ZICHOVECKÝ
ZPRAVODAJ

Vážení a milí spoluobčané,
10. a 11. října proběhnou v České republice volby do zastupitelstev obcí na období 2014–2018. Podle harmonogramu
úkolů a lhůt, vyplývajících ze zákona o volbách, musíme do 5. srpna 2014 odevzdat
registračnímu úřadu listinu kandidátů.
Stávající obecní zastupitelstvo stanovilo pro volební období 2014–2018 počet
zastupitelů na devět (stejný počet jako
v roce 2010–2014). Dohodli jsme se, že
využijeme historicky osvědčeného principu a v nejbližších dnech Vám předložíme
„Předvolební referendum“, ve kterém
Vás požádáme o návrh devíti občanů do
nového zastupitelstva. V tomto referendu
uplatníme, stejně jako v roce 2010, také
přímou „předvolbu“ starosty. Bližší informace naj-dete v textu anketních lístků.

Současné zastupitelstvo, zvolené v říjnu
2010, má za sebou již čtyři roky práce.
Byly to roky plodné až hektické, náročné
na ﬁnance, ale náročné i na trpělivost
občanů. Problémy, bahno, hluk a prach
jsou dnes snad zapomenuty. Máme vybudovanou základní infrastrukturu – vodovod, kanalizaci, fungující odpadové
hospodářství, chodníky a silnice. Život
jsme také vdechli řadě „společenských“
investic, jako je rybářská bašta, dětské
hřiště, společenské centrum s pivovarem
a novým obecním úřadem, obchodem
a knihovnou.
Nové zastupitelstvo, které bude pracovat od listopadu letošního roku, má dobrý základ, ale rozdělané práce a nových
plánovaných akcí je zde ještě dost.
Chtěl bych zde poděkovat panu
Bohumilu Kolářovi, který se ujal správy

léto 2014
www.zichovec.cz

nové obecní čističky, a také díky tomu
budeme mít provozní náklady a tím
i stočné pod kontrolou (na str. 2 najdete
informace pana Koláře k provozu ČOV).
Na veřejné schůzi 26. června jsme Vás
informovali o konstrukci a výši stočného
a o poplatku za připojení. V této souvislosti žádám občany, kteří poplatky ještě
nezaplatili, aby tak učinili co nejdříve.
Překlenovací úvěr na tuto akci je splatný
už 31. 8. Samozřejmě se to týká Vás, co jste
již na obecní kanalizaci připojeni.
V tomto vydání Zichoveckého zpravodaje najdete vedle tradičního přehledu
hlavních událostí za minulé měsíce také
upoutávku na „Salonek Ladislava Nodla“,
který bude slavnostně otevřen 27. září při
Pivních slavnostech. Velmi zodpovědně
a s citem vše zpracovala paní Helena
Hrabová, za což ji patří veliký dík.
Dále chci vyslovit poděkování za
velmi kvalitní práci Ing. Petře Procházkové, která po čtyřech letech, na vlastní
žádost, končí ve funkci tajemnice a účetní
obce. Administrativu (poštu, pokladnu,
poplatky, Czech Point, evidenci občanů
apod.), včetně komunikace s občany bude
nyní zabezpečovat paní Lucie Rohlová
a účetnictví paní Milena Forsterová.
Oběma děkuji za vstřícnost a těším se na
vzájemnou spolupráci.
Závěrem děkuji všem, kteří pomáhají
při organizování a ﬁnancování kulturních
a sportovních akcí v obci.
Zdravím Vás a všem přeji krásné léto
Ivan Husák, starosta obce
Budování kanalizace 27. června 2013

Obecní informační servis: ČOV – čistička odpadních vod
Vážení spoluobčané,
starosta obce p. ing. I. Husák mě požádal,
abych zde shrnul informace o provozu naší
nové čističky odpadních vod. Jak známo,
čistička byla vybudována po dlouhých
úspěšných jednáních vedení obce s odbory
Městského úřadu Slaný a Krajského úřadu
Středočeského kraje. Významné bylo i jednání s Evropským zemědělským fondem
pro rozvoj venkova, který naší obci poskytl
dotaci na její výstavbu. Díky vstřícnému
přístupu všech zúčastněných se podařilo
výstavbu ČOV v obci realizovat.
K technologii a provozu čističky:
Po dokončení stavby nainstalovala firma
VODA CZ vlastní technologickou část

ČOV. Ta má několik částí. Odpadní voda
natéká přes nátokový koš, kde se zachycují
nerozložitelné odpady do denitrifikační
nádrže, kde pomocí vrtulového míchadla
se promíchá kalová směs. Odtud přechází
kalová směs do nitrifikační (aktivační)
nádrže, kde je tato směs provzdušňována
a za pomoci kvasinek čištěna. Odtud přetéká do dosazovací nádrže, kde
dochází k oddělení aktivovaného kalu od
vyčištěné vody. Vyčištěná voda pak odchází
přes měřící Parshallův žlab do potoka
a zahuštěný kal se přečerpává do kalojemu,
odkud je po naplnění odvážen na úložiště.
K mému úkolu: Kontrolu provozu ČOV
je nutno provádět denně a do provozního

deníku zapsat provozní hodiny dmychadla, míchadla, denní průtok v m³,
měření rozpustného kyslíku a provádět
sedimentační zkoušku kalové směsi. Podle
množství zachycených nerozložitelných
odpadů je nutné ruční vyčištění koše.
A to je důvod, proč vás chci požádat:
Dbejte prosím při vylévání odpadní vody
na to, aby v ní nezůstaly hadry, fólie, pleny a i jiné nepříjemné věci. Aby čistička
bezvadně fungovala, musí se ručně z koše
vybírat. Děkuji vám za spolupráci.
To je v kostce vše podstatné, ale rád
podám k ČOV další informace a případné
zájemce po telefonické domluvě provedu.
Bohumil Kolář, tel.: 606 087 993

Salonek Ladislava Nodla
Je na světě a od 29. července si mohou
návštěvníci pivovaru prohlédnout
životopisnou instalaci o mistru kuchaři,
který zde žil a jímž se Zichovec pyšní.
Pro slavnostní otevření jsme zvolili termín Pivních slavností, tedy 27. září.

Majitel pivovaru Ivan Husák a jeho přátelé
chtějí přispět k tomu, aby se na pana Ladislava Nodla hodně vzpomínalo. Salonek
s fotografiemi se stručným textovým doprovodem a dokumenty, které jsou zde
s laskavým svolením rodiny Nodlovy na
zdech, je pro vzpomínky dobrým místem.
Ukázalo se to už v den instalace, kdy ruch
v salonku přilákal několik hostů, kteří mistra
znali. Procházeli kolem rámečků a vyprávěli
docela zajímavé věci, různé kusé vzpomínky.
Například to, že pan Nodl v Japonsku fotografoval, nebo to, že ho z Hradu nebo

jiných reprezentačních míst, kam byl volán,
přivážela v noci domů limuzína s řidičem.
Také někdo poznamenal, že to byl pán, který
si nenechal líbit neomalenost.
Věříme, že se v brzké době nashromáždí
další obrázky a vzpomínky, které tuto
základní sbírku na stěnách obohatí. V salonku bude umístěn sešit, do kterého může
kdokoli zaznamenat vlastní vzpomínku
nebo názor. Také vydáme malou publikaci,
kde bude všechno podstatné. Přáli bychom
si, aby se právě zde v Zichovci s Ladislavem
Nodlem seznamovali i ti, co o něm zatím
neslyšeli. Na slavnostní otevření se těšíme
a doufáme, že naše pozvání přijme rodina
a přátelé pana Ladislava Nodla. redakce ■
Mistr kuchař Ladislav Nodl na fotbalovém
zápase Zichovce s Amforou r. 2008.
Kdyby téhož roku náhle nezemřel, oslavil by letos
6. srpna 85. narozeniny.

Zichovec dříve a dnes – díl druhý, koupaliště
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■

2014 – 90 let samostatnosti obce
Světová válka dostala
jméno První, až když přišla
Druhá. Málokdo čekal,
že by lidé připustili další
takovou hrůzu. Ale stalo se
to a aby se zvýšila naděje,
že počítání už nebude
pokračovat, je kromě jiného dobré vědět, že obětmi
válek jsou vždy nevinní
lidé: matky, otcové, děti…

Ztráty zichoveckých rodin – sto let
od začátku Světové války
Napsala nám paní Margita Rygálová
z Liberce. Její příbuzní Čermákovi jí posílají náš Zpravodaj a článek s obrázkem
zichovecké kapličky ji přiměl, aby nám
napsala něco z historie vlastní rodiny.
Mezi jmény obětí I. světové války na
pamětní tabulce nade dveřmi kapličky jsou
dva Čermákové – Adolf a František – dva
synové z devíti dětí Josefa Čermáka, obchodníka s dobytkem, a jeho ženy Barbory
(rozené Richtrové) z domu č. 28 v Zichovci.
Adolfa (dědečka paní Rygálové) vojenská služba přivedla do Liberce, kde
se oženil s Annou Friedrichovou. Žili ve
Vrchlabí, Adolf se živil jako kočí a v roce
1913 se jim narodila dcerka (maminka
paní Rygálové). Jejich společný život brzy
zničila válka. Roku 1914 Adolf Čermák
narukoval a již v roce 1915 padl v Srbsku.
Jeho bratr František byl učitelem a také
bojoval. Konce války se sice dožil, ale vrátil se
s podlomeným zdravím a rok po válce
zemřel na tuberkulózu.

Dalším účastníkem války ze stejné rodiny
byl Václav Čermák. Ten naštěstí nezahynul
a dožil se stáří v Bosyni na Mělnicku.
V rodném domě v Zichovci zůstal
nejmladší syn Antonín Čermák, u něhož
paní Rygálová s matkou a babičkou často
pobývaly. Děkujeme paní Rygálové za dopis i fotograﬁe, díky nimž čtenáři mohou
poznat nejen jméno z pamětní tabulky, ale
také tvář mladého vojáka a jeho rodičů.
A co se píše v obecní kronice o dalších
obětech? I rodina Vojtěchova z č. p. 22
přišla o dva syny, Josef Podaný z č. 8 zemřel
v srbském zajetí, Josef Stříbrný (č. p. 10)
byl ruským legionářským praporčíkem
a emisarem Československé armády
v Rusku. Už se nevrátil do osvobozené vlasti,
zemřel a je pohřben na Kavkaze.
Tato pamětní deska byla pořízena
z výtěžku veřejné sbírky a spolu s jinou
pamětní deskou umístěnou na rodný dům
legionáře Josefa Stříbrného slavnostně
odhalena v červenci roku 1931. O slavnosti

Na portrétních fotograﬁích jsou manželé Barbora
a Josef Čermákovi a jejich syn Adolf

barvitě o vypovídá zichovecká kronika.
Připomínky obětí První světové války
vidíme ve většině obcí a procházíme kolem
nich bez emocí, protože jsme ty lidi neznali.
Jejich jména však nosí naši reální sousedé
a ti nejstarší z nich ještě pocítili následky
tehdejších událostí na vlastní kůži.
■
Text: redakce, foto: rodinný archiv

foto: archiv a redakce
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Dětský den s medvíďaty
Byl to výborný nápad Lenky Kratochvílové, která je jednatelkou společnosti Downsyndrom.cz a sama je matkou dnes už dospělého syna, který se narodil s Downovým
syndromem. Navrhla, aby Downsyndrom.cz a Spolek maminek ze Zichovce připravily
společný dětský den. O finanční podporu na úhradu občerstvení a cen do soutěží
požádaly obecně prospěšnou společnost Přemyslovské střední Čechy.
Program začal v 11 hodin na fotbalovém hřišti. Přišli rodiče a prarodiče s dětmi.
Přijeli přespolní, mnozí z daleka. Mladí
záchranářští instruktoři rozbalili pomůcky
k poskytování první pomoci v různých
situacích, ze kterých některé předvedli.
Obecenstvo byly opravdu malé děti, a tak
hravou formou dostaly první ponaučení
o nebezpečích úrazů a nutnosti pomáhat.
Mohly si zkusit ochranné roušky i čepice,
gumové rukavice, natáhnout tekutinu
do stříkačky, obvázat ruku a zachránit
panenku-miminko před udušením. Tyhle
„hračky“ měly úspěch a zapojili se i dospělí.
Kurz pro nejmenší má význam i v tom,
že kontakt se zdravotnickým prostředím
bývá pro děti frustrující a tady z něj mají
příjemné dojmy díky mladým sympatickým
lektorům. Ti si s dětmi povídali a rozdávali
jim trička, kšiltovky a další drobnosti.
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Po obědě následovala hra Kdo dřív najde medvěda, kdy děti hledaly v přilehlém
lesíku schovaného medvěda a cestou plnily
různé úkoly.
Pak přijel pan Kaňa ze Žatce se dvěma
medvíďaty, která na sebe okamžitě strhla
pozornost všech. Rozlehlý trávník tréninkového fotbalového hřiště se jim líbil
a dlouho tahaly své chovatele z jednoho
konce na druhý a zpátky vždy s hroznem
dětí a rodičů v závěsu. Medvídci chvílemi
odpočívali a nechali se hladit a fotografovat. Že mají ostré drápy a zuby, bylo vidět,
ale na to, jaký povyk způsobili, se chovali
klidně a trpělivě. Za tyhle zážitky patří
velký dík panu Josefu Kučerovi, který tuto
část programu objednal a financoval.
Nespěchalo se, užili a sáhli si všichni
a pak Lenka Kratochvílová zavelela ke
společnému focení dětí a medvíďat, čímž

organizovaný program skončil. Medvídci
odjeli, někteří návštěvníci také, vzrušení
opadlo. Až do večera si postupně řídnoucí
společnost hrála na dětském hřišti, opékaly
se buřty, rodiče a prarodiče si povídali. Byl
to hezký a smysluplný den.
■
Text: redakce, foto: Láďa Šeiner a redakce

společnost & kultura

Zichovečtí heligonkáři podvacáté
Jako Zichovečtí heligonkáři působíme
od října 2012, prakticky od otevření Zichoveckého pivovaru. Od té doby vystupujeme vždy druhou středu v měsíci.
V květnu to bylo podvacáté a dnes jsme
stálou součástí kulturního života Zichovce.

Oslavili jsme to slavnostním koncertem v sále Společenského centra a přizvali
jsme i hosta – kapelu Kaštanka. Dvě stovky
návštěvníků, tombola, za kterou děkujeme
některým návštěvníkům a sponzorům,
kuchyně Radka Kulihy a vzorná obsluha se
zasloužily o krásný podvečer.

Text: Zichovečtí heligonkáři, foto: S. Židek

Těší nás zájem návštěvníků a chceme
pokračovat, dokud trvá. Ostatně i mimo
koncertů nás můžou lidé slyšet – hrajeme i při oslavách konce masopustu i na
pouťových či pivních slavnostech a mnoho lidí si rádo zatančí právě při naší muzice. Děkujeme všem za přízeň.
■

Zichovečtí heligonkáři

Staropražské heligonky

Ženy plánují a také jednají aneb Mariánky
Nápad, že bychom si mohly společně
někam vyrazit, přišel už loni, když jsme
místo cvičení v sále využily pěkného
počasí a chodily s holemi po lese.
Hned jsme začaly pátrat po nějakém
vhodném místě, ale zima tyhle naše spády
utlumila a až v květnu jsme začaly vážně
probírat několik možností. Shodly jsme
se, že by se nám líbil relaxační wellness
pobyt a při výběru z nabídek na internetu zvítězily Mariánské Lázně, hotel
Morris. Termín vyšel, a přísaháme, že
náhodně, na červnový pátek třináctého.
Jelo nás osm, jak dokládá fotografie
a byly jsme nadšené, jak dobře jsme zvo1

lily: hotel luxusní, čisťounký, personál
profesionální. Už v pátek po příjezdu měly
některé z nás lázeňské procedury, večer
jsme se prošly po Mariánkách, zastavily
jsme se u známé zpívající fontány, couraly po kolonádě a příjemný večer jsme
zakončily v baru. Sobotní dopoledne
jsme se oddávaly procedurám, jako je
oxygenoterapie, parafínový zábal rukou,
Kneippova masáž nohou, levandulový
peeling a relaxační masáž. To všechno
zní dobře a také jsme si to užily. Následoval oběd ve městě a výlet kabinkovou
lanovkou k hotelu Krakonoš. Dolů jsme
jely na koloběžkách. Večer v hotelu jsme
si dopřály golfový trenažér a pověstné

šampaňské ve whirlpoolu. A to všechno
ještě nebyl konec, protože během nedělního
dopoledne jsme absolvovaly zbytek procedur. Pak jsme ještě navštívily Boheminium
– park miniatur stavebních a technických
památek Česka a prošly se kolem modelů
hradů a zámků, mlýnů, železnic a dalších.
Před cestou domů jsme se zastavily
v Mariánkách pro oplatky a pod dojmem
vydařené akce jsme se rozhodly něco podobného podniknout i příští rok ve stejném čase. Bylo to prostě supr!
■
1/ Účastnice zájezdu zleva: Lucka, Zuzana,
Petra P., Dona, Andrea, Jitka, Petra V. a Laďka
2/ Koláž z našich zážitků
Text: ženy, foto: ženy
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Koukalova zábavná badmintonová lekce
Zichovecký pivovar uspořádal
19. dubna 2014 exhibici
Petra Koukala, našeho
nejúspěšnějšího hráče badmintonu (sedmkrát mistr ČR).
V přátelské atmosféře sympatický sportovec předvedl něco
ze svého umění publiku, které
díky sálu společenského centra
tomuto sportu rádo holduje.
Diváci se mohli něco naučit
i přímo vyzkoušet pod vedením
samotného mistra. Ten také
ochotně dával autogramy
a fotografoval se s fanoušky.
Všechny kdo se přišli podívat,
si Petr Koukal získal.

Májová invaze krásných starých strojů
8. května odpoledne pod hlavičkou
slánského Orion klubu sdružujícího veteránisty se do Zichovce sjelo mnoho tak
krásných starých aut a motocyklů, že bez
ohledu na pohlaví, věk a koníčky jsme tu
snad všichni podlehli jejich kouzlu.
Obdivovali jsme tvary karoserií, lesk laků,
vypracování interiérů a detailů technických
i ryze dekorativních. S auty a motorkami
přijeli majitelé, kteří se v nich vyznají, věnují
jim spoustu času, peněz a námahy. Soužití
s ušlechtilými designérskými kousky je
ovlivňuje, tříbí jim smysl pro krásu a styl.
A pak všechna ta barevná nádhera
s chromovanými šperky na kapotách
zaparkuje na zelené trávě u kaple a my
můžeme obcházet s foťáky, vyptávat se
majitelů na to či ono. Je to skutečný kulturní zážitek.
■
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Text a foto: redakce

sport & hobby

Text: redakce, foto: Láďa Šeiner, mnohem víc obrázků najdete na www.zichovec.cz

Minisraz Mini Cooperů v Zichovci

Text: redakce, foto: Láďa Šeiner a redakce

V květnu proběhl 6. sraz pořádaný Mini
Cooper Klubem Louny v Peruci. V jeho
rámci se 24. 5. uskutečnilo krátké setkání
části těchto osobitých aut, jejich majitelů
a přátel v Zichovci.
Účastníci byli z Čech a Slovenska, dorazil i Varhan Orchestrovič Bauer, skladatel,
dirigent, autor hudby k Formanovu filmu
Goyovy přízraky (na obr. vpravo nejspíš
pobrukuje, jak zapsal chod mimimotoru do
not). Přesedlal na Mini z trabanta, neméně
uhrančivého...auta. Nechyběl ani Mr. Bean
(na obr. vlevo hledá na mapě Zichovec),
největší popularizátor kultovního britského autíčka, ovšem vedle prvního jmenovaného působil ploše. Účastníci, jejichž
trička vesměs demonstrovala náklonnost
k Británii si zasoutěžili v jízdě na čas na
barelmobilu, občerstvili se a odjeli.
■
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Zpráva o vymírání starých čarodějnic
Zdá se, že se v naší obci už čarodějnic nemusíme bát. 30. dubna se pěšky přibelhala jen
jediná dospělá, značně ošuntělá.

Za rok si sem možná netroufne ani ona.
Nakonec nad dětinským přestrojováním
a ceněním zubů dospěláků převládnou
dětské masky a opékání buřtíků. Už to
společné koukání do plamenů je přece
příjemný zážitek.
Příští rok tou jedinou upálenou babou
vyřídíme všechna kouzla na ochranu obce
proti pekelným mocnostem, požárům
a neúrodě, napijeme se, najíme špekáčků,
zazpíváme a zakřepčíme si s kapelou.
Ostatně, třeba nás do příštích čarodějnic
napadne něco na zpestření a snad přijde
i nějaká nová tajemná a strašidelná pod
plachetkou osoba, aby se jí dětičky malinko bály a měly nevšední dojmy.
■

Text: redakce, foto: Láďa Šeiner a Slavo Židek

Férová snídaně v Zichovci
Fairtradová káva a čaj, domácí koláče
a dorty, čerstvě upečený chleba a sýry
z farmy Létající koza – tak vypadala
první Férová snídaně v Zichovci, která
se konala 10. května 2014. Společně se
snídalo v celé republice, celkem ve 115
městech piknikovalo 4 420 lidí.

V deset hodin jsme na trávníku u kaple přivítali první návštěvníky, kteří si
donesli vlastnoručně upečené dobroty
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pokud možno z Fairtrade surovin, popovídali jsme si o smyslu akce a rozdali
letáčky. Strávili jsme společně příjemné
dopoledne, počasí nám přálo, děti si hrály v dětském koutku a my dospělí jsme se
podělili o své výtvory a recepty.
A co je fair trade? Fair trade je způsob
obchodu, který dává drobným pěstitelům,
řemeslníkům i zaměstnancům ze zemí
Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost

uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Pokud si český spotřebitel koupí
fairtradový výrobek, dává tak přednost
výrobkům, za nimiž nestojí zneužívání
dětské práce, nelidské pracovní podmínky, či devastace životního prostředí.
Děkujeme všem, kteří přišli a aktivně se
zúčastnili a těšíme se příští rok.
Více informací o fair trade naleznete na
www.fairtrade.cz. ■
Text: Kateřina Soukupová, foto: Slavo Židek

sport & hobby

Rybářské závody

Výsledky:

Letošní rybářské závody se konaly
podle plánu 7. 6. Předcházela jim
brigáda, která na ně připravila
břehy rybníka a rybářskou baštu.
Domácí rybáři připravili stanoviště,
Luděk Toms nachystal občerstvení
a všichni sledovali předpověď počasí.

dospělí:
1.místo Michal Švajka
2.místo Bedřich Zvoník
3.místo Velinger František
mládež:
1.místo Jakub Vácha
2.místo Pavel Vácha
3.místo Adam Pelcman

Na startovní listinu se před šestou
hodinou ranní zapsalo 35 závodníků.
Začal krásný klidný den a s úlovky se pytel zrovna nepřetrhnul, takže rozhodčí si
mohli při čekání na hlášky i zdřímnout.
Vítězným úlovkem byl kapr o váze 7,5 kg,
cca 77 cm dlouhý. Vybral si návnadu
jediného domácího šampióna Michala
Švajky, který má zřejmě s rybami ve
zdejším rybníku nadstandartní vztahy.
Organizátoři i rybáři byli s průběhem
závodů spokojeni a těší se na další ročník.
Uvítali by však větší účast domácích.
Závěr se protáhl v rybářské baště do noci
s kapelou A-tak.
■
Text: redakce a VV, foto: Láďa Šeiner

vaše příspěvky

Trylky ptáků ranní ticho ruší
Paní Lenka Dolejší ze Žerotína mi dala
přečíst štůsek textů, které píše během let
jako gratulace známým a přátelům, nebo
rozjímání nad různými věcmi v životě.
V některých si stýská nad lidskou necitlivostí, utěšuje přátele v jejich starostech
a slova se jí hravě řadí do rýmovaček.
Mezi nimi si zaznamená nějaký vtip nebo
průpovídku. Během čtení jsem pochopila,
že je to její přirozenost – radostné, krásné
i smutné vjemy, dokonce i rozzlobenost
se jí uspořádají do rytmu, který jí svou
živelností pomáhá žít a vidět okolní svět
z lepší stránky. Zkuste číst se mnou:

Lavička pod smrky
Lenka Dolejší

V Žerotíně na konci vesnice
dva stříbrné smrky rostou
Pod jedním z nich lavičku
najdeš prostou

I obyčejné kopretiny svoji krásu mají
ve váze v kuchyni pěkně vypadají
Sotva se rozední, k záhonům spěchám
suché květy otrhám, květinám vodu podám

Větve stromu se k zemi kloní
v parném létě stín poskytují
V rozkvetlé zahrádce růže a lilie voní
svojí krásou každého udivují

Pohledem do zelené trávy čtyřlístky hledám
ticho si vychutnávám
Ptačí trylky ranní ticho ruší
přesto mám pokoj a mír v duši
Úvodní text: Helena Hrabová
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Pouť bez malých radostí
Po loňských Prvních pouťových slavnostech s kolotoči, stánky, kovářem a soutěžemi byla
letošní pouť trochu dietní. Atrakce byly objednáné, ale jet do tak malé obce není pro provozovatele zajímavé. Počasí však vyšlo, pršet začalo až druhý den, v neděli 29. června.

Tak bohatá a pestrá pouť, jaká tu byla
loni, se nepovede každý rok. Letos se v sále
společenského centra konal opět koncert
Evy a Vaška, kteří mají své oddané publikum většinou z řad dříve narozených.
Poté vystoupily uznávané Staropražské
heligonky a lidé si u hezkých písniček
dobře zatančili.
Těžší bylo zabavit malé děti, protože
skutečně ne pro všechny byly vhodné
dvě atrakce před pivovarem. Po loňském
namlsání očekávali rodiče přijíždějící
i z okolí třeba autíčkový kolotoč, cukrovou vatu a podobné tradičnější zábavy.
Naštěstí si někteří mohli spravit chuť
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kopečkovou zmrzlinou nebo výborným
obědem v restauraci.
V dnešní době je v malé obci problém
vystrojit pouť takříkajíc v plné parádě
bez hojné podpory sponzorů. Rodiny
s dětmi v tomto termínu odjíždějí na prázdniny, takže se zmenší počet domácích
návštěvníků. A zase ti, co přijdou, utratí
za vstupy stejně a nejsou spokojeni.
Hrozí, že příště nepřijdou. Pro zastupitelstvo se nabízí otázka pojetí takové akce
a možná i spolupráce s rodiči nebo koordinace s okolními obcemi. Víme, že je to
u nich podobné.
■
Text: redakce, foto: Láďa Šeiner a Slavo Židek

sport & hobby
získané u mládeže v Boheminas Praha
1905. Mělo by tak dojít ještě k většímu týmovému propojení v rámci klubu. Vždyť
přeci jsme jeden tým!
Zmínit musíme i letitou práci Václava
Doksanského u mladších a starších žáků,
kteří každoročně hrají o čelo okresního
přeboru. A právě letos vycházejících
devět hráčů z žáků by se mělo časem stát
páteří nejen dorosteneckého mužstva.

Zhodnocení fotbalové sezóny 2013/2014
Po třech sezónách opouští SK Zichovec
v kategorii dospělých nejvyšší okresní
soutěž, okresní přebor. Po ještě solidním
podzimu, ve kterém mužstvo nasbíralo
šestnáct bodů, přišel nečekaný výsledkový propad v jarní části sezóny, kdy po
získaných pouhých pěti bodech obsadilo
mužstvo poslední a tedy i sestupové místo.
A co bylo příčinou? Odpověď je nasnadě.
Ve srovnání s loňskou sezónou, která
v kronice klubu je prozatím zapsána jako
ta nejúspěšnější, došlo ke značné obměně
hráčského kádru. Slovo obměna možná
ale není tím nejvýstižnějším výrazem.
Spíše se jednalo o dramatický úbytek
hráčského kádru při jeho absolutně
nedostačujícím doplnění.
V mužstvu z různých důvodů (ukončení
hostování, ukončení kariéry, zdravotní,
pracovní, rodinné či studijní důvody)
skončilo hned devět hráčů, přičemž pouze
dva hráči do mužstva přišli a to ještě vždy
jen na půlku sezóny. To nejsou výmluvy,
to je fakt. Pojďme si hráče vyjmenovat. Ať
už trvale či možná jen dočasně skončili
Kostka, Milka, Bernášek, Želinský, Port,
Došek, Kokeš, Richtr, Hartman. Dlouhý
čas během letošního jara jsme se museli
obejít bez kapitána Korbela a po operaci menisku jaro pozvolna začínal náš
nejlepší střelec a loni i nejlepší střelec
okresního přeboru, Petržilka.
Do mužstva, respektive jeho základu,
se probojovali trvale jen gólman Čížek
(podzim, jaro marodil) a na jaře Erba.
Museli jsme tak zrušit naše B mužstvo
a z něj do okresu „vytáhnout“ hned čtyři
hráče (Křivánek, Herout, Švajka, Kemr).
Těmto borcům patří naše poděkování, že
tým nenechali „ve štychu“ a naskočili bez
bázně rovnou o dvě soutěže výš.
V průběhu jara navíc oznámil trenér
Josef Mansfeld, že od nové sezóny již ne-

bude pokračovat v našem klubu, protože
přijal nabídku od FK Louny. Po vzájemné
dohodě tak došlo k ukončení jeho trenérského působení u nás a mužstva se na
pozici hlavního trenéra v nelehké situaci
ujal Roman Novák. Ten se rychle dohodl
na asistenční spolupráci s Martinem
Tomrlem. Troufáme si tvrdit, že existencí
okamžité adekvátní trenérské náhrady
přežil tým možná svou klinickou smrt.
Bylo jasné, že za stávající situace nebude
v silách nových trenérů změnit náš fotbalový osud, který s každým kolem pozvolna spěl k sestupové jistotě. Trenéři ale
doslova vdechli do mužstva nový život.
Nejenže se podařilo jaro důstojně dohrát,
ale mančaft pokračoval v dosavadním tréninkovém rytmu s velkou hráčskou účastí
a do mužstva se navíc začali i postupně
vracet někteří naši dřívější hráči.
To vše nedalo šanci vzniknout „blbé
náladě“ ze sestupové deﬁnitivy a naopak
se začalo rodit nové mužstvo s ambicí
snad i na důstojné působení ve třetí třídě.
Ale nepředbíhejme. To musí potvrdit až
začátek podzimu.
Od nové sezóny přihlašujeme do
mistrovské soutěže družstvo dorostu
a chceme se více, než kdykoliv předtím,
zaměřit na zapracování našich mladých
odchovanců do týmu dospělých. Z tohoto
pohledu bude nové koncepci určitě nižší
soutěž lépe vyhovovat. Kdo zažil čtvrteční
tréninkové podvečery na našem hřišti, jistě
souhlasí, že na padesát trénujících hráčů,
v kategorii od přípravky až po dorost, je
toho snad dostatečným příslibem.
Další skvělou zprávou je, že se do práce
s naší mládeží zapojují stále více a více
i aktivní dospělí hráči či trenéři. Michael
Hartman s Martinem Vokřálem trenérsky
asistují u dorostu a Martin Tomrle bude,
ve spolupráci s Jiřím Baňkou, předávat
naší přípravce svoje trenérské zkušenosti

Fotbal v okresním přeboru je kvalitní
a určitě nám i divákům bude u dospělých
hodně scházet. Zažili jsme tři fotbalově
skvělé roky, pěkné divácké návštěvy,
krásná hřiště.
Mnohem důležitější zprávou ale pro
nás je, že fotbalový život v Zichovci ani
po sestupu nekončí. Dospělí již mají
stanovený letní tréninkový program
a zdá se, že se k žádnému hráčskému
úprku po sestupu neschyluje. Kromě
mužstva dospělých budeme mít v nové
sezóně hned tři mládežnická mužstva.
Určitě je tedy na co se fotbalově v Zichovci
i nadále těšit.
Od podzimu tedy začneme psát novou
kapitolu a třeba na jejím konci bude
někdy i návrt do okresního přeboru.
Uvidíme. Každopádně budeme se těšit
i na vaši podporu.
Příjemné léto, vydařenou dovolenou,
potřebné odpočinutí si od fotbalu a nabrání nových fyzických i psychických sil
■
vám všem přeje vedení klubu.
Text: Jiří Baňka, foto: Láďa Šeiner

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

Společný kominík
nosí víc štěstí

Další akce 2014:

Paní Jiřina Koudelová na veřejné schůzi
navrhla, aby se občané Zichovce domluvili na společném objednávání kominických
služeb a nabídla se, že v případě zájmu
akci zorganizuje. Vyjde to levněji.

20. 9.
27. 9.

Termín voleb
Volby do zastupitelstev obcí se v Česku
uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014

28. 10.
01. 11.
foto: archiv kapely

Paní Koudelová oslovila dvě osvědčené
lounské firmy, které už v Zichovci pracovaly a zde uvádíme tip na firmu, jejíž nabídka byla výhodnější.
Je to Kominictví pana Stanislava Strejcovského. Normálně si účtuje 400 Kč za
komín, při větším počtu zájemců by nám
slevil na 300 Kč. Za další komín v domácnosti pak 200 Kč. Pracují i o víkendech.
Pokud se rozhodnete připojit, kontaktujte paní Koudelovou. Jakmile se
nasbírá víc zájemců, dohodne vhodný
společný termín. Ušetříte peníze i čas.
Intervaly povinných kontrol a čištění
spalinových cest jsou dané nařízením
vlády č. 91/2010.
Kontakt: tel.: 721 455 421,
e-mail: jirule.k@seznam.cz,
nebo osobně v č. p. 11, „U Holubů“
■

30. 8.

29. 11.
06. 12.
31. 12.

Obecní úřad

COOP – otvírací hodiny

Pozor změna!
Úřední záležitosti obce, výběr místních poplatků, další služby OÚ
a CZECHPOINT vyřizuje nově
Lucie Rohlová v č. p. 85.
Kontakt: tel.: 602 960 226,
lucie.rohlova@centrum.cz

červenec Po
Út
St
Čt
Pá
So

8 – 11
zavřeno
zavřeno
zavřeno
8 – 11
8 – 10

srpen

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

společně s volbami do třetiny Senátu.
Termín voleb oznámil prezident
Miloš Zeman 12. června 2014.

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

@
Přátelée, odpad,
třiďm lušnos t
je to s

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

Po
Út
St
Čt
Pá
So

15 – 17

15 – 17

Po prázdninách bude otevřeno
stejně jako v srpnu
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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. 85 – tel.: 602 960 226
paní Lucii Rohlové

číslo jsme uzavřeli 20. 7. 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)
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Zpravodaj, veškeré informace a bohatou
fotogalerii najdete na www.zichovec.cz
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