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Foto Jitka Vorlíčková
Milí Zichováci,
konec roku opět klepe na dveře, adventní čas se nezadržitelně blíží a nám
nezbývá než začít pomalu bilancovat. Než
se ale do toho pustíme, možná bychom si
mohli pro připomenutí zopakovat, co to
vlastně ten advent znamená.
„Advent je začátek liturgického roku
období čtyř neděl před 25. prosincem
prvním svátkem Vánočním. Je to doba
radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba
rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla
doba adventní zároveň dobou půstu, kdy
byly zakázány zábavy, svatby a hodování.“
Poslední věta mluví o zákazech a omezeních, což pro nás v tomto a minulém roce
nebylo žádnou novinkou. Kvůli vládním
opatřením zabraňujícím šíření epidemie se
nám podobného „adventního“ režimu dostávalo poměrně dost. Očekávání příchodu
„spasitele“ nebylo tak radostné a s vírou
v úspěch jsme vždy s pokorou dodržovali
nastavená opatření. Pevně věřím, že
všechna omezení byla vždy, ač to někdy
tak nevypadalo, pro ochranu nás všech.
Bohužel se kvůli těmto opatřením nepovedlo opět tak jako v minulém roce zorganizovat některé obecní akce, což nás velice
mrzí. Protože u nás na Zichovci bylo a je
setkávání občanů na společných obecních
akcích vždy velkým svátkem a umíme si
společné akce náležitě užít.
Zrušení postihlo několik tradičních
sportovních akcí a například obecní

Rozsvícení vánočního stromu
28. listopadu v 17.30 hodin

vás všechny zveme k pivovaru,
kde společně rozsvítíme vánoční
strom. K této slavnostní akci nám
zahraje žesťové trio Petra Černého
a vystoupí děti z MŠ Zichovec.

Bazárek

Společnosti rodičů a přátel dětí
s Downovým syndromem, z. s.
začne již v 16 hodin. Můžete si
zakoupit výrobky z jejich dílny.
tancovačky. Nejvíce nás ovšem mrzí
opětovné zrušení vítání občánků
a tradiční veřejné schůze. Jelikož se jednalo o vnitřní společenské akce, platila pro
nás povinnost kontroly očkování, nebo
jiných nahrazujících podmínek, případně
zajištění testování na místě. Nakonec
po zvážení všech těchto aspektů jsme
přistoupili ke zrušení obou akcí. Vítání
občánků jsme přesunuli na jaro příštího
roku a doufáme, že se nám podaří akci
realizovat i za cenu konání ve venkovních
prostorách. Veřejnou schůzi se pokusím
nahradit článkem v tomto Zpravodaji, kde
vás budu detailně informovat, jak se nám
daří a co je nového na obecním úřadě.
A nyní nám nezbývá než zapálit první
svíčku na adventním věnci a zahájit ten
pravý advent a to správné očekávání

příchodu Spasitele, chcete-li. Maminky
si pomalu začnou vyhledávat tradiční recepty na voňavé vánoční cukroví. Tatínkové přinesou z půdy světelné řetězy a děti
začnou počítat dny, kdy už konečně přijde
ten Ježíšek. Tuto ničím nenahraditelnou
sváteční atmosféru si nenecháme pokazit žádným opatřením a jistě si ji náležitě
všichni užijeme.
Všem Zichovákům a příznivcům Zichovce za všechny zastupitele přeji radostné
Vánoce, dětem spoustu dárků, rodinné pohody se svými blízkými a hodně úspěchů
a zdraví v novém roce 2022.
Váš starosta Roman Vorlíček

Zichovecký pivovar Vás zve na

Vánoční koncert
v kapli
v neděli 19. 12. od 15 hodin
Vystoupí sólisté
Eva Boháčková (zpěv)
Jiří Knotte (klavír)
Radek Černý (trubka)
Zazní skladby
Césara Franca – Panis Angelicus
Charlese Gounoda – Ave Maria,
J.S.Bacha – Air
Franze Schuberta
a další tradiční české a světové
vánoční skladby

obec
OBEC ZICHOVEC
MODERNÍ, PŘÁTELSKÁ, HARMONICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ OBEC, KDE JE RADOST BYDLET
IČO: 00640468, DIČ: CZ00640468, SE SÍDLEM ZICHOVEC 100, 273 74, TEL. 605 20 19 30

Oznámení o možnosti podání žádosti o změnu územního plánu.
V souvislosti se zpracováváním zprávy o uplatňování územního plánu Zichovec, obec
Zichovec přistupuje k oslovení veřejnosti k možnému podání žádostí případných požadavků na změnu územního plánu. Podání žádostí bude v omezeném termínu od 1. 11. 2021
do 31. 12. 2021. Žádosti mohou podávat pouze občané obce a majitelé nemovitostí v obci.
Každá žádost na změnu územního plánu musí obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny
v § 46 odst. (1) stavebního zákona. Tyto náležitosti jsou obsaženy na předepsaném formuláři,
který je možné stáhnout na webových stránkách obce, a pomocí kterého lze podávat žádosti
na změnu územního plánu. Všechny body obsažené ve formuláři je nutné vyplnit. V opačném případě bude žadatel vyzván k jejich doplnění. V případě, že tak neučiní ani po výzvě,
tak bude žádost v souladu s § 46 odst. (2) stavebního zákona odmítnuta a zastupitelstvo
o ní nebude rozhodovat. Žádost na změnu územního plánu lze podávat pouze u příslušné
obce, pro kterou má být změna územního plánu pořizována. Žádosti tedy podávejte pouze
osobně na obecním úřadě Zichovec, nebo elektronicky na email starosty obce.
Po uplynutí termínu pro sběr žádostí na změnu územního plánu (31. 12. 2021) obec Zichovec
předá všechny došlé žádosti pořizovateli, který je následně začne posuzovat podle ustanovení
§ 46 odst. (2) stavebního zákona. Žádosti, které budou splňovat všechny náležitosti uvedené
v § 46 odst. (1) stavebního zákona pořizovatel v souladu s § 46 odst. (3) stavebního zákona
předá k rozhodnutí zastupitelstvu obce Zichovec.
Upozorňujeme, že podání žádosti nezakládá právní nárok na provedení změny územního
plánu. Ani rozhodnutí zastupitelstva obce Zichovec o zahrnutí žádosti na změnu územního
plánu do změny územního plánu neznamená, že žádosti bude vyhověno. Jestli bude žádosti
vyhověno se bude odvíjet od projednání změny územního plánu a bude zřejmé až v okamžiku,
kdy bude změna územního plánu vydána zastupitelstvem obce Zichovec a bude v ní obsažen
požadavek, který žadatel uvedl v žádosti na změnu územního plánu.
V Zichovci 1. 11. 2021
Roman Vorlíček
starosta obce Zichovec

Výkres a legenda
územního plánu z r. 2008
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Milí sousedé,
letošní podzim byl překrásný, stromy
hrály všemi barvami a užili jsme si
mnoho slunečných dní. V této době se
podařilo úspěšně zorganizovat i pár
akcí, o kterých se zde dočtete.
Starosta obce nás informuje
o hospodaření obce v uplynulém roce
a o tom, co je nového na obecním
úřadu. Náš oblíbený fotograf, pan
Šeiner, nám poskytl ze svého archivu
záplavu nádherných fotek ptáků,
zvěře a hmyzu, které postupně
ve zpravodajích uvidíte. Nesmím
zapomenout na charitativní akci
Na kole dětem, která mě letos
nechala nahlédnout „pod pokličku“
prostřednictvím příběhu paní Nely.
Všem přispěvovatelům děkuji za
zajímavé články, moc si jich vážím.
Přeji pěkné předvánoční období
a mnoho krásných chvil spojených
s koncem roku.

Hoši, děkujeme!
Ani Zichovci se nevyhnul příval ničivého větru, který 21. října 2021 řádil
napříč celým územím ČR. Nic vážného
se snad v naší obci nestalo, „odneslo“ to
několik střešních tašek, případně uvolněná atika a nezabezpečený zahradní
nábytek, který skončil v rohu sousedovy
zahrady. Na některých místech jsme
registrovali vyvrácené stromy, které
bránily průjezdu obcí, což bylo nutné
okamžitě řešit. Okamžitou profesionální likvidaci zajistili Tony a Adam
Dudovi, za což jim děkujeme.
Text Roman Vorlíček, foto Tony Duda

Jitka Vorlíčková, šéfredaktorka

Jak jsme volili do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 8. 10. a 9. 10. 2021
Druhý říjnový víkend proběhly volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu.
Účast byla vysoká. S 84,35 % jsme se
umístili na předních pozicích v počtu
hlasujících voličů. Mimo místních obyvatel volilo i pár „přespolních“, kteří
přišli nebo přijeli s voličskými průkazy. Jeden volič přijel na kole až z Prahy.
A jaké byly výsledky? Celkem bylo spočítáno 123 platných hlasů.
Předsedkyní volební komise byla
Jitka Vorlíčková

Ze staré kroniky
Před 100 lety
ROK 1921
Počet obyvatel v tomto roce byl 160 osob.
Z toho bylo 76 pohlaví mužského a 84 ženského,
římských katolíků 58, Českomoravské církve 26,
bez náboženského vyznání 76.
Počet domů 28, 4 rolnické usedlosti, 18 malozemědělských usedlostí. V obci bylo v roce 1921
několik živností: jeden kupec, jeden obuvník, jeden povozník, obchodník s dobytkem, prodejce
tabáku, jedna pletárna rákosu.
V obci nadále pracoval Spolek divadelních
ochotníků „Tyl“, z organizací to byla Republikánská strana Československého venkova
a jednota Československých malozemědělců.
V tomto roce byla zásluhou Josefa Stříbrného
z čp. 10, Josefa Krahulíka z čp.4 a Františka
Pešuly z čp. 23, zřízena obecní knihovna, která
čítala 190 svazků.
Ceny potravin, oděvů, obilí a všech věcí stouply
do veliké výše a tak se v roce tomto prodával jeden metrický cent pšenice za 400 korun československých, žita za 320 Kč, ječmene za 350 Kč,
ovsa za 350 Kč, hrachu za 500 Kč, sušených
švestek za 900 Kč, brambor za 100 Kč.
Kilogram másla za 40 Kč, tvarohu za 8 Kč,
litr mléka stál 2 Kč. Jedno vejce stálo korunu
padesát, slepice 50 Kč, husa 70 Kč, selátko
200 Kč, tele 700 Kč, kráva 8 000 Kč, vykrmený
vepř 3000 Kč, koza 200 Kč, pár selských koní
40 000 Kč.
Oděv mužský sváteční stál jeden až dva tisíce
korun, ženský sváteční 800-1 000 korun,
košile mužská 80, ženská 60 Kč. Střevíce
mužské 350 a ženské 300 Kč.
Litr petroleje stá 14 Kč, metrák hnědého uhlí
27 a kamenného 76 Kč, metr měkkého dříví
60 a tvrdého 80 Kč.
Jak je vidět z těchto cen, byla velká drahota
a každý si na ni stěžoval. Chodilo se v chatrných šatech i obuvi, každý kupoval jen to,
co nejnutněji potřeboval. V okolních státech
bylo však ještě hůře. Nedostatek a drahota
zavinily bídu a hlad. ■
Z kroniky psané panem Františkem Pešulou
vybral Václav Valerián Kýzl

Spolu			47 hlasů
ANO			32
PIRSTAN		 21
SPD			6
Trikolora		 4
ČSSD			3
Přísaha R.Šlachty
3
KSČM			3
Švýcarská demokracie 2
Strana zelených		
1
Volný blok		
1
Redakce
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Aktuality z obecního úřadu
Rok 2021 byl pro obec Zichovec rokem
investičním. Plánovanou investicí,
o které jsme vás informovali v minulém
Zpravodaji, byla výroba zastřešení kontejnerů a rekonstrukce tenisového kurtu.
Na příští rok plánujeme pouze jednu
investici a tím bude poslední zastřešení
kontejnerů u sběrného dvora.

částku 288 029 Kč což je částka, kterou
jsme hradili z úspor z minulého období.
Velké díky patří společnosti 1.Zichovecká, která svými naturálními a finančními
sponzorskými dary výrazně podporuje stav
obecní pokladny a činnost místních spolků.
Ať už se jedná o zapůjčení techniky na obecní a rybářské brigády, časté výpomoci zaměstnanců při údržbě a obnově obecního
Před startem jarní sezóny jsme se roz- majetku, nebo například realizaci zpevnění
hodli investovat do nového elektrického přístupové cesty k obecní ČOV. To vše nám
vozítka, které bude skvělým pomocníkem přináší úspory, za které děkujeme.
■
při údržbě obce. Žádný podobný stroj určeText a foto Roman Vorlíček, starosta
ný na odvoz odpadu a dopravu pracovníků
po obci jsme doposud nevlastnili a vše jsme
odváželi na valníku za sekacím traktůrkem,
který tímto značně trpěl. Vozítko jsme objednali a těšili jsem se na červnovou dodávku. Bohužel se dodání kvůli pandemii
a celosvětovým problémem s dopravou
z Asie posunulo až na 6. 11., no nevadí,
bude pomocníkem na roky příští.
Zcela nečekanou investicí pro nás byl
nákup nového sekacího traktůrku, který
při zahájení sezóny odmítl poslušnost.
Servisní firma nám doporučila nespoléhat se na jeho stav a další kondici, proto
jsme starý stroj prodali a koupili zbrusu
nový. Naštěstí se nám podařilo na tento
neplánovaný nákup tohoto multifunkčního
zařízení získat 200 tis. Kč dotaci z fondu
Obnovy venkova a tím vylepšit celou finální
bilanci této nucené investice.
A jak jsme to všechno financovali?
Rozpočet obce pro rok 2021 byl naplánovaný s přebytkem 255 600 Kč, celkové
investice nad rámec rozpočtu po odečtení
dotace byly 543 629 Kč. Pokud od této
částky odečteme plánovaný přebytek
rozpočtu 255 600 Kč dostaneme se na
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■ Zastřešení kontejnerů – rozšíření zámkové dlažby, výstavba betonových patek:
41 019 Kč, výroba konstrukce: 130 830 Kč,
instalace dřevěného obkladu a střechy:
156 050 Kč. Celková investice 327 899 Kč
■ Rekonstrukce tenisového kurtu – instalace dřevěného obložení plotu: 94 800 Kč
■ Nákup elektrické komunální techniky –
LINHAI ELEKTRIC: 229 990 Kč

■ Nákup komunální techniky – sekačky Rider Husqvarna R420 TsX AWD: 320 940 Kč

Foto V. V. Kýzl

zvelebování obce

Rekonstrukce a rozšíření příjezdové cesty k obecní
čističce odpadních vod
Provedené rázové zkoušky podle očekávání potvrdily
dostatečnou kvalitu a zhutnění stávajících povrchů, takže
stačilo cestu pouze rozšířit cca o 50 %, zaštěrkovat a celý
povrch zatáhnout asfaltovým recyklátem.
Akce se sponzorsky zhostila 1.Zichovecká, celková
bilance je 70 brigádnických hodin, 35 hodin práce techniky, 130 tun materiálu zahrnující zeminu, betonový
a asfaltový recyklát.
Podle vyjádření správce čističky povrch spolehlivě
odolává těžké technice, a hlavně je charakterem bližší
okolní přírodě revitalizačního rybníka.
(IH) ■

Foto Ivan Husák
Zichovecký zpravodaj / podzim-zima 2021
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mateřská škola

Zprávičky
ze školičky
Dobrý den všem na Zichovci, nový školní
rok je v plném proudu, loňští předškoláci
nastoupili do první třídy a dalších
pět dětí z naší školky povýšilo na post
předškoláka. Až do června se budou
připravovat nejen k dubnovému zápisu,
ale i ke zdárnému vstupu do školy.
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K prvnímu září jsme přijali čtyři nové Plánované akce
děti. Jedna dívka nastoupila k individuálJako každý rok, i na ten letošní jsme si
nímu předškolnímu vzdělávání a dostaví se naplánovali spoustu akcí. Hned v září jsme
se zákonným zástupcem v listopadu pouze chtěli jet na výlet na Boží Dar a projít si
k přezkoušení. Další tři děti nastoupily Ježíškovu cestu, která bývá plná zábavy
k celodenní docházce. Všechny se během a úkolů pro malé i větší děti. Pro vysokou
pár dnů výborně a bez problémů zařadily nemocnost, která postihla nejeden dětský
do kolektivu. Od nového roku přibydou kolektiv, jsme výlet museli zrušit. Podobdalší tři děti a tím pádem budeme mít opět nou Ježíškovu cestu uskutečníme tady na
naplněný stav, tj. 23 míst.
Zichovci, protože v blízkosti naší školky
Dál spolupracujeme s MŠ v Královicích, je úžasná příroda, kterou využíváme k vyv Pozdni a v Dřínově, se ZŠ v Kvílicích, s logo- cházkám do lesa nebo na louky, kde nejen
pedickou ambulancí Mgr. Homolkové sportujeme, ale i sbíráme šišky, ořechy,
v Lounech, s Mgr. Drahokoupilovou ze kaštany, žaludy a šípky. Sběr těchto
SPC v Kladně, s Pedagogickou psycho- přírodnin využíváme nejen při výtvarné
logickou poradnou v Kladně, s DDM práci, ale těsně před Vánocemi jdeme do
Ostrov ve Slaném, se studenty Gymnázia lesa a ozdobíme nasbíranými plodinami
V. Beneše Třebízského ve Slaném. Plánu- některý stromeček, přidáme jablka a mrkev
jeme spolupráci i se ZUŠ ve Slaném. Zde pro zvířátka.
budou dětem nejdříve představeny hudeb6. října jsme navštívili společně s MŠ
ní nástroje, na které si mohou zkusit zah- Královice zámek Kladno, kde v prosrát a promyslet si, co by je bavilo nejvíc.
torách zámecké galerie probíhala výstava
pod názvem „Zdeněk Miler nejen Krtek“
Od října probíhají tyto kroužky:
a „Trnkova zahrada“. Viděli jsme spoustu
l příprava předškolních dětí ke
nádherných obrázků, děti plnily různé
zdárnému nástupu do 1. třídy
vědomostní a pohybové úkoly, zhlédly
l rozvoj řeči – od ledna budou děti
krátké pohádky v jednotlivých expozicích.
rozděleny do dvou skupin, mladších
Podívali jsme se do důlní štoly, aby děti
a starších, aby bylo možno utvářet
viděly, jak se v dávných dobách těžilo uhlí.
správný rozvoj řeči u všech dětí, i těch
Štola vznikla uměle z bývalých zámeckých
nejmladších
sklepů za pomoci Báňské záchranné stal základy hry na flétnu
nice v roce 1984.
l jóga – 2 x týdně zařazena jako součást
Samozřejmě k návštěvě kladenského
ranního cvičení
zámku patří návštěva medvědária
l keramika – práce s hlínou
(v přilehlé zahradě), které spokojeně obýval výuka anglického jazyka
jí dva medvědi, Marta a Míša.

děti
Zkrátka neměli přijít ani rodiče dětí.
Na 9. listopadu odpoledne byla i pro
ně připravena přednáška paní Vackové
o základech první pomoci. „Coviďácký
darebák“ nám zhatil nejen tuto, ale
i další akce, jako „Dýňování“, projektový
den „Planetárium“, návštěvu logopedky
Mgr. Homolkové i odpoledne tatínků s
dětmi, kdy měli společně vyrábět hmyzí
domečky za odborné pomoci paní Libovické z DDM Ostrov ve Slaném.
Již máme některé náhradní termíny.
Monitoring řečových vad s paní Homolkovou proběhne 26. listopadu a „Planetárium“
5. ledna 2022. Zdobení dýní zůstalo letos
jako výtvarná činnost v rámci výuky.

Ve čtvrtek 7. října měly děti možnost
seznámit se se základy první pomoci. Paní
Vacková z ČČK v Lounech je seznámila
především s tím, jak předcházet úrazům.
Nadšení vypuklo, když si děti mohly
vyzkoušet nepřímou masáž srdce na
resuscitační figuríně, tzv. „Andule“.
Zároveň byly upozorněny, že nesmí takový úkon předvádět při hře na kamarádovi. Děti po celou dobu aktivně s paní
Vackovou komunikovaly a už si pamatují,
že v případě potřeby mají zavolat lékařskou
pomoc na číslo 155.

Každý měsíc hrajeme dětem maňáskové
divadlo. O pohádce si poté vyprávíme
a děti mají možnost pohádku přehrát ve
vlastním podání.
Ve druhém pololetí školního roku
nás čeká mnoho dalších akcí, jako jsou
návštěva ZŠ, besedy, výlety, zápis nových
dětí do MŠ, zápis předškoláků do ZŠ…
O všech našich dalších aktivitách a dění vás
budeme informovat v dalším čísle.
Za celou mateřskou školu vám všem
přeji hodně zdraví a jen samé krásné a pohodové dny.
Hana Šimonovská, ředitelka MŠ
Foto archiv školy

Blíží se Advent a přípravy na Vánoce
28. 11. v první adventní neděli při zpěvu
koled společně rozsvítíme obecní vánoční
strom. V pátek 3. prosince k nám určitě
zavítá Mikuláš s andělem a donesou dětem
nadílku. Čert jako každý rok bude číhat
někde za rohem.
Doufejme, že nedojde k dalším omezením a budeme se moci setkat 8. prosince
odpoledne při vánoční besídce společně
s rodinnými příslušníky na sále pivovaru.
Ježíšek určitě nezapomene a navštíví
také naši školku 10. prosince dopoledne
a přinese dětem pod stromeček nové
hračky, knížky, hry…
K vánoční náladě patří pohádky, proto 15. 12. plánujeme navštívit divadelní
představení „Nad Betlémem svítí hvězda“
ve Vrchlického divadle v Lounech.

Foto Ivan Husák
Zichovecký zpravodaj / podzim-zima 2021
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Pohádková
stezka

Během letních prázdnin jsme s kamarády trávili hodně času v lese a napadlo
nás, že bychom mohli vymyslet něco pro
zichovecké děti. Rodiče nám nabízeli
pomoc s organizací, ale my jsme to chtěli
uspořádat po svém.
Začali jsme s přípravami. Nejdříve bylo
nutné, aby se o akci dozvědělo co nejvíce
lidí, proto jsme vyrobili plakáty a rozvěsili
je po celé vesnici.
Museli jsme najít vhodnou trasu, protože
jsme chtěli, aby ji děti zvládly projít samy.

Celou stezku jsme den předem prošli
a označili fáborky. Každý z nás měl na
starosti jedno stanoviště. Ještě před akcí
bylo nutné se obléknout do kostýmů.
Sraz účastníků byl 9. 10. v 16 hodin.
Na startu musely děti předvést svoji zručnost a kreativitu a postavit domeček pro
lesní skřítky. Pak postupně odcházely
do lesa s kartičkou, na kterou se zaznamenávaly splněné úkoly. První zastávka
byla u „indiánky“ Adély Vágnerové, kde
se prověřilo, jak děti umějí házet šiškami.
Pokračovalo se k „lenochodovi“ Ondrovi
Jendrískovi, kterému se muselo pomoci
se zraněním. Další zastávka byla u „lišky“
Janiny Hladíkové, která děti vyzkoušela
ze znalosti zvířecích stop. V lese na všechny čekal „Děd Vševěd“ Tomáš Soukup
a bylo nutné najít jeho zlaté vlasy. Posledním překvapením byla „čarodějnice“ Sofie Vágnerová, u které bylo potřeba nasbírat kouzelné listy do lektvaru. Na konci
cesty měly děti za úkol společně prohledat
okolí hřiště a najít sladký poklad.
Celé odpoledne zakončilo opékání buřtů a minidiskotéka. Doufáme, že se všem
akce líbila. Radost dětí a spokojenost rodičů pro nás byla největší odměnou. ■
Text Elen a Sofie Vágnerovy
foto Petra Jendrísková

Za příběhem do jižních Čech
Před několika lety nám naše kamarádka, která se do Zichovce přistěhovala
z jižních Čech, tedy přesně z Prachaticka, představila jednu z tradic, která se
u nich v době Svatohavelského posvícení stále dodržuje.
Jedná se o zábavnou kreativní činnost,
zdobení cukrátek – mětýnek. Nedávno padla otázka, zda budeme letos opět společně
zdobit MĚTÝNKY. Rozhodly jsme se zno-

vu uspořádat tuhle krásnou akci a v pátek
8. října se na sále pivovaru sešly zichovecké děti, aby si mětýnku nazdobily podle
vlastní fantazie.

Než začalo samotné tvoření, povídali
jsme si, jak tato tradice vznikla a odkud
pochází. Mětýnkám se v minulosti říkalo
netýnky, hnětýnky, křehtíky či křehotinky, ale také placky. Byly krásně zdobené
a děvčata je dávala hochům za odměnu.
Dříve se mětýnky zdobily borůvčím, brusinčím, rozinkami, ořechy apod. Z těsta
se tvořily symboly lásky, života, přírody
a slunce. Teprve v pozdější době se začaly
používat sladké polevy a cukrové ozdoby.
Jak se našim dětem mětýnky povedly,
můžete posoudit na fotkách. Po tvoření
a sladkém mlsání byl večer zakončen společným řáděním. Děkujeme všem za účast
a těšíme se na další akci. ■
Text Petra Jendrísková a Petra Procházková
foto Petra Jendrísková
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Fauna objektivem
Ládi Šeinera
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Kolem rybníka
Letošní 7. ročník Zichoveckého carp
maratónu Z24 proběhl záměrně trochu
dříve než obvykle a to již 14. až 15. května.
Účast byla téměř stejná jako v minulých
letech, a tak už šlo dvojicím místní rybář
a host v podstatě jen o vylosování místa.

Foto Štěpán Vachek

Foto Láďa Šeiner

Vypadalo to na noční déšť s ochlazením,
a tak David Širmer s dětmi raději vyměnil
vylosované místo u hráze za baštu. Jak se
ukázalo, bylo to klíčové rozhodnutí. Ryby
byly kvůli počasí stažené k hrázi. A tak se
vítězný hattrick nepovedl dvojici Vágner +
Kolář, ale zvítězila dvojice Vachek + Kozerich, kteří dostali od Davida nejen pěkné
místo, ale i možnost ulovit úspěšných
15 ulovených ryb s celkovou váhou 83 kg.

Druhé místo patřilo dvojici Vorlíček +
Hynek a na třetím místě se umístili zmínění
obhájci titulu. Kromě putovního poháru
dostala vítězná dvojice za odměnu navíc
nedobrovolné koupání v rybníku. Nová
pěkná tradice! Vítěz příštího ročníku se
na ni může také těšit.
Jinak deštivé počasí letos svědčilo nejen
rybníku, po několika suchých letech měl
náš rybník po celé léto slušný přítok a kanál
přepadu snad ani neoschl. Opravený jižní
svah také prosperuje, všechny stromy
krásně rostou a i keře přežily zimní nájezd
zajíců. Dokonce i luční kvítí, které jsme
zde vyseli, pěkně vykvetlo. Díky pravidelné údržbě Helmuta Löfflera a čety Josefa
Kučery je tak u rybníka příjemné místo
k procházce i posezení na lavičkách. ■
Text Štěpán Vachek

Foto Láďa Šeiner

Akce Berounka

Každoroční plavba na voru na řece
Berounce znovu zviditelnila naši obec
a úspěšný Rodinný pivovar Zichovec.
Ahóóój

Foto Roman Vorlíček
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Foto Lucie Hamerlová
Mnohokrčka dírkovaná

Čirůvka celerová

Výstava hub v Zichovci

Druhý den zhlédly vystavené houby také
děti ze ZŠ Panenský Týnec. K dispozici jim
byl mykolog, od kterého se dozvěděly mnoho zajímavostí. Mykologům se v Zichovci
moc líbilo a určitě zde nebyli naposledy.
Pochvalovali si zejména nadstandardní
ubytování a stravování a také zájem místních lidí. Poděkování patří Andree a Davidovi Širmerovým a Pivovaru Zichovec,
kteří celou akci iniciovali, zorganizovali
a finančně podpořili.
■
Text a foto hub Jaroslav Malý

Na výstavu hub v Zichovci se i přes nepříznivé podmínky podařilo nashromáždit
153 druhů hub. Většina byla dovezena z Českobudějovicka, Táborska, Benešovska
a Mělnicka, ale nechyběly ani houby z blízkého okolí Zichovce.

K nejvzácnějším exponátům, které zde a i přes značné sucho všichni společně ještě
mohli návštěvníci spatřit, patřily Mnoho- nasbírali 22 druhů hub. Účast byla sice
krčka dírkovaná (Myriostoma coliforme) poznamenaná covidem, ale i tak se sešlo
a Čirůvka celerová (Tricholoma apium). celkem dost lidí. Všem se vycházka moc
Na výstavě spolupracovalo několik členů líbila a v nádherném počasí v podzimní
z ČMS (Česká mykologická společnost).
atmosféře lesa se lecčemu novému přiučili.
Před samotnou výstavou hub se myko- Další poznatky poté načerpali při přednáš- (Pan Malý je činný v osvětě a poradenství v oblasti
mykologie, tuto akci odborně vedl)
logové s místními lidmi vypravili do lesa ce s dataprojekcí.

RESTAURACE ZICHOVECKÉHO PIVOVARU
Máme za sebou skutečně zvláštní rok,
který se ani neodvážím hodnotit.
Změn je opravdu spousta – v politice,
ve společnosti, v našem odvětví i v chování
hostů. Myslím, že na jeden rok je toho dost.
Jestli všechny byly ku prospěchu,
to ukáže až čas.

Co si dovolím hodnotit je přístup kolegů,
ať už ze servisu nebo z kuchyně. Upřímně
si velmi vážím toho, že neopustili v této
době obor. Čím dál tím víc jsem přesvědčen,
a není to jen fráze, že tuto práci musí mít
člověk fakt rád. To, že je nás čím dál méně, je
vidět víc než kdy dřív, a proto jsem vděčný, že
mám takové lidi kolem sebe. Za to jim patří

veliké díky. Za nás za všechny bych také rád
poděkoval všem, kteří jste i v tomto složitém
roce nezanevřeli na hospody!
Vážení hosté, dovolte, abych Vám za celou restauraci popřál krásný a klidný konec
letošního roku. Věřím, že nám to situace
letos dovolí a všichni se opět sejdeme 24. 12.
ve 14 hodin v pivovaru na „Vánoční přání“.
Děkujeme a těšíme se na Vás!
Radek Kuliha

Zichovecký zpravodaj / podzim-zima 2021
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Brigáda
Jarní brigáda se opět mohla pochlubit
velkou účastí našich občanů a chatičkářů.
Udělal se opět velký kus práce, což je vidět
na celkovém vzhledu naší obce. Děkujeme
všem zúčastněným.
■ redakce

Foto Roman Vorlíček

Vzpomínka na
generála Hartmana
Letos jsme si připomněli 15. výročí
úmrtí pana generálmajora Jiřího
Hartmana, velitele 310. československé stíhací perutě RAF.
Neboť nám covidová situace nedovolila uspořádat u památníku Stín
důstojnější oslavu, rozhodli jsme se
v sestavě Ivan Husák, Standa Berkovec a Václav Valerián Kýzl, připomenout si toto výročí a položit věnec,
na počest nejen pana generála, ale
i všech letců sloužících v řadách nejen
britského Královského letectva.
U příležitosti tohoto výročí byla
vydána také brožura o životě Jiřího
Hartmana.
■
Text Václav Valerián Kýzl, foto Ivan Husák
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Druhý ročník skotských horalských her na Zichovci
I přesto, že plánování akcí v této době,
kdy covid může lehce vést k zastavení
jakékoli činnosti, se povedlo letos
uspořádat druhý ročník skotských
horalských her na Zichovci.

JUNIOR 24 juniorů a 39 juniorek! Dále byla
možnost i pro mladší účastníky vyzkoušet si
část soutěžních disciplín.
Celá akce byla doplněna i dalšími soutěžemi
jako například týmové přetahování lanem,
kde jste ve finále mohli vidět dámský duel
Letošní ročník navštívilo kolem 850 diváků tanečnic z Pohoda klanu. V mužském finále
a spolu s pořadateli a účinkujícími se už jedná bylo nakonec družstvo pořadatelů Skotskoo pěknou akci, která se snad stane tradiční vec poraženo týmem Zichoveckého pivovaru,
i do dalších let. Počasí jsme si nemohli přát za který nastoupili i dva zichovečtí Ondra
lepší a doufejme, že se nás bude držet i nadále. a Honza Husákovi. Samozřejmě nemůžeme
Závodů v kategorii HEAVY-A se zúčast- zapomenout na již tradiční pivní štafetu,
nilo 17 sportovců z Kláda Cupu, kde jste kterou letos absolutně ovládl tým kapely
mohli potkat například Jiřího Tkadlčíka, MalemIrish. Zde můžeme vidět, že talent se
několikanásobného nejsilnějšího muže Ev- nemusí omezit jen na jednu oblast.
ropy a Světa do 105 kg. Dále účastníky se
Nejen sportem je člověk živ a tak během
zkušenostmi ze Skotska a samozřejmě všech- dne bylo k vidění několik vystoupení taneční
ny další soutěžící bojující o titul Mistra ČR.
skupiny Pohoda klan, doplněné i o výuku
Ve veřejné kategorii, takzvané HEAVY-B, tanců. Dále několik vystoupení dudácké
se zúčastnilo 58 soutěžících a v kategorii skupiny The Rebel Pipers a samozřejmě

i hudební vystoupení skupin RíRa, MalemIrish
a večerní Chip&Co. Celá akce byla zakončena
skvělým vystoupením, ve kterém Chip
Doehring zahrál jako Lonely Piper.
Tato událost by se neobešla bez podpory
obce, diváků, vystupujících a velké podpory
partnerů celé akce. Tímto bychom jim chtěli
poděkovat. Hlavními partnery celé akce
jsou Elektromont Matějka, Rodinný pivovar
Zichovec a rodinná firma Vorlíček okna-dveře,
mediálními partnery Rádio Beat a Skotský svět a pořadateli sportovní části Kláda
klan Česká republika. Také bychom chtěli
poděkovat všem, kteří se starali o hladové
krky diváků, vystupujících a pořadatelů.
A nesmíme zapomenout na poděkování
kamarádům ze spolku Skotskovec a našim
kamarádům z junáckého střediska Mušketýři
Nové Strašecí za krásný průběh celé akce. ■
Text Jan Širmer, foto Láďa Šeiner
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Na kole dětem – zichovecká etapa
Již po několikáté se na Zichovci sešel peloton cyklistů, kteří rok, co rok objíždějí naši zemi a sbírají finanční pomoc
pro onkologicky nemocné děti. Letos v červnu cyklisté zakončili jednu z etap opět u nás na Zichovci. Pan Zimovčák,
který je hlavním patronem celé akce si od „Zichoveckých“ převzal šek na 200 000 Kč. Celkem jsme už nadaci
nasbírali přes 600 000 Kč. Zvon potřetí vydražila rodina Kejhova. Velké díky patří všem dárcům.

Foto V. V. Kýzl

Text a foto Roman Vorlíček
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Na kole dětem

Příběh Nely a Jana

Za projektem „Na kole dětem“ stojí i pár
příběhů, o kterých málokdo ví. Letos jsem
se o jednom dozvěděla od paní Nely Bickové,
maminky malého Honzíka. Rozhodla jsem
se, že Vám ho zprostředkuji.

Jan Bicek, mladý muž, kterému ani
vážná nemoc nezabránila v tom, aby dál
pracoval, současně žil aktivně, sportoval
a soustředil se na pomoc druhým. Kvůli
vzácnému druhu nádoru v kosti, který
mu vzal postupně celou nohu, mu přitom
lékaři dávali deset let života. Měl vzácný
dar. Uměl dodávat sílu a inspirovat ostatní. I tak by se dal charakterizovat písecký
veterinář. Honza se s nemocí statečně pral
téměř o dva roky déle…
Nela je mladá, sympatická žena, která
se s ním potkala na charitativní cyklotour
Na kole dětem. Přečtěte si, jak nám popsala
svůj a Honzův příběh.
Před pár dny, 4. 6. to bylo šest let, co jsme si
s Honzíkem řekli ano. Byl to tenkrát teplý, spíš
horký a slunečný den, a my se těšili na naši do
poslední chvíle před přáteli utajenou svatbou.
Když se přenesu zpět a zkusím se vcítit do
tehdejší Nelči, přijde mi to až neskutečný...
Jak se můj svět změnil. Ten den jsem
rozhodně nečekala, že za pár týdnů se náš
svět obrátí naruby a že přesně za tři měsíce
budu Honzíka pevně objímat ve chvíli, kdy
vydechne naposledy...
Byli jsme šťastní, spokojení, veselí, někdy
zoufalí, co bude dál a jak se Honzíkovo zdraví
bude dál vyvíjet, těšili se na malého Honzíčka
a měli kolem sebe spoustu skvělých přátel
a celou rodinu. Naše svatba se odehrála na
cyklotour Na kole dětem.

Honzík tehdy psal reportáže z každého
Tak vidíte, milí čtenáři, cyklotour nepřidne cyklotour a ty jsou součástí jeho knížky náší jen úsměvy, ale může zde vzniknout
Moje cesta na kole dětem. Budu citovat část, i nádherný vztah, vedoucí k uzavření sňatku
která se týká naší svatby. Napsal:
a založení rodiny. Takové štěstí mne potkalo
a stalo se to na den přesně rok poté, co jsem
„Následující okamžiky bych nechal pro ob- se se svou milovanou vysněnou partnerkou
jektivitu popsat nestranným pozorovatelem, a matkou mého dítěte seznámil.“
třeba Petrem Vlčkem: ‚Jen co jsme projeli
bránou do parku, hned mi došlo, že tady
Život je nevypočitatelný, překvapivý
něco neštymuje. Spousta lidí v oblecích, to a krásný. Jen je potřeba si tu krásu zvolit.
nebývá zvykem, i když uznávám, že příjezd Baví mě. Poslední smska, kterou mi Honzík
pelotonu Na kole dětem je nejen sportovní, napsal, zněla: "Už se na tebe moc těším!"
ale i společenskou událostí. Když jsem navíc I já se na Tebe těším... Počkej tam na mě...
uviděl starostu, lesk jeho obuvi a nažehlenou Nelča
róbu, bylo mi jasné, že se bude jednat o avizované překvapení, po jehož podstatě jsem, dá
Nyní paní Nela jezdí Na kole dětem
se říci, neúspěšně čmuchal již řadu týdnů. Po s malým Honzíkem už od jeho osmi
obligátní zdravici, při které starosta pronesl měsíců... Když mu byly čtyři roky, přál si,
mimořádně kvalitní proslov a předal Josefovi aby mu napsala knížku pohádek „Povípro nadaci krásný příspěvek od obce Zbu- dánky pod hrušní“. Kdo by měl zájem,
zany, přišlo opravdu nečekané. Spíkr Vojta může si ji objednat přes níže uvedený odvyzval Honzu Bicka, aby pozdravil přítomné. kaz. Navíc koupí podpoříte tuto mladou
To, že je Honza také v obleku, a nikoliv a neobyčejně inspirativní a silnou ženu. ■
v cyklistickém dresu, mě už ani nepřekvapilo,
Text Jitka Vorlíčková, foto Láďa Šeiner
přestával jsem chápat souvislosti. Honza
krátce zrekapituloval své několikaleté
působení na cyklotour Na kole dětem a poté
mi spadla brada a zarachotila mi o hrudní
koš a přes vlhké oči jsem skoro neviděl. Honza
požádal starostu Jiřího Sušického, zda by
jeho a Nelu Rapantovou oddal a uvedl do stavu manželského. John, Paul, Ringo a George
začali hrát Imagine a v tu chvíli jsem se musel
opřít o svůj silniční stroj, aby mi mé vypracované nohy nevypověděly poslušnost. Když
jsem se rozhlédl okolo, nebyl jsem rozhodně
sám, kdo neměl své emoce pod kontrolou.
Navazovalo příjemné odpoledne a večer. https://eshop.nelabickova.cz/povidankyZ pozdější doby nemám vzpomínky tak ostré, pod-hrusni/
ale přesto cítím, že byly krásné.‘
https://www.nelabickova.cz/
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Inzerce & info

Nabídka práce
BRIGÁDA
Společnost DREXX s.r.o., provozovna Líský, hledá do svého
distribučního centra nové pracovníky na zimní sezónu.
Vaší pracovní náplní bude:
• předchystání objednávek ze skladu pro denní expedici
• balení zboží, spolupráce a řešení problémů s ostatními odděleními
• vybalování příchozího zboží + příjem zásilek
• drobná administrativa
• dodržování bezpečnostních, kvalitativních a provozních norem

Požadavky:

• pozitivní postoj k práci, zodpovědnost, spolehlivost
• schopnost rychle se učit novým věcem
• pracovní doba od pondělí–pátku od 7:00–15:30 hodin

(po dohodě je možné pracovní dobu zkrátit)
Základní kvalifikační předpoklady:
• věk nejméně 18 let
• manuální zručnost
• ochota a schopnost pracovat v kolektivu
• schopnost číst a přijímat pokyny v českém jazyce
• komunikativnost
Datum nástupu: ihned
Místo výkonu práce: Líský (Pozdeň)
Kontaktujte nás: telefon: 734 280 377, e-mail: lucie.jezkova@drexx.cz

PRÁCE NA HPP / ZKRÁCENÝ ÚVAZEK
Společnost DREXX s.r.o., provozovna Líský, hledá do svého týmu
nové pracovníky. Hledáme nové spolehlivé kolegy s vysokou pracovní etikou, s orientací na detail, schopností plnit stanovené termíny
a zákazník je pro ně – stejně jako pro nás – na prvním místě.
POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY
ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
NÁVRHY, ÚDRŽBA A REALIZACE ZAHRAD

Vaší pracovní náplní bude:
• vyřizování přijatých objednávek
• komunikace se zákazníky
• komunikace s dodavateli, objednávání zboží
• expedice a příjem zboží
• administrativa a práce na PC (Outlook, MS Word, Excel, SAP, internet)
• správa webu – zakládání nových produktů

Požadavky:

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

Odešli navždy
27. září 2021 Miloš Martinovský
23. října 2021 Jindřich Čermák

Svatba

Vítězslav Novák a Soňa Heroldová
27. srpna 2021, Statek Luníkov

• věk nejméně 18 let, SŠ vzdělání s maturitou
• zkušenost na obdobné pozici výhodou
• pozitivní postoj k práci, zodpovědnost, spolehlivost, loajalita
• schopnost rychle se učit novým věcem
• schopnost samostatně pracovat s PC, znalost práce se SAP výhodou
• příjemné vystupování
• ochota a schopnost pracovat v kolektivu
• pracovní doba od pondělí–pátku od 7:00–15:30 hodin

Datum nástupu: ihned
Místo výkonu práce: Líský (Pozdeň)
Kontaktujte nás: telefon: 734 280 377, e-mail: lucie.jezkova@drexx.cz

redakce

Zichovecký zpravodaj / podzim-zima 2021
Evidenční číslo MK ČR E 23616
Zpravodaj vychází 2-4 čísla/rok v nákladu 150 ks
Tiskne Tiskárna Domanja v Praze 6
Datum vydání 20. listopadu 2021
Redakce: šéfredaktorka – Jitka Vorlíčková (JV)
grafička – Helena Hrabová
sport – Jiří Baňka, rybářský spolek – Štěpán Vachek
ekologie a odpady, ČOV-info – Pavel Rohla (PR)
Redakční rada: Ivan Husák, Adéla Širmerová
Distribuce: Jitka Vorlíčková / k vyzvednutí
v Zichoveckém pivovaru / v Koloniálu
Příspěvky posílejte na adresu:
vorlickovaj@seznam.cz, případně předejte
komukoli z redakce či redakční rady.
Podepsané příspěvky od občanů vyjadřují
jejich názory a nemusí být vždy totožné
s názory redakce.
Zpravodaj, veškeré informace a bohatou
fotogalerii najdete na www.zichovec.cz

Foto Tereza Menclová

16 www.zichovec.cz

Zichovecký zpravodaj / podzim-zima 2021

