ZICHOVECKÝ
ZPRAVODAJ

Vážení a milí občané,
dostává se Vám do rukou další vydání Zichoveckého zpravodaje. Více se věnuje oblasti hospodaření s odpady (změny v legislativě), přináší Vám
poprvé zajímavý rozhovor, nově bude také představovat kontakty na regionální ﬁrmy. Po dlouhých diskusích vydáváme „Desatero dobrých
sousedských vztahů“, které navazuje a zpřesňuje
v minulosti vydaný Etický kodex. Děkuji všem,
kteří se na vydávání tohoto občasníku podílejí
a přeji Vám příjemné čtení.
Po několika letech stavebního ruchu a budování základní infrastruktury jsme vstoupili do roku,
kterým nás již nebudou provázet bagry a všudypřítomný prach a bláto. Vodovod, kanalizace
i čistička fungují, silnice i chodníky jsou dokončené, plochy pro budoucí výstavbu zatravněné
a osázené. Ve srovnání
s okolními obcemi máme
dnes nepřehlédnutelný
náskok. Rozhodli jsme
se toho využít a oznamujeme Vám, že přihlásíme
naši obec opět do soutěže
„Vesnice roku“. Máme
za sebou již dvě účasti, poprvé jsme soutěžili
v roce 2009, tehdy jsme jako nováčci získali
„Diplom za harmonický rozvoj obce“ honorovaný 100 000 Kč. V následujícím roce potom „Fulínovu cenu“ za nejlepší květinovou
výzdobu obce a k tomu 50 000 Kč. Nevíme,
kolik se přihlásí do letošního ročníku obcí,
bývá jich obvykle 30-40 z každého kraje,
v každém případě máme dnes podstatně větší
šance získat nějaké vyšší ocenění a s tím i vyšší
ﬁnanční ohodnocení.
Vyhlašovatelem soutěže jsou Spolek pro
obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo
zemědělství ČR. Soutěž je organizována ve dvou
kolech, krajském a celostátním. Do celostátního
kola postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které bylo v krajském kole soutěže uděleno ocenění Zlatá stuha. Hodnocení bude probíhat od 2. 5. do 30. 6., někdy v tomto období nás
navštíví komise, která se vedle prohlídky obce
bude zajímat zejména o:
1. koncepční rozvojové dokumenty obce
2. společenský život
3. aktivity občanů
4. podnikání v zemědělství, o spolupráci obce se
zemědělským subjektem, o nezemědělské podnikání a rozvoj řemesel, o venkovskou turistika

5. péči o stavební fond, obraz vesnice a novou
výstavbu
6. občanskou vybavenost, inženýrské sítě, odpadové hospodářství, úspory energie
7. péči o veřejná prostranství, přírodní prvky
a zeleň v obci
8. péči o krajinu
9. připravované záměry a vize
10. informační technologie v obci
Veřejné prostory společně upravíme při
plánovaných brigádách (termíny upřesníme)
a Vás, vážení občané, chci nyní požádat o spolupráci – zejména v úpravách předzahrádek
a okolí Vašich domů, samozřejmě v rámci možností. Komise hodnotí obec jako celek, ale
i zdánlivé detaily mohou rozhodnout. Předem
Vám děkuji za ochotu a spolupráci.
Příklad – „Zelená stuha“ se každoročně uděluje obci, která koncepčně rozvíjí zeleň, pečuje
o dřeviny a veřejná prostranství a rozvíjí
místní venkovský charakter sídla. Hodnoceno je také pojetí veřejných zelených ploch
a zapojení dalších prvků pro plnění funkcí
odpočinku a setkávání veřejnosti, místně
odpovídající skladba zeleně a venkovský ráz.
Oceňovány jsou i snahy o revitalizaci navazující otevřené krajiny, výsadby tradičních stromořadí a obnova druhové skladby. Přitom
je kladen důraz na dlouhodobý a koncepční
pohled. Řada výše uvedených parametrů je
v Zichovci splněna a jsou připraveny další
projekty a záměry. Další oblastí, která byla
v minulých ročnících velmi kladně hodnocena, byla například práce s mládeží a společenský život v obci – „Bílá stuha“.

jaro 2015
www.zichovec.cz

Zastupitelstvo zasedalo letos již třikrát, vedle
běžných záležitostí jsme připravili a schválili velmi důležitý dokument pro budoucí rozvoj obce.
Jsou to nová pravidla (regulativ) pro výstavbu
rodinných domů v Zichovci. Chceme novým stavebníkům napovědět, navést je a nasměrovat tak,
aby bylo při nové výstavbě dosaženo optimálního
výsledku pro ně samé, ale i pro okolí. S regulativem seznámíme také stavební úřad ve Slaném,
který podle něj bude posuzovat jednotlivé projekty. Ještě se pracuje na graﬁckých úpravách
a po deﬁnitivním dokončení umístíme „Regulativ“ na obecní webové stránky. Pro Vaši představu
uvádím základní regulované parametry – soulad
s územním plánem, umístění stavby na pozemku, zastavěnost pozemku, podlažnost, výškové
osazení stavby, vjezd na pozemek, vnější obrys,
tvar a sklon střechy, výška objektu, fasáda, střecha, oplocení, vytápění, likvidace splaškových
a dešťových vod, garáže, altány a pergoly a stavby
pro chov domácího zvířectva. Garantem dodržování těchto pravidel bude stavební komise, kterou jsme Vám představili v minulém zpravodaji.
Vážení a milí občané, chci Vás pozvat na
III. Sjezd rodáků a přátel Zichovce, který jsme
naplánovali na neděli 28. 6. 2015. Připravili
jsme bohatý program a brzy vydáme informační
letáček, abyste mohli včas obeslat své příbuzné a známé. Děkuji Vám předem za pomoc při
prezentaci obce v soutěži Vesnice roku 2015
a děkuji také všem, kteří se iniciativně ujali
svých nových úkolů a pomáhají nezištně tvořit
prostředí pro spokojené a šťastné žití v Zichovci. Přeji Vám krásné jarní dny a hodně zdraví
a štěstí.
Ivan Husák, starosta obce

Práce na nové lávce u rybníka

Redakce
Mám za sebou první vydání zpravodaje, které jsem dávala dohromady
a chci poděkovat za vaše kladné reakce a chválu. Děkuji všem, kteří jste se
podíleli buď autorsky, graficky či zasláním fotografie do našeho zpravodaje. Jedná se o časově náročnou práci,
proto si toho vážím.
Jelikož se od minulého vydání událo
plno zajímavých akcí, pokusíme se je
opět i v tomto zpravodaji přiblížit.
Novinkou zpravodaje jsou rozhovory
se zajímavými lidmi. V tomto čísle mi
rozhovor poskytl Petr Koukal, který
u nás proslavil badminton.
Další novinkou jsou vizitky na
ověřené firmy z regionu. Firmy jsou
odzkoušené, seriózní a kdykoliv budete potřebovat kontakt, najdete ho
ve zpravodaji.
Pro příští vydání připravuji článek
o sochách vytesaných do kamenů
v Cikánském údolí. Prosím, zda máte
nějaké informace, napište mi, budu za
ně ráda (kdo vytesal, co představují
a důvod).
Přeji hezké chvíle při vašem čtení
a pokud máte náměty či fotografie,
které by mohly být zajímavým tématem
pro příště, pište prosím na e-mailovou
adresu vorlickovaj@seznam.cz.
Krásné jaro!
Jitka Vorlíčková, šéfredaktorka

Hořící kontejnery
Na konci minulého roku, před vánočními
svátky, se u nás v obci stala nemilá
událost. Do základů (koleček) nám
zřejmě vinou něčí nedbalosti shořely
celkem tři kontejnery.
Byly to dva černé – na směsný odpad
a jeden zelený na sklo. Pravděpodobnou
příčinou vzniklého požáru kontejnerů
bylo uložení žhavého popela, který při
povětrnostních podmínkách, které ten den
panovaly (silně foukalo), zřejmě zapálil
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Ukliďme Česko a „zmapujme to“
Obec Zichovec se v letošním roce připojila
do celorepublikové dobrovolnické akce
„Ukliďme Česko 2015“.
Dobrovolnická akce
"Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně
osvědčeného modelu
"Let's Do It!". Tento
typ úklidových akcí
již proběhl úspěšně
ve více jak stovce zemí světa, za účasti devíti milionů dobrovolníků. Loňský úspěšný ročník, který byl oceněn Ekologickým
Oskarem, nás motivoval k pořádání dalšího ročníku i u nás. Letošní úklid se uskuteční v sobotu 18. dubna 2015.
Cílem pro rok 2015 je nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více
černých skládek, ale i rozšířit povědomí
o této akci mezi širokou veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek a nepořádku kolem
nás v Zichovci.
Pokud byste se chtěli zapojit, přihlaste
se na webu nebo přímo u organizátora
místní akce Pavla Rohly. Stejně tak můžete nahlásit místo a druh nepořádku,
který by mohl být během této akce uklizen. Počet přihlášených dobrovolníků,
stejně jako další aktuality najdete na adrese www.uklidmecesko.cz.

obsah černého kontejneru. Oheň se poté
rozšířil i na sousední kontejnery.
Pan starosta Ivan Husák se snažil vše
uhasit hasicími přístroji, ale neúspěšně.
Pomohlo až větší množství vody, které na
místo dopravil pan Richtr, za což mu patří
velké díky. Naštěstí se kontejnery na plast
a na papír podařilo zachránit.
Žádáme občany, aby do kontejnerů
nikdy nesypali žhavý popel nebo nevhazovali jiné žhavé předměty, abychom
již nemuseli takový, doufejme ojedinělý,
případ požáru řešit sami nebo dokonce
za asistence hasičů a policie.
■

V souvislosti se zapojením naší obce
do akce „Ukliďme Česko 2015“ bychom
vás rádi ještě seznámili s projektem ZmapujTo, do kterého jsme se též přihlásili.
ZmapujTo, je aplikace určená pro obce,
jejich občany a návštěvníky, která výrazně usnadňuje hlášení různých závad či
nepořádku v obci.
Díky mobilní aplikaci a internetové
stránce www.zmapujto.cz má každý občan možnost jednoduchým a rychlým
způsobem upozornit obec na jakoukoli závadu, či zaslat podnět. Aplikace
umožňuje, aby občan odeslal fotografii
konkrétního problému a současně zaslal
i jeho přesnou polohu, případně komentář. Podněty jsou automaticky přiřazovány a zasílány místním samosprávám.
Hlášení jsou místním úřadům zasílána
anonymně. Více informací na webu
www.zmapujto.cz
■

Text: Pavel Rohla

Valentýnská past zabrala
V prvních únorových dnech si jistě
mnozí z vás všimli volně pobíhajícího
německého ovčáka. Pes běhal nejen v lese,
ale i v obci mezi domy. Po několika dnech
volného pohybu zvířete a množících se
obavách spoluobčanů bylo rozhodnuto
o jeho odchytu.
Pracovníci psího útulku Bouchalka
přijeli a nastražili masovou návnadu.
14. února 2015 se na několikátý pokus
úspěšně podařil odchyt tohoto tuláka,
kterého hlad donutil slupnout „dobrůtku“
a uvíznout v odchytové pasti. Jednalo se
o fenu německého ovčáka, stáří okolo dvou
let. Byla bez psí známky, tetování, mikročipu, ale naštěstí se těšila dobrému zdraví.
Jelikož byla socializovaná, bylo zřejmé, že
se buď zaběhla, nebo byla vyhoštěna svým
majitelem.
Dobrá zpráva je, že začátkem března
našla tato fenka, které v útulku dali jméno ENNY, svou novou rodinu a doufejme
i dobrý domov Oba texty a foto: Pavel Rohla ■

Proč vzniklo „Desatero sousedských vztahů“
Každý člověk se snaží postarat se
o sebe a svoji rodinu. Zabezpečit si klidný a spokojený život. Hledáme místo,
kde se budeme cítit dobře, kde se nám
bude líbit. Naše sociální potřeby nás
vedou k tomu, abychom našli nejen místo, ale především lidi, s kterými se nám
bude dobře žít. Jenže každý si představuje svůj život jinak, realizuje svoje sny
a potřeby s pocitem, že má nárok si to
tak zařídit a domnívá se, že by to ostatní
měli vždy pochopit a uznat.
Desatero sousedských vztahů navazuje na Etický kodex obce Zichovec ze
dne 29.9.2009 a vzniklo proto, abychom
si uchovali nejen klidné a hezké prostředí, ale i dobré sousedské vztahy. Protože
tady na Zichovci chceme společně spokojeně a šťastně žít.

Naschvály, bezohlednost, pomluvy,
nedodržování dohod je něco, co určitě
ze života dobře znáte, ale my věříme, že
tady můžeme spolu žít v klidu a férově.
Všichni.
Klade to nárok na každého z nás. Dodržovat Desatero a nehledat výjimky
pro sebe, když se mi to hodí. Udržet na
uzdě zlost a nespokojenost, když se to
nedaří dodržovat sousedovi. Přijít za
ním v klidu a domluvit se.
Je to něco, co může být v tomto světě
jedinečné. Není to jednoduchá cesta, ale
po zkušenostech z posledních let víme,
že na to máme, že můžeme zlepšit některé nedostatky a spokojeně vydechnout.
A říci sobě i druhým lidem. TADY JE
DOBŘE.
Vaši zastupitelé

Předložili jsme projekt a požádali
o dotaci dětského hřiště
Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás
informovat, že 16. 2. 2015 jsme podali
žádost o dotaci na rekonstrukci dětského
hřiště u koupaliště.
Kvalitní dětské hřiště s moderními prvky
má velký význam pro bezpečnou zábavu
našich dětí. Záměrem projektu je rekonstrukce a rozšíření stávajícího dětského
hřiště. Je navržena repase stávajících
a doplnění nových herních prvků v souladu
s potřebami a přáními dětí. V současné
době je na dětském hřišti závěsná houpačka se skluzavkou, vahadlové houpadlo
a sezení z kmenů.
20. ledna proběhla v salonku Zichoveckého pivovaru zvláštní pracovní porada
s dětmi z obce, kterým mají změny prospět.
Pan starosta Ivan Husák si s nimi povídal
a zajímal se, co by si na hřišti přály a proč.
Děti se pustily do vysvětlování a bylo zajímavé je sledovat, jak svoje názory a přání
obhajovaly. Pan starosta měl připravené
vytištěné návrhy herních prvků a videoprezentaci. Zjistil, že děti by si přály, aby na

hřišti byla lanovka, provazová prolézačka
„Supí hnízdo“, skluzavka zabudovaná do
břehu, kreslící tabule, pískoviště a pružinové houpadlo.
Bylo příjemné zaznamenat, že děti také
stály o to, aby na hřišti nechybělo posezení
pro rodiče a prarodiče. Děti nezapomněly
ani na odpadkové koše a ohniště na opékaní
buřtíků.
Na hřišti bude nutné provést odbagrování břehu a další terénní úpravy včetně
osazení herních prvků, akce bude realizována pouze v případě, pokud nám Ministerstvo pro místní rozvoj schválí dotaci.
Poděkování patří především ﬁrmám
SUNCAD s.r.o. a ACCON s.r.o., které
zpracovaly projekt, MÚ Slaný za vydání
„Územního souhlasu“ a to vše v rekordně
krátké době.
Na závěr bych jen chtěla popřát nám
všem, aby vše dobře dopadlo a mohli jsme
ještě na jaře začít s rekonstrukcí, kde jistě
rády pomohou i naše dětičky!
■
Lucie Rohlová, tajemnice obecního úřadu

Desatero dobrých
sousedských vztahů
1. Sekání trávy a řezání dřeva
– neprovádím v neděli a raději odpočívám nebo sportuji.
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 moahlyrušit 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 sběrovém 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.
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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Zpráva o provozu čističky odpadních vod
Na konci května letošního roku skončí
zkušební provoz naší čističky odpadních
vod a další provozování bude zcela ve
správě obce. Chtěl bych vám proto sdělit,
co stojí chod této čističky za celý rok 2015.
Celkové náklady na provoz jsou spočítány
ve výši cca 190 tisíc korun. Největší část
nákladů (cca 100 tisíc) představují povinné pravidelné revize technologií čističky
a přečerpávacích stanic, rozbory vod
a nutná administrace směrem k nadřízeným
orgánům (např. Ministerstvo životního
prostředí a Správa povodí). Další nemalou
částku představuje spotřeba elektrické energie a vývozy usazených kalů.
Rád bych vám objasnil, jak my občané
můžeme ovlivnit tyto náklady. U první
velké částky nákladů nemáme moc
možností ji snížit, ale zodpovědným chováním vůči vypouštěné vodě můžeme tyto
náklady stabilizovat. Jako příklad uvádím
výsledky první povinné revize ČOV
a přečerpávacích stanic. V ČOV byla silná
vrstva tuků usazená ve vrtuli míchadla,
kterou museli servisní technici odstranit.
U přečerpávací stanice na Samotíně nebyla nalezena žádná závada. Daleko horší
bylo zjištění, že u přečerpávací stanice Zichovec špatně pracovalo jedno čerpadlo.
Toto čerpadlo muselo být vyzvednuto

Sběrný dvůr

Text a foto: Bohumil Kolář

Text a foto: Pavel Rohla

možná, že si někteří z Vás všimli
skutečnosti, že náš sběrný dvůr sloužící
jako sběrné místo pro odkládání vybraných druhů odpadů jako např.
nebezpečné odpady, vyřazené elektro,
kovový odpad apod., již svou kapacitou
nepostačuje potřebám naší rozrůstající
se obce. V současné době jsem byl
dočasně nucen využít nejen oba dva krajní prostory bývalé hasičárny, ale taktéž
prostřední vnitřní prostor vyhrazený pro
autobusovou zastávku. Jelikož se zastupitelstvo obce tento problém rozhodlo
vyřešit, byl na únorovém zasedání
zastupitelstva obce odsouhlasen nákup
stodoly od paní Hladíkové z Hořešovic.
Stodola je umístěna cca 50 m přes silnici,
jihovýchodně od stávajícího sběrného
dvora.
Stodola projde nutnou rekonstrukcí, při
které bude zejména uvnitř zhotovena
betonová podlaha, budou vyměněna vstupní vrata a přibydou i nějaká okna apod.
Jelikož budeme vybavovat nový sběrný
dvůr, uskutečnili jsme spolu se starostou
Ing. Ivanem Husákem a zástupkyní naší
svozové ﬁrmy Marius Pedersen a.s., pí.
Šrotovou, dne 18. února 2015 exkurzi
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a rozmontováno. Po odkrytí bylo objeveno, že čerpadlo bylo ucpáno rozcupovanými zbytky hadrů na podlahu a také
jedněmi dámskými kalhotkami. Pro vaši
představu přidávám fotografie nálezu
z ucpaného čerpadla.
Při kontrole servisní technici vyčistili
čerpadlo bezplatně v rámci dobrých vztahů
a účtovali pouze paušální platbu za revizi.
Pokud se bude tato situace opakovat při
příští kontrole, bude vyčistění fakturováno
v plné výši.
Smutné je, že byly ukradeny kryty kontrolních světel na přečerpávácí stanici Zichovec a nyní i dva kryty na Samotíně. Nelze je
sehnat samostatně, ale pouze s LED diodami. Cena jednoho tohoto kontrolního světla
je cca 1200 Kč.
Další možností jak ušetřit peníze – náklady je nevylévat mastné zbytky po smažení
do kanalizace, neboť toto zvyšuje zatížení
ČOV, což se projeví ve větší spotřebě elektrické energie a zvýšené tvorbě kalů, které
se pak musí častěji vyvážet.
Prosím, zamysleme se každý nad tímto
sdělením a snažme se všichni udělat vše pro
to, aby naše obec v dalších letech nemusela
z těchto důvodů zvyšovat stočné.
■

do několika sběrných dvorů, u kterých
spol. Marius Pedersen a.s., pomáhala s
dotačními programy na výstavbu a s vybavováním těchto sběrných dvorů. Celkem jsme viděli tři sběrné dvory na území
obcí Toužetín, Peruc a Měcholupy. Každý
sběrný dvůr byl trochu jinak koncipován,
spojovalo je jen jediné – všechny byly
pořízeny s pomocí dotací a všechny byly
vzhledem k našim poměrům (velikost obce
a počet obyvatel) předimenzované. První
byl přístřešek s jednotlivými uzamykatelnými kójemi, druhý byl kontejnerového
typu, třetí byl převážně umístěn v garážích

a na dvoře bývalého zemědělského objektu. Snažili jsme si vzít od každého
typu sběrného dvora to nejlepší. Shodli
jsme se na tom, že i v současných prostorových podmínkách jsme vybudovali
plnohodnotný sběrný dvůr, který je již
dnes celkem dobře vybaven sběrnými
nádobami. Nemáme se rozhodně za co
stydět, zvláště s ohledem na to, že jsme
jedna z nejmenších obcí Středočeského
kraje. Jediným problémem je dnes nedostatek místa, který ovšem vyřešíme
přestěhováním do nově kupovaného
a rekonstruovaného objektu.
■

Odpady
skládky a tak se prvním krokem
stalo nynější omezení skládkování BRKO rostlinného původu.
Pokud se tímto krokem nepodaří
snížit podíl BRKO ukládaných ke
skládkování, bude dalším krokem
omezení skládkování BRKO
živočišného původu (zbytky z kuchyní, stravoven apod.). BRKO
živočišného původu bohužel nelze
ukládat na naši komunitní kompostárnu a tak by bylo nezbytné
předávat tento BRKO pomocí svozových ﬁrem na klasickou kompostárnu či bioplynovou stanici,
což by s sebou přineslo i nově
vzniklé náklady na odstranění tohoto druhu odpadu, které bychom
formou zvýšených poplatků za odpady platili my všichni. Díky naší
fungující komunitní kompostárně
nemusíme v současné době
využívat nabídek svozových ﬁrem
na přistavení a pravidelný vývoz
kontejnerů na BRKO. Žádám
tímto všechny spoluobčany, aby
pokud možno nevhazovali biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (listí, pohrabanou
trávu, uschlé domácí rostliny
• Můžete je odevzdat prodejci
apod.) do černých kontejnerů na
při koupi nového spotřebiče
směsný komunální odpad, ale aby
tento materiál využívali na svých
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
domácích kompostech či v komu• Využijte mobilních sběrných míst
nitní kompostárně.
– informujte se na obecních úřadech
Druhou změnou, kterou vyhláška
č.321/2014 Sb. přinesla, je
• Další možnosti pro odevzdání
povinnost obce zajistit celoročně
naleznete na www.elektrowin.cz
místa pro oddělené soustřeďování
odpadů nejen papíru, plastů,
skla, ale nově i kovů. Evropská
unie chce opět tímto krokem snížit
objem skládkovaných odpadů tím,
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
že se ze směsného komunálního
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
odpadu vyseparuje drobný kovový
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?
odpad, jako jsou např. hliníkové
plechovky, prázdné konzervy, náwww.elektrowin.cz
dobky od sprejů, hliníkové fólie
EW-bydleni-A4-tisk.indd 1
18.4.12 23:04 apod., který lze dále recyklovat.
V současné době již několik občanů naší
obce odevzdává ve sběrném dvoře prázdcím povinnost zajistit místa pro oddělené né plechovky a tímto bych chtěl požádat
S ohledem na níže uvedené změny bude
soustřeďování biologicky rozložitelného i všechny ostatní o třídění kovového odv nejbližší době vydána nová obecně
komunálního odpadu (dále jen „BRKO“), padu. Pro tuto komoditu jsou již nyní ve
závazná vyhláška o stanovení systému
minimálně pro biologické odpady ros- sběrném dvoře k dispozici šedé pytle, které
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
tlinného původu a to alespoň v období je možno stejně jako žluté pytle na plast
využívání a odstraňování komunálních
od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. a oranžové pytle na nápojové kartony zdarodpadů a nakládání se stavebním odpaTato povinnost je v naší obci splněna ma vyzvednout v otevírací době sběrného
dem na území obce Zichovec.
tím, že máme na svém území zavedený dvora nebo kdykoliv jindy po telefonické
Dne 1. ledna 2015 nabyla účinnosti systém komunitního kompostování ros- dohodě s p. Pavlem Rohlou. Samozřejmostí
vyhláška č.321/2014 o rozsahu a způsobu tlinných zbytků z údržby zeleně a zah- zůstává i možnost odložení většího kovozajištění odděleného soustřeďování složek rad. Záměrem Evropské unie je omezení vého odpadu (železného šrotu) ve sběrném
Text: Pavel Rohla ■
komunálního odpadu, která ukládá ob- BRKO ukládaných v současné době na dvoře.

Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Novinky v hospodaření s odpady
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Mistrovská plesová sezóna v Zichovci
V první březnovou sobotu se již potřetí
v Zichoveckém pivovaru konal Obecní
ples. Hrála osvědčená kapela Timbre
music, jako v minulých letech.
Součástí programu bylo i vystoupení tanečního páru, manželů Šerákových, mnohonásobných ﬁnalistů MČR ve standard-

ních tancích, vicemistrů ČR pro rok 2013 a
ﬁnalistů MS ve standardním tanci. Následovalo vystoupení sportovního klubu Silueta a předpůlnoční vystoupení Lounských
Buchtiček pod vedením Kateřiny Čechové.
Hostem plesu byl sympatický několikanásobný mistr ČR a dvojnásobný olympionik
v badmintonu Petr Koukal, který nebyl v Zi-

chovci poprvé. V minulosti se stal kmotrem
našeho sportovního sálu a můžu konstatovat, že badminton se u nás ujal.
Petr si zatančil, pomohl vylosovat hlavní
ceny tomboly, popovídal si se svými příznivci a pak mi ochotně odpověděl na několik
otázek.

Petr Koukal exkluzivně pro Zichovecký zpravodaj
Před pár lety u nás o badmintonu nikdo nemluvil, ani jsme neznali žádného významného
českého sportovce, který by nás reprezentoval.
Dokonce mě překvapila informace, že badminton patří mezi nejstarší sporty na světe. Petře,
jak jste vy přišel zrovna k badmintonu?

Jako u většiny „malých“ sportů vedla
moje cesta k tomuto sportu přes rodiče.
Táta hrál badminton celý život závodně
a já jsem s ním od malička objížděl jeho tréninky, turnaje, ligová utkání v Německu i
v ČR, apod. Postupně jsem začal také sám
“pinkat”, později trénovat a v posledních
letech snad i celkem obstojně hrát (smích).
Jak probíhá Váš běžný trénink?

Je to různé, záleží v jaké části sezóny se
právě nacházíme. Když je přípravná fáze, tak
z jedenácti tréninků týdně je pět kondičních
a mimo kurt. Když se naopak hrají turnaje,
tak jsou kondiční maximálně dva-tři a o to
víc času trávím na kurtu nácvikem různých
úderů, snažím se zrychlit svůj pohyb, zažít
si nové taktické varianty, apod.
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Nedávno jste byl v Birminghamu na All England
Open, jaké máte zážitky?

Je to náš největší a nejprestižnější turnaj,
obdobně jako Wimbledon pro tenisty. Už
samotná účast na tomto turnaji je velkým
zážitkem a ani letos to nebylo výjimkou.
Herně se mi bohužel příliš nedařilo, a proto
doufám, že příští rok se do Birminghamu
vrátím a vylepším to.
Trénujete v létě v zimě, máte čas na nějaké záliby?

Opravdu úplně minimálně. Ale o to více
se těším, až na to všechno budu mít čas po
skončení kariéry. Hodně si to představuji
a nemůžu se dočkat. Zrovna třeba návštěva
Zichovce je jedna z věcí, které bych rád dělal
častěji (okouzlující úsměv).
Slyšela jsem o STK pro chlapy. Co si přesně pod
tím mám představit?

STK PRO CHLAPY je projekt Nadačního
fondu Petra Koukala, který má za cíl udělat
z mužského zdraví společenské téma. V tuto
chvíli je to spíše společenské tabu a následek
toho je, že ročně mnoho chlapů přijde o život

jen proto, že se třeba
styděli dojít si k doktorovi. Já jsem svoje
onkologické onemocnění přežil jen díky
včasnému záchytu
a chci tuto osobní
zkušenost šířit dál.
U nás na Zichovci je badminton oblíbeným
sportem a občas pořádáme čtyřhry. Co byste
mi poradil z technického hlediska, abych taky
někdy vyhrála ?

Trénovat! (smích)
Kdy Vás opět uvidíme v Zichovci?

Doufám, že brzy. V květnu mi začíná
olympijská kvaliﬁkace do Rio de Janeira,
ale věřím, že ještě před prvním turnajem
v Číně si stihnu přijet odpočinout a zrelaxovat za svými přáteli z báječného Zichovce.
Děkuji za rozhovor a přeji vám mnoho úspěchů
v osobním i sportovním životě.
■
Text: Jitka Vorlíčková, foto: Láďa Šeiner a JV
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Masopustní radovánky
Letošní masopustní radovánky připadly na 21. únor.
V tento sobotní den se Zichovcem prošel masopustní průvod.

P

rogram začal ve 14 hodin u bývalé
hasičárny, kde se sešel slušný
počet pěkných a nápaditých masek.
Například „hroznové víno“, Křemílek
a Vochomůrka, babka bylinkářka, Pepa
kulička a ženich s nevěstou. V čele průvodu
jel Zichovecký expres, který sloužil také
jako pojízdný stánek s občerstvením.
Starosta obce Ivan Husák (alias Václav
Krkovička) zde nabízel výborné klobásky.
Nechyběla ani živá hudba, v podobě dua
D. Poláčka a p.Richtra na harmoniku.
Dominik Lomička program prokládal
zpěvem a hrou na kytaru. S několika
přestávkami k tanci průvod dojel až na
Samotín. Poté se všechny masky vrátily
zpět k pivovaru, kde se občerstvovaly do
večerních hodin. Děkujeme Radku Kulihovi a Zichoveckému pivovaru za sponzorský dar v podobě občerstvení během celého
masopustního dne. ■
Text: Dominik Lomička, foto: Láďa Šeiner, více na webu
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Přijďte na „bumbác“!

Sezónní hity Zichoveckého pivovaru

V sobotu 11. dubna
2015 v hale Zichoveckého pivovaru od 14 hodin se mohou
zájemci seznámit s novým týmovým sportem CZECH BUMBÁC BALL. Jedná se
o českou hru, která se hraje s velkým míčem
(∅ 65 cm) přes jeden metr vysokou
síť. U zrodu hry byl před více než
80 lety slavný Emil Zátopek, inovoval
a propaguje ji rehabilitační lékař Dr. Pavel
Tomeš se svými pacienty ve Vojenském
rehabilitačním ústavu na Slapech. Je to
rekondiční hra pro lidi od 6 do 106 let.
Základní hra se 4 hráči v týmu je jednoduchá a každý, kdo má rád pohyb, se
může po vysvětlení pravidel ihned do
strhující hry zapojit. Dr. Tomeš přislíbil
účast. Více si lze o CBB zjistit na internetu. Srdečně Vás všechny zve dřívější
aktivní propagátorka Jiřina Koudelová.
Prosím, aby se zájemci o zapojení do hry,
přihlásili na tel. 721 455 421, nebo na
e-mail jirule.k@seznam.cz
■

Vážení přátelé Zichoveckého pivovaru, od nového roku pro Vás každý měsíc
připravujeme rozšířenou nabídku jídel
podle sezónních surovin.
V lednu to byla zvěřina, v únoru pokrmy
týkající se masopustu, v březnu čerstvé
ryby a nyní nás čeká duben s velikonočními
pokrmy. Velikonoce se svými tradicemi, které bezesporu patří mezi jedny
z nejkrásnějších svátků (alespoň chlapi
to říkají), nám přináší jaro a s ním spojené první čerstvé bylinky, mladé kopřivy,
jarní kuřátka a spoustu dalších voňavých
surovin.Proto i my budeme připravovat
tradiční pokrmy plné svěží jarní vůně
a chutě, na které se po zimě všichni těšíme.
V květnu pro Vás budeme vařit pokrmy
z chřestu. A co říct o této vynikající jemné
zelenině, které se také přezdívá zelenina
králů?
Popisovat její bohaté léčivé účinky by
bylo opravdu na dlouho, zkrátka je to zelenina, tak je zdravá! Ale k tomu, abychom
této lahodné a šťavnaté zelenině věnovali
celý měsíc, nám, kteří si užívají život, dobré jídlo a výborné pivo, stačí vědět dvě
naprosto zásadní věci… Za prvé: chřest
má úžasné afrodiziakální účinky (což neznamená, že Vám naroste „afro účes“, alee
partner či partnerka účinky jistě ocení) a zaa
druhé: chřest má pozitivní vliv na kocoviny
ny
způsobené konzumací alkoholu. Zřejmě
mě
o tom věděl své už římský císař Augustus,
s

který dokonce založil „chřestovou flotilu“
určenou pouze k dovozu této skvělé zeleniny a také král Ludvík XIV. řečený král
Slunce, který si nechal zbudovat několik
skleníků, ve kterých se pěstoval chřest
výhradně pro svou potřebu.
Dále nás čeká červen a co jiného
připravovat tento krásný teplý měsíc,
který nám přináší léto? Zřejmě se nedá
věnovat ničemu jinému než jahodám,
které si troufnu říct, jsou nejoblíbenějším
naším ovocem. Věřím, že Vám ukážeme
jak tradiční úpravu tak pár neobvyklých,
ale chuťově skvělých kombinací například
s pepřem, masem nebo chilli kořením.
Jahody jsou známé již od dob starého
Říma, ale tak jak je známe my, za to můžeme poděkovat zahradníkovi Ludvíka XV.
(ti Ludvové věděli, co je dobré) jménem
Antonio Duchesne, který zkřížil jahodník
virginský s jahodníkem chilským, což mělo
za následek vznik nové odrůdy jahodníku
ananasového, který se pěstuje dodnes.
Jestliže je květen ideální pro vychutnávání
královské ze
zeleniny, v červnu si to užijme
s královským ovocem!
■
Text: Radek Kuliha

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

Cyklotrasy – 1.díl

Text: JV

Jarní rozšlapání po Pochválovské stráni
Nadšenci jízdy na kole, kterých je na Zichovci dost, se mohou nyní inspirovat. Oslovila
jsem pana Zbyňka Lomičku, aby nám dal
tipy na nějaké zajímavé trasy, které se mu
dobře jely. Zde je první.
Vydáme se po Pochválovské stráni, přes
Řevničov do Loušína. Trasa je dlouhá celkem 43 km po nenáročném terénu, přes
přírodní park Džbán. Můžete se těšit na
krásnou podívanou, jelikož příroda je tu
opravdu krásná. Zdá-li se vám trasa moc
dlouhá, můžete si ji kdykoliv zkrátit.
Na portále www.cykloserver.cz se podívejte na celou trasu.
http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/
detail/?d=173104
Tak nafoukněte kola a jedeme !

www.zamekloucen.cz

Tip na výlet
Se stoupajícími teplotami opouštíme své
domovy a toužíme po novém poznání.
Proto bych vám dala ráda tip na zajímavý výlet do míst, kam jsem se s rodinou
již několikrát vrátila.
Jedná se o barokní zámek Loučeň,
nedaleko Nymburka. Zhruba za hodinu
a půl jste autem na místě.
Ocitnete se u krásného zámku s rozlehlým parkem, labyrintáriem a celou řadou
dalších zajímavostí. Bavit to zde bude nejen dospělé, ale i děti, pro které je zde řada
atrakcí. Každý měsíc zámek pořádá jednu

tematickou víkendovou akci. Naše děti
bavilo představení v přírodním divadle, ale
i probíhačky v jednotlivých labyrintech.
I my dospělí jsme se zapojili do hledání
cestiček a východů z labyrintů.
■
Text: Jitka Vorlíčková. foto: web Zámku Loučeň

Novinky z Rybářského spolku
Zichovečtí rybáři se na konci roku sešli,
aby zhodnotili stav rybníka. Zkonstatovali,
že je zejména potřeba zlepšit zarybnění.
Dále se shodli, že by bylo dobré ohlídat pár
nešvarů, které se zde dějí, zejména od rybářů, kteří nejsou zdejší (např. parkování aut
přímo u břehu rybníka na pravé straně pod
vrbou). Výsledkem je úprava Rybářského
řádu a to hned od nové sezóny 2015.
Jde především o zvýšení ceny povolenek
o 50% za účelem získání více ﬁnančních
prostředků pro zlepšení zarybnění rybníka
(nákup násady plánován na podzim 2015).
Dalším bodem je navýšení poplatku za neúčast na brigádách, která se týká hlavně zmiňovaných přespolních rybářů. Chceme, aby
péči a náklady na údržbu rybníka nenesli
jen místní rybáři. Bylo obnoveno i pravidlo,
že přespolní rybář, musí mít místního garanta, který logicky má zájem na tom, kdo
zde bude „vítaným hostem“. Od snížení
vratné míry kapra na 60cm a odebrání 1ks
kapra za 2 týdny si také slibujeme, že více
kaprů zůstane v rybníku a dlouhodobě se

10 www.zichovec.cz

zlepší zarybnění i velikost kaprů. Nakonec byla zaktualizována pravidla chování
rybářů, s důrazem na zachování pořádku
a klidu okolo rybníka. Tato pravidla by měl
však dodržovat každý návštěvník. Všechny
změny mají za cíl, aby obecní rybník prosperoval a nadále sloužil zejména obyvatelům obce a nejen rybářům.
Ohledně péče a údržby rybníka je asi nejdůležitějším úkolem pro tento rok výměna
dřevěné lávky a úprava cesty od Kromlechu
k baště. Jako každý rok na jaře, i letos, proběhlo ořezání stromů a keřů okolo rybníka,
které doslova rostou „ jako z vody“. Aby okolí
zůstalo pěkné a bez odpadků , bude i zde
umístěno několik odpadkových košů v rámci
plánované instalace košů po celé obci.
Nakonec chystáme výraznou změnu
pro tradiční rybářské závody. Vzhledem
k náročné přípravě a nákladům bychom byli
rádi, aby byly zábavou zejména pro místní
obyvatele a staly se i více profesionálními. Proto chceme letos uspořádat závody mezi 7 závodními páry (místní rybář

a host) a to nonstop 24 hodin. „Zichovecká 24“ bude uspořádána dne 6.–7. 6. 2015
od dvanácti do dvanácti hodin. Zichovečtí
o zajímavou rybářskou událost nepřijdou –
start a sobotní odpoledne bude jistě zajímavou příležitostí pro všechny, kdo budou mít
zájem vidět sportovní rybaření a snad i pěkné úlovky. Tradiční posezení a pohoštění
od“ Ludi“ v rybářské baště bude jistě další
motivací a zpestřením programu. V neděli
dopoledne pak může každý zkontrolovat
stav rybářů po náročném nočním rybaření, které vyvrcholí vyhlášením výsledků
a předáním putovního poháru pro vítěznou
dvojici. Věříme, že se tato změna zalíbí,
a těšíme se, že nás přijdete podpořit.
Nový rybářský řád je na webových stránkách www.zichovec.cz/spolky-sdruzeni/
rybarsky-spolek/. Najdete zde i aktualizovanou fotogalerii, kde jsou nově umístěny
fotograﬁe z historie výstavby rybníka, zajímavé úlovky a další dokumentaci aktuálních událostí spolku.
■
Text: Š. Vachek (jménem rybářského spolku)

sport & hobby

Fotbal jaro 2015
SK Zichovec – zahájení fotbalové sezóny
Po čtyřměsíční zimní přestávce vyběhnou naši fotbalisté k jarním odvetným zápasům.
Jako pozvánku na utkání všech našich mužstev vám přinášíme jejich podrobný rozpis.
Přijďte povzbudit naše hráče a zafandit našemu klubu!
Utkání na tmavém pozadí jsou hrána na domácím hřišti v Zichovci

DOSPĚLÍ

21.3. ve Stehelčevsi
28.3.
Uhy
4.4. v Pozdni A
11.4.
Černuc A
19.4. v Olovnici
25.4.
Blevice

SO
SO
SO
SO
NE
SO

15:00
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00

Neuměřicích

SO

17:00

9.5.
Otvovice A
16.5. ve Vraném B
23.5.
Zvoleněves
31.5. ve Velvarech B
6.6. v Kolči
13.6.
Žižice

SO
SO
SO
NE
SO
SO

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

2.5. v

DOROST
5.4. ve Smečně
11.4.
Hřebeč
19.4. na Slovanu Kladno
25.4.
Libušín
3.5. na Braškově
9.5.
16.5. v
23.5. v
30.5.

starší Ž Á C I

NE
SO
NE
SO

10:15
13:30
10:15
14:00

NE

10:15

SO
SO
SO
SO

14:00
10:15
10:15
14:00

mladší Ž Á C I

29.3.
Libčice
4.4. na Novo Kladno
12.4.
Lhota
18.4. v Holubicích
26.4.
Brandýsek

NE
SO
NE
SO
NE

9:00
10:15
9:00
10:15
9:00

2.5.
6.5.
10.5.
16.5.
24.5.
31.5.
7.6.
14.6.

SO
ST
NE
SO
NE
NE
NE
NE

10:15
17:00
9:00
10:15
10:15
9:00
10:15
9:00

v Kročehlavech
v Neuměřicích
Smečno
v Olovnici
ve Vinařicích
Zlonice
v Hrdlívě
Stochov

Tuchlovice
Hostouni
Hrdlívě
Stochov

starší Ž Á C I

29.3.
6.4.
12.4.
18.4.
26.4.
29.4.
2.5.

Novo Kladno
v Rakovníku

Slaný B
na SK K v Rozdělově
Libčice
v Novém Strašecí

v Kročehlavech

10.5.
Slaný A
17.5. ve Velvarech
22.5. ve Švermově
31.5.
Tursko
4.6. ve Hřebči
14.6.
Slovan Kladno

NE
PO
NE
SO
NE
ST
SO

10:45
17:00
10:45
10:15
10:45
17:00
12:00

NE
NE
PÁ
NE
ČT
NE

10:45
9:00
17:00
10:45
17:00
10:45

Rekonstrukce tenisového kurtu

Zájem o tenis vzrůstá, proto se místní
tenisti v Zichovci dohodli, na rekonstrukci
tenisového kurtu. Kurt není standartních
rozměrů a hráčům chybí prostor za zadními lajnami. Proto v březnu letošního roku,
začaly stavební práce, za účelem rozšíření
kurtu na každé straně o dva metry do délky. Součástí oprav bude i strojové vyčištění
umělého povrchu – koberce.

m

Demontáž doslouživší lávky u rybníka,
na 1. straně je foto z montáže nové lávky

Jarní brigády rybářů
a sportovců
Na první jarní den se v Zichovci naplánovaly hned dvě brigády. První organizovali
rybáři za účelem výměny lávky a úklidu
v okolí rybníka. Začalo se úklidem rybářské
bašty, prořezaly se stromy a štěpkovalo se
dřevo. Následovala výměna lávky, která
probíhá ve dvou etapách za účasti bagru.
Druhá brigáda se uskutečnila na tenisovém kurtu u fotbalového hřiště. Čistil se
umělý povrch, opravovala se síť, plot a byl
odstraněn mech, který prorůstal do hřiště.
Nakonec si obě party opekly buřty a měly
štěstí, že jim počasí přálo.
Děkujeme všem zúčastněným.
■

Text: Roman Vorlíček, foto: Daniel Poláček

Projekt se bude financovat z části
z rozpočtu obce a dále sponzorskými dary
jednotlivých zichoveckých tenistů. Práce

probíhají svépomocí a předpokládaný konec rekonstrukce je naplánován na duben.
21. března nás k cíli přiblížila brigáda. ■
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Odešli navždy:

S

Obecní informační servis

Obecní úřad

16. února 2015 Josef Válek, Samotín (72 let)
6. března 2015 Ing. Václav Baňka, Samotín ( 76 let)

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

Obec Zichovec pořádá
25. dubna 2015
Sběr železného šrotu

Svoz velkoobjemového
odpadu Zichovec
jaro 2015

Staré železo můžete přivézt do
sběrného dvora k hasičárně

Objemné odpady nepatří
do popelnice. K jejich odložení
využijte velkoobjemového kontejneru, který bude přistaven:

Místní poplatky 2015
Poplatek za komunální odpad:
dospělý
důchodce
dítě
rekreační budova

700 Kč
500 Kč
350 Kč
500 Kč

mezi 8:00 a 12:00 hod.

Po telefonické domluvě
s p. Rohlou (603758007) je možné
zajistit odvoz železa přímo od
Vašeho domu.

Poplatek ze psů:
1. až 3. pes 100 Kč (za každého psa)
od 4. psa 2 250 Kč

Termín splatnosti pro oba poplatky
je 31. srpna 2015.
Můžete je uhradit na účet obce číslo
26822141/0100, jako variabilní symbol
uveďte číslo popisné domu.
V hotovosti je můžete zaplatit
v č. p. 85 – tel.: 602 960 226
paní Lucii Rohlové.

Děkujeme, Vaše obec.


Informace k odpadům, dotazy
a připomínky:
Obecní úřad Zichovec, Pavel Rohla,
tel: 603758007, www.zichovec.cz
www.jaktridit.cz – podrobné informace
o třídění a recyklaci odpadů.

Zveme všechny příznivce ohýnků na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4 2015

Kde: Zichovecký kromlech

Živou hudbu vyloudí
country skupina A-Tak
Pivo je zajištěno

V blízké době plánujeme:
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26. dubna 2015

na Samotíně
(bývalé stanoviště kontejneru)
Do tohoto kontejneru patří:
starý nábytek
např.: křesla, židle, skříně, válendy
podlahové krytiny
např.: koberce, linolea
sanitární keramika
např.: umyvadla, toalety
Do velkoobjemových kontejnerů
nelze ukládat zeminy a sutě.

Zichovecký zpravodaj / jaro 2015
Vydání jsme redakčně uzavřeli 30. 3. 2015
Zpravodaj vychází příležitostně (3-4 čísla/rok)
a sponzorsky v nákladu minimálně 100 ks

Masky jsou vítány
Kdy: ve čtvrtek

11. 4. Prezentace hry Bumbác v hale
30. 4 – pálení čarodějnic
30. 5. a 5. 9. dětský den
6. -7. 6. Rybářská soutěž (podrobněji
na str. 10)
28. 6 – III. sjezd rodáků a přátel Zichovce

25. dubna 2015

před sběrným dvorem (hasičárnou)
a

Vedle toho můžete každou druhou
středu navštívit vystoupení
Zichoveckých heligonkářů
a 2. 5. – vystoupení Evy a Vaška
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