ZICHOVECKÝ
ZPRAVODAJ

Vážení a milí spoluobčané,
zdravím Vás po třech měsících s jarním
vydáním Zichoveckého zpravodaje. Dovolte mi na úvod telegrafickou rekapitulaci.
Díky mírné zimě jsme mohli zahájit již
v únoru stavební a zahradnické práce, jak
na úpravě parčíku „Na křižovatce“, tak
i na poslední etapě výstavby kanalizace
„k Bílichovu“ a občané také na zbývajících
kanalizačních přípojkách.
Proběhlo také několik kulturních
a sportovních akcí – tradiční Masopust,
2. Obecní ples, Listování s Lukášem Hejlíkem a v novém složení vystoupili od
ledna již třikrát Zichovečtí harmonikáři.
Sportovně založení občané i přespolní
hojně využívali přes zimu společenský
sál, zejména na badminton, stolní tenis
a florbal. Sál Zichoveckého pivovaru
prodělal „akustickou“ rekonstrukci, která

zároveň prospěla esteticky. Je zde nyní
trvale nainstalovaná moderní osvětlovací
technika a čtyřmetrové plátno. Díky téměř
dokonalé akustice počítáme do budoucna
i s pořádáním komornějších akcí, jako
jsou koncerty, zábavné pořady, divadelní
představení, apod.
A co nás čeká v letošním roce? Do konce
května musíme dokončit a zkolaudovat do
zkušebního provozu kanalizaci a čistírnu
odpadních vod. Současně budou opraveny
nebo nově vyasfaltovány komunikace od
křižovatky k Bílichovu a po levé straně
této komunikace bude vybudován nový
chodník. Tato investiční akce v hodnotě
9,5 mil. korun je z 90% dotována Státním
zemědělským intervenčním fondem.
Jednou ze základních podmínek definitivního přiznání dotace je, že do srpna
roku 2015 musí být připojeno 110 občanů
a 10 rekreačních objektů. Z tohoto důvodu
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budeme ihned po kolaudaci uzavírat
s občany smlouvy o připojení. Abychom
minimalizovali a hlavně kontrolovali budoucí náklady, budeme si čistírnu provozovat sami s odbornou pomocí specializované firmy. V současné době probíhá
stanovení stočného, jehož výše se bude
pohybovat okolo avizovaných 1000 Kč na
trvale přihlášeného občana, u chalupářů
bude částka nižší a bude zřejmě závislá
na počtu měsíců strávených v Zichovci. Až bude vše definitivně dohodnuto
a schváleno, budeme Vás informovat.
V letošním roce se můžeme těšit opět na
řadu společenských akcí. Vedle tradičního
velikonočního hodování, čarodějnic,
dětského dne, rybářských závodů,
pouťových slavností, harmonikářů,
mikulášské nadílky, rozsvěcení vánočního
stromu a Silvestra nás čeká také exhibice
Petra Koukala, sraz autoveteránů, dva
koncerty Evy a Vaška, Open air festival, houbařský víkend, vítání občánků,
halloweenský ples a oslavy 90. výročí
osamostatnění obce.
Přesné termíny a podrobnosti o některých z těchto akcí se dočtete dále
v tomto zpravodaji.
Nesmím zapomenout na pozvánku na
tradiční jarní brigádu, která proběhne
v sobotu 26. dubna.
Vážení a milí spoluobčané, čeká nás
opět bohatý rok. Přeji Vám všem hodně
zdraví, pohody a optimismu. Děkuji
také všem, kteří pomáhají systematicky
zvelebovat naši obec a zastupitelům přeji
do posledního roku tohoto volebního
období hodně nápadů, financí, energie
a chuti k jejich uskutečnění.
Ivan Husák, starosta obce

Obecní informační servis

Nová zelená úsporám
Nová zelená úsporám je program
Ministerstva životního prostředí
administrovaný Státním fondem
životního prostředí ČR.
Je zaměřený na úspory energie
a obnovitelné zdroje energie
v rodinných domech.

Na místě bývalého domu č.p.3 vznikne dětské hřiště pro budoucí mateřskou školu

Zichovecká školka a volnočasové centrum,
aneb co se starým obecním úřadem

V

listopadu 2012 proběhly první diskuse o osudu starého obecního úřadu.
Na pravidelném zasedání zastupitelstva
13. 11. 2012, představil starosta obce
s Petrou Jendrískovou model rodinného
centra a miniškolky a v následné diskusi všichni přítomní zastupitelé tento
návrh podpořili. Myšlenka chvíli zrála
a v dubnu 2013 byly zahájeny projektové
práce na rekonstrukci starého obecního
úřadu na školku a rodinné centrum.
Jak ale projekt začal dostávat konkrétní podobu, zjistili jsme, že náklady na
rekonstrukci překročí částku 2 mil. Kč,
a že pro obec je tato investice nereálná.
V tuto chvíli vstoupila do diskuse
poprvé společnost 1. Zichovecká s.r.o.
a přišla se záměrem vybudovat školku
a volnočasové centrum tzv. „na zelené
louce“ vedle sálu Zichoveckého pivovaru.
O tom, co se starým obecním úřadem,

jsme dlouho přemýšleli a diskutovali.
Na únorovém zastupitelstvu jsme
definitivně rozhodli o prodeji budovy
a na posledním zasedání jsme toto
potvrdili, ale s podmínkou vybudovat zde původně uvažovanou školku,
s tím, že náklady na rekonstrukci
ponese samozřejmě budoucí majitel
budovy. Impulsem pro toto rozhodnutí
byla nabídka společnosti 1. Zichovecká s.r.o., která navíc navrhla, že
pokud ve volné soutěži získá budovu
starého obecního úřadu, tak protihodnotou nabídne novou budovu OÚ
v areálu Společenského centra. Znalecké
posudky obou budov se téměř shodují.
V příštích dnech bude vyvěšen návrh na
prodej starého obecního úřadu s minimální nabídkovou cenou 2,5 mil. Kč
s podmínkou vybudovat zde školku
a volnočasové centrum.
red ■

1. Výzva – podejte si žádost
Od 1. dubna 2014 můžete požádat
o finanční podporu pro řešení nižší energetické náročnosti v rodinných domech ať
jste právnická nebo fyzická osoba. Možnost
požádat o tuto podporu mají občané do
konce října letošního roku a prostředky
plánované pro tuto výzvu jsou ohraničeny
sumou 1,9 mld. korun.
Jestli plánujete snížit spotřebu energií ve svém stávajícím rodinném domě,
stavět nový nízkoenergetický dům nebo
efektivně využívat zdroje energie, podívejte se na webovou stránku programu pro
získání podrobnějších informací a nutných
kontaktů: www.novazelenausporam.cz
red ■

Obecní úřad
Úřední záležitosti obce, výběr místních poplatků, další služby OÚ
a CZECHPOINT vyřizuje
Ing. Petra Procházková v č. p. 66.
Zde je k zastižení převážně
v odpoledních hodinách nebo
po předchozí domluvě.
Kontakt: tel.: 776 804 380,
petra.prochazkova@zichovec.cz

Nová lávka
je sponzorský dar
Od letošního března se již u volejbalového hřiště nechodí na cestu pod
chatičkami po staré vysloužilé lávce přes
Zichovecký potok. Ze dne na den se zde
objevila nová hezká jednoduchá, a jistě
také bezpečná lávka.
Děkujeme Davidu Širmerovi a Miroslavu Sommerovi, že se ji rozhodli vyrobit
a osadit bez nároků na odměnu k radosti
a užitku všech, co tudy chodí.
red ■
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2014 – 90 let samostatnosti obce

Zichovec dříve a dnes – díl první
Redakci přišel návrh, abychom
srovnali minulou a dnešní podobu
obce podle starých a nových
fotografií stejných míst. Chopila
jsem se dobrého nápadu a probrala
sbírku historických snímků, kterou
mi poskytl pan starosta.

D

ošla jsem k několika zjištěním. Na
většině nejstarších obrázků jsou
především lidé. Byli fotografováni při
nějakých významných příležitostech,
fotografování „jen tak“ je obvyklé až
v pozdější době, kdy je to velmi jednoduché a levné. Za skupinou lidí či za portrétovaným je jen kousek domu, zahrady

či dvora, větší celek se vyskytuje vzácně.
Zjistila jsem, že se moc nechytám, řečeno
dnešním jazykem. Ovšem několik obrázků
by poznal každý a pro startovní díl seriálu
jsem z nich několik vybrala. Jsou tak podobné dnešnímu stavu, že se chce říct:
„Vždyť se nic nezměnilo.“ Byla jsem
v pokušení najít aspoň pět rozdílů. Jsou
to ale výjimky potvrzující fakt, že skoro
všechno je dnes jinak.
Zichovec letos v prosinci oslaví 90 let
samostatnosti obce, jeho historie je však
mnohem delší – první zmínka prý pochází
z roku 1238. Až bude obci úředních sto let,
bude zřejmě ještě těžší rozeznávat v nové
podobě obce obrysy starého a bohužel,
čím dál méně bude těch, co dokáží identifikovat tváře na starých fotografiích.
Je to přirozené a nedá se tomu zabránit,
navíc vždy se najde někdo, koho bude
minulost zajímat a bude po ní pátrat.
Jestli máte doma obrázky, které dokumentují změny v Zichovci, nenechávejte
si je pro sebe – můžete obohatit „seriál“
v příštích číslech a přispět k prodloužení
paměti této obce.  
red ■
Kontakt: Helena Hrabová, tel: 732924313;
helena.hrabova@volny.cz
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Masopust letos s velbloudem
Slavit Masopust
je i v Zichovci dávný
a oblíbený zvyk,
i když už málokdo
přesně ví, proč se
vlastně takto slaví.
Lidé se mají podle
dávných obyčejů
(pramenících prý
někdy ve 13. století)
pořádně zmaškařit,
vyřádit a nacpat
před dobou půstu.
Ten začíná Popeleční
středou (letos byla
5. 3). Zichovecký
Masopust se konal
prvního, právě včas.

O

dpoledne před průvodem obcí,
jsme se pomalu scházeli u pivovaru.
Přijelo sem auto, z něhož důstojně vystoupil dvouhrbý velbloud Efendi, a ten
nám se svým průvodcem dělal po zbytek
odpoledne společnost. Nekonečně trpělivě
přijímal všechnu pozornost, co se na něj
snesla od malých i velkých a postupně nám
předváděl, že s ním je legrace – běhá, lehá si
na povel a zase vstává, povozí i dvě děti najednou a svezl se na něm i pan Josef Kučera,
který možná váží víc než čtyři děti dohromady. Byl to on, který k nám velblouda
pozval z Uhrovic mlýna u Milíčova na Rakovnicku. Udělal tím všem velkou radost.
Od pivovaru jsme přešli k hasičárně,
kde se z valníkového bufetu za Husákovic
džípem podávalo zichovecké pivo a limonáda, jedly se buřty s hořčicí a vyhrávali páni
muzikanti. Také se tančilo – husar s rytířem,
dáma s generálem, klaun s pacientem
v pyžamu, jeptiška s tlouštíkem v buřince.
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Velbloud se zúčastnil i průvodu obcí
a cestou okusoval ze stromů větvičky, ochutnal pivo a vůbec zapadl do společnosti.
Vůbec mu nevadilo, že se kolem hlučně rojili
zajíčci, indiáni, rytíři, šejk, různé kočkovité
šelmy, včelka Mája, mumie, zloději s pistolemi, ironman, maková panenka, motýlci, šášové, voják, princezny s koblížky
v košíku, lehká žena, pravý dobrman
a další. Nechyběla bílá paní, velká paní se
sekyrkou zaťatou do hlavy a ani den a noc
přímo z Benátek. Škoda, že některé masky,
jako je medvěd a kůň, které na vsi do masopustního průvodu tradičně patří, tentokrát
nedorazily. Ale nikomu nechyběly, časy se
změnily. Cestou na Samotín a zpět jsme se
při stále lepším počasí dobře bavili. Hezky
beze spěchu, s pohoštěním, při muzice,
tanci a jiném blbnutí. Pak si ještě mnozí
sedli spolu v pivovaru, kde se také hrálo
a trochu i tancovalo.
■
Text: redakce, foto: Láďa Šeiner a redakce

Také jste znali pana Nodla?
Ladislav Nodl byl, a vlastně stále je, slavný kuchař. Jeho rodina, přátelé
i známí se ještě nedávno těšili z jeho vlídné společnosti a mnoho z nich se
v tom či onom ohledu stále řídí jeho radami. V životě plném práce měl poslání
proslavit dobrou českou kuchyni. Dařilo se mu to dávno před příchodem vlny
kuchařských pořadů, co zaplavila televizní programy a internet.

Mistr kuchařský
Byl autorem a spoluautorem kuchařských učebnic a kuchařek. V mnoha domácnostech se po nich sahá stále jako po jistotě,
která nikdy nezklame. O tom, že byl veličinou
v oboru gastronomie svědčí mezi množstvím
důkazů i to, že vařil králům, královnám,
prezidentům a jiným důležitým návštěvám,
které zavítaly na Pražský hrad.

lety mnoho nevěděl. A dnes je myšlenka
zhmotněná – šéfkuchař a nájemce restaurace Radek Kuliha je přímým dědicem
kulinářského umění pana Nodla. Byl jako
mladíček jeho žákem a spolupracovníkem
a dnes je zde garantem kvalitní kuchyně.
Hosté z daleka i blízka oceňují dobré
zdejší jídlo a pivo. Škoda, že se pan Nodl
uskutečnění své myšlenky nedožil.

Byl zdejší
Maminka pana Nodla pocházela ze Zichovce, on se r. 1929 narodil v Kunraticích, ale do Zichovce se vracel celý život.
Například když si zichovečtí v roce 2000
přebudovali obecní úřad a o rok později
vybudovali nový rybník, oslavovali při
lahůdkách připravených panem Nodlem
nebo pod jeho vedením.
Chystal se zde se svou paní trávit stáří, ale
toho mu moc dopřáno nebylo, v roce 2008
odešel do kuchařského nebe.

Salonek Ladislava Nodla
Ivan Husák plánuje s podporou Radka
Kulihy a synů pana Nodla v restauraci
věnovat jeden ze salonků právě tomuto
výjimečnému člověku a uctít si ho jako
váženého a oblíbeného rodáka, který toho
doma i ve světě hodně dokázal.
Mladší obyvatelé Zichovce a návštěvníci
budou mít možnost se s ním seznámit. Zatím
shromažďujeme dokumenty – fotky, knížky,
recepty, rady i nezapsané vzpomínky na
setkání s ním. Salonek se slavnostně otevře
v červnu o pouti.
Pokud máte památku související s tímtoto skvělým člověkem, podělte se s námi
a dejte nám vědět.
■

Pokračovatelé
Pan Nodl může za to, že chodíme dobře
jíst a pít do Zichoveckého pivovaru, tvrdí
majitel podniku Ivan Husák. Právě Ladislav
Nodl ho totiž ovlivnil a přivedl k myšlence
podnikat v oboru, o kterém před pár

Text: H. Hrabová, foto: archiv Lucie Rohlové
Kontakt:tel: 732924313; helena.hrabova@volny.cz

29. 9. 2001 se připravovalo pohoštění na oslavu
kolaudace a napuštění nového zichoveckého
rybníka pod vedením pana Nodla,
Lucka Rohlová dokonce zachovala jím psaný
nákupní seznam s charakteristickým autogramem

Názory a témata k diskusi

Do Nových roků hlavně hodně zdraví
S „pompou“ jsme se rozloučili se starým
rokem i u nás v Zichovci, kde je radost
bydlet a žít ...
Ne, nechci mentorovat, ale nedá mi
to, abych nevzkázala všem, především
mladým, kteří si zde vybrali místo ke
spokojenému bydlení, aby si uvědomili,
že žijí na malém venkově, kde ještě před
pár roky „dávaly lišky dobrou noc“ a byl tu
blahodárný klid. Chápu, Silvestr je jednou
do roka, tak proč ho řádně neoslavit petardovým ohňostrojem jako ve městech?
Ač nejsem příznivcem právě takového
způsobu „oslav“ kdekoli, souhlasím, že si
to zkrátka dnešní populace nedokáže jinak
vychutnat, a těchhle okázalých zbytečností
že se nedokáže vzdát. Přimlouvám se tedy
alespoň za to, aby se příště oslavy konců
roků u nás v Zichovci konaly jen jedním společným ohňostrojem, a to dál od

zástavby rodinných domů. To, co prožívají
domácí zvířata, (ale zajisté i ta všechna
v přírodě, kam hravě tyto detonace doléhají), si zřejmě nikdo z těch "producentů"
neuvědomuje. A co si budeme povídat, ani
především nám, starším, tyto "megabuchy" na zdraví nepřidají, tak proč je zažívat
opakovaně?!
Chovejme se, prosím, k sobě s větší
ohleduplností, ať může být výše zmíněné
motto cele naplněno! "Návrat k přírodě"
se dnes skloňuje ve všech pádech, ale tenhle
trend se tomu zde zcela vymyká! Úspěšný
rok 2014 a pevné zdraví všem Zichovanům
přeje Jiřina Koudelová.
Poznámka redakce: Zichovecký zpravodaj chce a má
být místem pro vyjádření občanských názorů. Redakce
nebude zasahovat do obsahu, podpoří veřejnou diskusi.
Přivítáme reakce i další názory a náměty, týkající se života
v obci, novin, webových stránek atd. Neváhejte vyjádřit se.
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2. OBECNÍ PLES
15. března jsme se po roce opět sešli v sále Společenského centra na Obecním plese.
Zájemci o vstupenky rozebrali všechna místa u stolů dlouho předem, tak-tak se
podařilo uhájit taneční parket.

K

tanci nám hrála známá kapela Timbre Music Petra Chudoby a že dobře,
o tom svědčilo minimum posedávajících
hostů. Kulturní program pořadatelé svěřili
členům Tanečního oddílu TJ Sokol Rakovník a skupině Buchtičky, kteří vystupovali postupně během celého večera
v duchu různých tanečních stylů a všechna
čísla se právem těšila velké pozornosti
publika. Tombola počtem více než 350
položek překonala tu loňskou. Všem,
kteří do tomboly přispěli cenami, patří
vřelé poděkování. Deset hlavních cen
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o půlnoci pomohla vylosovat paní Marie
Rottrová. Přijala pozvání na ples a zdá
se, že se dobře bavila. Později potvrdila,
že se jí u nás líbilo a zvlášť pochválila
kapelu. Bylo od ní milé, že s úsměvem
a trpělivě vyhověla mnohým žádostem
o společné foto. Restaurace měla od odpoledne pro veřejnost zavřeno, šéfkuchař
a jeho posílený tým se plně soustředil
na potřeby a přání návštěvníků plesu.
K dobré atmosféře přispěla i vylepšená
akustika a osvětlení v sále.
■
Text: redakce, foto: Láďa Šeiner a redakce
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Halina Pawlowská
a fitness workshop?

Kvítek zpíval a udělal radost

Nesmysl! A přece ne: Halina Pawlowská
se do Zichoveckého pivovaru přijela podívat 1. února, zrovna v den, kdy se v sále
konalo cvičení pod vedením Petry Cífkové,
profesionální cvičitelky.   
■

4. až 6. 4. 2014 proběhlo v Zichoveckém pivovaru víkendové soustředění
lounského smíšeného pěveckého sboru Kvítek. Není to prvně, zdejší
podmínky a přátelské prostředí mu zřejmě svědčí. Sbor se připravuje
na květnový koncertní zájezd do francouzského partnerského města
Veneux-Les-Sablons a do Paříže.

Text: red., foto: Jana Husáková

Magor
získal Zlatou
pivní pečeť
Získal ji v letošním ročníku degustační
soutěže piv s mezinárodní účastí v rámci
XXIV. Reprezentačních slavností piva
v Táboře. Ty jsou největší akcí tohoto
typu u nás a snad třetí největší na světě.
Konaly se 10. až 15. února 2014.
Soutěž o Zlatou pivní pečeť je respektovaná pro vysokou odbornost a přísně
dodržovanou anonymnost degustačních
vzorků. Porota jich ochutnala sedm stovek
a hodnotila je ve 24 kategoriích. Náš zichovecký Magor byl mezi 48 pivy v „kategorii polotmavých piv z minipivovarů“
nejúspěšnější a vyhrál.
Přesněji Magor je vítěz, kterého stvořili
z dobrých surovin a pomocí svého talentu sládek Ruda Rajniš a majitel pivovaru Ivan Husák, kterého občas vídáme
v restauraci pomlaskávat nad půllitrem
s nepřítomným pohledem, když se snaží
rozpoznat všechna zákoutí chuti svého
red. ■
oblíbeného nápoje.   
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Z toho, že si Kvítek vybral k práci Zichovec, se těšíme. Přes den totiž zpěváci
„trénují“ pod taktovkou sbormistryně
Lenky Petržílkové, ale večer si je můžeme
poslechnout v kapličce nebo dokonce si
s nimi zazpívat v Zichoveckém pivovaru.
Jídlo a pití chutná ve společnosti dobře
umístěných tónů ještě lépe. Kvítek udělal
radost i panu Václavu Kabourkovi, který
v roce 1957 jako ani ne dvacetiletý mladík
emigroval do USA. Víceméně náhodou
přišel v sobotu večer do restaurace a všemu tomu zpívání byl přítomen. Prožil
vzrušující život, protože byl v americké
armádě a později pracoval pro hollywoodský film. Stýkal se s hereckými
hvězdami, mimojiné létal s vrtulníkem
v seriálu MASH, ale písně v podání Kvítku
musely rozeznít intimnější struny, zvlášť,
když na požádání sbor zazpíval písně, které
Lenka Petržílková pro něj zvolila. Tvářil se

velmi potěšeně a uvažoval, že pozve Kvítek
do Ameriky. Měli by tam jistě úspěch, jsou
na mezinárodní pódia zvyklí. Zúčastňují
se našich i evropských festivalů a zpívali
i v Jihoafrické republice.
Z historie Kvítku
Dětský sbor Kvítek založil v roce 1976
a dlouhá léta vedl otec Lenky Petržílkové,
pan Vladimír Petržílka.
Lenka vyrostla také pod jeho vedením
a později převzala velkou část úkolu spolu s dalšími odchovanci Kvítku.
V současnosti pod touto značkou pracuje
několik těles – dětský, ženský komorní
a smíšený sbor, dále kvarteto ReMiLeTo.
Tento víkend se v Zichovci koná soustředění dětského sboru, který v neděli
13. 4. v 11:15 zazpívá v kapli, nenechte si
tento zážitek ujít.  
■
Text: red., foto: Jana Husáková

sport & hobby

Rybářský spolek & spol
Prodej povolenek – p. Vágner
po domluvě na tel.: 731 412 314
Ceny povolenek pro rok 2014:
domácí......... 800 Kč
+ 200 Kč za nepřítomnost na brigádách
v roce 2013
hostující.....1 600 Kč

Závody:
7. června 2014 od 6 : 00 do 14 : 30 hod
(přestávka 10 : 30 – 11 : 00 hod)

Termíny brigád:
10. května 2014 od 7 : 30 do 11 : 30 hod
24. května 2014 od 7 : 30 do 11 : 30 hod
13. září 2014 od 8 : 00 do 12 : 00 hod

Po závodech od 16 : 30 bude hrát
k poslechu a tanci tradiční kapela A-tak.
Občerstvení je v průběhu celého dne
zajištěno.
(VV)■

Propozice:
2 kategorie – dospělí a mládež do 15 let
hodnotí se hmotnost ulovených ryb

Zumba na návštěvě
V sobotu 22. března odpoledne v sále Společenského centra uspořádaly
lektorky Andrea Kloučková, Lucie Arnoldová, Nikola Šrámková
a Petra Maťáková, působící pod značkou Zumba Louny "Zumba retro
party" ve stylu 80. let.

Letáčky na baru Zichoveckého pivovaru lákaly návštěvníky dost dlouho
před konáním akce a kdo by byl chtěl,
mohl se přihlásit. Nikdo ze Zichovce se
však akce nezúčastnil. Někdo upoutávku
přehlédl, jiní neměli napoprvé odvahu,
ale pokud se nepřidali z tohoto důvodu,

mají šanci na podzim. Nálada v sále byla
i pro pasivního pozorovatele výborná.
Endorfinů, hormonů radosti, byl plný
sál. Odpoledne se protáhlo do pozdního večera, protože po dvouhodinovém
Zumba maratonu následovala after party
v pivovaru.
■
Text: redakce, foto: Slavo Židek
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sport & hobby

SK ZICHOVEC hledá nové fotbalové talenty
a zve mezi sebe nejmenší fotbalisty a fotbalistky!
Pokud máte doma či
v rodině dítě, které si
rádo hraje s míčem,
přijďte to s ním
vyzkoušet na trénink
fotbalové přípravky na
naše hřiště (6-10 let,
máme tam i mladší).

Trénujeme každý čtvrtek od 17hod. Vítány budou i starší děti (11-15 let), které
se mohou zapojit do tréninku žákovského
mužstva (každý čtvrtek od 16:30 hod).

Od nové sezóny (podzim 2014)
připravujeme založení dorosteneckého mužstva. Tréninky probíhají již
nyní, rovněž ve čtvrtek od 16:30 hod.
Očekáváme zapojení všech hráčů,
kteří přešli do této kategorie z našeho
žákovského mužstva. Trenérem tohoto
nově zakládaného mužstva je pan Václav
Doksanský, který již tréninky osobně
vede. Zveme všechny hráče i z okolních
vesnic protože dorostenecké mužstvo
v našem okolí nikde není!
■

Text: Jiří Baňka, foto: H. Hrabová
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Obecní informační servis

Kalendář Společenských akcí 2014:
13. 4.
21. 4.
26. 4.
30. 4.
08. 5.
08. 5.
31. 5.
07. 6.
28. 6.

Vystoupení dětského pěveckého sboru Kvítek (11 : 15)
Velikonoční pondělí
Jarní brigáda
Čarodějnice
Sraz autoveteránů
u Zichoveckého pivovaru
Koncert Evy a Vaška
Dětský den
Rybářské závody
Pouťové slavnosti

30. 8.
20. 9.
27. 9.
28. 10.
01. 11.
29. 11.
06. 12.
31. 12.

2. Open AIR festival
Zichovec (Queen revival)
2. Houbařský víkend
Pivní slavnosti – 2. narozeniny
Zichoveckého pivovaru
Vítání občánků
Přemýšlíme o uspořádání
Halloweenského plesu
Rozsvěcení vánočního stromu
Mikulášská nadílka pro děti
Oslava Silvestra

Upozornění
Apelujeme znovu na pejskaře.
Prosíme, uklízejte hovínka po
svých psích přátelích. Na upravovaných plochách jsou s nimi problémy, zvlášť při
sekání trávy. Šlápnout „do toho“ také neznamená
štěstí a myslete i na hrající si děti. Stačí přece vzít
s sebou na procházku sáček. Děkujeme.   ■

red., foto: S. Židek

Čarodějnice, připravte se!
Nenechte si ujít letošní čarodějnický
slet u ohně. Koná se jako vždy 30. dubna
2014 ve stínu Zichoveckého kromlechu. Zváni jsou všichni, zvlášť ježibaby,
černokněžníci, bosorky a skřeti, z nichž
budou vybrány a oceněny ta nejpravější
a nejstrašidelnější zjevení. Jednu upálíme
na ohni, ale nebojte se, budeme péct
hlavně buřty a ani žízeň nebude.   ■

foto: archiv kapely

COOP – otvírací hodiny

Místní poplatky 2014 jsou stejné jako loni
Poplatek za komunální odpad:
dospělý			
700 Kč
důchodce		
500 Kč
dítě			
350 Kč
rekreační budova		
500 Kč


Přátelé, dpad,
třiďme o ost
je to slušn

Po
Út
St
Čt
Pa
So

8 – 11
7 – 9:30
7 – 11
7 – 9:30
8 – 11
8 – 10

15 – 17

Zichovecký zpravodaj / jaro 2014

Poplatek ze psů:
1. až 3. pes 100 Kč (za každého psa)
od 4. psa 2 250 Kč
Termín splatnosti pro oba poplatky
je 31. 8. 2014
Můžete je uhradit na účet obce číslo
26822141/0100, jako variabilní
symbol uveďte číslo popisné domu.
V hotovosti je můžete zaplatit
v č. p. 66 – tel.: 776 804 380

číslo jsme uzavřeli 10. 4. 2014
vychází příležitostně, je vydáván
sponzorsky v nákladu minimálně 100 ks
Redakce:
šéfredaktorka a grafička – Helena Hrabová
kultura – Lenka Kratochvílová
sport – Zbyněk Lomička a Jiří Baňka
rybářský spolek – Václav Vágner (VV)
ekologie a odpady – Pavel Rohla
fotografie – Ladislav Šeiner (ŠeLa)
Redakční rada:
Ivan Husák, Petra Vágnerová,
Tomáš Soukup
Tisk: 1. Zichovecká s. r. o.
Distribuce: Ivan Linka / k vyzvednutí
v Zichoveckém pivovaru / v prodejně COOP
Příspěvky posílejte na e-mailovou adresu
helena.hrabova@volny.cz nebo předávejte
na datových nosičích komukoli
z redakce či redakční rady.
Podepsané příspěvky od občanů vyjadřují
jejich názory a nemusí být vždy totožné
s názory redakce.

foto: H.Hrabova
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Zpravodaj a veškeré informace najdete na
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