzdálen, že ani nedovede posoudit, zda jsou
všechna vhodná a věku žadatele přiměřená.
A právě tady je skryté úskalí pro milující
rodiče a prarodiče, protože bude jen na
nich, aby dohlédli na to, aby Ježíšek ve své
dobrotě nezpůsobil jejich nejmilejším, tedy
dětem a vnoučatům, byť v nejlepší možné
víře, více škody než jistě nemalé radosti.
Málokterého z dospělých by totiž asi
překvapilo, kdyby do těchto dopisů směl
nahlédnout, že v nich najde tak důležitá
přání jako mobily, tablety, „ajpedy“,
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Foto Láďa Šeiner
všechny akce spojené s vánočními svátky.
Kromě toho, že nás potkáváte při vy5. prosince nás navštívil Mikuláš s andě- cházkách, mohli jste nás vidět i 2. prosince
lem a nadělili dětem balíčky s dobrotami. při příležitosti slavnostního rozsvícení váNa čerty se jedeme podívat 11. prosince nočního stromu, kde děti vystoupily s krátdo divadla v Lounech. Na 13. prosince kým programem říkadel a zazpíváním vápřipravujeme vánoční besídku pro rodiče nočních koled za doprovodu muzikantů.
a další členy rodin našich dětí.
O příštích akcích naší mateřské školy se
S dětmi si vyprávíme o vánočních zvy- určitě dozvíte v dalším čísle Zpravodaje.
cích a tradicích, co si přejí mít pod stroZa celou mateřskou školu bych vám
mečkem za dárky či jak pomáhají s pe- všem ráda popřála šťastné a veselé vánoččením cukroví doma mamince. Ale i ve ní svátky a v novém roce zdraví a jen samé
školce si určitě nějaký druh cukroví také pohodové dny.
upečeme.
Hana Šimonovská, ředitelka MŠ

„plejstejšny“, „noutbůky“ a podobné té míry šokovala, že jsem si prof. Spitzera
vymoženosti dnešní doby, bez kterých okamžitě vyhledal na You Tube (sic),
přeci dnes již žádné dítě bez ohledu na a mohu říci, že jeho přednášky jsou doslova
věk nemůže za žádných okolností žít. a do písmene fascinující, jeho rozhovory se
Alespoň v médiích to tak říkají, ne? A co souhlasícími moderátory v pořadech typu
teprve riziko sociální vyloučenosti dítěte ze 1:1 velmi zajímavé a jeho vystoupení v disškolky bez mobilu? Nebo ztráta všech těch kuzních pořadech s oponenty z druhého
úžasných vzdělávacích možností, které ty názorového břehu navíc i zábavná, protože
placaté věci nabízejí? Hrůza pomyslet.
pan profesor je tak trochu „pták ohnivák“
Jenže. Díky tipu od jednoho k mo- a s politickou korektností, jiným to morem
derním vymoženostem velmi skeptic- dnešní doby, si hlavu moc neláme. Pro
kého známého se mi dostaly do ruky knihy němčináře ideální zdroj jazykového studia,
„Digitální demence“ a „Kybernemoc“ od angličtináři mají trochu smůlu, protože
prof. Manfreda Spitzera, německého psy- v angličtině je videí méně, ale pár se jich
chiatra, psychologa a v neposlední řadě nalézt dá. Pokud se někdo z Vás rozhodne
špičkového neurologa. Knihy jsem přečetl to zkusit, pak doporučuji hledat pod hesly
jedním dechem. Fakta v nich uváděná, vy- „Spitzer Digitale Demenz“, protože pouze
cházející z řady výzkumů prováděných po podle jména lze nalézt dlouhou řadu videí
celém světě, mi ten dech však drsně vy- sice neméně zajímavých, ale na jiná témata.
razila. Tvrdí totiž suchou řečí nejen čísel
Závěrem přeji našim dětem, aby se
a grafů něco úplně jiného, než se o přínosu jim vytoužené digi-dárky neproměnily
digitálních zařízení a sociálních sítí pro děti z dobrých sluhů ve špatné pány, rodičům
a dospívající můžeme dozvědět z běžných a prarodičům, aby se jim to dařilo
médií. Popisovaná zjištění, zejména ta ukočírovat, a všem krásné a šťastné Vánoce
o negativním a nenapravitelném dopadu plné pohody a klidu v živém kruhu našich
na vývoj dětského mozku a na vývoj so- blízkých. A do roku 2019 jen to nejlepší.
ciálních schopností a dovedností, mne do
Tomáš Ebert, naplavenina

mateřská škola

Děti, byly jste hodné?
To se ptal čert 5. 12. na sále v pivovaru.
Mikuláš se usmíval do vousů a andílek
sledoval v tu chvíli nejhodnější děti pod
sluncem. „Ánooo“ ozvalo se sálem
skoro sborově. „Tak, když mi řeknete
básničku, nebo zazpíváte písničku,
mám pro vás sladké překvapení“.
Děti jeden po druhém s třesoucím se
hlasem recitovaly, zpívaly a za odměnu si
opravdu odnášely sladký dáreček. To se jim
ale ulevilo, že čert odcházel s prázdným

pytlem! Po nadílce využily velkého prostoru sálu a patřičně ho zaplnily na různých
odstrkovadlech a pobíháním sem a tam.
Některé děti se daly do tance přímo na pódiu. Kreativci měli možnost zdobit perníčky, které jim napekly maminky.
Celé odpoledne se neslo v uvolněném
duchu, což bylo pro děti velmi příjemné.
Děkujeme Mikulášovi, čertovi i Andělovi
za jejich návštěvu a těšíme se na příští rok.
Snad se opět u nás zastaví.
■

Fotbalová mládež
Zichovce a Vraného
spojila síly
Před čtyřmi lety přišel okresní fotbalový
svaz s možností sdruženého startu mládežnických celků v rámci kladenského
okresu a to tak, že dva kluby, které mají
hráče v dané věkové kategorii, ale jejich
počet není postačující pro vytvoření
mužstva, se mohou sdružit v jeden tým.
A protože z naší žákovské kategorie vyšlo
v posledních letech několik silných ročníků
do dorostu, využili jsme této možnosti
i my a z iniciativy Václava Doksanského
jsme oslovili Sokol Vraný s původním
návrhem na vytvoření společného týmu
starších žáků. Při jednání mezi kluby se
ale rychle ukázalo, že spolupráce by mohla
být i daleko širší a stejný model spolupráce
by se dal vytvořit i u mladších žáků a starší
přípravky. Podstatou je, že hráči zůstávají
nadále registrováni ve svých mateřských
klubech a navíc mají možnost startovat i v druhém klubu a to v mužstvu, do
kterého přímo věkově spadají. Znamenalo
to tedy, že do našeho družstva starších
žáků přišli „na hostování“ čtyři hráči
z Vraného. Hráčský kádr mladších žáků,
kteří hrají svoje zápasy naopak ve Vraném,
rozšířili zase tři naši hráči (Vaněk, Forster a Sagner) a ve starší přípravce, která
rovněž hraje ve Vraném, pak máme hráče
Pecinku, Strachotu a Sommera. Celá
podzimní sezóna ukázala, že nápad to
byl šťastný. Všechna tři mužstva tak mají
dostatečný počet hráčů a všichni hráči
mají především možnost hrát v týmech, do
kterých věkově i patří. A potěšitelné je i to,
že všechna mužstva si výsledkově oproti
loňské sezóně výrazně polepšila a hráče
tak fotbal samozřejmě ještě víc baví.
Spolupráce s Vraným se i díky ochotě
místních fotbalových funkcionářů
jednoznačně osvědčila. Pokud pravidla umožní tento systém i v další sezóně,
budeme ve spolupráci rádi pokračovat.
Výhledově možná i na úrovni dorostu.
Text Jiří Baňka, foto Tomáš Ebert

Text Jitka Vorlíčková, foto Lukáš Buben
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Zprávy od rybníka
Tak je další rybářská sezóna u konce,
ta letošní jednoznačně ve znamení
sucha a ztráty vody v našem obecním rybníku. Ten ztratil během léta
a následně ve stejně suchém podzimu
rekordní množství vody, pokles hladiny
byl kolem 70 cm.
Při nulovém přítoku z potoka došlo ke
ztrátám zejména odparem z horka, protože
odtok stavidlem byl pravidelně kontrolován
a zredukován na minimum. A tak nejen
rybářský spolek, ale jistě i celá obec,
netrpělivě čeká na vydatný déšť a doplnění
stavu vody, aby se kapři mohli spokojeně
zazimovat. Naštěstí i v těchto těžkých podmínkách nedošlo ke snížení kvality vody tak,
aby to ohrozilo jejich kondici nebo dokonce
přežití. Letošní úlovky potvrdily jejich dobrou kondici i díky pravidelnému dokrmování pšenicí. Obnažené břehy dokonce
ukázaly, že čistota vody v rybníku je vynikající a daří se zde škebli rybniční (viz foto).

Zichovecká „12“
Další ročník Zichovecké „12“ se opět
uskutečnil první neděli v říjnu. A jako
vždy vyšlo vše výborně. Dorazilo 118
běžců s poměrně velkým doprovodem.
Díky Zichoveckému pivovaru, který akci
podporuje, máme vždy špičkové zázemí
i občerstvení. Již podruhé se akce zúčastnil
pan profesor Jan Pirk, který jako jediný
zastupoval kategorii mužů nad 70 let. Na
druhé straně věkového spektra byla Madla
Čepičková, která 12 km dlouhou trať zvládla ve svých dvanácti letech. Kompletní
výsledky naleznete na:
http://www.maratonkladno.cz
Další ročník bude opět první neděli v říjnu,
tedy 6. 10. 2019
Všechny Vás srdečně zvu.
Martin Matoušek
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Po letních prázdninách proběhl i letos
rybářský kurz pro děti. Nechytilo se sice
tolik ryb jako loni, ale bonbóny a hlavně
opékání buřtů mladé rybáře i jejich trenéry dostatečně odměnily za jejich trpělivost
a snahu.
Mladým rybářům, zejména Adamovi
a Hynkovi, je třeba také poděkovat za
pečlivý nátěr zábradlí kaberny a můstku
za přelivem. Dospělí rybáři plánují v zimě
práce na vyčištění kanálu přelivu, úklid
severního svahu a pravidelné prořezání
stromů. Ještě předtím se 23. 12. zase sejdou
na baště a rozloučí se s rybářskou sezónou
na tradičním vánočním rybaření.
Na webových stránkách obce, pod odkazem rybářského spolku najdete aktuální
fotodokumentaci z letošní rybářské sezóny.
Na závěr, s malým předstihem, za rybářský
spolek přejeme všem sousedům pohodu
před i během vánočních svátků, k tomu
speciální poděkování tolerantním rodinám
tichých bláznů ze Zichovce a všem rybářům
Petrův zdar v nové roce 2019.
■
Text Štěpán Vachek, foto Pavel Rohla

jídlo & pití

Zichovecké cyklování 2018

Text Honza Novák, foto Ivan Husák

Všichni, kdo sledují kalendář akcí na
V tomto bodě musím zmínit, jak se
Zichovci, se těšili na sobotu 8. 9. 2018
někteří lidé chovají k životnímu prostředí.
a na již 3. ročník cyklojízdy.
Tím, jak stavbaři vykáceli pruh lesa podél
Devátá hodina ranní byla stanovená pro silnice, objevila se černá skládka. Majitelé
shromáždění účastníků na parkovišti pod chat zde po léta odkládali všechno možné,
pivovarem. Svaly cyklistů zatím zahálely, pohled na rozlámané plastové židle, maale cévy dostaly první impulz k roztažení trace, kastroly a další harampádí je smutný
tradičním uvítacím přípitkem. Sešlo se obrázek společnosti… Ale my pokračujeme
osmnáct sportovně založených domácích dál, již známou cestou po hřebeni Louštína
a přespolních cyklistických nadšenců a stále lesem směrem k pile Lužná. Za
s neuvěřitelným věkovým rozpětím skoro tunýlkem viaduktu pod železniční dráhou
šedesát let. Nejstaršího nebudu uvádět, Lužná – Nové Strašecí se v trávě žlutí
nejmladší byl Benjamín Pivoňka. Ten kloboučky čerstvých klouzků. Protože
spokojeně spinkal v přívěsném vozíku letos nebyl rok houbám příznivý, někteří
za kolem svého tatínka Petra. Rodina cykloturisté řeší myšlenku klouzky posbírat
Rohlových byla jako dobrý oddíl oblečená a dovézt je domů. Ale transport by houby asi
do originálních zichoveckých cyklodresů. poznamenal, tak jsme je nechali na místě.
V půl desáté se celá skupina vydala
Oběd byl naplánovaný do nádražní
pod taktovkou osvědčeného traséra hospody Lebeda v Lužné. Bohužel nás
Milana Širmera směrem na Bilichov, lesní přivítala cedulka z technických důvodů
silničkou k Boru a po silnici přes Králku do zavřeno. Zde také končila jízda pro kluky
Řevničova. Silnici na Králce lemuje nyní Rohlovi, kteří se vraceli na Zichovec v dobizarní kulisa, kterou tvoří vysoká sklád- provodném vozidle. Dita L. se vydala lesem
ka pařezů vydolovaných ze stavby dálnice do Řevničova a my ostatní po silničce do
z lesa u Bucku. Z Řevničova se pokračovalo
po panelové cestě na hráz rybníka Bucek
a zde jsme přerušili jízdu za účelem plánované zastávky na občerstvení. V rekonstruované hospůdce jsme měli možnost
ochutnat Továrenské pivo a dát si něco
dobrého na zub. Do naší skupiny přibyli
další dva cyklisté a zároveň jsme se setkali
s doprovodným vozidlem, které podporovalo rodinu Rohlových, jejíž junioři se těšili
na další jízdu. Petr Pivoňka byl limitovaný
potřebami malého Benjamínka, a proto
nasměroval svoje putování nejkratší cestou
do Krušovic. Naše další jízda pokračovala
podél rybníka Bucek mezi chatami po
značené turistické pěšině. V cestě nám
stála karlovarská silnice a pruh stavby
nové dálnice.

Krušovic. V Krušovicích bylo plno aut,
s velkou slávou se zde uctívala památka
padlých bojovníků z první světové války
v rámci oslav 100 let Československé
republiky. Počasí bylo krásné, tak jsme
mohli sedět u venkovních stolů zdejší
pekárny a dát si oběd pod dohledem Petra
Pivoňky. V této pekárně vaří i teplá jídla,
je vždy z čeho vybrat a možnost dorazit se
čerstvým zákuskem. Náležitě posilněni
jsme se vydali k návratu po stejné trase jako
vloni, tedy Krušovice, Řevničov, Kroučová
a lesní cestou podél pochválovské stráně.
Dita L. se k nám v Řevničově opět přidala,
dva jezdci se odpojili a jednu účastnici jsme
ztratili. Protože ve zdejším lese všechny
cesty a průseky vedou na Zichovec, všichni
jsme dorazili v pořádku do cíle. A tady,
na terase pivovaru, jsme řádně doplnili
spálené kalorie a tekutiny za těch poctivých
ujetých 64 kilometrů.
Můžeme se tedy těšit na další ročník.
Jak slíbil Milan Širmer, příště pojedeme
na sever.
■
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Strašidla si opět vyrazila zařádit na Zichovec
Bude, nebude, bude, nebude… byl!
I když to tak chvílemi nevypadalo, i letos
se sál na Zichovci zahalil tajemnou
atmosférou a vyzdobil děsivými artefakty, aby se zde jako každoročně konal
Halloweenský ples.
A byl to ples vskutku vydařený. Opět
dorazily všelijaké nadpřirozené i pohád-

kové bytosti, živí i mrtví, stvůry i nestvůry
všech světů. Velmi potěšila kapela Globus
Band, na jejíž hudbu byl téměř celý večer
zaplněný parket, pivo teklo proudem
a všechna strašidla se náramně bavila.
Téměř každý také využil šance
uchovat si vzpomínku na tento večer
prostřednictvím tradičního fotokoutku,
s možností okamžitého tisku fotky. Jako

Svatomartinské posezení
Letos 11. 11., přesně v 11 hodin a 11 minut, se naplnil sál místního
pivovaru lidmi, kteří přišli uctít tradici svatého Martina, ochutnat
přitom husu a degustovat první vína. Plnému sálu hostů během
celé akce velmi příjemně hrála cimbálová kapela z Jirkova.
Šéfkuchař Radek Kuliha a jeho tým opět nezklamali a připravili
úžasné, úchvatné a dechberoucí husí menu o několika chodech.
Stejně tak příjemný obsluhující personál, pod vedením Jirky
Šedivého, servíroval spolu s husími tradičními jídly i specialitami
vynikající mladá svatomartinská vína.
Celá akce se neplánovaně protáhla až do večerních hodin a i to
bylo znamením, že se všem velmi líbila. Příští rok si tyto husí hody
rádi zopakujeme.
■
Text Zbyněk Lomička, foto Jitka Vorlíčková
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zpestření vystoupily dámy z tanečního klubu Fénix Louny a vrcholem večera se stalo
vyhlášení nejlepší masky, které suverénně
ovládli Harry a Marv z oblíbené ﬁlmové série Sám doma (dokonce vzniklo podezření,
že slavní lupiči dorazili osobně). Děkujeme
všem za účast a těšíme se zase za rok na
další noc děsů a zábavy.
■
Text Vítězslav Novák

společnost

Pivní pochod
Letos se konal 3. ročník již kultovního
pivního pochodu pod záštitou pivovaru,
který díky své pohodové atmosféře patří
k našim oblíbeným akcím.
Třináct týmů se sešlo v sobotních ranních hodinách u fotbalového hřiště, kde
na ně čekala „bůčkovka“ na důkladné
promazání a škopek oroseného piva. Cíl
byl jasný - PŘEŽÍT, ale kdybych měl zmínit
pravidla, tak ty jsou následující: tým po
třech „spolupíčích“ musí ujít 15 km trasy,
během které musí vypít 15litrový soudek
Krahulíka. Pít mohou jen na začátku, na
konci a na čtyřech stanovištích, která
jsou rozmístěna v přilehlých lesích. Svou
zručnost a bystrost týmy prokazovaly
například při hraní karetní hry prší,
poznávání chmelů či v aktivitě „opeč buřta,
jak nejlépe umíš“.
Když se po dlouhém putování týmy
vracely zpět na fotbalové hřiště, už na
ně čekal výborný gulášek. Jak jsem psal
na začátku, cílem pochodu je přežít
a maximálně si ho užít, ale někdo má dost
sil i na závodění. Kdybych měl přeci jen
přejít k vyhodnocení, tak se na 1. místě
umístil tým Slané kobylky (viz foto) a na
2. místě jen s minutovým odstupem tým
kluků z restaurace s názvem Jelita. Bylo
to fajn a těším se na příští rok.

Rodinný pivovar Zichovec
letos opět bodoval
Ve čtvrtek 8. listopadu proběhlo v sále pivovaru Garage Rock and Roller club
v Ostravě slavnostní vyhlášení ankety Sdružení přátel piva – Pivo roku 2018.
Letošní ceny byly udělovány po dvacáté osmé a od roku 2002 jsou vyhlašovány vždy
v jiném městě, kraji a na půdě jiného pivovaru. V příštím roce proběhne vyhlášení
této celorepublikové soutěže v Rodinném pivovaru Zichovec.
Rodinný pivovar Zichovec v letošním
ročníku opět zabodoval. Zvítězil v kategorii Pšeničné pivo roku se sezónním
Weizenbockem a v kategorii Minipivovar
roku Sdružení přátel piva ohodnotilo letos Zichovecký pivovar stříbrnou medailí
(v loňském ročníku jsme skončili první).
Porotci vybírali ze čtyř stovek minipivovarů a u Zichovce ocenili mimo jiné
stálou kvalitu, rostoucí výstav a sortiment
vařených piv – v roce 2018 to bylo celkem
9 tisíc hektolitrů výstav a 70 druhů piv.
Tohoto ocenění si opravdu velmi vážíme
a děkujeme všem spolupracovníkům za
bezvadnou práci. Všem našim hostům
děkujeme za věrnost a přízeň a do nového
roku 2019 přejeme hodně zdraví a štěstí.
Ivan Husák

Restaurace Zichoveckého pivovaru
Dovolte, abych všem našim hostům a celému Zichovci poděkoval za krásný rok 2018.
Zmiňovat, co vše se v průběhu roku podařilo a co ne, raději dělat nebudu, nerad bych na
někoho nebo na něco zapomněl. Každopádně to byl tady s Vámi další krásný rok, za
který Vám velmi děkuji. Obrovské poděkování patří zejména všem, kteří se o naše hosty
starají, celému servisu a všem z kuchyně. Děkuji této skvělé partě lidí a věřím, že nás
to tady bude bavit i nadále.
Také bych rád pogratuloval všem, co se nám starají o pivo, minulý rok byl Zichovecký
pivovar nejlepším minipivovarem v Čechách, letos druhým. Pánové, klobouk dolů před
Vaší prací. Díky Vám je Zichovec dnes již pojmem!
Takže naposledy DÍKY všem přátelům dobrého jídla a pití a do nového roku přeji všem
jen to nejlepší, zejména to nejdůležitější, a to pevné zdraví
Radek Kuliha

Text a foto Ondřej Husák
Zichovecký zpravodaj / podzim-zima 2018
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Koloniál Zichovec
Blíží se Vánoce a nový rok. Každoročně je to pro nás hodně shonu,
uklízení, obstarávání dárečků. Jsme prostě v jednom kole.
Podobně to máme i u nás v krámku. Naším úkolem je obstarat
zásoby a přijít s něčím, co by vás oslovilo cenou i kvalitou. Je to už
třetí rok, co jsme převzali koloniál. I tento rok máme pro vás široký
sortiment a myslím, že i zajímavé ceny. Z naší nabídky zboží vybírám:
bzenecká vína za 99,90 Kč, slunečnicový olej, 1 l za 28,90 Kč, česká
vajíčka, 10 ks za 25,90 Kč, Pepsi Cola, 2,25 l za 24,90 Kč.
Sortiment uzenin průběžně obměňujeme. Základ tvoří výrobky
z farmy – šunka, měkké salámy, špekáčky a párky, játrová paštika,
uzená krkovice, uzený bok bez kosti, klobásy, suché salámy a pršuty.
Už třetím rokem držíme nízké ceny drogerie. Například: vlhčené
kapesníčky Linteo za 29,90 Kč, aviváž Lenor a Ariel za 42,90 Kč, kapsle na praní Ariel za 99 Kč, vlhčené kapesníčky, 120 ks za 29,90 Kč.
Dále nabízíme čisticí, prací prostředky či výrobky pro osobní hygienu.
Z mrazeného sortimentu zmíním (ceny za kilogram): kuřecí spodní
stehna neboli paličky na tácku za 39,90 Kč, kuřecí steak 63 Kč, kuřecí
kostry 35 Kč, kuřecí čtvrtky 39 Kč. Nabízíme i mrazrené polotovary,
jako surimi tyčinky, kuřecí stripsy, lososy, rybí prsty, ﬁlé, hranolky.
Před Vánocemi budeme přijímat objednávky na chléb, pečivo,
veky, šunku, salámy a hlavně vinné klobásy.
Snad „troškou do mlýna“ na ušetření času přispěje naše nabídka a otevírací doba. Vzhledem k tomu, že Štědrý den připadá
na pondělí, bude otevřeno následovně:
POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY
ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
NÁVRHY, ÚDRŽBA A REALIZACE ZAHRAD

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

Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí

21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.

7-11, 15-17
zavřeno
8-11
zavřeno

Dále bych Vás chtěla požádat o pomoc při hledání důchodkyně
nebo maminky na mateřské dovolené, která by 2x v týdnu, byla
ochotná pracovat v našem krámku. Je to nutné, protože například
v případě nemoci jsem nucená obchod zavřít.
Na závěr Vám chci všem popřát příjemné svátky a nový rok, hodně,
hodně zdraví a ještě více rodinné pohody. Srdečné poděkování
a příjemnou pohodu při nákupech ve Vašem koloniálu přeje
Mária Francová

Lístky na Zichoveckou tancovačku budou v prodeji od poloviny ledna v Rodinném
pivovaru Zichovec. Cena jedné vstupenky je 150,- Kč. Těšíme se na Vás.
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Po dohodě s firmou Kompek
Kladno bude v neděli čerstvé
pečivo, chléb a veky.
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