ZICHOVECKÝ
ZPRAVODAJ

zima 2015
www.zichovec.cz

foto: redakce

Vážení občané,
jsme rádi, že jsme Vám stihli ještě pod
stromeček nadělit další vydání Zichoveckého zpravodaje. Blíží se konec roku,
Vánoce jsou doslova za dveřmi, sváteční
atmosféra hladí a ladí naši duši a přináší
klid a rodinnou pohodu. Konec roku je také
vždy příležitostí k ohlédnutí a bilancování.
Zichovec se utěšeně rozrůstá a žije stále velmi aktivním společenským životem. Fungují spolkové a klubové aktivity, postupně
se rozjíždí školka a volnočasové centrum,
daří se nám budovat a ladit infrastrukturu a postupně se dostávají do povědomí
upřesněná pravidla sousedského soužití.

Zichovec je pestrý, výjimečný a „táhne“ nové zájemce o bydlení. Podle nového
regulativu se v příštím roce bude stavět
dalších pět rodinných domů. Velmi nás to
těší, je to ta nejlepší odměna pro zastupitele
a všechny aktivní občany, kteří věnují svůj
volný čas ve prospěch obce.
Vážení a milí občané, zastupitelé,
chalupáři, přátelé a mecenáši, děkuji Vám
za vše, co jste pro Zichovec v roce 2015
udělali a přeji Vám pohodové Vánoce.
Do nového roku 2016 pak dostatek energie,
trpělivosti, tolerantnosti a hlavně hodně
štěstí a pevného zdraví
Ivan Husák, starosta obce

Organizování obecních akcí
Pořádání obecních akcí dostává pevné
obrysy a spolek maminek připravuje pravidelná setkávání, na kterých se bude zabývat
zejména nadcházejícími aktivitami pro děti
a možnostmi jejich organizace.

Na jednotlivých akcích budeme podle
konkrétních možností a potřeb spolupracovat se zastupitelstvem obce a školkou
Zichovečtí skřítci. Obec bude zastupovat
Lenka Kratochvílová, školku Petra Jendrísková a maminky já – Katka Soukupová
(ostatní podle svých časových možností).
Spolupráce bude potřebná hlavně na
akcích, jako jsou Dětský den, Rozloučení
s prázdninami, Dlabání dýní, Rozsvěcení
vánočního stromku se zpíváním v kapli
a Mikulášská nadílka.

Chceme se zaměřit hlavně na pravidla
organizace, rozdělení úkolů mezi všechny
účastníky, kteří nám nabídnou pomoc ve
svém volném čase. Akce následně vyhodnotíme, abychom se z nich poučili do budoucna a zjistili, co má smysl pořádat.
Jsme na začátku a doufáme, že příští
rok nebude o hezké akce nouze. Přátelé,
neváhejte se s námi podělit o své nápady.
Zde je výčet stávajících a předpokládaných
aktivit pro rok 2016 (chybějící termíny se
včas dozvíte):
■ Masopust – 27. února
■ Obecní ples – 5. března
■ Velikonoční hodování – 28. března
■ Pálení čarodějnic a čarodějnická
soutěž – 30. dubna

24. 12. od 14 do 16 hodin
zveme na odpolední vánoční
setkání místních v pivovaru
a
na společné půlnoční
zpívání v kapli od 23 hodin

*

31. 12. od 19 hodin
silvestrovské setkání místních
v pivovaru s ohňostrojem,
který spustíme ve 20 hodin

Rybářská soutěž
Na kole dětem – 10. června
Dětský den
Zichovecká pouť se staročeským Jarmarkem a výstavou komunální techniky
John Deere – 26. června
■ Ukončení prázdnin (dětský triatlon)
■ Strašidelné dlabání a lampionový
průvod
■ Zpívání v kapli, Rozsvěcení stromu
■ Mikulášská nadílka – 6. prosince
■ Dětské soutěže, tematické výstavky
■ Vítání občánků
■ Sportovní turnaje (badminton, florbal,
stolní tenis, nohejbal, tenis, fotbal)
■ Kroužky v MŠ – keramika, malování,
zpívání ….
■ Heligonky, kabarety
■ Silvestrovské posezení a ohňostroj
■
■
■
■

Text: Kateřina Soukupová za spolek maminek

Redakce
Milí sousedé,
přinášíme Vám poslední letošní vydání zpravodaje. Vedle obvyklých
rubrik se dozvíte novinky za poslední
období roku. Uskutečnil se Halloweenský ples, dlabali jsme dýně, proběhla
Mikulášská a nyní se těšíme na oslavy
konce roku.
Věřím, že si každý našel ve zpravodaji
něco zajímavého. Budu ráda za vaše
ohlasy, které mi můžete poslat mailem,
nebo říci osobně.
Jsem ráda, že jsem našla nové
přispěvovatele a za to jim děkuji.
Děkuji panu starostovi, který přispívá
nejen svým úvodníkem, ale i náměty
na články a fotografiemi. Děkuji celé
redakci, hlavně paní Heleně Hrabové,
která vytvořila svým grafickým zpracováním zpravodaj, který zaujme
i přespolní.

Různé
Milí spoluobčané, přátelé a kamarádi,
ráda bych vám opět jménem Společnosti
rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem
poděkovala za vaši hojnou účast na vánočním
bazárku, který se konal o prvním adventu při
rozsvěcení zichoveckého vánočního stromku.
Letos se vám podařilo svými nákupy, dary
a dražbou malé chaloupky přispět na podporu mimoškolních aktivit a vzdělávání dětí
s DS částkou 12 898 Kč, což je téměř o tisíc

korun víc než loni. Mám opravdu velkou radost, že žiji v obci s lidmi, pro které pomáhat
druhým je samozřejmostí. Pevně doufám, že
výrobky našich dětí, jejich kamarádů a přátel
vám přinesly radost a potěšení.
Jménem Společnosti DownSyndrom CZ
vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a lásky,
krásné Vánoce a pohodový rok 2016
Lenka Kratochvílová, vaše zastupitelka
a jednatelka DownSyndrom CZ

Vám i čtenářům přeji pohodové Vánoce
a šťastné vkročení do roku 2016.
Jitka Vorlíčková, šéfredaktorka

Školka má za sebou první půlrok

Ještě než školka v září zahájila svou hlavní činnost, byly zde v době letních prázdnin uspořádány tři turnusy dětských příměstských
táborů. Ohlas byl opravdu nečekaný, táborů se zúčastnilo na šedesát dětí a strávily zde krásné a nezapomenutelné chvíle.
Za organizaci táborů patří velké
poděkování Daně Šafářové a dalším, kteří
se podíleli na programu a vedení táborů.
V příštím roce se jistě nabídka táborů bude
opakovat.
V září ale už do školky vstoupili první
opravdoví žáčci. Postupně jejich počet narostl až na nynějších deset dětí, které školku
navštěvují buď denně, nebo využívají
nabídky nepravidelné návštěvy. Kromě
běžných a pravidelných činností jako je
hudební, výtvarná, pohybová výchova v
prostorách školky, nás můžete potkávat
často venku – pobyt venku prospívá harmonickému rozvoji dětí. Postupně bychom
chtěli ve školce zavést jeden den v týdnu
školku v přírodě.
V říjnu se ve školce konal Halloweenský
táborníček. Od pátku do neděle se školka
proměnila v dům plný strašidel. 29. října
jsme se zapojili i do dlabání dýní v místním
pivovaru.
Děti ze školky se podílely na slavnostním rozsvícení vánočního stromečku,
pod vedením Petry Jendrískové nacvičily
s dětmi již školou povinnými pásmo
koled, které pak předvedly v kapličce
u pivovaru. V předvánočním čase se pak
děti s rodiči vydali na adventní trhy do
Loun, kde účinkovaly se svým pásmem,
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a paní učitelky propagovaly činnost školky
v prodejním stánku. K zakoupení byly
dětmi vytvářené ozdobičky na stromeček,
andělíčci z ovčího rouna a výrobky z Fima.
Co se ve školce chystá dále? Od ledna se
připravují ve volnočasovém centru obce
nové kroužky. Jejich otevření bude záležet
na zájmu dětí a jejich rodičů. Navštěvovat
je mohou děti nejen předškolního, ale
i školního věku. Vaše děti si budou moci
vybrat z kroužků: keramický, čtenářský, lesní klub, hudební a farmářský. Kroužky by
měly být zaměřeny na smysluplné trávení
volného času, nabízet zábavu i poučení.
S náplní a časovou dotací kroužků se
můžete seznámit přímo ve školce, případně
u p. Jendrískové na tel.: 775353137.
Děti se samozřejmě mohou účastnit
i připravovaných víkendových táborů,
o jejichž konání budeme včas informovat.
Krásné prostory herny volnočasového
centra by mohli časem začít využívat i rodiče
s malinkými dětmi na rodičovské dovolené.
A je zde také možnost uspořádat si narozeninovou oslavu vašich dětiček.
Přeji nám všem, aby školka vzkvétala
a byla plná šťastných a spokojených dětí
i rodičů
Petra Jendrísková, Iva Hluštíková – učitelky,
a Tereza Löfflerová – pomocnice ve školce

Obecní informační servis

Nový sběrný dvůr
V příštím roce bude jedním z hlavních úkolů dokončení a oživení nového sběrného
dvora, tzn. jeho vybavení a potvrzení nebo nastavení nových pravidel pro sběr
jednotlivých druhů odpadů.

Plánujeme dokončení oprav celého
objektu (podlahy, výměna střešní krytiny). Budeme také přemýšlet o využití
stávajícího objektu staré hasičárny, jedním z diskutovaných způsobů využití je
například znovuzaložení Sboru dobrovolných hasičů, který fungoval v obci do
roku 1995.
Chtěl bych zde poděkovat sponzorům,
kteří se podíleli na přebudování stodoly na
sběrný dvůr. Konkrétně Josefu Kučerovi
(zdarma vyvážel slámu a dodá sádrokarton
na podhled do kanceláře v hodnotě cca 10 tisíc Kč), Hynku Královi, který poskytl techniku na vyklízení slámy a zavážení, dál zhotoví podlahu ze zámkové dlažby (poskytne
slevu na práce a materiál ve výši 5 000 Kč),

Milanu Širmerovi, který poskytl slevu
na práce a materiál ve výši 10 tisíc Kč,
Michalu Švajkovi, Petru Novotnému
a Petru Pivoňkovi za instalaci sádrokartonu, Romanu Vorlíčkovi, který dodal
zdarma okno a parapety do vestavěné
kanceláře v hodnotě cca 5 000 Kč, Ivanu
Husákovi, který uhradil zavážení a věnoval
plechová vrata a makrolonová okna celkem za cca 10 tisíc Kč, Davidu Širmerovi
a Mírovi Sommerovi, kteří věnovali trámky,
latě a OSB desky na zastropení kanceláře
v hodnotě cca 5 000 Kč a Václavu Kernerovi
a Luďku Čechovi, kteří provedli zdarma
zámečnické práce při úpravě oken a natřeli
plechová vrata.
■
Text: Pavel Rohla, foto : Ivan Husák

Zlodějina trvá, buďte
ostražití

Vážení občané, je mi to líto, přestože
je čas vánoční, musím si postesknout.
V letošním roce a hlavně v posledních
týdnech nám náladu kazí zlodějina, ať již
v chatičkách, kabinách nebo jinde po obci.
Krade se také v okolních obcích, školách
i školkách. Bohužel zatím nemáme žádné
konkrétní stopy ani důkazy, můžeme
pouze dělat některá preventivní opatření
k zabezpečení obecního a soukromého
majetku. Normální člověk jen těžko
chápe drzost zlodějů, ale jak je vidět,
„zabezpečení majetku“ bude jedním
z hlavních témat a úkolů pro zastupitelstvo v příštím roce. Přivítáme proto také
jakoukoli informaci nebo nápad, jak těmto
nekalostem předcházet a jak zabezpečit
a ochránit klid v naší krásné obci.
(IH)

Čistička obstála, čeká ji plný provoz
V minulém týdnu jsme obdrželi od dodavatele technologie čističky odpadních vod,
firmy VODA CZ, s.r. o., vyhodnocení zkušebního provozu naší čističky.
ČOV byla uvedena do zkušebního pro- normám stanoveným OŽP MěÚ Slaný.
vozu v květnu 2014 a ten probíhal až do Věříme proto, že následné jednání s Vodubna letošního roku. Během této doby doprávním úřadem a OŽP MěÚ Slaný
byly sledovány výsledky laboratorních proběhne úspěšně a ČOV Zichovec bude
rozborů vody jak na přítoku do čističky, schválena do plného provozu.
tak i na odtoku. Podle dílčích výsledků
Nadále platí, že odpovědné chování
rozborů vod byly upravovány parame- občanů k odpadům (zejména sběr tuků
try čištění (vzduchování, odkalování k recyklaci do nádob) přispívá k optiapod.) tak, aby výsledky odpovídaly málnímu fungování celého zařízení
parametrům stanoveným Odborem a k co nejmenším nákladům, které na ně
životního prostředí MěÚ Slaný.
společně vydáváme.
Díky dobré spolupráci obsluhy
Závěrem bych Vám rád popřál klidné
čističky s dodavatelem technologie se a krásné prožití vánočních svátků a do
podařilo, že voda vypouštěná do Zicho- roku 2016 hodně zdraví a spokojenosti. ■
veckého potoka plně odpovídá přísným
Text: Bohumil Kolář, člen zastupitelstva

Dobrovolní hasiči
Na posledním zasedání zastupitelstva
jsme zvažovali obnovení tradice hasičů.
K tomu proběhla již na jaře 2011 internetová
anketa. Tehdy se z 98 hlasujících vyjádřilo
47 pro a 51 proti, tedy těsné NE. Dnes se
k založení Sboru dobrovolných hasičů
vracíme, a to nejen kvůli tomu, že se nám
přesunutím sběrného dvora uvolní na jaře
stará hasičárna. Myslíme si totiž, že včasný
zásah dobrovolných hasičů s fungující technikou může zachránit významné hodnoty
a navíc v okolních obcích vidíme, že hasiči
jsou spolkem významným i z hlediska
společenského života.
V případě, že by měl někdo z Vás zájem
nebo nápad jak tuto aktivitu podpořit, pište
prosím na e-mail: ivan.husak@seznam.cz
Zichovecký zpravodaj / zima 2015
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Celý čas nás bavila již „domácí“ kapela
Timbre music, která dokáže vždy vytvořit
úžasnou atmosféru a zaplnit parket hned
po první písničce. Když už někomu docházely síly, tak na baru bylo připraveno
široké spektrum halloweenských dobrot
v čele s Texaským nášupem podávaným
v hlavě odrostlého novorozeněte.
Po takové pochoutce přišlo na řadu
Dýňové pivo, které pivovar pro tuto akci
uvařil. Jako na každém plesu v Zichovci
jste měli možnost vyfotit se ve fotokoutku
s rekvizitami a jako překvapení večera vystoupil Dan se svoji světelnou show, která
zaznamenala velký úspěch.
Nakonec bych rád popřál krásné svátky
a šťastný nový rok. Jestli už máte po, tak
doufám, že jste si to užili. Za kreativní department rodinného pivovaru Zichovec
zdraví Ondra :)
Text: Onda Husák, foto: Jan Kovy
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Říjnové dýňování
Dne 29. 10. 2015 se od 16 hodin
uskutečnilo každoroční dlabání dýní.
Rodiče s dětmi a místní mateřská škola
se sešli, aby strávili pěkné odpoledne.

Dlabání se uskutečnilo v sále Zichoveckého pivovaru. Každý, kdo měl zájem, si
vydlabal svého „dýňáka“, kterého následně
rozsvítil a vystavil před pivovarem.
Průvod s rozsvícenými lampiony, který
následoval, zavedl všechny účastníky na
pohádkovou cestu k rybníku. U kromlechu všechny přítomné přivítala známá
čarodějnice, která požádala děti, aby jí
zazpívaly nějaké písničky. Poté se děti
s dospěláky rozdělili do menších skupinek
a dobrodružná cesta kolem rybníka mohla
začít. Čarodějnice (Lenka Kratochvílová)
připravila pro děti zábavný okruh, kde měly
děti možnost procvičit si paměť. Okolo
rybníka rozmístila plyšové postavičky
z pohádek a večerníčků a děti měly za úkol
je všechny najít a pamatovat si, v jakém
pořadí je našly. Dospělí šli s baterkou
a děti s lampiony, které jim svítily na cestu.
Pohled to byl úchvatný, když se okolo rybníku rozmístily malé a velké „světlušky“,
které se odrážely na hladině vody.
Na konci stezky si čarodějnice děti
vyzkoušela, jestli znají správné odpovědi
a rozdala odměny. Děti měly možnost upéct
si buřtíky u ohně, který mezitím připravil
pan Josef Kučera. Všem organizátorům
patří velké díky za sponzorské dary a organizaci. Bylo opravdu moc hezké vidět
děti okouzlené dojmy ze tmy i z pohádek.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2016.
Lucie Rohlová

Mikulášská
v rytmu tance

Foto: redakce

Vítejte

V nedávné době se naše obec opět rozrostla. Přistěhovali se z Kralup,
mají malého Tobíka a jmenují se Lenka Cífková a Jiří Mejzr. Vítáme Vás na Zichovci
a přejeme, ať se Vám zde líbí!
Redakce

Letošní Mikulášská besídka pro děti
byla hodně taneční. Bývalý člen skupiny
Maxim Turbulenc zvaný Kyklop se svojí
čertovskou pomocnicí zahráli v pivovaru dětem známé hity. Kyklop zazpíval
některé novinky ze své nové desky, které
nazpíval se svojí novou kapelou Kyklops.
Děti mu za to krásně zarecitovaly a také
zazpívaly, za což byly Kyklopem pochváleny. Zároveň si děti mohly vyrobit vánoční
dekorace a nazdobit perníčky, které napekly maminky i s drobným pohoštěním.
Došlo i na rozdávání balíčků od místního
Mikuláše, čerta a anděla. Děkujeme za spolupráci všem zúčastněným a těšíme se na
další rok.
■
Text a foto: redakce

Zichovecký zpravodaj / zima2015
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V lednu zvěřina, v únoru vepřové hody, březen...
Tak tu máme nový rok, rok 2016 a jak začít jinak než Vám všem popřát hodně úspěchů, štěstí
a lásky v celém novém roce. Věříme, že i letos se s Vámi setkáme u nejrůznějších oslav, párty,
večírků… zkrátka u dobrého jídla a pití.
Minulý rok jsme si dali předsevzetí, že
vše co děláme, budeme dělat s maximálním
ohledem na spokojenost hostů. Věříme, že
jsme se vždy snažili poskytnout ty nejlepší
služby, jaké byly možné. Ať už jde o servis,
tak o jídlo. Také jsme se rozhodli nechat reklamu o Zichoveckém pivovaru pouze na
ústním šíření mezi našimi hosty. A dnes,
když se ohlédneme za minulým rokem,
byla to bezesporu správná cesta, proto
i letos budeme pokračovat v předsevzetí
z minulého roku. Samozřejmě jsme také
udělali chyby, ale také díky nim víme, jak
být pro své hosty zase o kousek lepšími.
Tento rok se budeme věnovat zejména
zlepšování služeb našim hostům a také

budeme hledat nové suroviny nejlepší kvality, pokud to jen půjde od českých dodavatelů.
V lednu pro Vás přichystáme pokrmy
ze zvěřiny. Maso ze zvěřiny je jedno
z nejzdravějších, je lehce stravitelné s minimem tuku. Na pokrmy budeme používat
výhradně šumavskou zvěř, určitě bude
v nabídce zvěřinová paštika, lovecká polévka, srnčí a kančí maso.
V únoru připravíme již tradiční masopust a s ním spojené vepřové hody. Nebude
chybět jitrnička, jelítko, zabijačkový guláš
a další pokrmy z tradiční české zabijačky.
A v březnu budeme podávat čerstvé
ryby, které měly minulý rok opravdu velký
úspěch, a proto i letos určitě zařadíme

favorita minulých hodů, a sice mořského
vlka s listovým špenátem. Ryby, stejně jako
vloni, budeme jezdit nakupovat osobně,
abychom zachovali maximální čerstvost.
Věříme, že zvládneme zajistit i spolehlivého dodavatele českých ryb, zejména se
těšíme, že Vám budeme moci nabídnout
naší nejlepší českou dravou rybu – candáta
obecného, nebo také výborného úhoře.
Na závěr bychom Vám chtěli ještě
moc poděkovat za Vaše názory. Stojíme o ně a velmi si jich vážíme. Jen díky
Vám se můžeme neustále zlepšovat
a už úplně na závěr poslední přání: ať Vás
Vaše práce baví stejně jako nás ta naše!!
Děkujeme, a těšíme se na Vaši návštěvu.
Radek Kuliha, šéfkuchař

Vážení spoluobčané,
letošní rok se opět chýlí ke svému konci, a tak bych vás mimo jiné rád seznámil
s výsledky, kterých jsme letos v odpadovém
hospodářství dosáhli.
V letošním roce jsme se nově zaregistrovali do kolektivního systému Elektrowin.
Na základě podepsané smlouvy máme
zajištěn bezplatný odvoz vysloužilých
velkých elektrospotřebičů (lednice,
sporáky, pračky, myčky apod.) a ještě za
sesbírané kilogramy dostaneme nějakou
tu korunu do obecního rozpočtu.
Posbírali jsme rekordních přes 980 kg
vysloužilých elektrozařízení a 3 100 kg
starého železa, naplnili tři velkoobjemové
kontejnery. Díky sběru nebezpečných
odpadů jsme zabránili znečištění přírody
téměř půltunou nebezpečných odpadků
(barvy, chemikálie, zářivky, oleje apod.).
I letos jsme pomohli potřebným v nouzi, a to darováním nepotřebného ošacení,
kterého jsme sesbírali víc jak 350 kg
a vše předali sociálnímu družstvu Diakonie
Broumov.
V letošním jedenáctém ročníku krajské
soutěže „My třídíme nejlépe“ jsme se umístili na pěkném šestém místě z celkového
počtu 626 obcí. I když nejsme na prvních
třech příčkách, mám z tohoto výsledku
upřímnou radost, neboť je vidět, že
u nás i bez různých motivačních soutěží či
programů, které mají některé jiné obce,
bere většina z vás třídění odpadů vážně
a není jim lhostejná otázka čistoty
našeho životního prostředí. Věřím, že
v příštím roce nás, co třídíme, bude opět víc
a jenom výjimečně tak uvidíme složky
tříděného odpadu v kontejnerech na
směsný odpad.

V neposlední řadě jsme letos především
z nedostatečných kapacitních důvodů
starého sběrného dvora koupili stodolu
naproti bývalé hasičárně. Právě prochází rekonstrukcí a v tomto Zpravodaji na str. 3 jsou zaznamenány podrobnosti. Nový sběrný dvůr tak bude
sloužit nejenom ke sběru tříděného,
nebezpečného odpadu, elektroodpadu
apod., ale i jako stání pro obecní techniku
a zázemí pro obecní zaměstnance. Ani

v následujícím roce, stejně jako vloni, se
nebude měnit výše poplatků za odpady.
A to i přesto, že vybraná částka nepokrývá
plně náklady za sběr a svoz odpadů a obec
dorovnává rozdíl ze svého rozpočtu.
Závěrem bych Vám všem, kdo jste se na
dobrých výsledcích podíleli, rád poděkoval
a popřál šťastné, veselé a klidné prožití
vánočních svátků a všechno nejlepší, hodně
zdraví a štěstí v nastávajícím roce 2016.
Pavel Rohla, zastupitel
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Advent v Zichovci otevřely děti
První adventní neděli jsme společně
rozsvěceli obecní stromeček. Již
tradiční zpívání v kapli dostalo novou
a pěknou formu – pravou předvánoční
náladu navodily svým vystoupením
v kapli školka a zichovecké děti.
Pod vedením paní učitelky Petry Jendrískové postupně zahráli na kytary
Dominik Lomička a Tonda Hluštík, paní
učitelka Iva Hluštíková zahrála na flétnu,
Bohouš Ježek na harmoniku, sólo na
piano měli Honzík Kerner a Ivetka
Procházková. Klasické vánoční
koledy zpívaly zichovecké
děti, Petra Jendrísková
a Dominik Lomička. Po
vystoupení, které mělo
veliký úspěch, jsme se
přesunuli před pivovar,
kde jsme po trumpetovém sóle bratří
Hluštíků (Toníka
a Pepíka) rozsvítili
vánoční stromeček.

☞

Sváteční atmosféru sladce ochutilo
vánoční cukroví dodané Marcelou Repkovou a svařené víno, které každoročně
připravuje restaurace Zichoveckého pivovaru (Radek Kuliha).
Děkujeme vám všem – organizátorům
i účinkujícím za neobyčejný zážitek
a také sponzorům za velmi vydařenou
a příjemnou akci.
■
IH, foto: ŠeLa a redakce

společnost
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aktuálně
Ryba byla a je tradičním symbolem
křesťanství a postním jídlem, proto se
při klášterech od středověku zakládaly
rybníky. Zde byl kapr chován jako zdroj
postního jídla a odtud se jeho chov rozšířil
i do šlechtických a městských rybníků.

Kapr a Vánoce

P

ůvodně ke staročeským tradičním
vánočním pokrmům patřily takové
pochoutky jako je černý kuba, z polévek
hrachová či houbová, na stole nechybělo
cukroví či sušené ovoce. Ryba byla často
na stole zastoupena symbolicky pečivem
ve tvaru ryby. Pojídání ryb o vánočních
svátcích je doloženo v Českých zemích od
17. století, ale prostý lid tento zvyk moc
nedodržoval. Kapr se na vánočním stole
začal objevovat až na začátku 19. století
a to spíše v rybníkářských oblastech
a nebo v zámožnějších rodinách. Mezi
venkovany a nižšími vrstvami obyvatelstva
se tento zvyk rozšířil až po První světové
válce. Zpočátku se podával v úpravách „na
modro“ (vařený ve zředěném octě nebo bílém víně s kořenovou zeleninou). Později
se rozšířila úprava „na černo“ (pokrm se
připravoval až tři dny předem, kdy se kapří
maso vařilo s nejrůznějšími ingrediencemi
jako ořechy, perník či švestky).
Smažený kapr se salátem přichází
Dnešní tolik oblíbený smažený kapr
s bramborovým salátem se v české kuchyni
objevil až později. Poprvé ho připravila
M. D. Rettigová inspirována receptem
z Rakouska a první recept na jeho přípravu
se objevil v kuchařce až v roce 1924. Obliba

smaženého vánočního kapra velmi rychle
rostla a od druhé poloviny 20. století se
stal tradičním štědrovečerním pokrmem
ve většině českých domácností. Méně
známá je i tradice velikonočního kapra,
která se dodržuje i dodnes, obzvlášť
v rybníkářských oblastech. Na našem
území ještě za první republiky patřil
kapr k oblíbeným pokrmům v době
předvelikonočního půstu a jeho spotřeba
o Velikonocích byla jen o málo nižší, než
spotřeba v době vánočních svátků.
Pověry a kouzla
S kaprem je spojený i vánoční zvyk zakopávání kostí pod ovocné stromy, aby po
celý následující rok dobře rodily. Dalším
zvykem je schovávání šupin pod talíř na
štědrovečerním stole. Takto schované
šupiny prý přinášejí štěstí a zajistí dostatek
peněz v příštím roce. Někteří lidé ze stejného důvodu nosí šupiny z vánočního kapra i ve své peněžence.
Co nám řeknou šupiny
Typické velké zlaté šupiny kapra jsou
velmi zajímavé i z odborného hlediska –
podobně jako letokruhy stromu z ní lze
vyčíst věk kapra a detaily jaký byl ten který
rok z hlediska výživy a podmínek pro růst,

kdy se kapr poprvé vytřel atd. Je to takový
rodný list a životopis kapra. Pokud kapr
šupinu nějakou příhodou neztratí má ji od
narození až do konce života. Kapři, a vůbec
všechny ryby obecně, mají jednu zajímavou specifickou vlastnost – na rozdíl od
ostatních obratlovců rostou po celou dobu
svého života. Odtud možná také pramení
neustálá touha rybářů po stále větší a starší
rybě. Teoreticky to možné je a velikost
ryby není nijak omezená, záleží pouze na
životních podmínkách. Proto vznikají legendy o kapitálních kaprech, ohromných
štikách, gigantických sumcích.
Podle ošupení rozlišujeme několik typů
kaprů – šupinatý, lysec, řádkový, hladký.
Ještě něco k věku kapra – první rok doroste
kapřík 15cm, ti vánoční, co běžně kupujeme na Vánoce (50 až 60 cm) jsou 5 až
7 let staří a jeden z těch větších v našem
rybníku, co má přes 90 cm a váží 14–16 kg,
je starý 20 let!
Jak je kaprům ve vaně?
V některých domácnostech patří ke koloritu Vánoc přechovávání živého kapra
ve vaně, které je atraktivní především pro
děti. Pro kapra je však pobyt v chlorované
vodě společně s teplotním šokem (rozdíl
teplot vody v kádích a ve vaně) velmi stresující a to má samozřejmě vliv i na jeho chuť
a kvalitu masa. Pokud si domů přinesete
živého kapra, tak je nejlépe ho co nejdříve
připravit, abyste ho ušetřili dalšího
strádání, případně by měl být pobyt ve
vaně co nejkratší. Kapr by se nikdy neměl
nechávat ve vaně přes noc.
Svobodu jim nevracejte, nepřežijí
Někteří lidé v dobrém úmyslu koupeného
vánočního kapra na Štědrý den pouští
na svobodu do rybníka či do řeky.
Tímto způsobem však kapra vystavují
dalšímu strádání, díky kterému s největší
pravděpodobností zahyne. V rybníce kapr
zimu přečkává zimním spánkem, kdy
pobývá u dna rybníka v nehybném stavu.
Pokud je však na podzim sloven a pak
sádkován, je neustále v pohybu a ztrácí
zásobní látky, není tudíž připravený na
přezimování. Navíc, pokud kapra, kterého
jste měli ve vaně, vypustíte do rybníka, tak
ho vystavíte dalšímu teplotnímu šoku. ■
Text: Štěpán Vachek, ilustrační foto: redakce
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Fotbalové podzimní ohlédnutí
Právě probíhající sezóna je v polovině a chystá se k zimnímu spánku. Po delší době jsme přihlásili do soutěže opět
i přípravku a máme tak zastoupení ve všech věkových kategoriích. To je asi ta nejdůležitější zpráva podzimu 2015.
Udělejme jen krátké ohlédnutí za skončenou "půlsezónou" po jednotlivých mužstvech.

Text: Jiří Baňka, foto: archiv

Přípravka
Nově založené mužstvo v soutěži obstálo
velmi dobře. Sehrálo devět turnajů a v nich
odehrálo celkem osmnáct zápasů. Turnajový systém je určitě zajímavý a pro děti
i zábavnější. V nich převažovaly ty vítězné
zápasy (10) nad prohranými (8). Na jaře se
mužstva rozdělí do nových skupin podle
podzimního výsledku a zápasy tak budou
určitě těžší a budou se jezdit i větší vzdálenosti k turnajům. V mužstvu je nyní patnáct
hráčů ve věku od šesti do deseti let. Herně
se tým opíral především o Ondřeje Pinďáka, který je současně i kapitánem žáků.
Dále o Jakuba Podroužka a Vandu Snopovou, kteří rovněž hrají i za starší žáky. Velmi
nás těší rostoucí počet místních malých
fotbalistů.
p Utkání dorostu SK Zichovec – Sokol Hostouň, 31. 10. 2015, v akci Luboš Pospíšil
Dorost
Mužstvo potvrdilo očekávanou suverenitu
v okresním přeboru a v deseti zápasech
jen jednou prohrálo (v posledním kole 5:4
ve Smečně). Zápasy vyhrávalo mužstvo
poměrně vysokým rozdílem a pokud by
bývalo zvládlo i poslední mač s druhým
Smečnem, mohlo si již prakticky v předstihu balit kufry do I.A třídy. Druhé Smečno
ztrácí pět bodů a protože zápasy se na jaře
budou hrát ještě dvoukolově, není hotovo.
p Kapitán starších žáků a přitom
teprve hráč přípravky – Ondřej Pinďák
uniká obraně Lhoty v utkání starších žáků
SK Zichovec – SK Lhota 8. 11. 2015
Žáci
Až do posledního kola v Brandýsku neokusili žáci prohru v normální hrací době
a drželi se v čele okresního přeboru. Drželo
se jich i potřebné štěstíčko, když ve třech
zápasech rozhodli o zisku bodů až v úplném
závěru zápasů. V Tuchlovicích vyrovnali
z poslední akce a doma se Lhotou dokonce
v poslední minutě smázli dvougólové manko a vždy uspěli v následných penaltách.
V tabulce skončili nakonec se získanými
29 body na fantastickém druhém místě
jediný bod za vedoucí Lhotou. Mužstvo
těží z velmi silného ročníku 2001. Nejlepším střelcem mužstva během podzimu byl
Ondřej Veltruský se 14 brankami, následovaný Martinem Šebestou (10) a Pavlem
Zemanem (7).
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Navíc v posledním kole se zranila mužstvu
opora v brance Jiří Falcník a prognóza nevypadá optimisticky. Dva nejlepší střelci
mužstva Ondřej Rubeš (20 branek) a Michal Tygl (16) jsou i na prvních dvou místech střelecké tabulky okresního přeboru.

A–tým
Se ziskem 26 bodů obsadilo mužstvo po
podzimu čtvrté místo, šest bodů za vedoucí Černucí, s bilancí 9 výher (z toho 2x na

	
  

p Jan Snovický měl o osud A–týmu v letní přestávce velké obavy. S podzimním výsledkem 	
  
může být ale kapitán týmu určitě spokojen
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pokutové kopy) a 4 prohry (1x na pokutové kopy). Podzimní cíl byl tak o šest bodů
překročen. Pozitivem bylo doplnění kádru
o dalšího brankáře (Dominik Vokal) a hráče do pole Marka Krčka a Michala Hulcra.
Po dlouhém zranění se na hřiště navíc vrátil
Martin Vokřál a po kratší odmlce, i když
nepravidelně, nastupovali Martin Korbel, Stanislav Milka a Michael Hartman.
I tak ale nebyl kádr mužstva příliš široký.
Dlouhodobě se zranili Pavel Bernášek
a Michal Melen. Jaroslav Flégl pak po utkání v Otvovicích přestal chodit na fotbal.
A tak se v několika zápasech mužstvo muselo spolehnout na výpomoc dorostenců
a výhru nad Tuřany obstarali právě oni.
Gólově se nejvíce prosadil Michal Dragoun

(7), následovaný Markem Dvořákem (5)
a Davidem Procházkou (4). V záloze se
mužstvo mohlo tradičně spolehnout na
výkony Jana Snovického a v obraně zaslouží absolutorium za celý podzim Marek
Červenka.
Největší posilu mužstvo získalo v osobě
nového hlavního trenéra Romana Dragouna. Rodák z Hořešovic od zápasu v Kolči
rozšířil realizační tým mužstva. Řadu hráčů již znal ze svého dřívějšího trenérského
působení a tak nepřišel do neznámého
prostředí. Jeho pozitivní fotbalová nálada
a umění povzbudit tým i když se nedaří,
nalila hráčům do žil chuť do fotbalu, kterou
jsme zejména v letní přípravě postrádali. ■

p Nový trenér A-týmu Roman Dragoun

Tipy na vánoční výlety

1) Vánoční dům na Zámečku Doubí
Nedávno jsem byla blízko Karlových
Varů a kamarádka mě přímo „zatáhla“ na
vyhlášené místo ve Varech a tím je Vánoční dům. Po drobných peripetiích s parkováním jsme se ocitly na útulném dvorku
se stánkem, kde postávali muži a popíjeli
„svařák“. Bylo nám jasné, že se jedná o ryze
ženskou záležitost.
V první budově se nachází moderní, prodejní výstava vánočních dekorací. Vše se
blýská v různých barvách, až oči přecházejí.
Jemná peříčka zdobí ozdoby na stromečcích, ale i čepice zahraničních návštěvníků.
Ve druhé budově se nachází muzeum
plyšových medvídků. Venku sedí největší plyšový medvěd z celé ČR a měří přes
5 metrů. Zde jsme už zaznamenaly i pár
mužských elementů s dětmi. Zavzpomínaly
jsme na svá dětství u různých exemplářů
a volně přešly do muzea vánočních formiček na pečení cukroví.
V poslední budově je kavárna, kde to voní
čerstvě umletou kávou a domácím pečivem.
Tady jsme se raději dlouho nezdržely.
Karlovy Vary jsou blízko, a není problém sem zajet a přesvědčit se o jedinečnosti tohoto Vánočního domu a muzea. ■
text: Jitka Vorlíčková
zdroj obrázků: internet

2) Třešť na Jihlavsku nebo Karlštejn?
V Třešti mají stálou expozici betlémů
v Schumpeterově domě, která má tentokrát
téma "Vánoce z křišťálu". Je přístupná až do
2. února 2016, denně od 9,30 do 16,30 hod.
Pak je tu dvě stě let stará tradice stavění
a doplňování betlémů v třešťských domácnostech a raritou je fakt, že vás do
těch domácností zvou, abyste žasli právě z jejich betléma. V infocentru vám dají
do ruky plánek, podle kterého najdete víc
než dvacet míst, kde od 26. 12. do 2. února zdarma ukazují tyto vzácné rodinné

poklady. V Třešti pořádají každoročně
„Dřevořezání“, dokonce se zahraniční
účastí. Každý řezbář zde nechává jednu
figurku a postupně tak vzniká unikátní
společný betlém. Je pýchou muzea.
Cesta do Třeště autem zabere přes dvě
hodiny, ale nebudete litovat, betlémy jsou
plné důvtipných technických vychytávek
a kumštu. Více na www.trest.cz.
Blíž máme Muzeum betlémů Karlštejn
sídlící v nejstarším domě v podhradí s hlavním exponátem – Královským betlémem.
Více na www.muzeumbetlemu.cz red ■
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Firemní vizitky

Pavel Hýsek
Boloňská 604
Horní Měcholupy
PSČ 109 00
www.hypgarden.cz
p.hysek@volny.cz
tel.: 603 913 223

Realizace a servis automatických závlahových systémů

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

■

Místní poplatky 2016
Poplatek za stočné:
osoba
1000 Kč
Poplatek za komunální odpad:
dospělý
700 Kč
důchodce
500 Kč
dítě
350 Kč
rekreační budova
500 Kč
Poplatek ze psů:
1. až 3. pes (za každého psa) 100 Kč
od 4. psa
2 250 Kč

Termín splatnosti pro uvedené poplatky
je 31. srpna 2016
Můžete je uhradit na účet obce
číslo 26822141/0100
variabilní symbol – číslo popisné domu
V hotovosti je můžete zaplatit v č. p. 85
u paní Lucie Rohlové, tajemnice OÚ,
tel.: 602 960 226
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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

Nejbližší akce
24. 12. od 14 do 16 hodin – vánoční
odpolední setkání místních v pivovaru
24. 12. od 23 hodin – Společné zpívání
v zichovecké kapli
31. 12. od 19 hodin – Silvestrovské setkání
místních v pivovaru, ohňostroj ve 20 hod

COOP po Vánocích
a v prvních dnech roku

Vycházíme 23. 12., kdy je otevřeno
od 7,30 do 10 hodin a dál je to takto:
pondělí 28. 12. od 7,30 do 10 hodin
středa 30. 12. od 7,30 do 10 hodin
sobota 2. 01. od 8,00 do 10 hodin
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