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Vážení občané,
věřím, že letošní zimu (nezimu) jste
přečkali všichni ve zdraví a že se tedy
můžeme společně těšit na příjemné jarní
počasí a na oblíbené akce typické pro toto
období. Letošní rok jsme tradičně odstartovali Masopustem, IV. Obecním plesem
a máme za sebou Velikonoční hodování.
V nejbližší době nás čeká pálení čarodějnic,
letos s obnovenou čarodějnickou soutěží,
začátkem května potom pravidelná jarní
brigáda a další sportovní a kulturní aktivity z dílny našich spolků. Plánujeme také
překládání střechy na sběrném dvoře,
vyklízení a opravu hasičárny, a pokud

vyjde dotace, tak i dlouho plánovanou
opravu kapličky. Chtěli bychom také
dokončit již delší dobu zrající projekt
zpomalení dopravy, projednat ho se všemi
dotčenými orgány a požádat o dotaci na
jeho realizaci.
Velkou radost máme z přílivu nových
Zichováků. Nová pravidla pro výstavbu
využila Stavební komise a zastupitelstvo
již u šesti staveb. V lokalitě B1 vyrostl
v průběhu března první rodinný domek
a výstavba dalších tří domků bude co
nevidět zahájena. Lokalita „Na vypichu“
je již obsazena a postupně se zaplňují také
proluky podél cesty k Samotínu, kde se

První dům v lokalitě B1 vyrostl rychle
V prvním březnovém týdnu byla zahájena
výstavba (v tomto případě montáž) prvního
rodinného domu v lokalitě B1. Stavebníky jsou Renata Kejhová a Lukáš Buben

s malým Jonáškem, tohoto času z Peruce.
Přejeme jim, ať jde výstavba podle plánu
a ať se jim po dokončení a nastěhování
v Zichovci spokojeně žije.
Text a foto: IH

v současné době jeden dům dokončuje
a základy pro další se budují.
Ještě větší radost nám však dělají
ohlášené populační přírůstky. Jestli máme
aktuální informace, tak bychom v zimě,
při dalším vítání občánků, mohli předávat
pět zlatých přívěsků novým malým
Zichováčkům.
Vážení občané, zastupitelé, organizátoři,
chalupáři a mecenáši, děkuji za vše, co pro
obec děláte, přeji Vám krásně prožité jaro
a těším se na setkávání na společných obecních a klubových akcích.
Ivan Husák, starosta obce

O nejbližších akcích

Text: Kateřina Soukupová za zichovecké maminky

V lednu proběhla další schůzka Zichoveckých maminek. Probraly jsme Masopust
i Velikonoce, kterým se chceme příští rok
více věnovat – např. zorganizovat pletení
pomlázek a zdobení kraslic.
Pálení čarodějnic, které budou tradičně
30. dubna, zastřešuje obec. Hranici připraví
nově vznikající Spolek dobrovolných hasičů
v Zichovci a čarodějnici vyrobí s dětmi ze
školky Petra Jendrísková. Hrát bude, jako
každý rok, kapela A-tak a výčep piva zajistí
Zichovecký pivovar.
Těšit se můžete na obnovenou soutěž
o nejlepší čarodějnici na vašem domě a o putovní zlaté koště, které bude slavnostně
předáno nejlepší masce na samotné akci.
Další plánovanou akcí je pak Dětský
den, který proběhne 28. května formou
zábavného odpoledne se stanováním
s tatínky – přesné informace očekávejte
začátkem května ve svých schránkách. ■

Redakce
Milí sousedé,
máme zde první zpravodaj roku 2016.
Dozvíte se opět novinky z dění v obci,
například o otevření sběrného dvora,
o tom, jak rybáři pěkně vyčistili okolí
rybníka, který má nyní fazónu jak od
špičkového kadeřníka. Nechybí fotogalerie z masopustu a obecního plesu.
Je tu i o novinkách, jež připravuje restaurace v pivovaru. Nenechte si ujít
zajímavé programy – Vzpomínku na
pana Ladislava Nodla a charitativní
akci „Na kole dětem“. Blíží se také
prázdniny a budu ráda, když nám do
zpravodaje vyfotíte nějaká pěkná a zajímavá místa. Přeji Vám hodně slunných jarních dní a těším se na nejbližší
plánovanou akci – pálení čarodějnic.
Jitka Vorlíčková
vorlickovaj@seznam.cz

Asociace kuchařů a cukrářů české republiky
Vás srdečně zve na akci

Vzpomínka na mistra kuchaře
Ladislava Nodla
19. června 2016

12 h vzpomínka a uctění památky Mistra kuchaře Ladislava Nodla, kaple Zichovec
14 h soutěž pro amatéry i profesionály v přípravě kuřecí rolády, Pivovar Zichovec
12 – 18 h stánky a ukázka práce Asociace kuchařů a cukrářů ČR
14 – 18 h degustace piv, volná zábava v pivovaru Zichovec
Výborné jídlo a pivo zajištěno a kuchaři budou v profesním oblečení
vstup zdarma
Více informací na www.akc.cz nebo www.zichoveckypivovar.cz

Nový sběrný dvůr je již v provozu
Jak jistě mnozí víte, dne 27. února
2016 byl v rámci masopustních oslav
slavnostně otevřen nový obecní sběrný dvůr.
V současnosti je plně provozuschopný
a bude nám sloužit nejen k ukládání vy-

braných složek odpadu (nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad), vysloužilých
elektrospotřebičů, akumulátorů, starého
železa apod., ale v budoucnu i jako místo
pro uskladnění a opravy obecního vybavení

Čistička – chceme platit víc?
Jak jistě víte, 17. 2. jste dostali SMS
s informací, že bylo opět ucpáno čerpadlo
v přečerpávací stanici. Vzhledem k tomu,
že oprava čerpadla servisní službou
vyjde cca na 8 až 10 tisíc korun, domluvili jsme se s ing. Husákem, že opravu provedeme raději sami. Společně
s pány Kernerem a Čechem jsme vytáhli
čerpadlo z nádrže a vypnuli od el. proudu,
rozebrali a vyčistili je. Zjistili jsme, že
bylo opět ucpáno hadry na podlahu
a umělohmotným mopem. Po odzkoušení
chodu jsme čerpadlo opět spustili do
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přečerpávací nádrže. Popsaná oprava nám
trvala zhruba dvě a půl hodiny.
Opět Vás proto žádám, abyste dávali pozor při vylévání kbelíků po vytření podlahy
do výlevky, aby nedošlo k opětnému ucpání
čerpadel.
Je tu ještě jeden, závažnější případ, berte
prosím následující řádky jako varování.
Již potřetí od zahájení provozu ČOV
se v minulém týdnu stalo to, že některý
nezodpovědný občan vypustil do čističky
mrtvé kaly z odpojené žumpy nebo septiku.
Tyto kaly dusí aktivní bakterie, které čistí

včetně techniky. Chtěl bych tímto ještě
jednou poděkovat všem, kteří se sponzorsky podíleli na rekonstrukci a vybavení
sběrného dvora a doufám, že nám bude
dlouhá léta sloužit.
Text: Pavel Rohla
odpadní vody a hrozí tak vyřazení čističky
z provozu, její vyčištění, návoz nových bakterií a znovu uvedení do provozu. Tuto akci
může provést pouze odborná firma, která
zde čističku instalovala. Finanční náklady
na tuto akci činí cca 200 až 220 tisíc korun.
Pokud by k tomuto došlo, musela by obec
tyto mimořádně vydané peníze rozpočítat
na každého obyvatele připojeného na ČOV.
Při počtu 133 připojených obyvatel by to
znamenalo cca 1500 Kč na každého .
Důrazně vás proto žádáme: Nikdy
nevypouštějte odstavené žumpy a septiky
do kanalizačního řádu.
Bohumil Kolář, správce ČOV

Odpady
zavádět právě ELEKTROWIN. Projekt dostal jméno „Jsem zpět“ a podrobnosti o něm můžete
získat na jeho vlastních
internetových stránkách
www.jsemzpet.cz.
„Nově jsme na webové
stránky www.jsemzpet.cz
umístili formulář, přes
který si lidé mohou prověřit,
zda jejich spotřebič vyhovuje kritériím pro zapojení do projektu. Pokud
zjistí, že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout
k opětovnému použití
a my si pro něj přijedeme
rovnou k nim domů“
popisuje nynější etapu
vedoucí zákaznického
oddělení ELEKTROWIN
a.s. Jan Marxt.
Prvním krokem bylo
vytvoření sítě míst zpětseznam sběrných dvorů a míst
ZDARMA
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
je můžete
ného odběru, do kterých
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
odevzdat do
je možné speciálně
nebo na webu www.elektrowin.cz
sběrného dvora
odevzdávat i spotřebiče,
o kterých si jejich majitel
myslí, že je možné je ještě
dále používat. Pomohli
...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
ji vytvořit autorizovaní
skládku vám hrozí pokuta
servisní gestoři, kteří jsou
až do výše 20 000 Kč?
viditelně označeni jako
místa zpětného odběru
...některé běžné domácí
...pokud chcete předejít
elektrospotřebiče mohou obsahovat
ekologickému nebezpečí,
a přípravy elektrozařízení
látky vážně poškozující zdraví
nepouštějte se do demontáže
k opětovnému použití. Ti
a životní prostředí!
žádného z elektrospotřebičů!
na základě stanovených
kritérií vybírají vhodné
spotřebiče, které ještě
Děkujeme a gratulujeme!
mohou posloužit svému
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
původnímu účelu, provek ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.
dou na nich případné
drobné opravy a garantují,
že budou dále bezpečně
fungovat.
www.elektrowin.cz
Patronátu nad projektem
se ujal spisovatel Michal
EW_INZ_210x297+5_V03.indd 1
25.2.16 15:17
Viewegh, jenž návrat do
života zažil na vlastní
kůži. Svou zkušenost
s návratem zpět do života
Text a leták: Elektrowin
Michal Viewegh komenStále větší obrátky nabírá projekt „ Jsem hodí, i když jsou stále funkční a mohly by tuje: „I já jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky
zpět“, který připravil a uvedl do provozu potřebným sloužit i dále.
tomu jsem zpět, proto projekt smysluplného
kolektivní systém pro sběr a recyklaci
Na tuto možnost pamatuje i zákon navracení spotřebičů těm, kteří je potřebují,
starých spotřebičů ELEKTROWIN.
o odpadech, kde se hovoří o „opětovném podporuji.“ Před časem mu praskla aorta,
použití“. To ale dlouho zůstávalo jen te- což přežije jen jeden z deseti lidí.
Jeho pilotní fáze začala na sklonku roku orií, zejména z důvodu nákladů na techELEKTROWIN nabízí tyto darované
2014. Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí nické přezkoušení nezávadnosti daného spotřebiče k bezplatnému užívání neziskozbavit, protože je už nepotřebují. Ať už elektrozařízení tak, aby výrobek odpovídal vým organizacím, které se věnují obecně
z důvodu jejich náhrady za nejmodernější při předání novému majiteli všem legi- prospěšné činnosti. První, kdo tuto natypy nebo se například po stěhování již ne- slativním požadavkům. Do praxe ji začal bídku využil, byl Fond ohrožených dětí. ■
vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

Víte že...

Projekt Elektrowinu „Jsem zpět“
se úspěšně rozběhl
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společnost

Obecní ples 2016

5. března jsme se již po čtvrté sešli
v pivovaru Zichovec, abychom protančili
střevíce na tradičním obecním plese.
Předprodej lístků skončil skoro dřív, než
začal a znovu se potvrdilo, že o plesy
v pivovaru je velký zájem.
Vyprodaný sál celým večerem provázela naše domovská kapela Timbre
music, která opět nezklamala a oživila
svoje vystoupení představeními nových
nadějných kapel z řad hostů. Ti se letos mohli těšit na bohatý program.
Prvním vystoupením bylo předtančení
Milana a Petry Pilousových, kteří si
v průběhu večera zatančili ještě jednou.
Dalším vystoupením byl kankán pod taktovkou taneční skupiny ZUŠ Nové Strašecí.
Závěrečná led show Dana Doležala byla
zlatým hřebem večera.
Fotokoutek je již samozřejmostí a bohatá tombola také, letos byla korunována
první cenou od společnosti John Deer, a to
krásnou motorovou sekačkou v hodnotě
15 tisíc korun. Doufáme, že jste si ples také
užili a těšíme se na další setkávání u zichoveckého piva. ■ Text: Ondra Husák, foto: Jan Kovy
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Masopust
Druhou sobotu v únoru jsme se opět sešli
v masopustním průvodu. Zahájení bylo
slavnostní, jelikož se otevřel nový sběrný
dvůr obce Zichovec.

Každý účastník si mohl tento sběrný
dvůr prohlédnout a seznámit se s prostory, do kterých budeme v budoucnu
nosit tříděný odpad. Po dobrém pohoštění
z kuchyně paní Lucie Rohlové, se masopustní průvod vydal přes novou náves,
směrem na Samotín. V doprovodném

Velikonoce, jak se sluší
Zbytky prvního zdobeného vejce jsou prý
staré přes dva tisíce let, nejstarší písemná
zmínka o pomlázce je prý ze 14. století.

Velikonoční zvyky, jak je dnes známe,
jsou živým dědictvím pohanství, s nímž se
církev musela časem smířit a nakonec je
přijmout. Zvyk oslavit jaro (p)omlazením

voze se točily tři druhy piva a k chuti
přišlo i tradiční pohoštění od „Václava
Krkovičky“. Občerstvení zajistil Zichovecký pivovar a paní Marcela Repková
dodala skvělé minidortíčky a koláčky. Za
to jim patří velké poděkování.
V průvodu byli jak místní, tak přespolní
a přijeli se podívat i budoucí obyvatelé
nové zástavby. Průvod tradičně skončil
v pivovaru. Zde na kytaru zahrál Dominik
Lomička a na akordeon Bohouš Ježek pár
známých písní.
Příští rok se opět těšíme a věříme v hojnou účast a nové masky.
JV ■

všeho živého, zvláště žen a dívek, je silný.
Pro zdraví a krásu, a aby nebyly hádavé,
dostávají ženy každý rok o Velikonočním
pondělí symbolický výprask. Koledníci
– mrskači za něj dostávají malovaná nebo

čokoládová vajíčka, tradiční pečivo a třeba
i drobné peníze. Jsme rádi, že to tak chodí
i v Zichovci, dokazuje to fotogalerie na
internetové stránce obce, ze které zde vybíráme.
Text : redakce, foto: Láďa Šeiner ■
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školka
Kromě každodenního hravého rozvíjení
dětských dovedností máme ve školce
i větší akce. Nějteré již proběhly, jiné
teprve chystáme. Chceme je na stránkách
Zpravodaje představit a pozvat i další
děti k účasti.

Skřítci nejen jarní
Zpívání s Kvítkem a Otakárkem
První akce souvisí se soustředěním
Lounských sborů, kdy k nám zavítal dětský
sbor Kvítek a další víkend sbor Otakárek
ve složení samých prvňáčků. Školka bude
plná dětí a hudby a pod vedením
sbormistryně Lenky Petržilkové
natrénují nové písničky.

Den otevřených dveří a kdy na zápis
do školky?
Jelikož jsme soukromé zařízení, zápis
do školky probíhá celoročně. Chystáme
se tedy na den otevřených dveří, kde si
budete moci prohlédnout prostory školky
a výtvarně-keramickou dílnu. V doprovodném programu si budete moci opět
poslechnout známé písničky od kapely
The Blueberries pod vedením Jana Stehlíka z Loun a děti si budou moci zařádit
a zasoutěžit s klaunem. Opět budou
otevřeny i výtvarné dílničky.

Prázdninové plány
O prázdninách chystáme „Letní Táborníček aneb poklusem z města do přírody“.
Již druhým rokem pořádáme příměstský
letní tábor, a to ve dvou termínech:
od 11. 7.–15. 7. 2016 a 1. 8.–5. 8. 2016.
Každý den je pro děti připravený zábavný
program, ve středu celodenní výlet a ve
čtvrtek spinkání ve školce s táborákem.
Sledovat nás můžete na facebooku –
Mateřská škola Zichovec a Zichovecký
Táborníček.
Přejeme všem slunečné jarní dny a mějme
se rádi!
Text a foto: Petra Jendrísková

Zichovecký Táborníček aneb
magické čarování
Zveme Vaše děti, aby s námi
zažily něco neobvyklého a zábavného. 29. 4. až 1. 5. 2016 pořádáme
víkendové spinkání ve školce.
V pátek se sejdeme v 17 hodin
a do neděle společně prožijeme
krásný víkend plný her, soutěží
a tvoření. Vyrobíme tu čarodějnici, která bude v sobotu upálená u Zichoveckého kromlechu. Tam si také opečeme buřty
a pořádně si zařádíme, zazpíváme
a zatančíme. V neděli ve 13 hodin
se rozejdeme do svých domovů.

Zpívání s Kvítkem
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sport & hobby

Jaro s vůní kouře a bylinek

Tak tu máme konečně jaro, které jistě krásně provoní naši kuchyň. A když už zmiňujeme jaro a vůni, tak k tomu všemu neodmyslitelně patří zahrádka. I my jsme dostali
možnost mít svou vlastní bylinkovou zahrádku, na což se opravdu moc těšíme.
Zahrádka bude kousek od restaurace
a tím zajistíme opravdu dokonale čerstvé
vlastní bylinky, ale nepůjde jen o bylinky.
Chystáme se pěstovat i vlastní zeleninu.
Veškerou naši spotřebu sice nepokryjeme,
ale jistě bude velmi příjemné nabízet
hostům saláty označené jako kompletní
místní surovina. Věříme, že rozdíl v chuti
bude stát za tu práci.
Další novinkou je, že v zahrádce bude
stát udírna, ze které Vám budeme nabízet
naše upravené suroviny, ať už se jedná
o masa, ryby, sýry, nebo třeba zauzené
mladé cibulky nebo papričky.
Moc děkujeme všem, kteří se na přípravě zahrádky podílejí a samozřejmě

velké díky patří panu Ivanu Husákovi,
který nám věnoval prostor pro zahrádku
a že nám tuto skvělou myšlenku pomáhá
dotáhnout do konce.
Další službou, kterou bychom Vám
rádi nabídli, je něco jako „Klub Zichoveckého pivovaru“. Pokud budete mít zájem,
stačí poslat zprávu se jménem na adresu
radek.kuliha@seznam.cz a my Vám
budeme zasílat novinky co se u nás děje.
Zahrádku a čerstvé suroviny se budeme
snažit využívat, jak jen to bude možné.
Když například koupíme živé úhoře,
napíšeme Vám zprávu, že v devatenáct
hodin budou uzení úhoři nabízení přímo
v zahradě s mísou naší čerstvé zeleniny.

jídlo & pití
Věříme, že díky tomu, že vás budeme
zvát i na ochutnávky nových pokrmů,
obdržíme od vás spoustu cenných informací a my vám zase rádi sdělíme vše
o úpravě nabízených pokrmů.
A nyní jen krátce, co vám nabídneme
v dubnu, květnu a červnu.
V dubnu budeme podávat vše mladé.
Těšte se na selátka, baby kuřátka, holoubata atd.
V květnu bude kuchyni tradičně vládnout
čerstvý chřest v nejrůznější úpravě.
Červen bude ve znamení čerstvých jahod
včetně jahodových nápojů. A věříme, že
již začneme také sbírat první plody z naší
zahrádky, a ty pro Vás také připravíme.
Děkujeme za přízeň a přejeme Vám
všem krásné a voňavé jaro.
Radek Kuliha, šéfkuchař

Nová náves Zichovec
a nová pobočka pivovaru Zichovec v Lounech
Nová náves je nový název pro známé
Společenské centrum obce, které bylo
otevřeno v září 2012.
Tato změna by měla vystihovat skutečnost,
že Zichovec do té doby žádnou typickou
náves neměl a dále fakt, že pod „Novou
návsí“ existují dnes dva subjekty – Restaurace Zichovec a pivovar Zichovec.
Současně s touto změnou měníme také
název pivovaru ze Zichoveckého pivovaru na Rodinný pivovar ZICHOVEC.
V nejbližší době budeme otevírat nový
výrobní podnik v Lounech, kde se bude
vařit převážně Krahulík 10 a 12 a v Zichovci se zaměříme na výrobu svrchně
a spodně kvašených speciálů. Můžeme
se tedy do budoucna těšit na podstatně

větší sortiment piv. Také z tohoto důvodu
bude mít pivovar své vlastní obsáhlejší
stránky www.topiiiivo.cz, které se
v současné době dokončují. Podrobnější
informace v tištěné podobě přijdou
v podobě čtvrtletníku „TO PííííVO“. Technologie v Lounech je již funkční, stavebně
se dokončuje administrativa, podniková
prodejna a venkovní povrchy. Fotografie
je z návštěvy starosty města Loun Radovana Šabaty (druhý zleva) v pobočce
Louny 18.3. 2016, kdy proběhla první degustace piva uvařeného v Lounech. Tento
slavnostní košt proběhl 120 let od narození Josefa Krahulíka ze Zichovce č.p.1,
podle kterého je pojmenováno základní
deseti a dvanáctistupňové pivo.

Modernizuje se i v Zichoveckém pivovaru
Po důkladné analýze jsme i v Zichovci
přistoupili k moderní variantě kvasných
nádob, k tzv. cylindro-kónickým tankům
(dále jen CKT). Technologie
uzavřeného hlavního kvašení ale
není nic nového.
Již na konci 19. století měli pivovarníci k dispozici něco podobného
jako jsou dnešní CKT. Bohužel
v té době byl odpor k inovacím tohoto druhu velmi značný a tak se od
užití této technologie v českých
zemích na nějaký čas upustilo, jak
by mohl potvrdit například tehdejší

Schwarzenberský pivovar v Protivíně.
Nyní s velkým rozšířením svrchně
kvašených piv, (především piv typu ALE,

čti ejl), se tato technologie stává pro sládky velmi potřebnou. Největšími výhodami
CKT je snížení možné kontaminace na
minimum, možnost kvalitnější
sanitace rotačními mycími hlavicemi a můžeme zde zmínit také
lepší výsledky při studeném
chmelení. Výměna probíhala
od 14. do 22. března a vše se
zdařilo podle plánu. Teď už se
jen můžeme těšit na rozšíření
sortimentu z řad našich
"svrchňáků". Dej bůh štěstí.
Text a foto: Ondřej Husák

Zichovecký zpravodaj / jaro 2016

7

aktuálně

Zprávy z Rybářského spolku

Když si připomeneme uplynulou sezonu, již podruhé ji zichovečtí rybáři zakončili tradičním
vánočním rybařením. Bylo 23. prosince a na rozdíl od minulé akce, bohužel žádnou šupinu
neviděli. Náladu jim však vylepšily buřty a svařák a navíc jim přálo téměř jarní počasí.
A nový rok? Začal pracovně.

Rybáři prořezali stromy okolo rybníka, zejména u rybářské bašty. Břeh byl
u bašty velmi zarostlý a nebylo zde dost
prostoru a míst pro rybaření. A bašta je
základnou nejen pro noční chytání, proto je třeba ji udržovat uklizenou. I když
to nyní vypadá hodně vzdušně, v létě

už to bude vypadat úplně jinak. Stromy
a keře okolo rybníka opravdu rostou „jako
z vody“. Brigádníci také včas využili krátce zamrzlého rybníka, a ořezali stromy
i tam, kde běžně není ze břehu přístup.
Další údržba a brigády
Co se týká další údržby a brigád, je ten-

to rok naplánováno vyčištění odtokového
kanálu, nátěr zábradlí kaberny, oprava
roštů ke kaberně a úprava odtoku vody od
silnice, aby při silných deštích netekla voda
cestou k baště do rybníka.
Letošní rybářské závody
Rybářské závody v novém stylu se
osvědčily a líbily, takže druhý ročník „Zichovecké 24“ jsme naplánovali na víkend
11.–12. 6. 2016 od 12 hodin v sobotu do
12 hodin v neděli.
Opět můžete počítat s občerstvením
„U Lůdi“ na baště a věříme, že závody
budou zase zajímavým programem na
víkend i pro sousedy „nerybáře“. Pravidla zůstávají stejná, a tak zase uvidíte
maximálně osm soutěžících dvojic (místní
+ kamarád rybář). Na základě evidence
úlovků v soutěži, bude rozhodnuto jaké
kapry dosadit. Z výsledků minulé soutěže
i ostatních loňských úlovků to vypadá
spíše na větší kusy, menších kaprů
mezi 50–70 cm se chytí poměrně dost.
Rybářský řád i provozní řád bašty je beze
změn. Na závěr ještě jednou připomenu
možnost rezervovat si rybářskou baštu,
například pro letní oslavu narozenin
apod. Výhodou je jistota, že nedojde třeba
ke kolizi dvou akcí. Kalendář již rezervovaných akcí najdete na webových stránkách
spolku, které pravidelně aktualizujeme. ■
Text: Štěpán Vachek, foto: Láďa Šeiner

Vyjde kniha „Jejich osudem se stala Velká válka
– padlí a zemřelí vojáci 1914–1918 ze Slánska“
Čtenáři našeho Zpravodaje si snad vzpomenou na článek o zichoveckých padlých
v První světové válce v letním čísle roku
2014. Máme zde od pana Pavla Bartoníčka
zprávu o tom, že vojákům z tohoto regionu
bude věnována celá publikace. Zpráva obsahuje i žádost o spolupráci. Prosíme, věnujte
výzvě pozornost a přispějte k dílu dokumenty, aby řeč faktů oživily skutečné postavy
vašich předků.
(redakce)

Před dvěma roky uplynulo 100 let od
začátku 1. světové války, která byla pro
české země co do počtu odvedených mužů
největší válečnou událostí. Nikdy předtím
ani potom nebylo nasazeno a nepřišlo o život
tak velké množství českých vojáků. Na všech
frontách bojovalo za rakousko-uherskou
monarchii kolem devíti miliónů mužů,
z nichž asi 1,1 milionu se domů nevrátilo.
Počet českých vojáků rakousko-uherské
armády je odhadován na 1,5 milionu mužů,
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z nichž asi 140 - 180.000 zemřelo. O tom
poskytují svědectví památníky, nacházející
se téměř ve všech českých obcích, ze kterých
muži ročníků 1865 – 1900 do války rukovali.
I v našem regionu je množství pomníků
se jmény těch, kteří se z války nevrátili. Některá jména jsou na hřbitovech,
povětšinou jen zmíněna, protože padlí
a zemřelí vojáci byli pochováni jinde, či
místo jejich posledního odpočinku mnohdy
dodnes není známo. V některých obcích
jsou jména padlých a zemřelých vojáků
uvedena na pomnících, jinde v obecních
kronikách. Na některých pomnících jsou
však údaje neúplné, či chybné, to samé se
týká i obecních kronik. V některých obcích nejsou na pomníku uvedena žádná
jména a v kronikách padlí spoluobčané
také nemají místo. Někde nebyly pomníky
padlým spoluobčanům ani postaveny. Tyto
skutečnosti vedou k tomu, že v mnoha u

sport & hobby

10. června 2016 Vás zveme na velmi
zajímavou a prospěšnou sportovně
charitativní akci – NA KOLE DĚTEM.
Jsme velmi rádi a vážíme si toho, že naše
obec má tu čest zorganizovat dojezd
předposlední etapy 7. ročníku tohoto
etapového závodu.

Přijďte podpořit charitativní akci „Na kole dětem“
Pořadatel Josef Zimovčák založil
tuto bohulibou akci již v roce 2010, aby
podpořil léčbu onkologicky nemocných
dětí. Nyní již připravuje 7. ročník. Josef
Zimovčák prostě nemůže vysoké kolo
odložit. Jezdí pro radost svoji i přátel,
kteří ho doprovázejí, těch, kteří se třeba
jen na kousek přidají, i těch, kdo ho jen
sledují, nebo kolem nichž projede. V pelo-

tonu se s ním také střídavě objevují známé
osobnosti, například Prof. MUDr. Pavel
Pafko, DrSc., lékař, specialista na hrudní
a břišní chirurgii; Prof. MUDr. Jan Pirk,
DrSc., přední český kardiochirurg. Také
Petr Koukal, mistr republiky v badmintonu
2007–2011, 2013 a příznivec Zichoveckého pivovaru a mnoho dalších známých
osobností. Sportovní akce bude zakončena

u obcích našeho regionu nemají v současnosti nejmenší ponětí o tom, kdo jejich mrtví
spoluobčané byli, či kde a kdy zemřeli.

Kde v obci není pomník či pamětní deska,
bude uveden seznam zemřelých rodáků.
Součástí publikace bude též abecední seznam všech jmen a také členění
podle místa narození, domovské obce
i příslušnosti ke konkrétní c. a k. jednotce. Uvedeni budou též padlí legionáři,
většinou zajatí příslušníci c. a k. jednotek.

Tento stav se rozhodl napravit spolek
Wotrubia, který chystá v letošním roce
k vydání knížku „Jejich osudem se stala
Velká válka. Padlí a zemřelí vojáci 28. pěšího pluku, 8. zeměbraneckého pluku
a dalších c. a k. jednotek ze Slánska“.
Publikace bude využívat především dokumenty Vojenského ústředního archivu
– Vojenského historického archivu Praha,
ze kterých lze získat informace o narození,
domovské příslušnosti, civilním povolání
i úmrtí (datu, místě a důvodu) a případně
i místě pohřbení většiny vojáků z našeho
regionu. Zvláště tzv. matriky zemřelých
(Sterbenregister) jednotlivých pluků
c. a k. monarchie a jejich následovníků
v československé prvorepublikové armádě
jsou cenným materiálem.
Kniha bude obsahovat fotografie
pomníků, abecedně seřazené podle jednotlivých obcí, vždy s konkrétními jmény na
nich uvedenými a podrobnostmi o vojácích.

Kniha bude vydána v zavedené ediční
řadě Historie Slánska ve XX. století,
financována ze sponzorských darů jednotlivých obcí. Důležitost připravované publikace vnímá též hejtman Středočeského
kraje ing. Miloš Petera, který nad ní převzal
osobní záštitu. (většina obcí leží ve
středních Čechách).
Knížka by měla obsahovat i fotografie
vojáků, ať zemřelých, či přeživších, které
budou její nedílnou součástí. Proto chci
požádat každého, kdo by mohl zapůjčit
jakékoliv fotografie, korespondenci či
jiné dokumenty, které jsou památkou na
bývalé vojáky c. a k. monarchie ze Zichovce, ale i z obcí celého regionu Slánska
(i části současného Lounska), zda by

společenským večerem v sále Pivovaru Zichovec. Obec věnovala na tuto charitativní
akci 10 tisíc korun a věříme, že se přidají
i další dárci. Do akce se pokusíme zapojit
také lokální podnikatele, okolní obce, ZŠ
Kvílice a Panenský Týnec. Bližší informace
najdete na www.nakoledetem.cz.
■
Text: Ivan Husák, foto: archiv pořadatele

mne mohl kontaktovat (723460433,
bartonickovi@iol.cz). Případně dokumenty
k zapůjčení nechat v obálce s mým jménem
v podatelně městského úřadu ve Slaném.
Veškeré dokumenty a fotografie si okopíruji
a nepoškozené vrátím zpět jejich majitelům.
Padlí a zemřelí vojáci – naši dědové,
pradědové a ostatní příbuzní – byli nedílnou
součástí života našich měst a obcí i celého
slánského regionu. Připravovaná kniha by
měla být důstojným připomenutím jejich
tragických osudů.
■
Pavel Bartoníček
Zichovecký zpravodaj / jaro 2016
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10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15

Fotbalová sezona začala, zachovejte našemu
fotbalu přízeň – jarní rozpis
26.3.
2.4.
9.4.
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
5.6.
11.6.
18.6.

v

DOSPĚLÍ

Knovízi
Uhy
v Tuřanech
Koleč
ve Smečně
Černuc
ve Zvoleněvsi
Otvovice
v Neuměřicích
Stehelčeves
ve Velvarech
v
Blevicích
Pozdeň

27.3.
3.4.
9.4.
17.4.
24.4.
1.5.
8.5.
15.5.
21.5.
29.5.

starší Ž Á C I

ve Zlonicích
Novo Kladno B
v Libčicích
Stochov
v Olovnici
Tuchlovice
ve Vinařicích
Novo Kladno A
v Neuměřicích
Smečno
volno
11.6. ve Lhotě
19.6.
Brandýsek

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO

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

NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE

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

SO
NE

10:15
9:00

q Bez výkonné sekačky je dnes údržba fotbalového hřiště
nemyslitelná. Sekačku GT 300 W letos předal původní
vlastník – 1.Zichovecká s.r.o. – fotbalistům. Tak ať dále
dobře slouží a pomáhá vytvářet dobré podmínky pro rozvoj
fotbalu v naší obci.
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DOROST
9.4.
16.4.
24.4.
1.5.
7.5.
14.5.
22.5.
28.5.
4.6.
12.6.

ve Stochově
Hrdlív
v Družci
v Hostouni
Smečno
Stochov
v Hrdlívu
Družec
Hostouň
ve Smečně

SO
SO
NE
NE
NE
SO
NE
SO
SO
NE

10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15

starší přípravka

hraje turnajově vždy 3 mužstva
5.4.
13.4.
24.4.
29.4.
4.5.
15.5.
22.5.
29.5.
5.6.

na Slavoji Kladno

ve Slaném B

v Zichovci
ve Velvarech
v Hostouni

v
ve
v
ve

Zichovci
Vinařicích
Zichovci
Vinařicích

ÚT
ST
NE
PÁ
ST
NE
NE
NE
NE

17:00
17:00
11:00
17:00
17:00
11:00
14:00
11:00
14:00

27.
3.
9.
17.
24.
1.
8.
15.
21.
29.

11.
19.
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Zdravý životní styl: Ale jak začít?

ná, že jsme blíže k svému cíli. Ze začátku
je dokonce možné, že váha stoupne, ale to
neznamená, že jsme ztloustli a měli bychom
skončit. Naopak. Přírůstek na váze může
být způsobený přírůstkem svalové hmoty
v důsledku sportování. Mohou se nám příznivě změnit i míry a to ovlivňuje, jak vypadáme celkově a hlavně – jak se cítíme.
A co si vlastně pod pojmem zdravý ži- Potraviny: Naučme své okolí, aby pracovalo
votní styl představit? Kromě zdravého jídla pro nás, nikoli proti nám. Pojďme nakupovat
a dostatečného pohybu, také dobrý pocit ze a vybírejme si kvalitní a chutné potraviny.
sebe samého, psychickou pohodu a hlavně Nahraďme nezdravé těmi zdravými. Nerovnováhu. Zdravé stravování totiž není kupujme polotovary, dochucovací přísady
o omezování, ale o umírnění. Stejně tak a vyhněme se fast foodu. Nakupme více čersportování není o spálených kaloriích, ale stvé zeleniny a ovoce, oříšky a kvalitní zdroje
žádoucí je hlavně zlepšení fyzické kondice. bílkovin jako je například maso, vejce, ryby,
Předtím, než se změnou začneme, měli sýry. A pamatujme si, že pokud nezdravé
bychom si uvědomit, že zdravý životní styl potraviny doma nemáme, tak je jednoduše
není žádná dieta. Nejde pouze o určité nemůžeme sníst.
období, ve kterém se budeme snažit o co Pohyb: Věnujme se aktivitám, které nás
nejviditelnější fyzickou proměnu. Chce to opravdu baví. Vybírejme ty, které si užíváhlavně změnu psychického nastavení, které me, místo těch, které si myslíme, že dělat
je dlouhodobé a díky němuž se stane nový musíme. A tak jako ve stravě, i zde je třeživotní styl trvalým a udržitelným.
ba střídmosti, naplánujme si raději jednu
Zde je několik tipů, s jejichž pomocí aktivitu týdně, než každý den. U postupné
bude začátek změny jednodušší:
změny je totiž větší pravděpodobnost, že
Cíl: Důležité je určení správného cíle. Ten v tom budeme pokračovat i do budoucna.
by měl být co nejpřesnější a také dosažitelný. Pak stačí jen důvěřovat schopnostem vlastStanovte si raději menší dílčí cíle, u kterých ního těla a vydržet. Začněme se změnami
je větší pravděpodobnost, že jich dosáhne- pozvolna, a dejme tak tělu šanci si na ně
te. Napište si, čeho konkrétně, jak a do kdy zvyknout. Potřebuje na to zhruba jeden měchcete dosáhnout.
síc a navíc – po měsíci uvidíme a ucítíme
Pokrok: Kritériem pokroku není jen hmot- první skutečné výsledky.
■
nost. Někdy nižší číslo na váze neznameText: Kateřina Vachková

Pravděpodobně každého z nás někdy
napadlo, že začne žít zdravě. Lépe se stravovat, víc sportovat, celkově se cítit lépe
a být se sebou spokojený. Jenže pokud
chcete něco změnit zásadně, začátky bývají vůbec nejtěžší. Nesmíte se bát, najděte
v sobě sílu a hlavně – chuť to udělat.

Tip na výlet
Kraj Blanických rytířů
Dnes vám představím své oblíbené místo,
které se nachází na jihovýchodě od Prahy. Je
zde mnoho zajímavých míst, já se ale zaměřím na legendami opředený vrch – Blaník.
Nachází se ve Středočeském kraji nedaleko
malebné vesničky Louňovice pod Blaníkem.
Vede tudy naučná stezka se sedmnácti dětskými zastaveními a s třinácti informačními
panely, které zaujmou děti i dospělé. Můžete
tak poznávat různé živočichy a jejich stopy, houby a vyzkoušet i zdejší dendrofon.
Na samém vrcholu Blaníku je 30 m vysoká
rozhledna s občerstvením. Cestou můžete
spatřit rytíře, ke kterým se váže tato legenda:
Uvnitř hory odpočívá vojsko, které čeká,
až bude českému národu nejhůře. Jeho
velitelem je sám patron českého národa sv. Václav. Ve chvíli, kdy bude naše
vlast v největší tísni, zazelená se suchý dub na Blaníku a pramen pod ním
vydá tolik vody, že se studánka přeplní
a voda poteče až po stráni dolů. Pak se v hoře
otevře Veřejová skála, rytíři uvnitř se probudí z hlubokého spánku a pod vedením Svatého Václava vyrazí proti nepřátelům, porazí
je, a v Čechách nastane opět klid a mír.
Cestou zpět vám určitě doporučím zastávku v Kondraci. Zde je zajímavé Farní
muzeum s autentickým interiérem fary
z přelomu 19. a 20. století a s řemeslnou
dílnou. Můžete si vyzkoušet výrobu svíček,
ručního papíru či tisk obrázků s dobovou
tematikou svatých. Dále vás nasměruji do
místní restaurace, kde pečou řízky velké jako
„sloní ucho“ a jsou vyhlášené široko daleko.
Ubytovat se můžete v Louňovicích pod Blaníkem v penzionu u pana Otradovce, který
má Zichovec rád.
■
Text: Jitka Vorlíčková
t Rozcestník v Louňovicích

Etiketa nezastarala, jen se na ni
často zapomíná
V nedávné době jsem se zúčastnila semináře, který vedl
známý mistr etikety pan Ladislav Špaček. Seminář o etiketě
byl pro všechny zúčastněné nezapomenutelným zážitkem.
Přišel gentleman s vybraným chováním
a perfektním vzhledem. Pan Špaček nám
poutavým způsobem oživil vzpomínky na
tradice našich dědečků a babiček, řekl nám
něco o společenském oblékání, chování
a navíc přidal i historky z Hradu.
Dnes se tak trošku zapomíná na tradice, což je velká škoda. Například, jak pan
Špaček říká: „Hory se nám přestěhovaly
do měst“. Lidé nosí i ve městech péřové
bundy a sněhule, i když nemrzne a nesněží.
Jak bylo dřív hezké, když si naši předkové
vzali v neděli na procházku dlouhé kabáty
a polobotky...
Etiketě neboli společenskému chování
bychom měli věnovat více pozornosti a nemyslím tím jen oblékání. Zde si dovolím, se
svolením pana Ladislava Špačka, zveřejnit
několik jeho citací.

„Pravidel etikety je pár a naučme se tvořivě je
aplikovat na situace, ve kterých se ocitneme.
A žádná situace se neopakuje, jiná je doba,
třeba i zvyklosti a jednající osoby. Důležitá
jsou tři základní pravidla – takt, ohleduplnost
a empatie. Někdy se nechováme striktně
v souladu s pravidly, stane se totiž, že odsunutí pravidla je žádoucí a pro protějšek příjemnější. Jsme v takovém případě ohleduplní,
a vše je tedy v pořádku.
Etiketa není jen soubor pravidel, je to životní styl. Ohleduplnost je kritérium, podle
kterého posuzujeme naprosto všechno, co se
mezi lidmi odehrává. První kontakt spojme
s úsměvem, otvíráme si tak cestu k tomu druhému. Co to udělá? Usměje se taky“, řekl
Ladislav Špaček s úsměvem.
■
text: Jitka Vorlíčková
Zichovecký zpravodaj / jaro 2016
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Firemní vizitky

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

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

Tel.: 606 376 630

■

www.hykra.cz

■

Místní poplatky 2016

hynekkral@hykra.cz

Obecní úřad

Poplatek za stočné:
osoba
1000 Kč
Poplatek za komunální odpad:
dospělý
700 Kč
důchodce
500 Kč
dítě
350 Kč
rekreační budova
500 Kč
Poplatek ze psů:
1. až 3. pes (za každého psa) 100 Kč
od 4. psa
2 250 Kč

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

Termín splatnosti pro uvedené poplatky
je 31. srpna 2016
Můžete je uhradit na účet obce
číslo 26822141/0100
variabilní symbol – číslo popisné domu

Chcete si zahrát tenis? Tenisový
kurt si můžete objednat prostřednictvím rezervačního systému na
stránce www.zichovec.cz, kde jsou
uvedeny podmínky pronájmu.
Klíče jsou pak k vyzvednutí u obsluhy místního pivovaru.

V hotovosti je můžete zaplatit v č. p. 85
u paní Lucie Rohlové, tajemnice OÚ,
tel.: 602 960 226

12 www.zichovec.cz

Tenisové kurty jsou
od dubna v provozu
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