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Vážení a milí občané,
Zichovec byl jednou z dvaceti obcí
Středočeského kraje, které s napětím čekaly
do čtvrtka 18. června na vyhlášení výsledků
21. ročníku soutěže Vesnice roku 2015.
V letošním roce se soutěže účastnilo dvacet
obcí z celkového počtu dvanáctset obcí kraje.
Těch „odvážných“ bylo méně než obvykle,
hlásily se jako vždy různě veliké obce (51 až
3 609 obyvatel), které mají skutečně co
ukázat.
Jak jsme Vás již informovali, Zichovec ve
své třetí účasti opět zabodoval.
Získali jsme „Zlatou cihlu“ za Společenské
centrum obce a podruhé „Fulínovu cenu“
za kvalitní květinovou výzdobu.
Zlatá cihla se uděluje ve třech kategoriích, my jsme soutěžili v kategorii „C“
– nové venkovské stavby. Touto cenou
se oceňují příkladné vesnické stavby,
které přispívají ke zkvalitnění občanské
vybavenosti, jsou dobře začleněny do
prostředí obce, jsou architektonicky zajímavé a šetrné k životnímu prostředí (nízká
energetická náročnost). Hodnotí se také
okolí stavby a úprava zeleně. Stavba bude
také zveřejněna v každoročně vydávané
osvětově propagační publikaci „Stavby
venkova“.
Fulínovu cenu vyhlašuje Společnost pro
zahradní a krajinářskou tvorbu. Vznikla
jako projev úcty k Martinu Fulínovi,
velké osobnosti českého zahradnictví.
Tato cena je takovou malou Zelenou
stuhou a uděluje se obci, která při úpravě
svého životního prostředí vyjímečným
způsobem používá květiny a zeleň, a to
jak na soukromých, tak na veřejných
prostranstvích. Velmi si tohoto ocenění
vážíme. Právě Fulínova cena totiž hodnotí práci Vás všech. Pod touto cenou
jsou podepsáni všichni, kdo se podíleli

Program najdete vložený uvnitř
v minulosti a podílejí dnes na ozelenění
naší obce včetně Vašich vlastních zahrad
a předzahrádek.
Obě tyto ceny jsou honorovány také
ﬁnančně. Částka ještě není přesně známa,
ale mohlo by se jednat v případě Zlaté cihly
o minimálně 100 tisíc a u Fulínovy ceny
o 50 tisíc Kč.
Výsledkem naší účasti v soutěži nejsou pouze Zlatá cihla a Fulínova cena. Při
přípravě písemných materiálů pro komisi
jsme museli zrevidovat a popsat ve všech
hodnocených oblastech současný stav
a prověřit zejména reálnost Strategického
rozvojového dokumentu do roku 2020.

Doprovodným efektem je také to, že se
zvládla spousta práce, která by se jinak
buď neudělala vůbec nebo by se dělala
podstatně déle.
Děkuji všem za pomoc při přípravách,
a také za to, jak údržbou a vylepšováním
svých domů, zahrádek a předzahrádek
tvoříte obraz vesnice. Děkuji Vám za
iniciativu, nápady, dobrovolnou práci
i za sponzorské dary. Přispíváte tak
významně k rozvoji Zichovce a ke spokojenosti občanů. Gratuluji k umístění
v soutěži „Vesnice roku 2015“ a přeji Vám
hodně zdraví a spokojenosti.
Ivan Husák, starosta obce

Hodnocení soutěže Vesnice roku
Desetičlenná hodnotící komise nás
navštívila ve středu 27. května dopoledne.
Setkání proběhlo v sále Společenského
centra obce.

Vzhledem k tomu, že čas byl omezen
na dvě hodiny, připravili jsme vedle tiskových materiálů a počítačové prezentace
ještě galerii asi dvou set fotograﬁí na panelech, abychom mohli v tomto krátkém čase
předat co nejvíce informací. Panely budou
vystaveny také při Sjezdu rodáků v neděli
28. června, prezentace je k nahlédnutí na
stránkách obce. Po průřezové prezentaci
jsme se minibusem přesunuli nejprve na

Obecní informační servis: Vesnice roku
fotbalové hřiště a dále ke sběrnému dvoru
na historické návsi. Zde jsme představili
projekt koupacího biotopu, rekonstrukci dětského hřiště, nového sběrného
dvora a školky. Poté jsme se přemístili
k revitalizačnímu rybníku, pochlubili
se novou lávkou na přítoku, rybářskou
baštou a keltským kromlechem, kde jsme
pořídili i společné foto (viz obr.). Dále
jsme se přesunuli plánovanou zástavbou
a představili novou výsadbu 350 stromů.
Zastupitelé i hosté se v průběhu prohlídky poctivě věnovali jednotlivým členům
komise a odpovídali na dotazy. Prohlídka obce byla ukončena návštěvou kaple
a závěrečnou diskusí v sále. Bylo to hektické, ale podle reakcí všech zúčastněných
a podle výsledků snad přesvědčivé.
■

Vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku
Vyhlášení výsledků proběhlo v Galerii
Středočeského kraje v Kutné Hoře.
Můžete se s ním podrobněji seznámit.
(Čísla v závorkách udávají počet obyvatel.)

Zlatou stuhu pro vítěze krajského kola
převzal z rukou hejtmana Středočeského
kraje Miloše Petery místostarosta
městyse Vraný (760) Zdeněk Bláha.
Ve Vraném proběhne 18. července 2015
slavnostní vyhlášení výsledků.
Modrou stuhu za společenský život –
městys Maršovice (759), okres Benešov.
Bílou stuhu za činnost mládeže obdržela
obec Kolešov (106), okres Rakovník.
Oranžovou stuhu za spolupráci obce
a zemědělského subjektu dostal městys
Čechtice (1404), okres Benešov.
Zelená stuha za péči o zeleň a životní
prostředí putuje do obce Dobšice (211),
okres Nymburk.

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova kategorie „B“– obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby – obec
Úholičky (714), okres Praha-západ
– Kulturně společenské centrum obce
Úholičky, soubor budov čp. 10
kategorie „C“– nové venkovské stavby –
obec Zichovec (123), okres Kladno –
Splečenské centrum obce
(V kategorii „A“ nebyla cena udělena.)
Fulínova cena za kvalitní květinovou
výzdobu – obec Zichovec
Cena Naděje pro živý venkov – obec
Psáry (3577), okres Praha-západ
Koláčová cena – obec Dolní Slivno (313),
okres Mladá Boleslav

Diplomy:
za moderní knihovnické a informační
služby obec Líbeznice (2477),
Praha-východ
■ za vzorné vedení kroniky – městys
■

Z prezentace obce
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Davle (1367), okres Praha-západ
■ za kvalitní sociální služby – obec
Psáry (3577), okres Praha-západ
■ za péči o veřejná prostranství – obec
Ostrov (51), okres Benešov
■ za rozvoj komunitní společnosti – obec
Dolní Slivno (313), okres Mladá Boleslav)
■ za spolupráci se zemědělskými subjekty – obec Žižice (637), okres Kladno
■ za společenský život – obec Cítov
(1037), okres Mělník
■ za práci s dětmi – obec Stará Huť
(1333), okres Příbram
■ za péči o historickou zástavbu – město
Březnice (3609), okres Příbram
■ za spolupráci s místními podnikateli –
městys Kácov (777 ), okres Kutná Hora
■ za obnovu místních tradic – obec
Ledčice (595), okres Mělník
■ za vybudování Centra volného času –
obec Měšice (1726), okres Praha-východ
■ za vybudování parku pro seniory –
obec Bašť (1863), okres Praha-východ

Prezentace a text: Ivan Husák, foto: Láďa Šeiner

Znak obce vyjadřuje
pospolitost
Pospolitost je ve znaku
Zichovce vyjádřená
povříslem. Povříslo je věc
nenápadná a obyčejná,
připomíná tradici, staré časy. Tím, že se
užívalo k vázání snopů, ke svazování klasů
dohromady, vyjadřuje schopnost zichoveckých občanů spojit své síly ve prospěch
celku. Navíc ve znaku dva různé klasy, pšeničný a žitný, symbolizují různost lidských
povah, které žijí v jedné společné občině.

Základní údaje
Počet obyvatel 123
66 obyvatel v produktivním věku
(z toho 19 podnikatelů),
17 dětí a 40 seniorů důchodců
71 rodinných domků
43 RD starších 30-ti let
12 RD 10 –30-ti let
9 RD do 10-ti let
7 RD rozestavěných
Výhled do roku 2025
250 obyvatel a 100 usedlostí

Minulá ocenění
V roce 2009 jsme získali Diplom za
harmonický rozvoj obce. V roce 2010 jsme
obdrželi ocenění za kvalitní květinovou
výzdobu. Další ocenění – dvakrát 3. místo
za třídění odpadů.

Co je v obci nové od minulého sjezdu
rodáků a co připravujeme

Přehled připravovaných projektů na roky 2015 – 2020
(v tis. Kč, realizace bude u většiny projektů závislá na dotacích)

2010–2012 – Realizace projektu výstavby
veřejných objektů v lokalitě „B“: Restaurační minipivovar, společenský sál, přírodní amﬁteátr, ubytovna a nový obecní úřad,
kaple, parkové a ozeleněné plochy
2010 vybudování repliky Keltské megalitické stavby (kromlech – stonehenge)
2014 Realizace projektu „Sídlení zeleň
a založení zeleného prstence kolem obce
Zichovec – I. etapa“ – 350 stromů,
400 keřů, květná louka, trávníky
2015 – Projekt – Komplexní úprava zeleně
v obci – II. etapa – inventura stávající zeleně v obci, návrh obnovy event. revitalizace.
Realizaci plánujeme na r. 2016.
(Projekty pro další období v tabulce vlevo)

Inženýrské sítě v roce 2015
■ Kabelizovaná elektrická a telefonní
síť a veřejné osvětlení
■ Bezdrátový internet
Všechny místní komunikace a chodníky
opraveny
■ Na části obce dešťová kanalizace
Vodovod od roku (2009), kanalizace
a ČOV (2014) po celé obci

(více na webových stránkách obce)
Zichovecký zpravodaj / léto 2015

3

Redakce

Obecní informační servis
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Milí čtenáři, Vítám Vás u letošního
druhého Zpravodaje. Čeká nás druhá
polovina roku a s ní i vydání Zpravodaje
a novinky za uplynulé čtvrtletí. Máme
za sebou pálení čarodějnic, Dětský
den, rybářské závody a hlavně soutěž
Vesnice roku. Věnujte také pozornost
článku o nedávných krádežích. Dále
bychom se měli opět zamyslet nad tím,
co nelít do kanalizace. Blíží se otevření
mateřské školky, také o tom přinášíme
pár informací. Nakonec pro Vás máme
tipy na výlet, které se o prázdninách
mohou hodit. Přeji všem krásnou dovolenou a těším se na podzimní vydání.
Jitka Vorlíčková, šéfredaktorka

Nový rodák
18. dubna 2015 se za velkého spěchu narodil nový občánek. Dostal jméno Vojta,
což znamená „usměvavý bojovník“. Jeho
kočárek, poháněný silou nadšené rodiny
a tetiček, můžeme spatřit na různých místech Zichovce. Vítej Vojtíšku! A za celou
redakci přejeme hodně zdraví a štěstí. ■

Školka vás zve na den otevřených dveří
Jmenuji se Petra Jendrísková a ráda bych
Vám představila novou mateřskou školu,
která se v září otevře a nabídne celoroční
vzdělávací a výchovnou péči dětem od dvou
do sedmi let. Docházka může být pravidelná, ale i nepravidelná, zaleží jen na Vašich
potřebách!
Zaměříme se na harmonický, tělesný
i duševní rozvoj dětí pobytem v přírodě.
Školka bude jednotřídního typu s kapacitou
do 20 dětí a otevřeno bude od pondělí do
pátku. Ráda bych nabídla rodičům delší
otevírací dobu a to od 6,30 do 18,00 hodin. Dětem připravíme pestrý a vyvážený
program s podněty pro všestranný rozvoj.
Výuku inspirovanou pedagogikou Marie
Montessori a respirační program pro děti
s kožním onemocněním nebo lehkou formou astmatu nabídneme inhalace, masáže,
muzikoterapii, hru na ﬂétničku, skupinové
cvičení, míčkování a saunování.

O letních prázdninách bych ráda vypomohla pracujícím rodičům, a proto
jsem připravila „Letní zichovecký táborníček“. Jedná se o alternativu klasického tábora. Děti stráví den plný
zábavy a sportu a večer mohou být opět
s rodinou. Program je vhodný pro všechny
děti, které rodiče o prázdninách nemají
kam umístit.
Zvu všechny na den otevřených dveří,
který se koná 28.6. 2015 od 13,00 hodin
v budově školky v Zichovci. Těším se na
všechny dětičky i jejich rodiče.
Naše motto: Jdeme na to od lesa!
Zvláštní poděkování patří Romaně
Andělové, která vdechla svojí kreativní
malbou a výzdobou školce nepřehlédnutelného ducha a také všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem na školce podíleli.
Protože ten umí to a ten zas tohle a všichni
dohromady uděláme moc!
■

Končí zkušební provoz čističky odpadních
vod – co to pro nás znamená?
Již se blíží doba, kdy bude na naší ČOV
ukončen roční zkušební provoz.
Po vyhodnocení všech jeho výsledků
bude čistička uvedena do plného provozu
a předána do správy obce.

Od té chvíle veškerý provoz a opravy
budou ﬁnancovány z rozpočtu obce. Chtěl
bych Vás proto poprosit, abychom všichni
dodržovali podmínky o odvádění odpadních vod, které byly součástí podepsané
smlouvy o odvádění odpadních vod mezi
obcí a jednotlivými obyvateli.
V současné době se jako hlavní problém
jeví velké množství tuků, které se v odpadní
vodě vyskytuje. Při smíchání s ostatními
látkami obsaženými v odpadní vodě se tvoří
extrémě zbytnělý kal s vysokým výskytem
vláknitých bakterií, jejichž důsledkem
je tvorba biologické pěny, která velmi
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nepříznivě ovlivňuje sedimentaci kalů.
To se pak projeví ve zvýšené spotřebě elektrické energie pro dmychadla a častější
potřebou vyvážení kalů z ČOV a spotřebou
běžné vody.
Proto jsme požádali ﬁrmu VTA Česká
republika, spol. s r.o. o návrh optimalizace provozu ČOV. Po rozborech odpadní
vody, kalů a pěny vypracoval ing. Martin Ripper technickou zprávu, ve které
doporučil použítí přípravku Nanofloc
A644. Od května 2015 je tato látka denně
v přesných dávkách přidávána do aktivační
nádrže a již po pár dnech se podařilo pěnu
potlačit. Tato akce (rozbory a dodávka
Nanoﬂocu) stály obec cca 18 tisíc korun.
Přípravek Nanoﬂoc bude nutno používat
trvale, což zvýší provozní náklady ČOV.
Množství přípravku, jaké bude nutno dodá-

vat do aktivační nádrže, a tím i peníze na
jeho nákup, můžeme ovlivnit důsledným
sléváním tuků zbývajících po přípravě
pokrmů do vhodné sběrné nádoby a jejich
odevzdáním p. Rohlovi k likvidaci.
Děkuji za přečtení tohoto článku a věřím,
že všichni se budeme snažit snížit množství
tuků v odpadní vodě, a tím si šetřit i peníze,
které platíme ve formě stočného.
■
Text: Bohumil Kolář, člen zastupitelstva

Prosíme, NE!

Rekonstrukce
dětského hřiště
u rybníka

Poděkování
Vážení občané,
chci jménem obecního zastupitelstva moc
poděkovat Vám všem, kteří jste se podíleli
na úklidu naší obce. Jarní brigáda se koná
každý rok, ale v letošním roce se udělalo
opravdu hodně práce – opravy, terénní
úpravy, úklidové a další práce.
Je nabarvené dětské hřiště u fotbalového areálu, natřené závory u kapličky
k Bílichovu, lavičky, vývěsky i vrata
u hasičárny. Jsou umyté kontejnery,
fasáda hasičárny, koule z lamp veřejného
osvětlení. Byly vylepeny nové mapy
CHKO Džbán v Zichovci i na Samotíně,
je upravený terén okolo čističky, sbírali jste kameny, osela se prostranství
v obci travou, je nově vysázeno několik
stromů, keřů a drobných rostlin. Dále byla
provedena údržba antukového hřiště,
bylo vyčištěné koupaliště a dokončeny
rekonstrukce i rozšíření tenisového kurtu. U hřiště byl sestaven nový domeček
a stará buňka je zlikvidovaná, jsou provedeny terénní práce na kompostárně.
Velký dík patří také chatařům za rybníkem, protože si udělali vlastní brigádu

a vyčistili břeh podél potoka. Uklízeli a zvelebovali okolí chatiček, jimž věnují své volné
chvíle a kam rádi jezdí.
Velkou radostí pro nás je, když vidíme, že se
úklidu obce a prvního ročníku akce „Ukliďme
Česko“ účastnily i naše děti. Zasouží si za to
velikou pochvalu.
Přeji Vám všem pohodové a krásné léto.
Lucie Rohlová

Jsme rádi, že vám můžeme sdělit dobrou
zprávu. Naší obci se podařilo získat dotaci
ve výši 400 tisíc korun z Ministerstva pro
místní rozvoj na rekonstrukci a rozšíření
dětského hřiště v Zichovci. Předpokládaná
cena této kompletní realizace je 570 tisíc.
Zbytek bude ﬁnancován z prostředků obce
a sponzorských darů.
Dotaci jsme získali z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – Dotační
titul: Podpora zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci. Žádost o dotaci
byla podána dne 13. února 2015.
Již v minulém vydání Zichoveckého
zpravodaje jsme Vás informovali o setkání
starosty obce s dětmi a maminkami, za
účelem projednání podoby dětského hřiště
a návrhu herních prvků. Nyní se vybírá
dodavatel hřiště a samotná realizace by
měla proběhnout do 30. září 2015.
■
Text: Lucie Rohlová, tajemnice OÚ

Krádeže
u nás i v okolí
Vážení občané, musíme vás informovat
o velmi nepříjemných jevech, které jsme
v naší obci v poslední době zaznamenali.
V Zichovci se rozmáhají krádeže tohoto charakteru – ztráta nafty ze strojů,
vykrádání rekreačních chatiček, odcizení okrasných květináčů na veřejně
přístupných místech, okrádání obyvatel
o různě drahé předměty, a to i z jejich
uzamčených zahrad. Drzost pachatelů
je opravdu veliká. Chceme vás požádat,
abyste svůj majetek jednak co nejlépe
zabezpečili a abyste byli navíc ostražití.
Všímejte si neznámých lidí, kteří se pohybují ve vašem okolí, jejich jednání, a to
v denních, případně i nočních hodinách.
Vaše postřehy a podněty mohou pomoci
pachatele dopadnout.
Víme, že se nyní krade i za hranicí naší
obce. Byly vykradeny obchody v Kutrovicích, Neprobylicích i ZŠ v Kvílicích.
Krádeže jsou hlášeny i z Hořešoviček a Panenského Týnce. Zloději kradou sekačky,
křovinořezy, motorové pily, různé elektrické nářadí, byl ukraden přívěsný vozík,
kabely, baterie ze strojů atd. Nepodceňte
sebemenší podezření a neváhejte kontaktovat Policii ČR na známé lince 158 nebo
312 522 663.
Máme krásnou ves, pomozte ji svojí
Text: redakce ■
všímavostí ochránit.
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Čarodějnice
I letos jsme se posledního dubna sešli
u vysoké hranice vedle Zichoveckého
kromlechu, abychom si připomněli jeden
z magických lidových zvyků – pálení
čarodějnic.

Hranici postavili pilní brigádníci,
kteří přišli uklízet Česko. Stačilo jen
doladit budoucí „ohnivou ženu“ a mohlo
se začít s upalováním. K opékání vuřtů

nám pak hrála hudební skupina A-tak.
Točilo se zichovecké pivo, které jako sponzorský dar věnoval starosta obce a při
němž se hezky jedlo, povídalo i zpívalo.
Ale hlavně – kromě jedné velké, přišlo
i několik malých čarodějnic v moc pěkném
strašidelném ustrojení. Bez nich by se tento
večer opravdu neobešel.
■
Text: redakce, foto: Láďa Šeiner

Bumbác se přítomným líbil
V sobotu 11. dubna 2015 se v hale Zichoveckého pivovaru představila zatím málo
známá týmová hra Czech bumbác ball.
Zichovští (pro které byla tato akce zamýšlena) dali jednoznačně přednost pobytu
v přírodě, a tak jsme se v hale sešli pouze
s rakovnickou sokolskou „věrnou gardou“,
třemi ženami a třemi muži, kteří jako jediní
účast přislíbili a díky spolehlivosti jim vlastní
také přijeli. Ač jejich průměrný věk činil bezmála 80 let, předvedli úžasnou pohyblivost
a zručnost. Bylo znát, že CBB často hrají.
K naší radosti se přišli zapojit i zpěváčci
z lounského pěveckého sboru Kvítek, který tu právě hostoval na svém soustředění.
Dr. Pavel Tomeš po vysvětlení pravidel
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a krátké zkoušce hry ihned zorganizoval
turnaj tříčlenných družstev (je zároveň

mistrem improvizace) a všechny účastníky
nakonec odměnil diplomy.
Děti z Kvítku byly hrou tak
unesené, že když dvouhodinovka v hale končila, se smutkem se loučily. Možno říci, že
se toto sportovní odpoledne
nad očekávání vydařilo. Ke
zdaru velmi přispěli i manželé Husákovi, jimž za jejich
zájem a ochotu při přípravě celé akce patří velký dík.
A panu starostovi zvláště – za
bezplatné poskytnutí haly. ■
Jménem nadšených účastníků
Jiřina Koudelová

události

Den dětí
Letos pojali organizátoři Den dětí v naší
obci trochu jinak. V sobotu 30. května
se ve 14 hodin sešly děti se svými rodiči
a prarodiči na dětském hřišti.

Ačkoliv všichni z pozvánek věděli, že
je čeká pětikilometrový „pochod“ lesem,
účast byla vysoká – 32 dětí a velký počet
dospělých. Manželé Vágnerovi a Jendrískovi připravili trasu, úkoly, medaile i ceny.
Netradičně dostaly děti medaile už před
pochodem. Byly vyřezány ze dřeva a v nich
6 malých koleček, které si měly děti po
každém kilometru vybarvit různě barevnými ﬁxy, které visely na stromě. Stejně byly
na mnoha dalších stromech připevněny
desky s úkoly ze znalostí pohádek,
zvířátek, rostlin, přísloví atd. Výsledky
děti a rodiče předškoláků zapisovali do
tabulky s čísly od 1 do 67 velkými tiskacími
písmeny, které nakonec tvořily tajenku.
Cesta lesem byla příjemná a pohodová,
každý šel svým tempem. V cíli čekaly na
děti ceny zavěšené na větvích borovice
a každý si hozením šišky vybral podle přání. Pro všechny účastníky bylo
připraveno pohoštění ve formě opékání
špekáčků, pití a množství sladkých
i slaných dobrot donesených dospělými.
V lese nám počasí přálo, v cíli se trochu
ochladilo, přesto zde vládla dobrá nálada. Děti si hrály, dospělí si popovídali,
mnozí i přes silný vítr vydrželi do večera.
Odměnou organizátorů akce byla radost
dětí i poděkování většiny účastníků.
■
Text: Ladislava Hladíková a Helena Pražáková
foto: Roman Jendrísek
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Běžci pozor, blíží se
Zichovecká „12“
Druhý ročník tohototo skvělého závodu
se blíží a času na trénink je už proklatě
málo. Pouhých 5 měsíců dřiny a odříkání zbývá do startu od Zichoveckého
pivovaru.
Pro ty, kteří neslyšeli o tomto velmi
populárním běhu je zde pár důležitých
informací.
1) Bude se konat 4. října od 11 hodin.
Začíná i končí v pivovárku, takže iontové
nápoje můžete nechat doma.
2) Je určen pro všechny věkové kategorie, takže ani postarší muž, Jan Husák,
nemusí otálet s registrací svého startovního čísla.
3) Pro zodpovědné běžce se nabízí
nedělní tréninky s Petrem Pivoňkou,
slyšící i na přezdívku Pivos. Sraz každou
neděli v 15 hodin u Repků (nebojte se
zazvonit).
4) Další novinkou bude i průběžný
report z celého běhu pod taktovkou
zkušených borců přes Zichoveckou 12°,
a to Petra Lomičky a neméně zkušeného
borce Jirky Novotného. Prý bude i elektronická tužka.
5) Bližší info brzy najdete na webu a FB
Zichoveckého pivovaru
Text: Ondra Husák

Tip na výlet
do Českého středohoří
Nedávno jsme si udělali hezký výlet do
Českého Středohoří, které máme
„za rohem“ a byla by škoda nepodělit
se o zkušenosti a nedat tip na středně
náročný okružní cyklistický výjezd.
Na levém břehu Labe u Lovosic se
nachází krásná vesnice Malé Žernoseky,
odtud asi 35 km. Zde před mateřskou
školou lze na malém parkovišti, které je
o víkendu opuštěné, zanechat auta a vydat se na kole lesem Opárenským údolím
k Černému mlýnu. Ve vesnici je všude
dobré značení. V restauraci Černý mlýn
je možné občerstvit se cestou tam nebo i
zpět, výborně zde vaří. My jsme pokračovali
z Černého mlýna podle potoka ke zrekonstruovanému Opárenskému mlýnu. Zde
jsme dostali tip od místního starousedlíka
pokračovat rovně po modré pro pěší turisty a
pěkná cesta nás vedla pod dálničním mostem
do Velemína. Pozor! Za viaduktem na rozdvojce doprava po modré! Ve Velemíně jsme
odbočili doleva na hlavní silnici a po 300
metrech sjeli na silnici vedoucí k Milešovu.
V Milešově jsme se stočili k jihu a vystou-
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Cyklotrasy – 2.díl
Tentokrát jme oslovili dalšího místního
vyznavače cyklistiky, Jiřího Novotného ml.
Vybral trasu, která se vám dobře pojede.
Okolo Zichovce
Text: J. Novotný ml.
Trasa je dlouhá celkem 26 km a začíná
i končí u Zichoveckého pivovaru. Zde doporučuji dát rozjezdové a dojezdové pivo.
Vyrážíme směr Bílichov, u křížku směrem
k rybníkům, po mírném stoupání dojedeme
k Boru a pokračujeme směr Dřevíč. Na rozcestí odbočíme doprava po Pochválovské
stráni ke studánce Čertovka a dále na Hvížďalku okolo Zichovecké myslivny. Jedeme

po polní cestě k Žerotínu. Zde u rybníka
najedeme příjemný kiosek na osvěžení. Za
letním táborem se vracíme zpět na Zichovec a to buď lesem nebo po silnici. Cesta je
vyvážená, s občasným stoupáním by měla
zabrat 1–2 hodiny i s malou přestávkou. ■

www.cykloserver.cz

Rozloučení
s prázdninami? Už?

Text: Lenka Kratochvílová, foto Láďa Šeiner

pali první slušný kopec pod Ostrý. Pak už
jsme sjížděli směrem na Vlastislav. Před
vesnicí jsme v polích na křižovatce uhnuli
na Režný Újezd. Pak už zbývalo najít cestu
do Černého mlýna. Jede se pod zříceninou
hradu Opárno. Celý okruh nás provázely
nádherné výhledy na nejvyšší horu Českého
středohoří Milešovku (836,5 m), na Lovoš,

Ano, je právě čas zapsat si do kalendáře,
že 29. srpna, tedy poslední prázdninovou
sobotu, se uskuteční u zichoveckého rybníka druhý ročník rodinného triatlonu.
Zveme všechny táty i mámy, aby si přišli
se svými dětmi opět zasportovat. Stejně
jako loni sedneme do kanoe, poběžíme okolo rybníka a pojedeme na kole do vrchu k pivovaru. Na všechny účastníky čeká odměna
a připraveno je i „Pepovo překvapení“.
Sraz je ve 14 hodin na rybářské baště.
Kdo se loni nezúčastnil, má příležitost.
Namlsat se můžete na loňské fotogalerii na
www.zichovec.cz

Kletečnou, Ostrý a další krásné vrcholy.
Po pozdním obědě jsme se vraceli mírným
sjezdem opět Opárenským údolím k autu
do Žernosek. Doporučuji mapu s sebou,
protože v této oblasti je poměrně hustá síť
silniček a cest a je možné si okruh kdekoli
prodloužit. Popsaná trasa měří asi 30 km.
Přeji krásné počasí, tak jako přálo nám! ■

Text a foto: Marie Růžková

sport & hobby
O třetím květnovém víkendu zažili žáci SK Zichovec, spolu s početnou diváckou návštěvou, mimořádný fotbalový
zážitek. Trenér mužstva Václav Doksanský zorganizoval pro naši vesničku naprosto ojedinělou
fotbalovou událost – mezinárodní žákovský turnaj věkové kategorie U15, hraný jako Memoriál Jana Tenopíra.

Žáci SK Zichovec absolvovali v květnu
dva mezinárodní turnaje
Turnaje se zúčastnila tři francouzská
mužstva – FC Vertou, USSA Vertou a ES
Haute Goulaine. Hráči těchto mužstev byli
ubytováni v rodinách u našich hráčů a týmy
z Francie doplnily tři české týmy z našeho
okresu – Slovan Velvary, Sokol Olovnice
a náš SK Zichovec.
Po slavnostním zahájení turnaje, které
obstarali stejně jako moderování celého
dne Jiří Hokův v jazyce českém a Dr. Vacek
v jazyce francouzském, začal v 10 hodin celodenní fotbalový maraton. Hned v prvním
zápase zaskočil domácí SK Zichovec hosty
z FC Vertou výhrou 2:1. V dalším svém zápase naši žáci remizovali v derby s Olovnicí
1:1 po obdržené vyrovnávací brance sou-

peře v samotném závěru a tak jsme začali
pošilhávat na připraveném stolku s poháry
po těch nejvyšších. Ale ve zbývajících zápasech se našim hráčům již tolik nedařilo.
Po prohře s pozdějším vítězem turnaje Slovanem Velvary 0:4 a prohrách s ES Haute
Goulaine 0:2 a s USSA Verou 1:6 skončilo
naše mužstvo i tak, ve velice silné konkurenci, na pěkném čtvrtém místě.
Poděkování za nádherný fotbalový zážitek patří především velké osobnosti zichovecké kopané panu Václavu Doksanskému,
všem zúčastněným mužstvům, Rudolfu
Tenopírovi za krásné ceny a i maminkám
našich hráčů, které se podílely na přípravě
vynikajícího občerstvení.

Text: Jiří Baňka, foto: EUROP'Foot

A hned ve středu 20. května vyrazili mladí reprezentanti naší obce na oplátku do
Francie, aby se zúčastnili velkého mezinárodního turnaje v Nantes (64 mužstev).
Samotný turnaj byl na programu po oba
víkendové dny, a tak mužstvo stihlo absolvovat ve čtvrtek celodenní prohlídku
Paříže s nečekanou možností výhledu na
hlavní město Francie z nejvyššího patra
Eiffelovy věže a prohlídku katedrály Notre-dame. V pátek dorazilo mužstvo do Nantes
po zastávce na západním pobřeží Francie
a koupání v Atlantickém oceánu.
V samotném turnaji se mužstvu po velmi
těsných výsledcích nepodařilo probojovat
do závěrečné vyřazovací fáze.
■

Výsledky našeho mužstva na turnaji EUROPFoot 2015 ve Francii:
SK Zichovec - ES Haute Goulaine 0 : 1
– vyrovnané utkání, gól padl v poslední
minutě po chybě obrany a brankáře
SK Zichovec - Saint Jullien de CONCELLES 1 : 3 – pěkné utkání, které rozhodly
opět naše individuální chyby v obraně,
branka: Adam Duda

SK Zichovec - O C Ondaine Fraisses
0 : 1 – utkání proti vítězi skupiny přineslo pěkný fotbal, ale opět gól v poslední
minutě rozhodl o naší prohře
SK Zichovec - GJ-FCH COTEAUX
du VIGNOBLE 0 : 3– jediné utkání, kdy
jsme nestíhali rychlostně soupeře

SK Zichovec - FC Vertou 0 : 0 (2 : 3 penalty) – vyrovnané utkání, kdy jsme neproměnili několik šancí a prohráli na penalty
SK Zichovec - FCV FORWARD MORGES 0 : 0 (2 : 3 penalty) – utkání hrané za naší převahy, ale neproměňování
šancí a penalty rozhodly o naší prohře

horní řada zleva: trenér Václav Doksanský, Jan Kubín, Jan Kutil, Radek Miller, Adam Duda, Ondřej Veltruský, Dominik Kadeřábek,
Filip Pinďák, Marek Kindl, Vojtěch Snop, asistent trenéra Josef Plechatý, dolní řada: Matyáš Hudák, Matěj Pecinka, Pavel Rohla,
Ondřej Baňka, Daniel Baňka, Ondřej Pinďák, Tomáš Vorlíček, asistent trenéra Milan Pohořal, na zemi leží Jakub Truhlář.
Zichovecký zpravodaj / léto 2015
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Rybářské závody nově jako „Zichovecká 24“
Zichovečtí rybáři letos 6. a 7. června zkusili
změnu a tradiční rybářské závody u obecního rybníku dostaly novou podobu. Změna
to byla poměrně výrazná – obsazení závodů,
doba chytání i způsob rybolovu.

Po náročném brigádnickém jaru si chtěli
místní rybáři navzájem zasoupeřit mezi
sebou, a tak soutěžily jen dvojice místní
rybář + host. Chytalo se nonstop 24 hodin,
od 12 hodin v sobotu do 12 hodin v neděli.
Pravidla i celý systém závodů byly ve
stylu standardních kaprařských maratónů
v duchu „Chyť a pusť“. Počítala se váha
úlovků kaprovitých ryb s důrazem na šetrné
zacházení s rybami (háčky bez protihrotu,
podložka atd.). Tento způsob rybolovu
omezuje počet účastníků a rybník byl co
nejspravedlivěji rozdělen na 7 stanovišť.
Obsazení závodů bylo téměř ihned plné,
bohužel těsně před soutěží musely z rodinných důvodů dvě dvojice odstoupit.
Počasí neslibovalo nejlepší podmínky –
v sobotu ukrutné vedro a blížící se studená
fronta. Od devíti hodin najížděli k rybníku
soutěžící, následovalo vylosování stanovišť
a po upřesnění pravidel se začalo nedočkavě
s přípravou – příprava prutů, zakrmení,
stavba bivaků na noc atd. V poledne už
za velkého horka bylo konečně zahájení.
Kvůli teplu bylo potřeba experimentovat
a zkoušet různá místa, metody a zejména
nástrahy. I přes tyto vysoké teploty přišel
první kapr už ve 14 hodin a to na stanovišti
č. 4 (Švajka ml + st.). Úlovky se evidovaly do
připravených formulářů a hmotnost ryby
ověřovali sousední soutěžící. Naštěští na
baště úřadoval „Lůďa“ s občerstvením
a pivo teklo proudem. K večeru se k rybníku přišli podívat sousedé a kamarádi
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rybářů, přišly rodinné
týmy s občerstvením Počet úlovků podle hmotnosti
i psychickou podporou. 17
Návštěvníci tak mohli 16
15
pozorovat rybářské 14
13
praktiky a očichat buď 12
11
speciální navoněné 109
8
nástrahy pro kapry,
7
6
nebo vynikající klobásky
5
4
od Lůdi na baště. Ta se
3
2
stala samozřejmě pro
1
0
všechny základním
do 3 kg
4
5
6
7
8
9
10
do 11 kg
táborem k občerstvení
a debatám o čemkoli.
Po půlnoci se okolí rybníka utišilo, rybáři 4. Carp team Zambezi – Širmer David
odpočívali v příjemném nočním vzduchu, + Vojta & Martin Borovský + Martin
ale stále ve střehu. Kapři jsou v teplých Dubček (27 kg)
dnech totiž aktivní zejména v noci. Občas 5. HC Řisuty – Václav Vágner & Josef
noční ticho narušil pro rybáře lahodný zvuk Svatoš (7,5kg)
Uloveno bylo celkem 216 kg ryb, což je
elektronických hlásičů záběru, tzv. pípáků.
Zejména tým na stanovišti č. 3 (Štěpán vzhledem k počasí úctyhodný výkon, který
+ Petr) se od jedenácti do dvou opravdu svědčí i podle vyjádření hostujících rybářů
nezastavili. Ráno přišla zmiňovaná studená o velmi dobrém zarybnění. Vítězný tým
fronta a bouřky. Vzduch se pročistil větrem, dostal putovní pohár a každý z týmů diplom
voda se okysličila a ryby na to zareagovaly za účast. Byl oceněn i největší úlovek – kapr
aktivitou. Dopoledne bylo chladné a mokré, o váze 10,2 kg, chycený rovněž vítězným
před polednem se už začínala trochu týmem. Kromě kaprů byli uloveni i dva
projevovat únava soutežících. Závod amuři, oba v týmu Štěpán & Petr, ten větší
ukončil krásný, téměř osmikilový kapr, se slušnou váhou 8,5 kg.
který přišel doslova „za pět minut dvanáct“
Podle prvních reakcí se všem rybářům
na stanovišti č. 1 (Vašek + Pepa).
i jejich sousedům, rybářská soutěž v nové
Pak se začalo rychle balit a rybáři se sešli formě líbila. Věříme, že se povedlo zachovat
na baště k vyhlášení těchto výsledků:
duch závodů jako příjemnou obecní událost
1. Carp team Zichovec – Michal Švajka
a máme novou tradici společně se sejít
& Jan Švajka (81 kg)
u našeho krásného rybníka. Díky všem za
2. Tým Chyť & Pusť – Štěpán Vachek
účast i podporu a … Petrův Zdar za rok!
& Petr Janda (76,2 kg)
(fotodokumentaci závodů najdete na obec3. Tým Roman Vorlíček & Václav Hynek
ních stránkách spolku rybářů).
■
(32 kg)
Text: Štěpán Vachek, foto: Láďa Šeiner

Letní sezona v restauraci Zichoveckého pivovaru
Vážení přátelé Zichoveckého pivovaru, dovolte, abychom
Vás k nám pozvali v nadcházejících letních měsících, kdy
pro Vás budeme připravovat následující speciality.

ČERVENEC
V červenci to budou steaky z nejrůznějších druhů mas,
kombinované jak s tepelně upravenou, tak samozřejmě
také s čerstvou zeleninou. Steaky budeme připravovat co
nejjednodušším způsobem, aby si maso zachovalo svou
přirozenou chuť a vůni.
Věříme, že Vám nabídneme zajímavé lehké letní kombinace, kde si přijdou na své jak dámy (ryby a bílé maso), tak
milovníci opravdového kusu masa (třísetgramové steaky
z vyzrálého hovězího).

SRPEN
V srpnu se budeme věnovat přípravě čerstvého sezonního
ovoce a zeleniny, na což se moc těšíme. V dnešní době je toto
jeden z velkých trendů stravování.
Představíme Vám minimálně dvě suroviny, které se pyšní
přívlastkem SUPER potravina.

reklama

K přípravě pokrmů budeme hodně používat čím dál víc
oblíbené klíčky nejrůznějších rostlin a vypůjčíme si dalších
pár surovin od vegetariánů. Jednu z nejlepších vegetariánských kuchyní mají podle nás Thajsko a Indie, proto většinu
našich receptů budou inspirovat tyto dvě země.

ZÁŘÍ
V září pro Vás chystáme tradiční pokrmy z hub. Zde bychom chtěli jít cestou našich babiček, které připravovaly
z hub opravdové pochoutky, ať už šlo o pomazánky, houby
v octě, smažené houby, houby na smetaně atd. Proto Vás
chceme poprosit o spolupráci. Pokud máte zajímavý recept
a máte chuť podělit se o něj, budeme moc rádi. Stačí se
s námi spojit buď přes internetové stránky, nebo se zastavit
přímo v naší restauraci. Houbám se budeme věnovat
celý měsíc a určitě bude čas vyzkoušet hodně receptů,
u kterých vždy uvedeme zdroj. Toho, kdo pošle nejúspěšnější
recept měsíce, odměníme malým překvapením.
Na závěr Vám chci s celým týmem upřímně poděkovat za
přízeň. Všem přejeme opravdu nádherné léto plné slunce
a samozřejmě dobrou chuť!
Radek Kuliha, šéfkuchař

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

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

Tel.: 606 376 630

■

www.hykra.cz

■

hynekkral@hykra.cz

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

Odpady

Recyklovat je nejen správné, ale i pohodlné
Už desátým rokem funguje v České republice stejný systém jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma
předat k recyklaci vysloužilý spotřebič,
aniž by s tím měl jakékoli další starosti.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil přes 13 tisíc míst
zpětného odběru. Jejich prostřednictvím
lidé odevzdali přes 13 milionů spotřebičů
o celkové hmotnosti více než 230 tisíc tun.
Dosloužil i Vám doma některý spotřebič?
Bude ekologicky recyklován a získané
suroviny poslouží při výrobě nových
výrobků, když jej odevzdáte na některém
z těchto míst:
■ Sběrné dvory měst a obcí – na nich
můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu
na místo bydliště. Nejbližší sběrný dvůr je
bývalá hasičárna přímo v naší obci.
■ Prodejny elektro – prodejci jsou povinni
převzít staré spotřebiče při nákupu nového
zboží systémem „kus za kus“. Podle novely
zákona, která začala platit na sklonku roku
2014, musejí obchody s prodejní plochou
větší než 400 m2 malý spotřebič, jehož
žádný rozměr nepřesáhne 25 centimetrů,
odebrat i bez nákupu nového. Prodejci spolupracující s ELEKTROWINem vycházejí
obvykle spotřebitelům vstříc daleko víc,
a začali to dělat dříve, než zákon vstoupil

v platnost. Nejbližší prodejnu elektro najdete ve Slaném nebo v Lounech.
■ Se sběrem spotřebičů pomáhá také víc
než tisíc hasičských sborů v celé republice.
■ Města a obce musí podle zákona
nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz
nebezpečného odpadu do kterého patří
i staré elektro. Velkoobjemový kontejner
přistavíme opět na podzim letošního roku.

ELEKTROWIN organizuje množství
akcí, při nichž můžete za odevzdaný
spotřebič získat dárek – například v podobě
slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea.
Sledujte proto pozorně internetové stránky
www.elektrowin.cz a facebookový proﬁl
„Recyklace je legrace“, kde najdete vždy
aktuální informace.
Za likvidaci odpadu mají platit jeho
původci a nejlepší odpad je ten, který vůbec
nevznikne. To jsou dvě základní poučky,
kterými se dnes řídí odpadové hospodářství
v celé Evropě. Podle první z pouček se
tedy například o recyklaci použitých
elektrospotřebičů starají jejich výrobci.
Aby byla splněna v případě starého elektra i druhá podmínka, musíme je skutečně
předat k recyklaci, ne vyhodit jako odpad.
■

Obecní úřad

Co dále plánujeme

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

28. 6. – III. sjezd rodáků a přátel Zichovce
29. 8. – Rozloučení s prázdninami neboli
2. ročník rodinného triatlonu
4. 10. – běžecký závod Zichovecká „12“

Místní poplatky 2015
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 2015
Můžete je uhradit na účet obce
číslo 26822141/0100
variabilní symbol – číslo popisné domu
V hotovosti je můžete zaplatit v č. p. 85
paní Lucii Rohlové, tajemnice OÚ,
tel.: 602 960 226
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COOP o prázdninách
Otvírací hodiny prodejny COOP v letních
měsících k dnešnímu dni nejsou přesně
stanoveny. Dobrá zpráva je, že nebude zavřeno na souvislou delší dobu. Přesnější
informace získáte v prodejně.

Text a foto: ELEKTROWIN

Pro splnění požadavků EU zatím stačilo
vysbírat a recyklovat čtyři kilogramy
na obyvatele, tedy zhruba 40 tisíc tun.
Ve skutečnosti Češi v posledních letech
odevzdávají ročně průměrně pět kilo
starého elektra, dohromady tedy téměř
50 tisíc tun.
V roce 2016 už nebude kvóta stanovena takto pevně. Naším společným
úkolem bude sebrat 40 procent množství
nově prodaných spotřebičů – počítáno
průměrem za tři roky nazpět. Podle
současných prodejů, které se za dva roky
nejspíš nijak dramaticky nezmění, to tedy
bude ročně něco přes 70 tisíc tun, čili něco
přes sedm kilo na obyvatele.
■
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