JARO

www.zichovec.cz

2020

Foto Láďa Šeiner
Milí Zichováci,
zima je za námi, sněhu jsme si neužili,
rybník snad ani jednou nezamrzl a Hynek
s pluhem nevyjel do boje ani jednou. Nejen
příroda se mění, ale i my si budeme tento
rok zvykat na nové věci a tak trochu jiné
způsoby společného soužití.
Je Velikonoční pondělí, ráno, a já usedám k psaní úvodníku do našeho zpravodaje. Asi nemá cenu opakovat, co se
všechno v poslední době událo a co nás
tento rok čeká. Všechny aktuální informace slyšíme všude kolem nás a co bude
zítra, to momentálně neví nikdo. Já jen vím,
že dnes nepřijde žádný koledník, nikdo
z nás se nepotká se svými blízkými, prostě
to bude jiné. Ostatně jako poslední měsíc
života s hrozbou nákazy. Ale pevně věřím,
že to všechno zvládneme a zanedlouho se
jistě všichni znovu potkáme.
Od posledního zpravodaje se v naší
obci událo mnoho zajímavých akcí, ale
bohužel jsme byli nuceni také mnoho zajímavých akcí zrušit. Obecní ples, vítání
občánků a Zichovecká tancovačka byly
první akce, které jsme z důvodu zákazu
shromažďování nerealizovali. Nařízení
vlády a nouzový stav nás limituje i v set-

Dále bych Vás chtěl informovat, že v naší
obci bude opět „operovat“ úspěšná pracovní skupina technických služeb. Od
května znovu začne pro obec pracovat pan
Linka s dcerou a hlavním koordinátorem
všech prací panem Kučerou. Doposud nám
v úklidu obce vypomáhal Ivan Husák s jeho
technikou a šikovnými pracovníky, za což
mu děkujeme.
Velké poděkování patří všem dobroFoto J. Koudelová
volníkům za šití roušek, které jste si mohli
kávání zastupitelů, obecní zastupitelstva se podle potřeby nabídnout v boxu u OÚ. Za
mimo výjimečné případy také nesmí konat. obec jsme se také snažili alespoň symboDalší naplánované akce, jako jsou pálení licky podpořit naše občany, proto jsme
čarodějnic, jarní brigáda a dětský den jsou nakoupili a předali každému občanovi
zatím relativně daleko a o jejich konání Vás Zichovce jednu roušku. Pro naše nejbudeme informovat na obecních webových starší občany stále platí nabídka pomoci
stránkách. Všechny informace o aktuál- od zastupitelů – neváhejte nás oslovit
ních nařízeních a detailní znění nových s čímkoliv, co Vám pomůže.
vyhlášek také najdete na našich obecních
Velký dík patří Radkovi Kulihovi za jeho
stránkách. Všechny získané informace, skvělé obědy, koloniálu za to že funguje
a není jich málo, se snažíme filtrovat a pro a zásobuje naše občany základními potravinaše občany zveřejňovat jen potřebné věci. nami. To jsou naši odvážní z první linie
Nově si můžete do svých chytrých telefonů a my jim za to děkujeme.
nainstalovat aplikaci V obraze, kterou si
Závěrem bych chtěl všem občanům
následně propojíte s našimi obecními popřát pevné nervy a hlavně hodně zdraví.
stránkami a v případě přidání nového titulu Váš starosta
Vás aplikace upozorní.
Roman Vorlíček

Bude to dobrý!

Milí sousedé,
Velikonoce jsou za námi a doufám,
že jste si je všichni užili. Ano, byly
jiné, poněkud „ostrouhané“ o různá
setkání a cestování. Já osobně to
beru pozitivně, jelikož jsem stihla
udělat spoustu restů, na které
normálně nezbývá čas. Také bylo moc
fajn, že jsme byli doma celá rodina.
A teď už se moc těším, až bude vše
za námi a budeme se opět spolu
všichni osobně setkávat, budeme
plánovat nové akce a vznikne spousta
zajímavých článků. Přeji všem
krásné jarní dny a hodně zdraví.
Jitka Vorlíčková

Nový občánek
Na začátku února se Renatě Kejhové
a Lukáši Bubnovi narodil syn Eliášek.
Blahopřejeme rodičům k jeho narození
a maličkému hodně zdraví, štěstí a lásky!

Poděkování

Foto Renata Kejhová

V neděli dopoledne jsem přistihl u památníku Jiřího Hartmana Václava Valeriána
Kýzla a Standu Berkovce při jeho čištění.
Dobrý nápad, z kterého jsem měl radost, protože po zimě a třech letech si to
zasloužil. V příštích dnech ještě dosypeme
zeminu a dosejeme trávu.
Václav i Standa si zaslouží poděkování,
které tímto tlumočím. ■
Text a foto Ivan Husák

Poslanecká sněmovna – březen 2020
Ještě před přijetím opatření proti koronaviru se v Poslanecké sněmovně ČR konala
historická konference u příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války. Konference se
zúčastnila generalita AČR a mnoho dalších významných hostů, mezi nimiž byl i Václav
Valerián Kýzl ze Zichovce, místní kronikář a jak o sobě říká, také písmák, badatel a tak
trochu historik.
Přítomným připomenul osobnost generálmajora Jiřího Hartmana, velitele 310.
československé stíhací perutě RAF. Jiřímu
Hartmanovi v roce 2017 odhalili v Zichovci
velmi zajímavý památník „Stín“ a při té
příležitosti pokřtili i knihu Václava Valeriána Kýzla v jeho edici „ Tenkrát a dnes“
s podtitulem osobnosti regionu, která mapuje celý život pana generála. Konference
se setkala s velkým zájmem a je záslužné
připomínat našim, ale i příštím generacím
výročí ukončení 2. světové války s uctěním
všech padlých proti fašismu. Ve svém závěrečném slovu Václav přislíbil informovat
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včas o připravovaných oslavách k výročí
úmrtí generála Hartmana v roce 2021.
A jak řekl jeden z účastníků odhalení památníku: „Je to pro fandy vojenské letecké
historie a našich pilotů ve službách RAF
snad až povinná zastávka. Citlivě zakomponovaný, nápaditý památník generála
Jiřího Hartmana, krásně opečovávané
místo v obci Zichovec.“ A já jen dodávám
– památník mohl vzniknout pouze díky
dobrému nápadu a štědrosti pana Ivana
Husáka, dlouholetého starosty obce a velkého patriota Zichovce.
■
Text a fotoStanda Berkovec

Vyjdeme z toho s delšími vlasy
a pár jich bude i bílých.
S rukama i domácností svítící
čistotou a ve starém oblečení.
Se strachem i tohou vyjít ven.
Se strachem i touhou s někým
se setkat.
Vyjdeme z toho s prázdnými
kapsami a plnými spížemi.
Budeme zase umět péct chleba
a neplýtvat jídlem.
Budeme si pamatovat, že lékař
a zdravotní sestra si zaslouží větší
potlesk než fotbalista a že dobrého učitele počítač nenahradí.
A že šít roušky je někdy víc nežli
šaty podle nejnovější módy.
A že ne vždy je třeba nasednout
do auta a prchat kdovíkam.
Vyjdeme z toho víc osamocení,
ale s větší touhou být spolu.
A pochopíme, že život je krásný,
když jsi naživu.
Že jsme kapky v jednom moři.
A že některé situace zvládneme
společně.
Že dobro či zlo pochází často
odkud ho čekáš nejméně.
A respektovat druhé i základní
pravidla soužití.
Chci doufat, že nám to vydrží!
Zdroj: FB (autor neznámý)

Z obecní kroniky
Rok 1930
Toho roku byla zima velmi mírná, sněhu
bylo málo a tak i jaro bylo suché. Během
roku spadlo málo deště, takže bylo celkem
sucho. Vzdor tomu ale úroda byla dobrá,
zvláště obilí dobře sypalo a zrno bylo
výborné jakosti. Též brambor a řepy se
urodilo značné množství, protože poslední
měsíc před sklizní byl velice příznivý vývinu
těchto rostlin. Napršelo právě jen tolik,
kolik k svému vývinu potřebovaly.
Na světovém trhu obilím jevil se toho roku
nadbytek obilí a v důsledku toho též ceny
klesaly. Průměrné ceny byly tyto. Za 100 kg
pšenice 160 Kč, žita 90 Kč, ječmene
127 Kč, ovsa 100 Kč, brambory 20 Kč.
Následkem nadvýroby cukru klesla i cena
cukrovky na 14 Kč za 100 kg. Následky
velkých mrazů loňského roku objevily se na
stromoví, které muselo být na jaře vykopáno ze 70 %. Nejvíce zde utrpěly mrazem
švestky, takže takto byly celé švestkové aleje
pokáceny. Též zahrady musely býti zbaveny
zmrzlých stromů, takže zbyly v zahradách
jen mladší stromky, kterých je málo. Též
mnohé stromy byly ponechány s nadějí, že
snad obživnou a příroda se postará o jejich
záchranu. Zpívalo se u nás dříve: „V Zichovci je hezky, jsou tam dobré švestky." Žel,
že těch dobrých švestek bude již jen velmi
málo. Nejvíce ze všeho stromoví vzdorovaly
mrazům jabloně. Zichovec již nemá ten
krásný vzhled vesničky, ukryté ve stínu
ovocných zahrad. Hospodáři se všichni
snaží vysazováním nových stromků
nahraditi ztrátu tuto.

obec
Narození
Vladimír Richtr, syn Jaroslava a Alžběty
Richtrových z čísla 30, Miloslav Novák
z čísla 10 a Radomír Sára z čísla 19.
Zemřeli
Myslivcová Julie, manželka lesního hajného
ve výslužbě z čísla 26, v 60. roce věku svého,
Pagán Josef, obuvník bez zaměstnání
z čísla 3, ve stáří 59 roků.
(Vypsáno z pamětní knihy vedené
kronikářem Františkem Pešulou)

Před 103 lety se narodil generálmajor Jiří
Hartman.
Letos je tomu 125 let, kdy byla dokončena stavba kapličky svatého Archanděla
v Zichovci.
Před 100 lety, přesně 30. 3. 1920 v 18:45
hod. byla vyhlášena oficiální podoba vlajky
Československé republiky.
■
Stránku připravil Václav Valerián Kýzl,
současný kronikář obce

Z historie
27. března tomu bylo 14 let, co zemřel
generálmajor Jiří Hartman, velitel 310.
československé perutě RAF.
V letošním roce to bude 60 let od úmrtí Josefa Krahulíka, dlouholetého zastupitele
a starosty obce Zichovce (bylo mu 63 let ).
13. dubna 1945 byl udělen prezidentem
republiky Edvardem Benešem válečný
kříž 1939 tehdy štábnímu kapitánovi Jiřímu Hartmanovi (letos je tomu 75 let ).
90 let uplyne v letošním roce od dokončení silnice ze Zichovce do Bílichova.

Komunikace
Konečně byla úplně dohotovena a přijata
silnice z Bílichova. Každý rok bylo nutno
žádati o převzetí této silnice do správy
okresu a každý rok bylo nutno dle přání
přijímací komise něco upravit a opravit,
až konečně věc úplně vyhovovala svému
účelu a přijata do správy okresu.
Stavební ruch
Pokorný Václav postavil na zakoupeném
pozemku od usedlosti čp. 1 stodolu.
Dříve žádnou stodolu neměl a svoji úrodu
uschovával ve stodole čp. 10. Jelikož
nynější majitel stodolu potřeboval pro sebe
celou, bylo nutno stavěti stodoly nové,
což platí i o Rudolfu Šlégrovi, který též
z toho důvodu zakoupil pozemek od výše
jmenované usedlosti stavební místo
a postavil si též novou stodolu.
Sňatky
Oženil se Krahulík Antonín, syn rolníka
z čísla 1, s Růženou Hartmanovou, dcerou
domkáře z čísla 31. Zakoupili si usedlost
ve Veltěži a odstěhovali se tam.
Zichovecký zpravodaj / jaro 2020
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děti

zprávičky ze školičky

Foto Jana Husáková

Hezký začátek…

Obr. Shutterstock

Je tu další číslo zpravodaje chtěli jsme vás
informovat o všem, co jsme v naší školce
zažili a co vše nás ještě čeká do konce
školního roku.
Po vánočních prázdninách školka opět
ožila dětmi a pustili jsme se společně do práce.
Hned v prvním týdnu proběhla keramika,
kroužek výuky hry na flétnu, výuka angličtiny,
stupňovala se příprava předškoláčků k zápisu
a ke zdárnému vstupu do 1. třídy ZŠ atd.
Na konci měsíce pravidelně hrajeme
maňáskové divadlo. Před představením si
vždy pohádku přečteme, potom ji zahrajeme a následně děj pohádky rozebíráme.
Získáme tak zpětnou vazbu od dětí, které
Mateřská škola s.r.o., Zichovec 53
mají možnost pohádku slyšet a při samotném
zhlédnutí spolupracují. Děti baví i možnost
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
„nedokončené pohádky“, kdy si samy vypro školní rok 2020/2021
myslí druhou polovinu a konec děje. Velmi
na základě mimořádných opatření bude zápis probíhat
rády potom samy pohádku přehrají. Tato
zasíláním žádostí výhradně emailem
činnost je velmi důležitá pro rozvoj sluchu,
ms.zichovec@email.cz
představivosti, porozumění textu, rozvoj
a správnost řeči, komunikativnost.
ve dnech 2.–16. května 2020
Každé pondělí od 3. února jsme začali
s plaváním v plaveckém bazénu ve Slaném.
Děti učili plavat instruktoři z „Plavecké akademie“ z Kladna.
V měsíci únoru jsme si uspořádali bezva
karneval. Děti se na dopoledne plné her, tancování a zábavy proměnily a najednou zde
byla princezna, mráček, spiderman, indián,
pirát, kuchařka, vodník, medvídek atd.
No a pak to přišlo. Koronavirus a následná
Veškeré podrobné informace
karanténa nám zpřetrhaly další plány a akce:
jsou k dispozici na stránkách MŠ – www.ms-zichovec.cz
nebo na tel. číslech: 723 340 624, 702 140 160
Celodenní výlet do Slaného - exkurze do
městské knihovny a návštěva gymnázia spojená s další lekcí pokusů, oslava a vyrábění
Zatím nevíme, kdy se s našimi dětmi ve v pohodě a bez stresů. Všem Vám a Vašim
na Velikonoce, akce ke Dni maminek, ke Dni školce opět setkáme a kdy školka opět ožije rodinám přeji pevné zdraví.
dětí a školní výlet, kurzy plavání atd. To vše „štěbetáním“ známých hlásků. Důležité v tuto
máme zrušeno.
chvíli je zdraví a přečkání nelehké situace
Hana Šimonovská, ředitelka MŠ
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Jak jsem žasnul na dětském karnevalu
Nedávno, přesně 7. března, uspořádalo Sdružení maminek pod záštitou naší obce
dětskou akci, Dětský karneval. Ve tři hodiny odpoledne bylo již ve společenském sále
zichoveckého pivovaru vše připravené.
Stoly se zaplnily různými dobrotami,
A pak to všechno začalo. Sám jsem
které maminky připravily pro své ratolesti s údivem koukal, jak se celý sál zaplnil naa vy, co jste tam nebyli, věřte, že bylo z čeho šimi dětmi. Zábavu rozpoutala skupina
vybírat. I někteří dospělí nevydrželi a mu- Karneval letem světem s Honzou a začalo
seli také ochutnat díla kulinářského umění opravdové karnevalové řádění dětí v nejnašich maminek. Před samotným začát- různějších maskách a kostýmech a bylo
kem ještě proběhla narozeninová oslava vidět, že naše štěstíčka se opravdu baví. Jak
Viktorky a Barči a bylo opravdu krásné, ve víru tance, tak při nejrůznějších hrách,
jak všechny děti u tří stolů zdolávaly dva které je celé odpoledne provázely.
velké dorty. Bylo znát, že jim doopravdy
Po ukončení zábavního bloku s Honzou
moc a moc chutnaly.
Ladravou následovala diskotéka pod vede-

ním našeho DJ, který je u dětí velice oblíbený – je to jejich miláček – DJ Pantoflíček.
Důkazem toho, že se celá akce povedla, bylo, že se snad vůbec nikomu domů
nechtělo – ani dětem, ani rodičům. Chci
proto poděkovat Sdružení maminek za
přípravu dětského karnevalu a naší obci
za podporu a příspěvek 5 000 Kč. Na dobrovolném vstupném se vybralo 5 300 Kč,
z čeho maminkám ještě zůstalo 1 300 Kč
na další akci pro děti.
Budeme jen doufat, že se brzy vše v dobré obrátí a budeme plánovat další termíny
společných setkání, například Den dětí. ■
Text Jiří Jirát, foto Monika Zrcková
Zichovecký zpravodaj / jaro 2020
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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 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.
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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PRO MAJITELE PSŮ
Prosíme pejskaře, aby při venčení používali papírové pytlíky. Blíží se
doba sekání trávy a věřte, že není moc příjemné do "toho" šlápnout, vjet,
nebo to rozprášit křovinořezem. Týká se to samozřejmě všech veřejných
prostor a také neobydlených stavebních parcel, které se musí udržovat.
Děkujeme za pochopení.

Kominík 2020
Pan Strejcovský s bratrem přijedou do Zichovce v sobotu, dne 19. září 2020. Kdo máte
zájem o vymetení komína za stejných podmínek jako loni, hlaste se u Jiřiny Koudelové
v č.p. 11, nebo telefonicky na č. 721 455 421, příp. e-mail: jirule.k@seznam.cz .
Také čistý komín je cestou k čistému ovzduší!

Zprávy od rybníka

různé

Tak „zima nezima“ je pryč a další
rybářská sezóna na našem rybníku
pomalu začíná. Letos se rybářskému
spolku v zimní přestávce podařilo opravit
příjezdovou cestu k rybářské baště
a prostor před ní i pod střechou.
Zvolili jsme přírodní barvu kameniva,
aby to více zapadalo do celkové situace
a okolí rybníka. Na přelivový kanál, který
je třeba vyčistit od nánosů bahna a náletů,
se ještě chystáme – je nutné, aby byl suchý
a bez vody. Několik rybářských povolenek
už je vydáno a všichni se těšíme na první
jarní rybaření, které nám naštěstí nouzový stav dovoluje. Věříme, že i letošní 6.
ročník Zichoveckého carp maratónu Z24,
který je plánovaný na 5 a 6. června, bude
možné zorganizovat. Ještě předtím však,
asi hned po Velikonocích v druhé polovině
dubna, dojde ještě na poslední fázi rekultivace jižního břehu – osetí trávy. Po osázení svahu stromky a keři vloni na podzim, budeme letos sít trávu a dočistíme
celý terén. Tu slabou zimu stromky, zdá
se, přečkaly bez problémů a již v březnu
bylo vidět, že se těší, stejně jako my všichni
ze Zichovce, na jarní sluníčko. Do keřů se
nám bohužel v zimě pustili zajíci, ale díky
rychlé akci jsme keře společně s Tomášem
Ebertem zachránili (ještě jednou díky,
Tome). Na závěr přeji hezké jaro a hodně
zdraví všem Zichovákům a rybářům štěstí
v nové sezóně.
Zájemci o rybářské lístky volejte 602 129 315,
a pokud epidemie dovolí, můžete si později
v létě rezervovat rybářskou baštu na webu
stepan-vachek.reservio.com ■

Text a foto Štěpán Vachek

Mít vejce
od vlastních slepic

Foto převzaté z časopisu Receptář, zdroj Shutterstock

obec

Tak zní titulek článku v Receptáři
Speciál 1/2020 a mě inspiroval k tomuto
příspěvku.
Ve starších číslech Receptářů (dávno před
„koronavirem“) bylo toto téma několikrát
zmiňováno a zkušení chovatelé tu radili
venkovanům vrátit se k chovu slepic.
(Jejich rad už od té doby využili i někteří
obyvatelé „satelitů“ u větších měst!)
Dnes je na trhu mnoho praktických
i pěkných kurníků a není problém si takový i s výběhem pořídit. Z části anglických trávníků, jež je třeba stále (a hlučně!)
udržovat, by se tak staly bezúdržbové pastviny pro slípky, které by byly tou nejlepší velkým obohacením a jejich chov (určitě
vesnickou okrasou. Slepičky jsou úžasně nejen k potěše dětí, ale i hospodyněk) by
komunikativní a vděčné bytosti a kdo tvrdí, zaručeně zvládl každý správný venkovan.
že jsou hloupé, neví, o čem mluví! Jsou Současný Zichovec má mnoho podob a jistě

by bylo hezké, kdyby se trochu více přiblížil
a vrátil ke svému původnímu vesnickému
rázu a účelu – obzvláště v dnešní době...
Text Jiřina Koudelová
Zichovecký zpravodaj / jaro 2020
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pohádky z veselého kopce

Autor: Jiří Jirát

V jednom krásném údolí na okraji lesa s vonícími loukami, žil na rybníce u vesničky Zichovec již mnoho let starý hastrman jménem Toník,
který se staral o to, aby tu bylo dost ryb. Nejraději sedával u stavidla,
kde voda přepadávala do výpusti a dále tekla dolů, kde mizela mezi
mladými vrbami a vzrostlým rákosím.
Jednoho dne, když hastrman připravoval krmení pro mladé kapříky,
všimnul si, jak se k němu po hrázi rybníka blíží nějaký člověk. Toník
se posadil na velký kámen vedle prastaré vrby a viděl, že k němu
přichází pantáta Ivan. Nestávalo se často, že by lidé navštěvovali
vládce zdejšího rybníka. Hastrman Toník se spíš lidem vyhýbal. Ale
když se sem děti z vesnice chodily koupat, zvlášť o prázdninách, tak
je hastrman nechal vyřádit. Aby měl ticho a klid, trávil většinu léta
v jezírku v lese. Pantáta Ivan byl rád, že hastrmana u rybníka mají,
zvlášť, když se staral o obecní kapříky a dohlížel na pytláky, co občas
zabloudili do zdejšího povodí. Došel ke stavidlu a když se pozdravili,
Toník si zapálil fajfku. Pozorně naslouchal, s čímže za ním pantáta
přišel. Ten začal hastrmanovi vyprávět, jak se mu v jeho pivovárku
ztratila ze studny voda. Je to moc zlé, nejen pro sládka, který pivo vaří,
ale především pro zdejší lidičky. A nejen pro ně, pro všechny, kteří na
místní vyhlášené pivíčko jezdí ze širokého okolí. Masopustní sobota
přitom již klepe na dveře. Toník pantátu pozorně vyslechl, a že se
na to podívá, je to přeci jenom moc divné, jelikož v celém údolí bylo
vody vždycky dost a v mokřinách u jezírka letos vody ještě přibylo.
Zde u rybníka je to také vidět tam, kde voda přepadává přes korunu
stavidla a mění se na šumící pěnu, která mizí dál po proudu mezi louky.
Den pomalu končil, sluníčko se už sklánělo za vrcholky stromů a na
rybníce se začaly dělat stříbrné stužky. Toník se rozloučil s pantátou
a posadil se na starou vrbu, ze které viděl na celý rybník až ke kraji
lesa. Odtud, z lesních mokřin, se právě ozýval žabí koncert a rozléhal
se po celém údolí. Hastrman pozoroval měsíček, jak stoupá až nad ty
nejvyšší vrcholky stromů a ze své fajfčičky vypouštěl modré obláčky
nad hladinu rybníka. Lámal si hlavu, proč na horním kopci zmizel
pramen a co je toho příčinou. A to už noční oblohu zaplnily tisíce
zářících hvězd, které se zrcadlily na vodě. Toník zatím na nic nepřišel.
Ráno se vyloupl krásný, již pomalu jarní den a sluníčko začalo
prohřívat hladinu rybníka. Z tůně pod prastarou vrbou se nesla
vůně černé žitné kávy a bylinek z louky za rybníkem. Když hastrman
zkontroloval nenasytné mladé okouny, aby mu neproháněly malé
kapříky, vyskočil na hráz rybníka. Zadíval se nahoru na kopec, kde byl
zichovecký pivovar a neustále myslel na to, proč a jak se mohlo stát, že
přišli o pramen. Sluníčko se již vyhouplo nad koruny stromů a Toník
si to namířil proti proudu potoka k mokřinám, kde začínal hluboký
les. Když došel až k jezírku, tu se z ničeho nic před ním zjevil kmotr
Hejkal, pán zdejších lesů. Hastrman se s lesním strašidlem dobře znal
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Masopust obnoven v plném lesku!
V únoru se Zichovcem opět po dvou letech
prošel průvod masek s doprovodným
vozem a šatlavou. Atmosféra byla skvělá,
jelikož o zábavu se postarali muzikanti a pan Radek Kuliha, který vyrobil
zabijačku, jak má být. Vůně přilákala
i lidi z okolí, kteří přišli ochutnat všechny
Radkovy dobroty z vepříka.

Foto Monika Zrcková

O ztraceném pramínku

a za teplých nocí se oba občas sešli právě zde, u lesního jezírka a vzpomínali na staré časy. Hejkal se těšil, že si zase jednou spolu poklábosí.
Ale Toník měl dnes úplně jiné starosti a pověděl Hejkalovi o ztracené
vodě na zichoveckém kopci. Hejkal se na chvíli zamyslel, pak krátce
písknul a zanedlouho se objevila jeho pomocnice, stará sova,
jíž v širokém okolí nic neuniklo, a okamžitě spustila, jak se
v žerotínském údolí usadil vodní skřítek Voděnka, a že k sobě
stahuje všechny potůčky a pramínky z nedalekého okolí a že prý
v žerotínském potoce již také není voda.
To je tedy nadělení! Aby tak ještě stáhnul prameny i z našeho lesa,
povídá Hejkal. To by tu všechno dočista uschlo a jezírko by také
vyschlo. Na to se hastrman zašklebil, jak to vodníci dělají a že se s tím
musí něco udělat. Domluvil se s Hejkalem, že se sejdou hned, jak
zajde sluníčko za obzor u žerotínského rozcestí. Tam vodní skřítek
nyní odvádí svými proutky veškerou vodu do malého údolí za kopcem.
Chce se tam prý navždy usadit, dodala ještě sova a odletěla. Hejkal
zmizel v lese, jen po něm zůstal obláček mlhy a Toník nasedl na svého
sumce, který na něho čekal v tůni potoka pod jezírkem. Pustili se dolů
po proudu okolo vzrostlého rákosí a zdejších močálu, domů do rybníka. Den utekl jako voda v řece a hastrman se vydal k žerotínskému
rozcestí. Sluníčko se již schovalo za vrcholky stromů a nad celým
údolím se rozprostřelo blahodárné ticho, jen v dáli bylo slyšet občasné
zahoukání sovy. V tu chvíli zafoukal slabý vítr a před hastrmanem se
zjevil Hejkal. Usadili se pod vysoký smrk a společně pozorovali okolí.
Tiše čekali, jestli se ta vodní potvora neobjeví na louce pod lesem.
Na noční obloze se již objevil měsíček a vystoupal vysoko nad údolí.
S úsměvem pozoroval, co se zde děje. A právě když sova odhoukala
půlnoc, se na mýtině nedaleko obou kmotrů zjevil vodní skřítek
Voděnka. Hned začal pobíhat sem a tam a dlouhými vrbovými proutky
posílal veškerou podzemní vodu směrem za kopec k žerotínským
pasekám. Teď už měl hastrman jasno, když pozoroval skřítka, jak si
dává záležet, aby na louce nezůstala ani kapka vody. Není divu, že
studna sládkovi i všem lidičkám, kteří žili na zichoveckém návrší
i v údolí pod ním, dočista vyschla. Už se na to nemohl dál dívat, vyšel
na mýtinu, zamával nad hlavou svou holí a při velkém hromobití
a vichru, které spustil, vykřikl na Voděnku, aby toho okamžitě nechal
a vrátil všechny prameny zpět, jinak by ho museli s Hejkalem dočista
vyhnat. Voděnka vykulil oči, jako když žába zahlédne čápa, přestal
běhat po louce a protože skřítek nebyl zlý, slíbil Toníkovi a Hejkalovi,
že vše dá do rána do pořádku a že by rád s nimi v kraji zůstal. Kmotři
se na sebe podívali, trochu se zašklebili, a že tedy jo, ale s podmínkou,
že se bude starat o všechny prameny na stráni, aby všichni, kdo
tam žijí, měli už vody navždy dost. Pak se rozloučili, Hejkal, jak se
objevil, tak zmizel v lese a Toník si to namířil dolů z kopce přes návrší
okolo Kejhovic usedlosti do svého rybníka. A skřítek Voděnka? Dal
se rychle do práce, aby všechny prameny vrátil tam, odkud je vzal.
Druhého dne ráno se Toník probudil do slunečného dne. Popíjel
kafíčko z památečného hrníčku po pradědovi a ze stavidla a pozoroval
rodinku čápů, kteří v rákosí na konci rybníka hledali něco k snědku.
Najednou vidí, jak se po cestě mezi olšemi blíží k rybníku povoz
a na něm sedí nějací lidé a za nimi další s kapelou. To už rozeznal, že
jsou to lidičky ze zichoveckého kopce. Když procesí dorazilo až na
hráz rybníka, muzikanti přestali hrát, Toník na všechno jen koukal
s otevřenou pusou. K hastrmanovi přistoupili pantáta Ivan s panem
starostou a poděkovali za navrácení vody. Předali Toníkovi soudek
nejlepšího zichoveckého pivíčka, které hastrmanovi tak chutnalo.
Toník také všem poděkoval, a protože lidé věděli, že vodník má rád
svůj klid, rozloučili se a odebrali se zpět do své milé obce lemované
lesem a zelenými loukami.
A co bylo dál? Toník nasedl na sumce, vzal soudek a namířil si to
do jezírka v lese za kmotrem Hejkalem, kde spolu až do ranního
rozbřesku vychutnávali to nejlepší pivíčko se vzpomínkou na staré
dobré časy v tom nádherném pohádkovém údolí.

Starosta daroval obecní klíč od obce, aby
mohl průvod projít pomyslnými branami.
Žalářník měl hodně práce, jelikož se našli
i jedinci bez masky, kteří se museli draze
vykoupit. Letos byl přítomen i medvěd
Vašek, který bohužel spáchal tolik hříchů,
že musel být zastřelen. Z výčtu jeho hříchů
můžeme uvést například tyto: Obtěžoval

a sváděl místní slečny a paní, což se mu
v mnoha případech také podařilo. Jasným
důkazem chlípnosti medvěda Vaška tak
byly přírůstky v rodinách Husákových,
Širmerových a Valouškových. Bohužel se
Vaškova chlípnost brzy rozkřikla, takže
chlapi večer nemohli chodit do hospody,
protože jejich manželky chodily po večerech
běhat s nadějí, že na ně taky přijde řada.
Dále propil v místním pivovaru celou obecní
pokladnu, čímž nejenže ohrozil chod celé
obce, ale bohužel v ní nezbylo ani na letošní
zabijačku a Masopust. Ještěže se na hody vybralo z dobrovolných příspěvků. Děkujeme
všem organizátorům akce a věříme, že se
v příštím roce opět sejdeme.
Text redakce, foto Láďa Šeiner
Zichovecký zpravodaj / jaro 2020
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Píííívobus v první linii

Recepty našich babiček
DROŽDÍ
Rozhovor: „Máte droždí?“ – „Ne,
včera něco přišlo, ale už je to pryč,
paní, je mi líto.“ Snadná pomoc, ale
napřed úvod.
Výroba droždí začíná už v laboratoři, kde se v cukrovém prostředí s přídavkem kyslíku a živin kvasinka velice
rychle rozmnožuje. Droždí prochází
fermentací. Z kvasničného mléka se
odstraní zbytky vody a suchá hmota je
připravena ke konzumaci nebo balení.
Droždí jde ale velice snadno nahradit,
a jelikož se stalo nedostatkovým zbožím, pojďme si to zkusit sami.
Jeden z ověřených receptů radí:
Smíchejte jednu lžičku cukru s jednou lžící hladké mouky a k tomu přilejte
100 ml piva
Dobře promíchejte a nechte stát do
rána u tepla. Pak můžete rovnou začít s pečením. Toto množství odpovídá
jedné kostce droždí.

Foto Lucie Rohlová

Novoroční sousedská procházka
pod modrou oblohou byla jedinečná! Po
třaskavé silvestrovské noci se nás ve 14 hodin sešly tři svěží páry dříve narozených.
Od kaple, kde byl sraz, jsme vyšlápli
na „jih“ a prošli novou výstavbou. Cestou jsme se pozdravili s několika novousedlíky a někteří z nás měli také možnost
seznámit se s autorem roztomilých pohádkových „poudaček“ panem Jirátem, který
je uveřejňuje v Zichoveckých zpravodajích.
Na staré návsi jsme zamířili ke koupališti
a travnatou cestou pokrytou jinovatkou,
ze které stoupal mrazivý dech, jsme prošli
podél rekreačních chatek k můstku u lesa
a odtud asfaltkou do vrchu k Samotínu,
kam se opíralo rozzářené sluníčko. Zde se

k nám přidali další „sousedé“ a na chvíli
nás bylo 10!
Byť nešlo o žádnou mega akci, přátelská
atmosféra v takřka jarním počasí byla
hřejivá! Dnes, kdy píši tento příspěvek,
chci věřit, že se ve zdraví dočkáme Nového
roku 2021 a že letošního Silvestra oslavíme
s pokorou… (Kéž by se i ta naše milovaná,
dříve vlídná a pokojná víska, mohla přiřadit
k těm mnoha rozumným obcím, kde už od
rachotících, nelibých ohňostrojů ustoupili)
…a dost možná, že si pak odpoledne tu
„Novoroční sousedskou“ zopáknem?
Nám všem Zichoveckým přeji radost ze
života a pevné zdraví!
Jiřina Koudelová

Text a foto redakce, citace z www.kafe.cz
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Záležet bude především na délce vládou
nařízeného uzavření restaurací a na tom,
14. březen 2020 – toto datum si budeme všichni dlouho pamatovat. Všem se změnil ze
jak se povede toto odvětví opět nastartovat.
dne na den život. Většina odvětví je uspaná a málo co teď „frčí“ tak, jako např. výroba Nečekáme ale se založenýma rukama!
ochranných roušek a lékárny.
Děláme postupně takové kroky, abychom
chod pivovaru udrželi.
Lidé na současnou situaci reagují „uspaná“ odvětví patří zprostředkovaně
Rozšířili jsme sortiment u stávajících
všelijak, někdo až panickým strachem, jiný také pivovary. Většině pivovarů v České zákazníků, čepované pivo jsme opět začali
stejně nebezpečnou lhostejností. Jednu věc republice v minulém měsíci klesla stáčet do 1,5l PET lahví, ze zimního spánku
nám události kolem koronaviru vyjevily výrazně spotřeba zejména čepovaného jsme předčasně probudili Píííívobus
dosti jednoznačně: osudy každého z nás piva. Restaurace jsou zavřené, není kam s okénkovým prodejem, rozjeli jsme
i celé naší společnosti se můžou zvrtnout distribuovat a uvolnění je v nedohlednu. e-shop, zavedli jsme rozvozy domů na
a obrátit nečekaným směrem doslova V našem pivovaru je pokles čepovaného standardních závozových trasách.
každou chvílí. Na takové zvraty se člověk piva přibližně 75 %.
Pro zvýšení bezpečnosti jsme rozdělili
snad ani nemůže připravit. My pivovarští
Přestože máme všichni zpráv o korona- spolupracovníky na dvě směny, které se po
se ale musíme velice rychle v nové situaci viru už dost, řekli jsme si, že Vás budeme týdnu střídají, aby se nepotkávali a provoz
zorientovat a udělat maximum pro to, aby informovat o tom, co se teď v pivovaru děje, nebyl zcela paralyzován, kdyby se někdo
cesta piva na zákazníkův stůl byla udržena. jaká děláme opatření a jak to bude dál.
nakazil. Dvakrát denně se dezinfikují
Karanténní opatření postihla zejména Pivovar Zichovec zaměstnává zhruba všechny kliky a vypínače, do výroby
sektory, jako jsou pohostinství, hoteliérství, 20 lidí, zatím nikdo nebyl propuštěn smí pouze kmenoví pracovníci, kteří si
doprava a sekundárně obchod. Mezi a všichni věříme, že ani nebude muset být. musí pravidelně čistit ruce dezinfekcí.
Přijímáme primárně platby kartou, každý
den sterilizujeme všechna auta ozónem. Na
podporu a udržení odběratelského řetězce
jsme zavedli platby na fakturu a posunuli
splatnost na 30 dní.
Věříme, že společně tuto karanténu
zvládneme. Všichni opatření vlády
chápeme a respektujeme je, zdraví
populace je samozřejmě na prvním místě.
Děkujeme všem našim spolupracovníkům,
stálým i příležitostným odběratelům za
podporu a těšíme se u načepovaného piva
v lepších časech na viděnou.
Dej bůh štěstí
Za Pivovar Zichovec Ivan Husák
PR

Restaurace zichoveckého pivovaru

Další recept doporučuje použít tyto
suroviny:
500 gramů brambor, 60 gramů
cukru, 2 lžíce piva, voda
Postup: Brambory uvařte, oloupejte, prolisujte a smíchejte s takovým
množstvím vody, aby vznikla hustá
kaše. Cukr rozpuštěný v pár lžičkách
vody (čím míň, tím líp) vmíchejte do
bramborové směsi, odložte na teplé
místo a dejte kynout. Po chvíli přidejte dvě lžíce piva a nechte v teple
pracovat minimálně 24 hodin.
Kdo tak moc nespěchá, může si podle
četných návodů např. z internetu vypěstovat pravý kvásek. Proces trvá asi
pět dní. Kvásek ze žitné mouky se hodí
víc na chléb a slané pečivo, ten z pšeničné či špaldové na sladké moučníky.
Kváskové pečivo je prý stravitelnější
a chutnější. A pokud ve vás nezmizí
okamžitě, prý déle vydrží vláčné.

jídlo & pití

Foto V. V. Kýzl

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Janě a Ivanovi Husákovým, kteří pro nás vytvořili
nádherné bydlení. Jsme rádi, že můžeme žít v tak krásném prostředí, které se pro nás
všechny stalo oázou klidu. Děkujeme.
Obyvatelé bytů Nového dvora v Zichovci

„Na zdraví!“ jsme slýchali stále a orosené
ganizování této skvělé akce. Těch lidí bylo
pivo s krémovou pěnou bylo pro nás navíc, a nerad bych na někoho zapomněl, tak
prosto běžnou záležitostí. A dnes?
raději nebudu jména vypisovat. Já jen vím,
V celé hospodě ticho, a zřejmě ještě že nejvíc úkolů jsem dostal od Martina
nějakou dobu bude. Ale jde o zdraví nás Geži a myslím, že on byl tím, kdo to vše
všech, tak to tak bereme a víme, že vše zase spustil. Ale dík patří opravdu všem, když
bude dobré.
si jen vzpomenu na výkon medvěda, skvělá
Ale než vše utichlo, podařila se nám hudba, pomoc při udržování ohně pod
(podle mě) asi jedna z nejpovedenějších kotlem. Každý svůj úkol splnil na jedničku,
akcí, a sice Masopust.
a hosté se díky tomu náramně bavili. Fakt
Jen pro osvěžení chuťových pohárků povedená akce, Díky všem!
jsme ten den snědli 150 voňavých jemných
Psát zde o uzavření restaurace, a jak
jitrniček, 120 kroupových jelítek, 80 porcí na nás veškerá omezení dolehla, asi není
majoránkou provoněného zabijačkového potřeba. Myslím, že už i tak se to na nás
guláše, 60 porcí teplého prorostlého ovaru denně valí ze všech stran. Jen bych chtěl
s výtečnou staročeskou vejmrdou, kotel velmi upřímně poděkovat všem, kteří nás
husté černé polévky, nějakou tu tlačenku v tuto složitou dobu podporují.
a plnou udírnu krásně šťavnatého masa Opravdu moc si toho vážíme.
a pikantních klobásek! A komu se teď
Těšíme se na Vás u oroseného piva
nesbíhají sliny, tak ten tu zaručeně nebyl s krémovou pěnou, až si zase se všemi
a byla to chyba, protože jsme si všichni připijeme „na zdraví“!
náramně pochutnali, a skvěle se bavili.
Chci všem velmi poděkovat za zor- Za celou restauraci Radek Kuliha
Zichovecký zpravodaj / jaro 2020
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Apel na rozum

Nejen filantropové, ale i „ignoranti“ se vyskytují v naší obci.
Do kontejneru se směsným odpadem byla před pár dny odhozena autobaterie a různé elektro, což nespadá do směsného,
ale do nebezpečného odpadu. Nabízí se otázka „Proč, když
v naší obci tak bezvadně (díky Pavlu Rohlovi) funguje
provoz sběrného dvora?“

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

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

Ze sdělovacích prostředků jsme se nedávno dozvěděli, jak
funguje svoz odpadů z kontejnerů – nejdříve jedou vozy pro
tříděný odpad, a když posádka zjistí jeho kontaminaci, to znamená, že tříděný odpad v určených kontejnerech na papír, plasty,
či sklo není čistý, zatelefonují posádce na směsný odpad a ta pak
do vozu naloží i tyto nekvalitně vytříděné odpady. To znamená,
že obci vzroste cena za zbytečně navýšený směsný odpad!
Bohužel jsme svědky toho, že např. do kontejneru na sklo
u nás lidi odhazují plné zavařovací sklenice – švestkové kompoty, džemy a jiné. Když už se tímhle způsobem rozhodnou zbavit
zásob ve skle, proč je nejdříve nevyprázdní, třeba na kompost?
Před časem jsme to udělali za ně, a jaké bylo naše překvapení,
když jsme zjistili, že to zavařené ovoce ani nebylo nijak zkažené.
Do kontejnerů na plasty nebo papír by se mnohdy vešlo
daleko víc separovaného odpadu, kdyby byl sešlapaný atd.
Nemá smysl si klást další otázky, ale bylo by dobré, kdyby se
někteří naši spoluobčané nad touto problematikou více zamysleli a chovali se rozumně a zodpovědně. ■
   
Text a foto Jiřina Koudelová

Koloniál Zichovec
Vážení zákazníci,
ze dne na den jsme se všichni ocitli v karanténě, kdy jsou uzavřeny obchody
s výjimkou potravin, drogérií, lékáren, čerpacích stanic a zboží denní potřeby.
Z důvodů vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR od 13. 3. 2020 až do odvolání,
jsem pro Vás nechala otevírací dobu a zůstala tu pro Vás (i já patřím do rizikové
skupiny).
Plynou z toho ale také nepříjemné důsledky, jak pro mne jakožto malou
prodejnu (malého odběratele), kdy dodavatel upravil ceny s ohledem ke všem
existujícím opatřením a vzniklým vícenákladům v důsledku šíření koronavirové
nákazy. Byla jsem nucena upravit konečné prodejní ceny i pro Vás. Některé
zboží je obtížné objednat, chybí ve všech liniích a je tak nedostatkové. Přesto se
snažím ze všech možných zdrojů objednat to nejnutnější. Věřím však, že toto
vše je pouze dočasné a brzy se vše vrátí do normálu.
Žádám všechny zákazníky, aby vstupovali do obchodu jednotlivě a pouze
v ochranné roušce a dávali přednost starším občanům. Také upřednostňujeme
bezhotovostní platby. Věřím, že společně toto nepříjemné období všichni ve
zdraví zvládneme. Za Koloniál děkuji všem zákazníkům za přízeň i v této
nepříjemné době koronaviru.
Helena Staňková
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