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Foto: archiv obce
Vážení a milí spoluobčané,
krásné počasí nás letos doslova přepadlo,
padají teplotní rekordy a jaro nám nalilo
do žil novou energii. Je to dobře, budeme
ji potřebovat, máme pro letošní rok opět
velké plány. V lednu, na prvním letošním
zastupitelstvu, jsme sepsali všechny práce
a projekty a 10. dubna na „výjezdním“
zasedání potom vše ještě jednou prošli
a posvětili, konkretizovali a udělali tak
i přípravu na tradiční jarní brigádu, která
letos proběhne v sobotu 12. května, a na
kterou Vás všechny srdečně zvu.
Pro představu přikládám „Soupis
prací“: Sběrný dvůr – čištění okapů,
prořezání lip a instalace ochranných
mřížek k okapu. Hasičárna – příprava
na rekonstrukci, dobourání, očištění,
vyřešení ucpaného kanálu. Koupaliště
– vyčištění, dokončení zábradlí a zabezpečení mola proti podplouvání, prořezání tújí, posekání trávy.
Antukové hřiště – oprava a natření
oplocení, prořezání vrb okolo potoka,
revitalizace antuky. Dětské hřiště –
dokončení oplocení, kontrola a údržba
jednotlivých herních prvků. Fotbalové
hřiště – obroušení a natření zábradlí,
úklid sítí na tréninkovém hřišti, kontrola prolézaček na dětském hřišti.
Veřejné osvětlení – natření stožárů,
umytí stínidel. Místní komunikace
– dobetonování postranních prahů
u mostku u chatiček, aby mohlo být
osazeno zábradlí.

Ostatní – likvidace začínajících skládek,
šetrné prořezání stromů okolo komunikací,
štěpkování. Pokud budou vyrobeny, tak
umístíme přírodní odpočinkové lavičky
a stoly na několika místech v obci. Kdo si
uděláte čas, tak si prosím s sebou vezměte
základní nářadí, ev. kolečka, občerstvení je
zajištěno. Sraz u sběrného dvora.
Z dlouhodobějších projektů bych rád
zmínil kamerový monitorovací systém
v obci. V současné době probíhá zpracování studie a podle ﬁnancí bychom rádi
do konce roku tento projekt také zreali-

Nejbližší akce
pondělí 30. 4. – čarodějnice
sobota 12. 5. – jarní brigáda
sobota 2. 6. – dětský den
pátek 8.-neděle 10. 6. – rybářská soutěž
zovali (mimochodem zloděje, kteří nám
znepříjemňovali život v obci v loňském roce,
již policie prý dopadla).
Minulý týden již začaly bourací práce
na hasičárně, kterou opravíme, vyměníme
okna a dveře, a zvýšíme si tak plochu pro
ukládání tříděných odpadů. Na podzim
nás čeká avizovaná výsadba lipové aleje
na hraniční cestě k Žerotínu a také
osázení obecního pozemku vedle zrekonstruované cesty k bílichovské kapličce.
Postupně, podle disponibilní zeminy,
budeme také zavážet a zkulturňovat
pozemek po topolech za Samotínem,
vyčistíme také usazovací rybníček
u nového dětského hřiště. Na ﬁnanční
prostředky již delší dobu čekají také
projekty „sanace ujíždějícího břehu“
u revitalizačního rybníka, zakrytí míst
na sběr tříděných odpadů a vybudování
veřejného osvětlení k hřišti.
Z projektů ﬁnancovaných 1. Zichoveckou a vylepšujících infrastrukturu
obce, bych rád zmínil v minulém týdnu
zahájenou výstavbu Nového dvora –
– nájemního bydlení pro seniory, dále
zkapacitnění obecní ČOV, včetně
vybudování kalového hospodářství.
V letošním roce bychom rádi získali
stavební (vodoprávní) povolení u

Redakce
Milí sousedé,
táhlou zimu máme konečně za sebou
a tak Vám s potěšením představuji
jarní vydání našeho zpravodaje.
Zpravodaj se stal součástí pamětní
knihy Zichovce a zároveň slouží jako
podklad pro psaní místní kroniky,
kterou nově převzal pan V. V. Kýzl.
Fajn je, že se stále něco děje. Narodili
se nám dva kluci, staví se nové rodinné
domy, připravují se obecní akce
a pan starosta pracuje stále na nových
projektech.
Nastává teplé období, kdy se
„stěhujeme“ ven na naše zahrádky,
setkáváme se na společných prostranstvích, a proto doufáme, že program
chystaných akcí Vás zapojí do dalšího
dění v obci.
Přeji Vám pohodové dny a kdybyste
chtěli přispět nějakým svým článkem
nebo fotografií, budeme rádi.
Jitka Vorlíčková
vorlickovaj@seznam.cz

Noví občánci

u a s realizací počítáme v roce 2019.
Na podzim (přesný termín ještě ladíme)
Zde bych pouze podotkl, že variantu nás čeká křest knihy „Zichovec 1998-2018“,
čištění také pro Bílichov neschválilo který spojíme s oslavami 100 let od vzniku
tamní zastupitelstvo. Žerotínské zastu- republiky, se vzpomínkou na Jiřího Hartpitelstvo v březnu odsouhlasilo pietní mana a s vložením poselství příštím gemísto Slza, o kterém podrobněji píše neracím do připravené schránky.
dále Ing. David Majer. 1. Zichovecká obVážení spoluobčané, chalupáři a Zijednala u ﬁrmy RANK také příkopové chováci čekatelé, děkuji za Vaši pospolirameno KUHN s dosahem pět metrů. tost a ochotu pomáhat obci, je to vzácné.
Rád bych Vás také pozval na společenské Děkuji zastupitelům za nezištnou práci
akce. Nejbližší jsou čarodějnice v pondělí a přeji Vám hodně energie k dokončení
30. 4., dětský den v sobotu 2. 6. a maraton- plánovaných projektů i v posledním roce
ská rybářská soutěž 8.-10. 6.
volebního období 2014-2018.
Po loňské zkušenosti diskutujeme o tom,
jestli pořádat Zichoveckou pouť. Důvodem
Všem přeji krásné jaro, pohodové dny
je, mimo malý zájem v minulých letech, a ať se náš Zichovec i nadále utěšeně
také v krátké době po pouti (4. 8.) pláno- rozrůstá a hlavně ať si to ve zdraví dlouho
vaný Memoriál Ladislava Nodla, tentokrát všichni užíváme, věřte, že letos opravdu
s větší účastí stánků a s odhalením pamětní vím, o čem mluvím ;-).
desky u příležitosti 10. výročí jeho úmrtí.
Ivan Husák, starosta obce

Kroniky obce Zichovec
První pamětní kniha byla založena17. ledna, roku 1921, starostou obce byl tehdy
Rudolf Šlégr z čísla 27 (dnes Haplovi). Kronikářem byl František Pešula. Byla psána
do roku 1939. Další roky byly dopisovány nepravidelně a zpětně od 17. listopadu 1989
do roku 2008, paní Janou Kučerovou z č. p. 9. Od roku 2008 se kronika v Zichovci
nepsala, historii máme v tomto období zachycenu v obecních zpravodajích.
V roce 2017 jsme se dohodli s badatelem a písmákem Václavem Valeriánem Kýzlem
(VVK) na vydání knihy o Zichovci a v průběhu přípravy této unikátní knihy se VVK
do Zichovce doslova zamiloval. Nabídl se, že by velmi rád zichoveckou kroniku psal
a zde je jeho článek.
IH ■

Jak jsem se stal kronikářem
Jožka – narodil se jako čtvrtý Jožka v rodině
Bystrianských, bráška Alžbětky a Matýska
a na chvilku nejmenší Zichovečátko. Přišel
na svět 8. února v porodnici ve Slaném
s váhou 3 470 g a výškou 51 cm jako štěstí
maminky Pavly Radové a tatínka Jožky
Bystrianského.

Daniel – 15. dubna 2018 se narodil další
očekávaný potomek manželů Jany a Jirky
Mackových. Na svět přišel brzy ráno a že
je to Macek, dokazují i jeho míry – váha
4 200 g a výška 53 cm.
Gratulujeme všem šťastným rodičům
a klukům přejeme hodně štěstí a zdraví. ■
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Jednoho dne v zimě roku 2017 jsme
obědvali v místním pivovaru se starostou
obce Ivanem Husákem a jeho ženou Janou
a starosta si posteskl, že se mu nedaří zajistit někoho, kdo by psal kroniku.
Byla to pro mě jakási výzva, a protože
píši již od roku 2006 knihy o historii obcí
bývalého smečenského panství a nejen
o nich, tak jsem mu řekl, že klidně kroniku Zichovce budu psát. Tak jsme se
rozešli. Netrvalo však dlouho, když mi
starosta napsal zprávu „Ahoj Václave,
jestli jsi to s tím kronikářem myslel
vážně, tak prosím napříště používat
iniciály VVKK – Václav Valerián Kýzl
kronikář“ :-P
A bylo rozhodnuto. Při příští návštěvě
Zichovce jsme si na potvrzení mého
příslibu podali ruku a Jana nám rozseknutím potvrdila, že jsem byl „pasován“
na kronikáře obce Zichovec.
Chvíli před tím mi však muselo být
slíbeno, že si kroniku zadám do výroby,
aby svým vzhledem odpovídala mým
představám a stylu, ve kterém byla vedena kronika panem Františkem Pešulou.
Kroniku vyrobilo knihařství Valen-

tovi, Filipov 32, Česká Kamenice a byla
zpracována přesně podle mého zadání.
Jedná se o úctyhodné dílo, které má
rozměry 42 x 31 cm, obsahuje čtyři
sta listů. Záznamy začnu rokem 2017
a podle vzoru svého předchůdce budu
popisovat veškeré události nejen v obci,
ale i v republice a ve světě.
Snad zbývá jen dodat, že oﬁciálně jsem
byl do funkce kronikáře jmenován Obecním zastupitelstvem letošního roku. ■

obec

Velikonoce 2018
V Zichovci je odedávna slavíme podle
lidových zvyků a od roku 2016 na to máme
dokonce o jeden volný den navíc. Tehdy
se v České republice stal z Velkého pátku
státní svátek. Je tedy víc času na přípravu
všech tradičních nezbytností – místní muži
a kluci vyrážejí k rybníku na proutky a pletou si pomlázky. Ženy a dívky barví vajíčka,
vaří tradiční jídla a své domovy krášlí jarní
výzdobou.
Na Velikonoční pondělí vyrážejí koledníci s pomlázkami a šlehají ženy a dívky
zelenými proutky, které prý zaručeně
přinášejí zdraví a „omlazení“. No, kdo
by si to nechal ujít?
JV ■
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Taneční hodina s Maruškou Doležalovou a Markem Zelinkou
Letos se zima trochu protáhla,
blížil se obecní ples a my se rozhodli,
že si zopakujeme společenské tance.
Oslovili jsme sympatický pár, který
před časem exceloval v televizní soutěži
StarDance. Marušku Doležalovou
a Marka Zelinku jsme nemuseli
dlouho přemlouvat.

Lekce začala netradičně, kdy jsme se Marek nás všechny obešel, poopravil
všichni představili a řekli místo, kde a nastala fáze „krokování“. Dopředu, donejraději tančíme. Dozvěděli jsme se, že zadu, do strany a znovu…
se dá tančit snad úplně všude.
Je to dřina, to jsme se všichni přesvědčili.
Po krátké rozcvičce, při které jsme si Ale výsledek stál za to, jelikož po dvou hodiuvolnili svaly po celém těle, jsme zjistili, jak nách nácviku, jsme pluli po parketu skoro
je náročné zaujmout základní postavení jako naši učitelé Marek s Maruškou.
Text Jitka Vorlíčková, foto V. Širmerová
a správně držet své i partnerovo tělo.

Zichovecký ples No. 6
Pátek 23. března 2018 znamenal dlouho
očekávaný vrchol zimního společenskokulturního vyžití u nás na Zichovci, tedy
ples pořádaný pod záštitou rodinného
pivovaru, a to již po šesté.
Pozvánka slibovala již tradičně vysokou úroveň a skvělý zážitek. Vstupenky,
jejichž počet je limitovaný velikostí sálu,
byly dopředu rozebrané. Pořadatelům je
potřeba velmi poděkovat, za to, jak s velkou péčí vše naplánovali a zajistili.
Na plese hrála tradičně výborná kapela
Timbre Music. Předtančení předvedl Juniorský ﬁtness klub Louny. Mladé členky
tohoto klubu předvedly před plným sálem
vystoupení ﬁtness tance s akrobatickými
prvky, za což sklidily zasloužený potlesk.
Mezi stoly návštěvníků se tou dobou
pohyboval nenápadný muž s deskami
a kreslícími potřebami. Několika obratnými črty na čtvrtku papíru pořizoval karikaturní portréty návštěvníků plesu. Tyto
svoje podařené výtvory vzápětí předával
zachyceným osobám na památku. Onen
výtvarník byl, jak jsme se dočetli na
plesové pozvánce, pan Lubomír Vaněk,
nejrychlejší karikaturista světa.
To se již kapela Timber Music ujala
své hudební produkce. V úvodu zahrála
waltz, zvlášť pro účastníky zimní taneční
lekce s dvojicí Marek Zelinka a Maruška
Doležalová. Waltz, který vznikl začátkem
20. století v Anglii, se stal základním
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společenským tancem a tímto tanečním
kusem odstartoval nepřetržitý průřez
tanečních stylů, jak je přinášely jednotlivé
dekády minulého století. Svoji hudební
produkci muzikanti ještě umocňovali
příslušnými dobovými kostýmy. Nebudu
popisovat jednotlivé hudební proudy, ale
třeba písně z repertoáru Louise Armstronga i s jeho hrou na trubku v podání
zpěváka Timbre Music byly velkou parádou. Proto byl také parket stále plný
tanečníků.
Výborné umístění baru v sále umožnilo,
že bar byl neustále obklopen lidmi, kteří

se na plese potkávají a při skleničce si
společně užívají zábavu.
Úderem desáté hodiny bylo plesajícím
hostům nabídnuto zakoupení lístků
do tomboly. Lístků bylo opravdu dost
a hodně bylo také cen, které do tomboly věnovali sponzoři plesu, za což je
také všem sponzorům věnováno tímto
poděkování. Na každém stole byl pro
návštěvníky plesu připravený informační
plakátek, na kterém bylo možné zkontrolovat výherní číslo losu a cenu si také
hned vyzvednout u pořadatelů. Zde se
již tvořila fronta výherců a to značilo, že

kultura

snad každý ze zúčastněných něco vyhrál.
Na tomto plakátku byl také jídelní a nápojový lístek pro občerstvení přítomných.
Jako na každém plese, poskytoval pohled
do sálu obrázek parketu plného tanečníků,
na stolech jídlo, pití, výhry z tomboly,
obrázky karikaturisty a okolo baru hrozen
veselých lidí. Číšníci vše stíhali s úsměvem
a bravurou.
Hodina pokročila k půlnoci, hudební
žánry se střídaly a sál byl nabitý energií.
Pořadatel vyhlásil další bod programu
a to losování prvních deseti cen tomboly.
Tato čísla se tahala z klobouku, výhry
byly opravdu skvělé a šťastní výherci
je přebírali za všeobecného potlesku.
Hudební produkce kapely pokračovala
zhruba do půl druhé po půlnoci. To již
někteří návštěvníci opouštěli sál. Pro ty,
kteří nechtěli jen tak skončit, pořadatelé
připravili disco produkci, která končila
okolo čtvrté hodiny k ránu.
Letošní šestý Zichovecký ples se velmi
povedl a proto se můžeme těšit na příští.
P.S.
O opravdu přátelské až rodinné atmosféře
plesu vypovídá i zajištění šatny, která je
umístěná v malém sále na ochozu. Zde se
každý obslouží sám, odloží si kabát a při
odchodu ho najde na svém místě. To značí
velkou důvěru a pohodu, která zde na Zichovci panuje.
Text Jan Novák, foto Pavel Rohla

Foto Ladislav Šeiner
Zichovecký zpravodaj / jaro 2018
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O nešikovné veverčí matce
Jméno vísky Zichovec nedaleko od okolí domu mnohokrát denně kontrolovali,
Slaného se nám hluboce vrylo do paměti ale dokonce na místě, kde byla loni i letos tři
už loni v létě, kdy jsme si tam k milé veverčata nalezena, rozložili staré peřiny,
a obětavé rodině Králových během sedmi aby případné další mládě spadlo nikoliv na
dnů dvakrát jeli pro nalezené mládě.
zem, ale do měkkého.
Jako první tehdy vypadla z hnízda kdesi
I když nás ani na vteřinu nenapadlo, že
v nepřístupné části krovu pod střechou by se podobná souhra nepravděpodobných
dvanáctidenní černá veverčí holčička a po náhod mohla opakovat po čtvrté, před
týdnu její sestřička s kožíškem rezavým.
týdnem jsme do Zichovce jeli zas. Opět černý
Neuvěřitelná "story" o nešikovné veverčí kluk se tentokrát zřítil přímo doprostřed
matce, která pravidelně ztrácí mláďata, ale připravené peřiny a ležel tam jen pár
pokračovala i letos. Před necelými třemi minut, než ho paní Králová při pravidelné
týdny jsme totiž ke Královým, vlastně už "kontrolní veverčí obchůzce" našla.
našim starým známým, jeli celkově už
Další den pak Královi dokonce složitě
potřetí, když ze stejné střechy vypadlo rozebrali část střechy, jen aby se deﬁnitivně
další mládě, tentokrát necelé tři týdny starý vyjasnilo, jaký je důvod opakovaného
černý kluk. Od toho dne nejen že Královi padání. Hnízdo se jim skutečně podařilo

najít a vyfotit, naštěstí už prázdné bez
dalších mláďat. Hnízdo je bohužel
umístěné na nevhodném místě, kde se ho
veverce nepodařilo úplně utěsnit a navíc
pod ním byla uvolněná prkna, takže
veverčata neutěsněnými částmi hnízda
vždy vypadla ven a poté klouzavým pádem po zateplovací fólii sjela dolů k okapu
a dalším otvorem v přehybu fólie propadla
až na zem.
Doufáme tedy, že ke Královým v létě,
až bude mít tamní veverka znovu mladé,
tentokrát už nebudeme muset (popáté)
jet, protože dosavadních 1200 kilometrů
ze čtyř tamních "veverčích výletů" už
nám k poznání krás tamní krajiny docela
stačilo.
■
1) Klučičí sourozenci ze Zichovce, kteří se
u nás setkali po desetidenním odloučení
(pro prvního jsme si jeli 16. března, pro druhého 25. března). Snímek je z 2. 4., oba už
koukají, i když jsme je přivezli ještě slepé.
2) Ranní krmení pětitýdenního klučiny ze
Zichovce. V srsti i ocásku má spoustu bílých
chloupků, takže barva jeho srsti je raritní.
3) Jeden z brášků ze Zichovce vychrupává
během převozu k nám (25. 3.) v transportní
přepravce s ohřívací lahví na dně, stulený
v pleteném mini-košíčku.

1
Text a obrázky: Záchranná stanice pro veverky „Pinky“, o ní více na www.veveratka.cz

4) Hnízdo veverky (vycpané retrívřími chlupy)
pod rozebranou střechou v Zichovci. Jeho
stavitelka od loňského léta do letošního jara
postupně poztrácela čtyři potomky, takže se
každý z nich sólově svezl v naší "veverčí sanitce" značky Škoda Citigo.

2

3
4

6

www.zichovec.cz

mateřská škola

Zprávičky z naší školičky Foto Lukáš Buben a archiv
Milí Zichováci, tak jsme tu zase,
abychom Vás informovali o dění
v naší školičce. I v novém roce máme
každý měsíc naplněný akcemi.
● V lednu se začaly starší děti učit základům angličtiny a každé úterý k nám
dochází paní lektorka Mgr. Haštabová.
● Navázali jsme spolupráci se ZŠ Kvílice a 21. února jsme tuto školu navštívili
s předškolními dětmi. Školou a všemi
třídami nás provedla paní ředitelka Mgr.
Holubová. Naše děti měly možnost zapojit
se do výuky ve třídě prvňáčků.
● 28. února se naše školka proměnila
v pohádkovou říši princezen, berušek, víl,
rytířů, Spidermanů, kašpárků…
● Celý březen jsme se připravovali na
Velikonoce. A začali jsme uspořádáním
„Velikonočního jarmarku“. Děti vyrobily z keramiky drobné dárečky, které
„prodávaly“ svým rodičům a za získané korunky se jim pořídí nové knížky.
K svátkům jara jsme společně vyráběli
papírová kuřátka, přání k Velikonocům,
barvili jsme vajíčka a zaseli osení.
● Navštívili jsme další divadelní představení v divadle v Lounech.
● Hned v úterý po velikonočních svátcích
jsme se vydali do lesa, kde každý svým kouzelným klíčem odemkl přírodu po zimě
a probudili jsme tak zvířátka a broučky
v lese a na louce.
● 18. dubna v podvečer se staly z dětí
„módní ikony“ – předvedly novou jarní
kolekci dětského oblečení obchodu Chic 9. 5. od 10 do 17 hodin je zápis nových
Kids ze Slaného majitelky Heleny Jiráskové dětí do mateřské školy.
a Martiny Baťkové z obchodu Obuv Popelka. 15. 5. bude Den pro maminky.
O tom, jak jim to slušelo, je horní obrázek. 24. 5. půjdeme na divadelní představení
● Do konce školního roku nás ještě čekají v Lounech.
další aktivity:
1. 6. oslavíme Mezinárodní den dětí.

6. 6. se vydáme na celodenní školní výlet
do Lesoparku v Chomutově.
12. 6. se slavnostně rozloučíme s dětmi,
které se letos stanou školáky.
Přejeme všem krásné slunečné jarní dny
Děti a paní učitelky z MŠ
Zichovecký zpravodaj / jaro 2018
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obec
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.

Nový dvůr
Projekt bydlení pro seniory,
o němž jsme podrobně psali
v předešlých zpravodajích,
se odpíchl od země.
Od prvního ke druhému
obrázku se nezměnilo jen
počasí, ačkoli byly pořízeny
v rozmezí 3-4 dnů, takže se
uvidí, jestli stihneme další
číslo zpravodaje, než bude
tady hotovo.
red ■

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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Akce „hřbitov“ pokračuje
Záměr vybudování nového místa
posledního odpočinku „Slza“, o kterém
jste se mohli dočíst v minulém vydání
zpravodaje, zaznamenal další vývoj
žádoucím směrem.
16. února 2018 byl proveden hydrogeologický průzkum (viz foto), který je
jedním z hlavních vstupních podkladů
pro návrh pohřebiště. Závěr průzkumu
potvrdil vhodnost vybraného místa pro
pohřbívání do země bez rizika kontaminace spodních vod.
Dalším krokem přípravné fáze bude
návštěva proutkaře a vytipování optimální pozice pro zřízení vrtané studně
na užitkovou vodu pro závlahu hřbitovní
zeleně, jak je obvyklé.
Jelikož má být hřbitov vybudován těsně
za hranicí katastrálního území naší obce,
byl zásadním bodem dalšího postupu

souhlas sousední obce Žerotín. Tento se
podařilo získat na posledním zasedání
zastupitelstva obce, za což patří všem
uvědomělým zastupitelům a podporujícím
občanům Žerotína velké díky.
Z pohledu legislativy je nyní třeba vypracovat podklady k žádosti o změnu územního plánu, jelikož stávající územní plán
v účelovém využití dotčených pozemků
logicky nemohl předpokládat plochy pro
pohřebnictví, a proto je nutné toto všechno
uvést v soulad.
Autor výtvarného návrhu společně
s projektanty souběžně připravují
podrobnější dokumentaci pohřebiště, do
které již bude zakomponováno i dopravní
řešení, komunikační napojení, parkování
vozidel, odpadové hospodářství, výše
zmiňovaná studna atd.
■
Text Ing. David Majer, foto archiv obce

společnost

Zichovec
ve sněmovně
12. dubna se konal v předsálí sněmovny
Parlamentu České republiky memoriál
k výročí narození národního barda
Karla Kryla (* 12. 4. 1944, † 3. 3. 1994).
Vzpomínka se konala za hojné účasti nejen poslanců, ale i pozvaných hostů, zazněly
songy a vzpomínky na Karla Kryla, zazpívali a zahráli jeho kamarádi Foltán, Bublák,
Standa Berkovec a předseda sněmovny
Radek Vondráček. Příjemným odpolednem
provázel poslanec Standa Berkovec, který
v úvodu poděkoval Rodinnému pivovaru
Zichovec za sponzorování akce.
Zichovecká polotmavá patnáctka
všem chutnala a tak kombinace tlačenky,
utopenců, olomouckých tvarůžků, byla jen
zpestřením velice úspěšné akce – vzpomínky
na Karla Kryla. Nakonec si přítomní odnášeli
hodně povedený suvenýr – limitovanou sérii
piva Karel 15.
■ Text Václav Kýzl, kronikář obce, foto archiv

Recepty našich babiček
Tentokrát vám představím krajový
recept mé babičky Anny, která pocházela ze Šumavy. Když jsem procházela
svůj sešit s recepty, tento předpis na mě
doslova vypadl. Opsala jsem si ho jednou
o prázdninách, když nás babička hlídala
a já se jí motala do vaření. Od té doby,
jsem si polévku doslova „vyškemrala“
každé prázdniny. Přiznám se, že hlávku
zelí nahrazuji sklenicí kysaného zelí,

je to přeci jen rychlejší a občas přidám
jednu feferonku.

Zelňačka
1 hlávka bílého zelí, 1 cibule, 1 rajský protlak střední, 1 lžíce sójové omáčky, 4 lžíce
plnotučné hořčice, 1 klobása, 150 g uzeného
maska nebo slaniny, 200 g vepřové kýty,
300 ml piva, sůl a pár kuliček černého
a nového koření, 1 bobkový list
Zelí nakrájíme nadrobno a přendáme do

hrnce. Přidáme orestovanou cibulku se
slaninou, nakrájenou klobásou a syrové
na kousky nakrájené maso.
S ostatními přísadami, které přidáme,
podlijeme pivem (můžeme dát celou
plechovku, je to pak šťavnatější). Hrnec
přikryjeme alobalem a pečeme v troubě
při teplotě 180 stupňů asi 1 hodinu. Odkryjeme alobal a necháme ještě zapéct
asi 20-30 minut. Podáváme s chlebem.
Jitka Vorlíčková

Zichovecký zpravodaj / jaro 2018
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společnost

Grand Prix v našem provedení
Jedno sobotní chladné dopoledne, jsme
se vydali se svými „sousedy“ do Zličína
zazávodit si na elektromotokárách. Tedy
abych byla přesná, závodili tatínkové se
svými dítky, maminky fandily a tvořily
dokonalou kulisu.
Ve stejnou dobu v bývalé výrobní hale,
kde vyrostla zbrusu nová aréna Caravan
Metropol Carting ve Zličíně, probíhala
soutěž profesionálních jezdců. Mohli jsme
tedy okouknout taktiku a styl, což není nikdy
na škodu.

Souboj v curlingu

V mezičase závodu, jsme po odborném
proškolení i my zasedli do motokár a kroužili
po několika úrovňové dráze, dlouhé téměř
700 m. Trať je vhodná pro děti již od pěti
let, tak se fanynky ani moc nebály. Sledovaly výsledky na velkém LED displeji na
vyvýšené terase.
se s každým okruhem a byli nadšeni, když se
Jelikož jsou motokáry inspirované vozy jim podařilo zlepšit čas, byť to byly jen setiny.
Formule 1, závodníci si pochvalovali velmi V aréně je i restaurace, tak jsme nemuseli
zajímavé tlačítko „boost“, které má funkci pospíchat domů na oběd a užili si den až do
zrychlení po dobu 5 sekund a mohli ho odpoledních hodin.
■
použít vždy jen jednou za kolo. Zlepšovali
Text a foto Jitka Vorlíčková

v curlingu, a mohli jsme začít. Hrací
Rybník po roce opět zamrzl a toho se kameny ze žuly byly nahrazeny soudky
muselo využít. Dostali jsme svolávací piva a curlingové koště mělo trošku delší
sms-ku, která nás pozvala na souboj „chlup“. Nevadí, šlo o sportování a zábavu

a to bylo splněno na sto procent. Škoda, že
led vydržel jen pár dní.
■
(Yellow boys – Petr Novotný, Vojta Kratochvíl, Mirek Smetana a Dominik Lomička)

Text a foto Dominik Lomička, JV
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sport & hobby

Pojďte si zahrát tenis!
V neděli 8. dubna odpoledne proběhla
jarní brigáda na tenisovém kurtu
u fotbalového hřiště.
Brigáda se těšila poměrně hojné
účasti a dalo by se s nadsázkou konstatovat, že proběhla ve znamení „kulového
blesku“. Opravdu se nikdo ani na chvilku nezastavil, zametalo se, škrábal se
mech, odváželo se napadané listí a jehličí,
zametal se umělý trávník, opravovala se
nabouraná konstrukce plotu, znovu bylo
třeba uchytit uvolněné oplocení, napnula
se síť, instalovali jsme lavičky a to všechno
v rekordním čase 110 minut. Prostě když
se do toho sportovci dají, tak není čas
ztrácet čas.
Tímto děkuji všem brigádníkům za
jejich účast. Kurt je jako nový a nová
sezóna může opět odstartovat. Přijďte si

Zprávy od rybníka
Další rybářská sezóna konečně začíná,
ale ještě krátce ke konci té minulé.
Zichovečtí rybáři zakončili loňskou
sezónu již tradičním vánočním rybařením
v sobotu 23. prosince na rybářské baště.
Málem nebylo kde chytat – rybník už byl
z části zamrzlý. Kapři už stejně vegetili,
žádný úlovek se nekonal, a tak došlo velmi
brzy na opékání buřtů a svařené víno.
Rybáři se odměny přeci jenom dočkali.
Dorazil za nimi totiž Ježíšek ze Zichoveckého pivovaru, který jim dost zachutnal.
Díky Ivane :-).

opět zahrát, rezervaci provedete na obecních internetových stránkách, klíče si
následně vyzvednete v pivovaru v restau-

raci a pak už stačí jen dobré počasí a chuť
do pohybu. Sportu zdar a tenisu zvláště.
Text a foto Roman Vorlíček ■

Kvůli zachování stability hráze musely
být v březnu vykáceny vzrostlé olše,
v plánu je i vyčištění odtokového kanálu,
nátěr zábradlí kaberny, oprava roštů ke
kaberně, tedy vše co se vloni nestihlo.

spolku, které pravidelně aktualizujeme.
Rybářský řád i provozní řád bašty
zůstává beze změn.
■
Text Štěpán Vachek, foto Láďa Šeiner

Rybářské závody „Zichovecká 24“
4. ročník proběhne 8. až 10. června
s malou změnou – soutěžit budeme
již od pátečního do sobotního večera
a po vyhlášení výsledků se bude volně
pokračovat v rybaření a v zábavě na
rybářské baště až do neděle. Všichni
jste vítáni, přijďte fandit a podívat se na
ulovené poklady z našeho rybníka.
Rádi bychom během prázdnin zopakoV průběhu zimy se pracovalo na plánech, vali úspěšný rybářský kurz pro děti, snad
jak letos konečně opravit vlivem eroze trenéři najdou čas na víc než jednu akci.
ujetý pravý břeh rybníka. Stabilita svahu
A na závěr ještě připomínka možnosti
se zvýší odvodněním vrstvy v cca 2 m pro místní občany rezervovat si rybářskou
hloubky výkopem ve stávající prasklině baštu, například pro letní oslavu narozenin
a položením drenáže, což odvede vodu ze apod. Výhodou je jistota, že nedojde ke
spodních vrstev do rybníka. Následně se kolizi dvou akcí. Kalendář rezervovaných
Text Petra
Vágnerová, foto
redakce
svah srovná, zatravní a osází keři.
akcí najdete
na webových
stránkách

Fotbal – rozpis zápasů SK Zichovec – jaro 2018
DOSPĚLÍ A

DOSPĚLÍ B

DOROST

STARŠÍ ŽÁCI

Utkání hraná doma v šedých řádcích
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Firemní vizitky

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

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

Přijmeme číšníka/servírku
do pivovarské restaurace
Zájemci se mohou přihlásit na telefonu
723 563 484

Sběr nepotřebného ošacení

Třídění, aneb kam co patří?

Jako v minulých letech i letos probíhá
v naší obci charitativní sbírka nepotřebného
ošacení, které je možné přinést ve dnech
otevírací doby místa k odkládání odpadů
během celého roku, případně kdykoliv
po telefonické domluvě s Pavlem Rohlou
(tel.: 603 758 007). Pokud doma nějaké
nepotřebné ošacení máte, přineste jej
a pomůžete lidem, kteří to potřebují.
Sesbírané věci jsou průběžně předávány
občanskému sdružení Diakonie Broumov.

V březnu byl na obecní kompostárně
nalezen železný odpad. Staré železo není
dle provozního řádu obecní kompostárny
druhem odpadu, který by se mohl na
kompostárnu ukládat. Staré železo stejně
jako velkoobjemový nebo nebezpečný odpad lze odevzdávat celoročně ve sběrném
místě pro odkládání odpadů.
V minulém roce naše obec takto sesbírala více jak 4 tuny starého železa, za
které nám přibylo do obecního rozpočtu
více než 12 000 Kč.
PR ■

Věci, které je možné darovat:
Letní a zimní oblečení - dámské, pánské,
dětské, lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, přikrývky, polštáře, deky,
obuv, hračky.
Darovaný textil musí být suchý a čistý
a pokud možno v pytlích nebo v papírových
krabicích.
V minulém roce jsme sesbírali a předali více
jak 200 kg nepotřebného ošacení.
■
Text Pavel Rohla
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Obecní úřad
Úřední záležitosti obce, výběr
místních poplatků, další služby OÚ
a CZECHPOINT vyřizuje tajemnice
obecního úřadu Lucie Rohlová
v č. p. 85. Kontakt: 602 960 226
lucie.rohlova@centrum.cz
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