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Foto Roman Vorlíček
Milí Zichováci,
první polovina roku je za námi a můžu
říct, že zastupitelstvo opět pilně pracovalo. Stejně dobře v poslední době fungovala i spolupráce s občany. Což jsme
si v nedávné době vyzkoušeli při posuzování nabídky na vytvoření projektu na
osázení obecního biokoridoru s případnou
následnou realizací. I když jsme nakonec
po důkladném zvážení nabídku odmítli,
jsem rád, že jste se aktivně zapojili a věcně
debatovali k danému tématu. Tato setkání
považuji za přínosná a jsem rád za každý
názor našich občanů.
Postupně skončila doba omezení
a zákazů způsobená covidem. Bohužel od
února tu máme další událost, která otřásla
každým z nás a tím je válka na Ukrajině.
Jak je v naší obci zvykem pomáhat při
živelných katastrofách, tak jsme se opět
všichni semkli a společně jsme realizovali
sbírku finančních prostředků a tajně jsme
doufali, že se vše brzy vyřeší a bude záhy
po všem. Ale nestalo se tak. Protože se nejedná o záplavu nebo tornádo, ale o vpád
ruských vojsk, která nesmyslně dobývají
ukrajinská území a nás všech se to velmi
dotýká. Nezbývá nám než věřit v brzký
konec této nesmyslné války.

Kdo z nás si dovede představit opustit post. Za sebe mohu konstatovat, že
svůj domov a vydat se neznámo kam? Vše nynější zastupitelé pracovali skvěle. Vždy
si uvědomíme až při přímém osobním set- byla takřka stoprocentní účast a cítil
kání s realitou, což se nám naskytlo i u nás jsem obrovskou shodu a vůli nezklamat
na Zichovci. Bezpečí pro sebe a své děti se své voliče. Není to tak jednoduché, jak to
zde povedlo najít dvěma rodinám. Jedná se navenek vypadá, rozhodovat za všechny
o ženy s dětmi, bez svých manželů a otců, občany, protože co člověk to názor a také
kteří bojují za svoji vlast doma na Ukrajině. nesmíme zapomínat jakou dobou omezení
Touto cestou bych chtěl moc poděkovat jsme si prošli.
manželům Husákovým a manželům
I tak se nám podařilo realizovat spoustu
Novákovým, kteří měli tu možnost, a na- skvělých projektů. Celkové bilancování
bídli ubytování těmto rodinám, které čtyřletého volebního období si nechám na
k nám přišly z ukrajinských obcí Žitomiru veřejnou schůzi, která se bude konat dne
a Dněpropetrovsku. Moc si toho vážíme 7. září od 18. hodin v pivovaru a rád vás
a děkujeme za tento lidský počin.
tam všechny uvidím.
Čtyřleté volební období uteklo jako voda
a znovu budete mít možnost 23. a 24. září
Závěrem bych vám všem chtěl od srdce
2022 vybírat nové obecní zastupitelstvo. poděkovat za podporu v našem funkčním
Tímto vyzývám každého, kdo má možnost období. Pokud byly nebo jsou nějaké nepřiložit ruku k dílu a podílet se na rozho- dostatky, tak nám je prosím řekněte, jen tak
dování o našem společném majetku, kan- se mohou věci rozhýbat a zlepšovat. Přeji
didujte a staňte se obecním zastupitelem. si, aby se nám povedlo hlavně díky vám
Čas pro přihlášení je do 10. 7. 2022. Jsem sestavit kvalitní kandidátku, aby si občané
přesvědčen, že máme mezi sebou šikovné mohli vybrat z kandidátů, kteří mají chuť
a pracovité občany, kteří mají co nabídnout. pracovat a dál se náš Zichovec posouval tím
Já osobně budu znovu do obecního správným směrem, tak jako nyní.
zastupitelstva kandidovat a jsem zvědavý, Krásné léto Vám přeje Váš starosta
jak jsem si u vás vedl a zda obhájím svůj Roman Vorlíček.

Milí sousedé,
máme za sebou období, kdy se
podařilo zorganizovat plno pěkných
akcí. Pohodlně se posaďte, dejte si
nějaký letní osvěžující drink či ledovou
kávu a vraťme se spolu s novým
vydáním Zpravodaje o pár dní zpět…
Od začátku května to pěkně frčelo.
Začalo to brigádou s velmi pěknou
účastí, následoval Memoriál
Ladislava Nodla, vítání občánků,
tancovačka, rybářské závody
a poslední vydařenou akcí byl Den
dětí v režii našich maminek a tatínků.
Naše fotogalerie vám tyto akce
připomenou.
Přeji vám hezkou dovolenou
a slunečné léto.

Jarní přírůstky
Terezie Rochlová, březen 2022
Matylda Husáková, duben 2022
Dominik Takács, červen 2022

Dominik

Jitka Vorlíčková, šéfredaktorka

Odešel navždy

Jaroslav Janoušek
89 let, květen 2022

Terezka

Matylda

Čarodějnice
Bez pálení čarodějnic si poslední
dubnový den dokáže představit
málokdo. I u nás jsme letos tuto
tradici dodrželi. Hranice vzplála
a s ní i naše „vytuněná“ čarodějnice,
jejíž autorkou byla paní Pavla
Radová se svými dětmi.
Děkujeme jí i dětičkám a těšíme
se zase za rok.
JV

Taneční zábava
Obecní zábava v pivovaru zaplnila
parket dne 28. 5. večer, ten samý den,
co proběhlo vítání občánků.

Foto Roman Vorlíček
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Babičky, které se přijely podívat na tento
slavností akt, tak mohly za „odměnu“ večer
hlídat svá vnoučata, aby si rodiče mohli
odskočit od svých rodičovských povinností.
V rytmu hudby kapely Dynamit, si tak
zatančili
pobavili se, jelikož po delší
Foto IvanaHusák
pauze, která nedovolovala konání těchto
akcí, to už bylo potřeba. Kladné ohlasy nás
potěšily a děkujeme za ně.
Děkujeme za půjčení sálu manželům
Husákovým.
Brzy se uskuteční další obecní akce, na
které vás rádi uvidíme. Sledujte kalendář
na obecních stránkách nebo na Facebooku
veřejnou skupinu Zichovec.
JV ■

obec

Ze žitomirského pekla
do ráje v Zichovci

Desatero dobrých
sousedských vztahů
1. Sekání trávy a řezání dřeva
– neprovádím v neděli a raději odpočívám nebo sportuji.

Tento příběh je o třech ženách a třech malých dětech, toho času
ubytovaných v bývalém statku rodiny Novákových na Zichovci.
Přijely z téměř 1400 km vzdáleného města Žitomir, který byl hned
od začátku války bombardovaný Bělorusy.
Do této doby se jednalo o téměř „ses- ve čtyřhodinové frontě získaly lístky na
terské oblasti“. Toto kamarádství ale vlak do Prahy přes Varšavu a odtud do
začátkem března definitivně skončilo Zichovce.
příletem raket na Žitomir. V tomto čase se
Jsou v bezpečí a nyní podle jejich slov
rodina bez otce 14 dní ukrývala ve sklepě žijí v ráji. Vzpomínají na svůj domov, kde
ve vlhku a chladu s omezeným příjmem jim na stole ještě stojí „jolka“. Každý den
potravin. Sirény houkaly tak často, že se s obavami sledují televizní noviny a přejí
nevyplatilo ani vycházet.
si jako celý svět, aby byl konec války.
Otec této rodiny pracoval v České
Ženy se zapojily do pracovního procesu.
republice ve firmě Linet. Jelikož mu Jedna z nich dojížděla do Základní školy
jeho důstojnost nedovolila zůstat u nás v Kvílicích učit ukrajinské děti, mezi nimi
a zpovzdálí pozorovat, jak jeho město i ty své. Děti se zapojily do kolektivu a už
dobývají „sousedé“, zařídil výměnu svého umí celkem obstojně česky. Dokonce náš
pobytu za pobyt jeho rodiny u nás. Odjel fotbalový tým získal posilu.
domů do Žitomiru a jeho rodina našla
Nyní se část rodiny po třech měsících
útočiště na Zichovci u rodiny Husákových. pobytu u nás chystá zpět domů za zbytCesta to nebyla jednoduchá. Ženy kem rodiny. Nebude to pro ně jednos dětmi se trmácely s kufry osm hodin duchý návrat. Jedno je však jisté, nikdy
pěšky, aby přešly na polské území. Zde na Zichovec nezapomenou.
JV ■

2. Nadměrný hluk – nejen v neděli jsem
ohleduplný k sousedům a pokud je to
možné snažím se jim nezkazit ráno nebo
čas oběda, případně jim to oznámím
a domluvíme se.
3. Venkovní oslavy a akce – vyvaruji
se hlučných oslav v hodinách nočního klidu (po 22 hod), které by mohly
rušit mé sousedy. Budu ohleduplný
a případně oznámím naši plánovanou
akci nejbližším sousedům v doslechu.
4. Venčení psů – v obci mám svého
miláčka vždy pod kontrolou a uklízím
po něm. Nenechám ho celou noc venku
štěkat, ať se on i sousedé dobře vyspí.
5. Třídění odpadu – jsem moderní
a nezapomínám na přírodu, třídím
podle pravidel z letáčku vydaného obcí,
který je umístěn i na sběrném dvoře
a obecním webu.
6. Skládky a nepořádek - odpad likviduji legálně a vždy po sobě uklízím, aby
nám procházku nekazily odpadky na
zemi nebo skládka v lese.
7. Pravidla pro zavážení kompostárny
– vím, že je určená jen pro biologický
odpad ze zahrádky - listí, tráva a drobné větvičky (větší větve tam nevozím
a raději je štěpkuji). Snažím se zavážet
tak, aby tam zbylo místo pro ostatní.

Foto Ivan Husák

Zpráva o průběhu schvalování územního
plánu Obce Žerotín
V roce 2018 jsme iniciovali změnu
územního plánu Obce Žerotín, a to zejména kvůli vybudování pietního místa „Slza“
za obcí, nového rybníka na Samotínském
potoce, dále kvůli formálnímu narovnání
charakteru pozemků pod naším hřištěm
a zařazení pozemku (stávající deponie)
do zastavitelného území Obce Žerotín.
Po čtyřech letech práce, jednání, vyjadřování, průzkumů a doplňování požadavků

ze strany Žerotína, se 8. června dospělo
k Veřejnému projednání zcela nového
Územního plánu, který představil jeho
tvůrce Ing. Václav Jetel.
K navrhovaným změnám nebyly
vzneseny žádné zásadní připomínky,
což znamená, že po uplynutí zákonných
lhůt vstoupí v druhé polovině letošního
roku v platnost.
■
Text Ivan Husák

8. Rychlost jízdy – při projíždění obcí
dodržuji povolenou maximální rychlost a neohrožuji rychlou jízdou zdraví
chodců a hlavně našich dětí.
9. Znečištění obecní silnice – vždy se
snažím minimálně znečišťovat společné komunikace (například si dávám
pozor při mytí auta, sekání trávy nebo
při vjezdu se svým stavebním nebo
zemědělským strojem). Když chodník
nebo vozovku znečistím, tak zajistím
co nejdříve nápravu.
10. Topení v kotlích na tuhá paliva
– snažím se ve svém kotli topit tak,
abych neudusil své spoluobčany. Stejně tak si dávám pozor, když pálím listí
nebo používám chemické postřiky.
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Vítání občánků 2022
Letošní vítání občánků proběhlo v sálu Rodinného pivovaru
Zichovec v opravdu hojném počtu. Rekordní počet vítaných dětí,
kterých bylo dvanáct z osmnácti pozvaných, se zapíše do Kroniky
obce jako zatím nejpočetnější.
Dvě maminky toho času v očekávání na příchod druhého potomka, pan starosta se zastupitelkou paní Lenkou Kratochvílovou
navštívili doma osobně. Přivítali je v naší obci a předali jejich
dětem pamětní listy a medaile.
Samotné vítání probíhalo v příjemné atmosféře za účasti rodin
a několika hostů. V první řadě to byla Mateřská škola ze Zichovce,
která pod vedením paní ředitelky Hanky Šimonovské předvedla
parádní vystoupení. Děti v kostýmech mravenečků nám pěkně
zazpívaly a zatančily.
Po úvodním slovu pana starosty Romana Vorlíčka byla druhým
hostem sudička, která nám všem vysvětlila původ jmen našich
vítaných dětí a také nám něco řekla o povaze a charakteru dětí
podle data narození. U kolébky dala dětem do vínku hlavně pracovitost, tak se za pár let máme na co těšit.
Pan starosta předal pár zkušeností z vlastní výchovy a vtipně
glosoval trnitou cestu rodiče ve výchově svého potomka od miminka do jeho dospělosti.
Celý ceremoniál nám obrazově zdokumentoval pan Ladislav
Šeiner a jeho fotografie najdete na stránkách obce.
■
Text Jitka Vorlíčková, foto Láďa Šeiner a rodiná alba

4

www.zichovec.cz

společnost

Zichovecký zpravodaj / jaro 2022

5

mateřská škola

Náš čas je plný
her a objevů
Dobrý den všem v Zichovci. Je tu další číslo
zpravodaje a my vás chceme informovat
o všem, co jsme v naší školce zažili a co vše
nás čeká do konce školního roku.
Po vánočních prázdninách jsme přivítali
do našeho kolektivu tři nové děti a pustili
jsme se společně do práce.
Hned v prvním týdnu nového roku jsme
měli možnost dozvědět se něco o vesmíru díky výukovému programu „Planetárium“. Program byl přizpůsoben věku
předškolních dětí a formou pohádky „Cesta zvířátek do vesmíru“ se blíže seznámily
s planetami a hvězdami.
V únoru nás opět navštívila logopedka
Mgr. Homolková a po roce provedla
screening vývoje řeči u dětí. V případě
zjištění logopedických vad řeči doporučila
návštěvu v ambulanci. S paní logopedkou
máme výbornou spolupráci a těšíme se na
její další návštěvu v naší školce.
Jako každý rok jsme i letos 23. února
uspořádali bezva karneval. Děti se na
dopoledne plné her, tancování a zábavy
proměnily a najednou byla školka plná
princezen, objevil se semafor, Spiderman,
indián, piráti, kuchařka, vodník, medvídek, motýlí víla, čarodějnice atd.
Konečně se rozvolnila covidová opatření
a my jsme se mohli po dvou letech opět
podívat do prvních tříd v Panenském
Týnci a v Kvílicích. Předškoláci tak zhlédli, jak vypadá výuka a co se budou muset
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v první třídě naučit. Děkujeme tímto veMezi pokusy vlastně patří i pečení
dení a vyučujícím obou ZŠ, že nám tuto housek nebo vánočky, kdy se děti seznáminávštěvu umožnili a těšíme se na další bez- ly nejen s potřebnými surovinami, ale
vadnou spolupráci.
také s celým procesem od přípravy až
Krásnou a přínosnou spolupráci máme po konečný výrobek. A to je potom beztaké se studenty gymnázia ve Slaném. Ti va uvařit čaj nebo kakao a vychutnat si
nás navštívili 17. března a nejen, že nám vlastnoručně upečený výrobek.
předvedli spoustu zajímavých pokusů, ale
Po celý rok seznamujeme děti podle
všechny nám také vysvětlili. Děti byly z pro- ročních období s přírodou, povídáme
gramu nadšené a výborně spolupracovaly. si o její důležitosti pro život člověka,
Nové poznatky a objevy uskutečňujeme o změnách v přírodě, o druzích živočichů,
společně s dětmi ve školce. Například kteří nás obklopují. Proto jsme objednali
pokus, jak se získává sůl z vody, práce „motýlí sadu“, abychom mohli všichni sles mikroskopem a lupou.
dovat vývoj malinkatých housenek, jak

zprávičky ze školičky
rostou a jak se v určité fázi vývoje omotají
vláknem a změní se v kuklu. Potom jsme
jen čekali na den, kdy se z kukel vylíhnou
nádherní motýli druhu „babočka bodláková“ a mohli jsme je vypustit do přírody.
Před velikonočními svátky 6. dubna jsme
navštívili divadelní představení v Lounech
„Jak skřítek zachránil barvičky“. Bylo to
veselé představení plné písniček.
Během měsíce dubna proběhly zápisy
do 1. třídy ZŠ. Z naší mateřské školy
v letošním roce do ZŠ nastoupí tři děti.
Zápis nových dětí do MŠ bývá každý
rok od 2. do 16. května. V naší MŠ proběhl
4. května. Máme velkou radost, že se hlásí
každý rok nové děti. Poprvé od založení MŠ
nemůžeme bohužel z kapacitních důvodů
přijmout všechny děti, které se k nám hlásí.
V září 2017, kdy jsme provoz zahájili bylo
zapsáno 7 dětí a postupem času jsme naplnili školku do plné kapacity 20 míst a pro
zvýšený zájem jsme v roce 2020 zažádali
o navýšení kapacity na 23 míst.

Hned druhý den ve čtvrtek 5. května slavnostně rozloučíme tradičním šerpojsme oslavili „Den maminek“. Děti se váním na školáky. Tomu bude předcházet
svými maminkami prožily krásné tvořivé od 16. hodin program, který již nyní
odpoledne, kdy společně ozdobily slaměný s dětmi připravujeme.
věnec zelenými větvičkami a různými
Konečně také můžeme uskutečnit
doplňky (makovice, dřívka, mušle, vajíčka, dlouho plánovaný školní výlet 23. června,
keramika atd.). Se vším rády pomohly a to projít Ježíškovu cestu na Božím Daru.
pracovnice DDM „Ostrov“, kterým moc Celou trasu budeme plnit a zodpovídat
děkujeme za jejich ochotu a vstřícnost.
různé úkoly. Na tento výlet pojedeme
Na pozvání ZŠ Kvílice jsme se dne společně s MŠ Královice.
18. května zúčastnili s dětmi dopoledního
K ukončení celého školního roku se jako
programu „Cesta lesem“, kde jsme zdo- každý rok sejdeme při opékání buřtů.
lávali vědomostní a sportovní úkoly.
Je až neuvěřitelné, jak čas rychle utíká
Od 23. května každé pondělí dojíždíme a sotva školní rok začne, pomalu se s ním
na kurz plavání do bazénu v Lounech.
loučíme. Některé děti odchodem z mateřDen dětí 1. června patřil výukovému pro- ské školy do základní nastupují další
gramu o dopravě „Autobus Otakárek“ a po důležitou životní etapu a jiné děti do školky
programu byly pro děti připraveny různé přicházejí, učí se novým věcem v kolektivu
hry a soutěže. Každé dítě bylo odměněno mimo rodinu a získávají nové kamarády.
nějakým dárečkem.
Všem Vám a Vašim rodinám za sebe
Celý rok se naši předškoláci pilně a celý kolektiv MŠ přeji pevné zdraví, samé
připravovali na zdárný vstup na základ- pohodové dny a krásné léto.
■
ní školu. V pondělí 27. června se s nimi
Text Hana Šimonovská, ředitelka MŠ

Foto Jana Husáková
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Dětský den
První červnovou neděli dopoledne
se rodiče s dětmi sešli na horním
hřišti, aby všichni společně oslavili
dětský den.
Počasí nám přálo, a tak si děti mohly užít
celkem deset stanovišť, kde je čekaly různé
úkoly – překážková dráha, cyklistická stezka, chození na chůdách, skákání v pytli,
procvičování paměti, poznávání rostlin,
skládání puzzle, ale i střelba vzduchovkou
a lukem nebo zrcadlové kreslení. Ve volné
chvíli si mohly zadovádět na velké nafukovací klouzačce nebo pozorovat slunce
speciálním dalekohledem.
Po skončení soutěžního klání dostaly
děti balíčky s odměnami. Pak už dětem
vyhládlo, a tak se zapálil oheň a mohly si
opéct buřty.
Celé dění krásně zdokumentoval Láďa
Šeiner a skvěle moderoval Petr Pivoňka.
Velké díky patří nejen jim, ale i všem, kteří
se starali o jednotlivá stanoviště, Aničce
Kejhové za zajištění a zafinancování nafukovací klouzačky, Markovi Streicherovi
za dalekohled, manželům Širmerovým
za ohniště a dřevo, manželům Husákovým za zajištění posezení, obci Zichovec za finanční prostředky na odměny
a občerstvení, a hlavně všem dětem za
hojnou účast. ■
Text Jana Macková, foto Láďa Šeiner
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Memoriál Ladislava Nodla 2022
14. května se v Rodinném pivovaru Zichovec opět sešli členové Asociace kuchařů
a cukrářů ČR, aby zavzpomínali na šéfkuchaře Ladislava Nodla.
Pro připomenutí – Ladislav Nodl žil
v Zichovci 33 let, významně ovlivnil náš
vztah ke gastronomii a stál také duchem
za založením místního pivovaru. Vzhledem k jeho nevšední laskavosti, lidskosti
a dnes už téměř nevídané ochotě se dělit
o poznatky z bohaté kuchařské praxe,
jsme se rozhodli na jeho památku posbírat
a trvale vystavit dokumenty a milníky jeho
života a 23. října 2014 otevřeli v prostorách

Na této stránce: V poledne se všichni sešli u památníku
Ladislava Nodla a společně na něj vzpomínali, mluvili
o budoucnosti Asociace kuchařů a cukrářů, se kterou byl
pan Nodl těsně spjat. Za Asociaci kuchařů a cukrářů
promluvil její prezident Miroslav Kubec, manažer Asociace
Tomáš Popp, Lukáš Uher, místopředseda severočeské
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pivovaru a restaurace v Zichovci Salonek
Ladislava Nodla. V srpnu 2018, deset let po
jeho úmrtí, zde byla také odhalena mramorová stéla „Jablko pro Ladislava Nodla“.
S myšlenkou pořádat v Zichovci vzpomínkové gastronomické akce přišel v roce 2015
Lukáš Uher, vedoucí severočeské pobočky
AKC a od té doby se zde pravidelně potkávají kuchaři z celé České republiky, vzpomí-

pobočky AKC a za pivovar Zichovec krátce na Ladislava
Nodla zavzpomínal také Radek Kuliha, šéfkuchař
a provozovatel místní restaurace, který s ním spolupracoval a učil se od něj téměř 10 let.

Na str. 11: Soutěžní menu přijeli do Zichovce ochutnat
i gurmáni a známé osobnosti – Jan a Blanka Pirkovi,

nají na kolegu, předávají si zkušenosti
a poměřují síly v různých soutěžích.
Letošní ročník byl navíc okořeněn tréninkem na nejprestižnější mezinárodní
soutěž Světové asociace kuchařů (WACS)
Global Chefs Challenge, která se po dvouletém odkladu koná v Abu Dhabi. Je to soutěž
pro šéfkuchaře z celého světa a účastní se
jí vždy zástupce z každé země, která postoupila do finále, a to v kategorii junior
a dospělý, přičemž Česká republika má
zástupce v obou kategoriích. Dospělých
soutěžilo 20 z 20 států světa a v juniorské kategorii bojovalo 10 šéfkuchařů.
I ti si museli své místo vybojovat v semi-

Zlata Adamovská a Petr Štěpánek a Zbyněk a Naďa
Frolíkovi. Vojta Petržela, který bude reprezentovat ČR
v Abu Dhabi je třetí zprava.
Vojta Petržela (druhý zprava) se stal 4. nejlepším kuchařem
na světě, k bronzu mu chybělo jen 5 bodů, gratulujeme!
Lepší byli pouze kuchaři z Norska, Itálie a Švédska.
à

společnost

finálových kolech. Za ty Českou republiku být jako hlavní surovina halibut, hlavní
reprezentoval Vojtěch Petržela, kuchař chod musí obsahovat telecí maso a deroku 2021 a vítěz Světového poháru v Lu- zert čokoládu a čaj. Ochutnávali jsme
cembursku v carvingu (vyřezávání různých toto menu: Předkrm – Halibut v ovčím
tvarů do ovoce a zeleniny).
mléce, kapusta se špekem, omáčka s berVojta si svoji účast vybojoval v evropském gamotem, kaviár, okurka; Hlavní chod –
kole soutěže v italském Rimini a dostal – Telecí svíčková s třešněmi, telecí krk s rose tak mezi 10 nejúspěšnějších kuchařů zinkami v kyselém jablku s bezem, koláček
z celého světa! Na soutěži v Abu Dhabi, z topinamburu, hub a pórku se svatojánkterá probíhala od 30. května do 2. června skými ořechy, smržová omáčka s telecím
si Vojtěch Petržela zasloužil 4. místo a to brzlíkem a Dezert – Mléčná čokoláda
mu k bronzu chybělo jen 5 bodů.
46 %, rakytník, černý čaj a mandarinka.
Vojta Petržela tady musel za tři hodiny Měli jsme možnost soutěžní menu ochutuvařit tříchodové soutěžní menu pro 4 oso- nat a všichni jsme se shodli na tom, že bylo
by. Podmínkou bylo, že v předkrmu musí vynikající.  ■
Text a foto Ivan Husák

Švédský král Karel XVI. Gustav dostal darem pivo ze Zichovce
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, poslankyně a předsedkyně TOP 09,
paní Markéta Pekarová Adamová se zúčastnila
audience u krále Švédského království.
Král se živě zajímal o situaci uprchlíků z Ukrajiny a vyjádřil obdiv
nad velkorysostí Čechů, kteří jim v nouzi pomáhají.
Panu králi paní Pekarová předala dar, který údajně skutečně
ocení – české lokální potraviny, včetně pardubických perníčků
nebo jejího oblíbeného piva Zichovec.“
Zdroj Facebook Markéta Pekarová Adamová

Sbírka na Ukrajinu

Obec Zichovec pomohla finanční sbírkou a díky vám všem
jsme na konto SOS Ukrajina – organizace Člověk v tísni zaslali
celkovou částku 19 500 Kč.
Děkujeme všem občanům a společně doufejme v brzký konec
války na Ukrajině.			
Roman Vorlíček ■
Zichovecký zpravodaj / jaro 2022
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O rybářském spolku
Zichovec se rozrůstá, přibývají noví sousedé a pochopitelně s tím se rozrůstá
i rybářský spolek. Rádi bychom na tomto místě upřesnili pravidla pro členy spolku
a vysvětlili možná pro někoho nejasné informace, které občas vedou k nedorozumění.
Nejsme tajný spolek ani klub privilegovaných.
Zichovecký rybník je majetkem obce Využívání rybářské bašty podléhá zastua rybářský spolek má rybník již od svého pitelstvem schválenému řádu.
vzniku v r. 2001 svěřený k využívání pro
O dlouholeté péči o rybník a rybí osádku
sportovní rybolov. Současně ale rybářský svědčí krásné úlovky zdravých ryb. Řada
spolek za obec zajišťuje údržbu nejen z nich má stáří kolem 10 let, ale pár kusů
běžnou (estetickou), ale i údržbu, která se blíží i 20 rokům. Proto se také povovyplývá ze zákona o vodních dílech. Peníze lenky vydávají pouze občanům Zichovce
vybrané na povolenkách jsou využívané pro a pochopitelně je spolek opatrný s přijetím
udržení rozmanitého zarybnění, k pokrytí každého nového člena. I když je možné
nákladů na sezónní krmení ryb a nezbyt- si vzít omezený počet ryb ke konzumaci,
nou údržbu technického vybavení (hráz, většinu ryb vracíme zpět, právě proto, že
kaberna, rybářská bašta, můstek atd.). za každou rybou je spousta práce a péče.
Ve správě má spolek i rybářskou baštu, „Nerybáři“ asi těžko pochopí, ale je radost,
která slouží pro všechny občany obce. když můžete opakovaně chytit stejnou rybu

– vidět, jak přibrala, prosperuje a stává se
z ní trofejní kus – to žádná večeře nenahradí.
Chceme mít jistotu, že nový člen se bude
k rybám chovat podobně, jinak než na svazových vodách, kde je pořád často rybolov
spíše způsobem, jak zajistit levně večeři.
Rybník také není příliš velký, vzhledem
ke snaze zachovat břehy přirozené a zarostlé. Počet lovných míst je tedy omezený.
Chceme, aby rybník zůstal klidným místem
k odpočinku a relaxu i pro „nerybáře“.
Proto není možné, aby počet vydaných
povolenek neměl žádný limit. Zkrátka
rybník je pro zakládající členy rybářského
spolku srdeční záležitost, a proto prosíme
o pochopení a akceptování těchto pravidel.
Konkrétní pravidla jsou uvedena na obecních stránkách, v rybářském řádu a také
souvisejícím řádu rybářské bašty v sekci
Aktuality/Spolky.   
■
Text Štěpán Vachek, foto

Ekologické projekty v katastru obce Zichovec

Opatření na zadržení vody a revitalizace krajiny v okolí Zichovce.

Věřím, že každý z nás už zaznamenal, že
počasí i krajina, tak jak jí pamatujeme ze
svého dětství, je jiná... Neplatí staré pranostiky nebo vzpomínáme kolik jsme tehdy
běžně vídali různých rostlin či zvěře.

Je opravdu nejvyšší čas něco změnit. zadržet ji v krajině, zpomalit její odtok.
A tu změnu nezařídí politici a stát. Je to Voda fatálně ovlivňuje celý ekosystém
o změně chování každého z nás, podpoře naší krajiny. Vazby v ekosystému se vyaktivit, které nejsou finančně ziskové víjely miliony let a člověku se podařilo
a také o postoji místních samospráv.
svou činností za pár desetiletí tyto vazby
Většina států a jejich státní správa narušit natolik, že to připomíná dominový
Člověk své životní prostředí měnil od připravuje programy na podporu ochrany efekt. Je třeba intenzivně pomáhat vrátit
počátku, intenzita změn exponenciálně přírody, její fauny a flóry včetně nezbyt- krajině přirozené funkce, obnovit vazby
roste s počtem obyvatel planety a dopady né ochrany vodních zdrojů. Voda je totiž zpřetrhané zaoráním mezí, vykácením
změn nejsou určitě pozitivní. V médiích základ – tak jak ve vodě život začal, tak remízků, drenáží mokřadů, zapuštěním
Fotoapod.
V. V. Kýzl
je téma akcelerace negativních dopadů s vodou může také i skončit.
potoků do betonových kanálů
naší činnosti na denním pořádku. Vřele
Území České republiky je ohledně vody
A tyto projekty lze realizovat s poddoporučuji zhlédnout na webu video – Da- závislé téměř jen na vodních srážkách. porou státu a příslušných agentur
vid Attenborough – Život na naší planetě, Množství srážkové vody se sice zase tak jedině s podmínkou, že najdou podporu
kde je alarmující situace nevědecky a lid- dramaticky nesnižuje, ale přibývají ex- vlastníků pozemků a obyvatelů obcí.
sky zdokumentována na životním příběhu trémy – rychlé lijáky a dlouhá období bez
I v poměrně malém Zichovci je nemálo taslavného přírodovědce.
srážek. S vodou je proto třeba hospodařit, kových příležitostí – i zde máme místa, kde
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sport, hobby a příroda
se voda ještě spontánně objevuje uprostřed
Chystá se změna územního plánu a zá- opatření. Tato opatření po souhlasu zastupipole, potok, co by nemusel téct jako podle měr je pokusit se úpravou vlastnických telstva obce jako vlastníka pozemků mohou
pravítka, místa, která lze nechat přirozeně vztahů dotčených pozemků biokoridor být dále rozpracována a připravena jako
zarostlá. Každá tůň, každý remízek či vybudovat v místě současného prameniště, podklady pro realizaci v rámci poměrně
strom navíc se počítá a umožní ptactvu, kde by se vhodně vyřešilo i zadržování vody rozsáhlých plánovaných dotací v této oblasti.
obojživelníkům a drobným živočichům za- formou hrázky s tůní včetně osázení tohoto Je třeba zdůraznit, že současný souhlas je
chovat klidné životní prostředí.
pásu stromy a keři. Právě zde bude potřeba nezávazný a slouží spíše k výměně a nalezení
Jedním ze starších záměrů bylo vybu- podpory vlastníků pozemků a najít shodu. souladu záměrů obce s těmito programy.
dování biokoridoru v prostoru pole mezi
Obec byla na jaře kontaktována proMezi navržená opatření patří – hrázka
chatičkami a silnicí vedoucí do Samotína. jekční kanceláří Sweco Hydroprojekt a.s., v místě pod kompostárnou, obnova tůně
Nyní se ozval Krajský pozemkový úřad která byla pověřena MŽP ČR připravit pod zahrádkami v Samotíně, renatus nabídkou zpracovat projekt s příslibem „Studii odtokových poměrů v povodí Bakov- race koryta Zichoveckého potoka podél
velmi pravděpodobné dotace na reali- ského potoka – území Slánsko-Velvarsko“, chatiček i pod hrází rybníka, zatravněné
zaci. Tento návrh je však již poměrně kam patří povodím i Zichovecký potok. pásy a hrázky v místech rizika eroze na
zastaralý, navržená pozice neumožňuje K dispozici je podrobný průzkum odtoku svazích obdělávané půdy podél potoka
pořešit zároveň i vyřešení blízkého vody v našem okolí včetně vytipování rizi- směrem k Hořešovičkám, usazovací tůň
místa vyvěrání vody, které znemožňuje kových míst z pohledu eroze při nára- na přítoku do rybníka i dokonce odbahnění
obdělávání půdy. Proto byla také po zových lijácích a návrhy na zadržení vody. rybníka. Návrhy budou zakresleny v plánu.
představení tohoto projektu zastupitelNa obchůzce obcí jsme projektantovi Každý návrh má specifické podmínky
stvu obce a ostatním zájemcům z řad ukázali několik dalších námětů a po jejich a jiný rozsah povolení či pozemkových
občanů tato nabídka odmítnuta.
odborném posouzení je doplnili na seznam úprav, příprava a schválení proběhne vždy
s náležitou diskuzí v rámci obce.
Se změnou územního plánu a pomocí
příslušných dotačních titulů se snad
podaří většinu těchto projektů realizovat.
Klíčový bude postoj zastupitelstva obce
a vlastníků dotčených pozemků. Věříme
a těšíme se na podporu každého z vás. ■
Text Štěpán Vachek

Rybáři závodili
Už 8. ročník rybářského maratonu
Z24 je za námi. Co funguje, není
třeba měnit – termín, pravidla,
vlastně i účast téměř stejná.
Co bylo pro mě osobně na tomto
ročníku jiné, že už rybařilo víc
rybářského „potěru“ – mladých
soupeřů a budoucích nástupců
sportovních zichoveckých rybářů.
Nakonec i vítězství Adama Sommera
a Ondry Beznosky svědčí o tom, že mládež
už něco umí a možná by nás starší i něco
naučila. Letošní ročník byl na úlovky nadstandardní – statistika ukazuje rekordní
celkovou váhu ulovených ryb – 443 kg!
Vítězové nalovili 142 kg, druzí v pořadí
Václav a Sofie Vágnerovi 117 kg a Roman
Vorlíček s Václavem Hynkem 109,7 kg.
Akce se vydařila – občasné dusno
úspěšně zkrotila zichovecká jedenáctka
a rybářská bašta od večera do rána sloužila
jako rybářská mateřská školka. Jirka Mejzr
za neustálé vyprošťování kaprů ve vázkách
a brodění ve vodě byl také v noci odměněn
amurem kolem 11 kg. No a vítězové po
vyhlášení cen podle loni zavedeného rituálu skončili za odměnu v rybníku. Už teď
se těšíme na další ročník!
■
Text Štěpán Vachek, foto Roman Vorlíček
Zichovecký zpravodaj / jaro 2022
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obec

Posekáno,
uklizeno,
roztříděno…
Stačí si jen pomyslet, že by se mohlo
něco někde posekat nebo uklidit
a okamžitě uslyšíte od naší nové posily
na údržbu obecního majetku Pavla
Rohly jednoznačné hlášení „Hotovo!“.
Vyzkoušejte si to sami, stačí si jen pomyslet a další den bude jistě vše tak jak
má být, (ale pro jistotu nám to raději
napište do sms).
Pavle děkujeme!

Co nám to stojí u čističky a proč?
Jak jste si jistě všichni všimli za naší čističkou odpadních vod od února tohoto roku
stojí kontejner a jakési zařízení. Jedná se o jednoduchou technologii, která by nám
měla přinést značné úspory při likvidaci kalů.
Princip je jednoduchý, čerpadlo vysaje
z naší ČOV vzniklé kaly, které při vysávání
zahustí a umístí se do odvodňovacího kontejneru. V tomto kontejneru se zahuštěné
kaly dále více odvodní a postupně vysuší.
Následně je provozovatel této technologie
firma VODA.CZ odsaje a odveze k likvidaci.
Díky této technologii obec za rok ušetří
50 – 100 tisíc korun. Celý systém nyní testujeme a vyhodnocujeme.

Pokud by se nám provoz vyplatil, a díky
úspoře by se nám snížily náklady, které
aktuálně dotujeme a nepřevádíme je na
naše občany, pak se pokusíme celou technologii schovat např. výsadbou keřů nebo
vybudováním přístřešku podobného jako
jsme realizovali u kontejnerů na komunální odpad apod. Více a detailněji se o tom
dozvíte na zářijové veřejné schůzi.
■
Text a foto Roman Vorlíček

Jarní brigáda

Děkujeme všem, kdo se podíleli
na úklidu obce při jarní brigádě.
Účastníků bylo hodně, což nás těší
a díky tomu se opět stihla udělat
spousta práce. Počasí bylo ideální,
a tak šlo vše rychle od ruky.
Těšíme se opět za rok.

Text a foto Roman Vorlíček

Jitka Vorlíčková

Foto V. V. Kýzl

Foto Jitka Vorlíčková
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Skotské horalské hry – pozvání

společnost

Vše vzniklo jako nápad party kamarádů během začátku pandemie. Nápad kamarádů, kterým chyběla možnost se setkat
s fanoušky všeho skotského, se sportovci, kteří mají chuť vyzkoušet své schopnosti v netradičních disciplínách a se všemi
ostatními, kteří si chtějí užít hezký den. Díky všem nadšencům, kteří se přijdou podívat, našim kamarádům, co nám
pomáhají, sponzorům a v neposlední řadě obci Zichovec a zastupitelům obce, Vás můžeme pozvat na již 3. ročník skotských
horalských her na Zichovci, které proběhnou tradičně první sobotu v září – 3. 9. 2022.
První ročník přilákal více než 450 lidí
z celého okolí, na druhý ročník přijelo
už více než 850 návštěvníků a sportovců,
z nichž největší dálku ujeli dva nadšení
bratři až z Polska. Doufáme, že se letos potkáme minimálně ve stejném počtu. Každá
akce má svůj limit, kdy se dá vše zvládat.
Vzhledem k tomu, že je pro nás prioritou
vše fungující na akci samotné, stejně tak
i klid a čistota v obci, je proto limit i do budoucích let nastavený na 1500 návštěvníků.
Letošní rok se můžete těšit na vystoupení čtyř kapel hrajících irskou a skotskou muziku, Malem Irish, Five Leaf Clover, Dick’O’Brass a na závěrečnou kapelu
večera Vintage Wine.
Co by to bylo za skotské hry bez
již známých těžkoatletických soutěží

(Highland games) a tak se budeme moci a skákací hrad a pro dospělé možnost se
těšit, jak na soutěže pro veřejnost (zde zúčastnit soutěže družstev v přetahování
za zmínku stojí vítězka loňského roku trojic a pivní štafety.
v kategorii ženy místní občanka Hedvika
Letošní rok bude na akci placený
Rebková), tak na soutěže profesionálů vstup s možností zakoupení vstupenek
z české národní ligy, kde jsou i dva v předprodeji přes FB stránky Skotskovce
členové spolku Skotskovec.
nebo přímo přes prodejní stránky.
V rámci soutěží národní ligy se bude
Cena vstupného na akci je 190 Kč
soutěžit v pěti disciplínách, v kategorii v předprodeji a 250 Kč na místě v den
Heavy-A se jedná o hod kladivem (7,25 kg), konání akce. Vstup pro děti, ZTP a ZTP/P
vrh kamenem (8 kg), hod závažím do dálky je zdarma.
(12,5 kg), nebude chybět ani královská disciplína hod kládou(cca 6 m 60-70 kg) a hod FB: https://www.facebook.com/skotskovec
závažím do výšky (25,5 kg).
Přímý odkaz na prodej:
Během celé akce bude i další dopro- https://goout.net/cs/listky/skotskevodný program pro děti a dospělé v rám- horalske-hry-2022/cupm/
ci skotských her samotných, k dispozici Termín akce: 3. 9. 2022 od 10 hodin ■
bude dále pro nejmenší dětský koutek
Text Jan Širmer

10 let Rodinného pivovaru Zichovec
29. září letošního roku oslaví Rodinný pivovar Zichovec deset let od svého otevření. V současné době se již v Zichovci pivo nevaří,
výroba byla v roce 2016 přesunuta do nově vybudovaného, většího pivovaru v Lounech. Celkem bylo vystaveno za těch deset let
37 600 hl piva. Z toho od roku 2016 v Lounech 32 900 hektolitrů. ■
Text a foto Ivan Husák
Zichovecký zpravodaj / jaro 2022
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Inzerce & info

Hynek Král | Zichovec 67 | www.hykra.cz | tel. 606 37 66 30

Kalendář akcí '22

Ahoooj!

26. 8. letní kino u pivovaru
3. 9. Skotské horalské dny
7. 9. veřejná schůze
10. 9. cyklotour
10. 9. Beerfest v Lounech
29. 10. Halloweenský ples
Sledujte kalendář akcí na stránkách
obce, zde najdete případné aktualizace. www.zichovec.cz
Foto Jan Husák

Začátek léta jsme se rozhodli si zpříjemnit
jednodenním vodáckým výletem.
Vybrali jsme si oblíbenou, druhou nejlépe tekoucí řeku v Čechách, řeku Ohři,
úsek z Karlových Varů do vesničky Dubiny. Řeku zvládne i vodák začátečník,
což představovala drtivá většina našeho
osazenstva. Odvážnější si půjčili kanoe,

početnější a opatrnější jeli raději v raftech. Ohři lemuje malebná příroda, trochu adrenalinu dodávají občasné lehké
peřejky a zábavné pro děti bylo i podjíždění
několika mostů. Na řece jsme nebyli sami
a mimo dalších vodáků nás obšťastňovali
kachny a kačeři. V kempu Hubertus jsme
si oddechli, občerstvili, ogrilovali něco na

I letos k nám přijde kominík

Vážení Zichovští a Samotínští! Letošní vymetání
komínů se uskuteční v sobotu

10. 9. 2022
Svůj zájem nahlaste nejpozději
do konce srpna
(včetně č.p. a počtu komínů)
Jiřině Koudelové,
č.p. 11, tel. 721 455 421,
nebo na e-mail
jiruleko@seznam.cz

16 www.zichovec.cz

Zichovecký zpravodaj
jaro 2022
Evidenční číslo MK ČR E 23616
Zpravodaj vychází 3-4 čísla/rok
v nákladu minimálně 150 ks
Tiskne Tiskárna Domanja v Praze 6
Datum vydání 20. června 2022
Redakce: šéfredaktorka – Jitka Vorlíčková/JV
grafička – Helena Hrabová
sport – Jiří Baňka
rybářský spolek – Štěpán Vachek
ekologie a odpady, ČOV-info – Pavel Rohla

zub a načerpali síly. Na cestě nás čekala
cvičná peřej Hubertus, kde největší výzvou
bylo netrefit se do vodáckých branek. Celý
výlet jsme si zpříjemnili společnou cestou
autobusem, což ocenily hlavně děti.
Příští rok si vodácký výlet určitě zopakujeme a doufáme, že ve stejném nebo
početnějším složení. Text Andrea Dvorná ■
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