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Foto Jitka Vorlíčková
Milí Zichováci,
vými akcemi, a to nejen pracovními. konec a možná na léto vymyslíme výzvu
„čas letí jako bláznivý, já nechytím ho První obecní akce byla taneční. Zichovec- v přecházení kladiny, aby ji vyzkoušeli
ani vy“, tento pravdivý verš jsem si vypůjčil ká tancovačka se podle návštěvníků moc i dospělí. Instalace tří nových posezení,
z písničky Karla Gotta, na kterého máme povedla a už se všichni těšíme na druhý nový kabát našemu fotbalovému stánku
nejen ze Zichovce krásnou vzpomínku. Ale ročník, který se bude konat dne 15. 2. a obnova studánky nás neméně potěšily.
on ten čas opravdu letí jako bláznivý. Také 2020. Nebude se jednat jen o taneční Charitativní akce Na kole dětem, sbírka
máte někdy pocit, že jen otáčíte kalendář? zábavu, protože bude tento den probíhat na ﬁnancování Aleje republiky a projekt
Jeden tajemný šaman přirovnal průběh i masopustní průvod, obě akce tedy budou na osázení břehu u rybníka ukončuje výčet
života k vypouštění vany plné vody. Nejdřív propojeny. Obecní ples, vítání občánků akcí, na které jsem opravdu pyšný.
máte pocit, že se nic neděje a ke konci, když a pálení čarodějnic byly další tradiční akce,
Ať se jedná o akci odpočinkovou nebo
se na hladině udělá vodní vír, tak začne při kterých jsme se přišli pobavit.
pracovní, vždy o každé s hrdostí vyprávím
voda odtékat tak nějak rychleji. Asi na tom
O Zichovci je známo, že místní občané při otázce „Co je u Vás nového?“ Pevně
něco bude, časté pobídky k bilancování umí společně táhnout za jeden provaz věřím, že se všichni příští rok opět pota naslouchání mají určitě něco do sebe. a letos to nebylo jinak. Jarní brigádou káme nejen na obecních akcích a náležitě
Pojďme tedy trochu bilancovat a hodnotit to celé začalo, opět jsme si uklidili celou si rok užijeme.
uplynulý rok 2019.
obec a vyčistili koupací nádrž. NásledDěkuji všem za podporu, přeji krásné
V letošním roce se nám opět společnými nou instalaci nové vodní kladiny ocenila Vánoce, hodně zdraví a štěstí v roce 2020.
silami povedlo naplnit kalendář zajíma- hlavně dětská populace, není všem dnům
Roman Vorlíček, starosta

Alej republiky, str. 4

Břeh rybníka, str. 3

Nová studánka, str. 5

Milí sousedé,
nedávno jsem procházela starší vydání
Zpravodajů a musím konstatovat, že
letošní rok byl opět úspěšný.
Je to tím, že se u nás na vsi pořád něco
děje a tak je o čem psát. Mám radost
za každého nového přispěvatele, který
nás vždy obohatí svým originálním
pohledem na svět. Letos se jich pár
našlo a jsem za ně moc ráda.
Děkuji i stálým přispěvatelům, jelikož
jste taková moje záruka.
Vítám i každou zpětnou vazbu, která
je pro mě důležitá.
Podle astrologie je číslo 2020
předzvěstí splněných přání a přílivem
nové čerstvé energie, tak ať nám to
všem vyjde a těším se na další Vaše
příspěvky a fotky.
Přeji Vám krásné Vánoce.
Jitka Vorlíčková

Anděl vzpomíná na návštěvu u nás
Naše třetí zastávka dne 5. prosince byla v obci Zichovec. Po předchozí návštěvě
v Bílichově, kde jsme byli nuceni tvrdě ztrestat několik hříšníků v souvislosti
s požárem lesa, zichovecká nadílka probíhala v klidné atmosféře.
Když odbilo půl šesté, předstoupili jsme
za zvuku andělského zvonu s Mikulášem
a čertem před vykulené oči téměř třiceti
dětí. Čert se chopil pozornosti všech, aby
měl už od začátku zmapované území a mohl
v případě potřeby hned zasáhnout. Některé
děti tento rituál znervóznil a tak jsem
jakožto hodný anděl musel čerta uklidnit
s tím, ať nepředbíhá, že pro čerta se práce
jistě najde po otevření knihy hříchů.
Mikuláš mezitím promlouval k dětem
i rodičům. Hodnotil uplynulý rok a vyprávěl
o zážitcích z naší předchozí cesty. Některé
děti od minulého roku tak vyrostly, že jsme
je sotva poznali. Proto si Mikuláš raději na
pomoc vzal knihu hříchů, abychom mohli
postupovat systematicky a na žádný hřích
abychom nezapomněli.

Atmosféra poněkud zhoustla při vyvolávání jmen. Ti odvážnější přišli sami, ostatní s rodiči. U většiny dětí převažovaly
pochvaly a tak měl tentokrát čert smůlu
a musel si na pomocníky do pekla počkat
až do další obce. U každého se ale našel
i hřích. K těm nejčastějším patřilo: přílišné
užívání mobilního telefonu, časté vztekání
se, odmlouvání, neochota půjčovat hračky
atd. Naštěstí všechny hříchy byly úspěšně
z knihy vymazány slibem a tak jsem mohl
každému předat čokoládovou odměnu,
kterou jsem dětem přinesl až z nebe.
Na závěr jsme dětem připomněli, aby
mysleli na to, co nám slíbili. Věříme, že si
to všechny děti vzaly k srdci, ale pro jistotu
plánujeme další kontrolu zase za rok.
Anděl

Text Simona Vorlíčková, foto Láďa Šeiner
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Břeh rybníka jsme osázeli a roste
V minulém čísle Zpravodaje jsme popsali
projekt osázení svahu u břehu rybníka,
který byl upraven po dlouhodobé erozi.
Na veřejné schůzi byl zrekapitulován
poměrně dlouhý vývoj situace od stavby
rybníka až po současný stav včetně všech
zvažovaných variant.
Na základě schválení záměru revitalizace břehu zastupitelstvem a získané dotace
Grantového programu Škoda stromky byly
zakoupeny vzrostlé stromy a celý projekt
dne 26. 10. 2019 vyvrcholil – obecní brigá-

dou na osázení dle projektu paní Kamily
Kučerové. Počasí brigádníkům vyšlo
náramně, bylo krásné a slunečné podzimní
dopoledne. Sešlo se nás poměrně hodně
a na začátku brigády nebylo úplně jednoduché rozdělit práci. Brzy se to ale pěkně
rozjelo, a protože jsme v Zichovci šikovní
a znalí mnoha profesí, práce šla pěkně
od ruky. To také díky dostupné technice
obce, Ivana Husáka, Hynka Krále a firmy
p. Fickerta. Takovou koncentraci pracovníků
a techniky na malé ploše neuvidíte ani při
rekonstrukci dálnice D1. Všechno šlo jak

na drátkách. Krátce po poledni bylo hotovo
a tak se brigádníci přesunuli do rybářské
bašty, kde je čekaly tradičně buřty k opékání
a čepovaný Krahulík. Vše se opravdu skvěle
povedlo a byla dobrá nálada. Určitě se už
všichni těšíte, jak se na jaře stromky zazelenají, a věřím, že při každé procházce nás
tento kousek přírody za naši práci a úsilí
odmění nejen pohledem na nové stromy,
ale i vzpomínkou na to příjemně strávené
společné dopoledne.
Na závěr jménem ještěrek, bažantů,
sýkorek a další havěti – ještě jednou velké
díky všem sponzorům a brigádníkům. ■
Text Š. Vachek, foto JV
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Slavnostní odhalení pamětní desky Aleje republiky
Vše podstatné zaznělo 28. října v projevu
starosty obce Romana Vorlíčka při
slavnostním odhalení pamětní desky .

ního rozpočtu nestačily, ale my jsme chtěli
Milý Zichováci a přátelé obce,
je to právě rok, kdy naše republika hlavním sponzorům – Janě a Ivanovi Husákoslavila sté narozeniny. Spousta obcí ovým alespoň trochu finančně přispět.
se rozhodla, že k tomuto významnému Proto jsme přišli s návrhem společného
výročí vysází národní strom – lípu. financování a nabídli jsme tuto možnost
V Zichovci tomu nebylo jinak a jsme občanům a přátelům obce Zichovec.
rádi, že náš bývalý starosta Ivan Husák
Z historie víme, že na Zichovci žijí lidé,
s tehdejším zastupitelstvem tuto věc vy- kteří mají srdce na pravém místě a pokud
mysleli a následně zrealizovali. Lipová alej to jen trochu jde, tak vždy pomohou. Neje dalším z krásných míst v naší obci, na jeden projekt se u nás úspěšně realizoval
které jsme náležitě pyšní. Stala se místem, v tzv. akci Z. Například fotbalový areál
kam lidé rádi zajdou na procházku, a kabiny, rybářská bašta a její okolí, vorozhlédnout se po okolí anebo si oddych- dovod a kanalizace, akce Na kole dětem,
nout na jejím konci, kde najdete příjemné každoroční společné brigády a posledním
posezení.
důkazem je brigáda u rybníka, na které se
Celkem bylo na Alej republiky za- nám společně povedlo na Zichovci vybukoupeno 100 lip velkolistých. Celková dovat další krásné místo.
investice činila 514 tisíc Kč. Do naší
Zájem o společné financování byl podle
aleje měřící 625 metrů bylo zasazeno očekávání veliký, vybralo se více než 50 ti76 stromů, bohužel víc se nám nevešlo. síc Kč. Jako poděkování jsme nechali vyZbývající lípy najdete podél obecního hotovit pamětní desku, na které je každý
lesa směrem na Bílichov.
ze sponzorů uveden.
Celý projekt včetně financování si vzali
Závěrem mi dovolte, abych ještě jednou
za své Ivan a Jana Husákovi. Původní poděkoval manželům Husákovým a všem
záměr financovat celou investici formou ostatním sponzorům, kteří se o naší Alej
dotace bohužel nevyšel, možnosti obec- republiky zasloužili.
■

Foto Láďa Šeiner
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Foto Jiřina Koudelová

Šťastný a veselý nový rok přeje kominík

Foto Láďa Šeiner

Proč je lípa českým
národním symbolem?

Pamatujete na doby, kdy býval
sezónu, a že můžeme v topné sezóně dýkominíček samozřejmým symchat celkem čistý vzduch! (Je jen škoda,
bolem štěstí?
že někteří občané, kterým často „leze“
Tenkrát lidi nepotřebovali žádný „vyme- z komína hustý dým a lokálně zamořují
tací zákon“, neboť dobře věděli, že je oprav- ovzduší, těchto velice solidních služeb
dové štěstí, když komín pěkně táhne, kam- nevyužívají!).
na krásně hřejí a riziko vyhoření chalupy od
vzplanutých sazí je minimální!
Páni Strejcovští, děkujeme Vám a v září
Dnes vděčíme bratrům Strejcovským za 2020 se těšíme nashledanou! I my Vám
to, že se nám odborně a vzorně starají o do- přejeme do příštího roku hodně štěstí!
brý stav našich komínů – letos již šestou
Za spokojené občany Jiřina Koudelová

Napadlo vás někdy položit si tuto otázku?
Porazila totiž dub!
Lípa se stala pro svou vůni, půvabnou
korunu i vlídný stín stala symbolem ochrany, pomoci a lásky. Lidé věřili, že dokáže
odehnat zlé duchy a svou energií zbaví
člověka chmurných myšlenek.
Lípa byla jedním ze dvou stromů, které
indoevropské kmeny od nepaměti uctívaly. Asi nebudeme daleko od pravdy, když
připustíme, že volba padla na lípu právě
proto, že naše předky udivovala svou mohutností a dlouhověkostí.
Druhým takovým stromem byl dub.
Dohromady s lípou tvořily silnou významovou dvojici. Dub v ní zastával roli
mužského prvku, lípa ženského. V době
národního obrození ale doznala symbolika stromů významných změn. Ve
středoevropském kontextu byl dub stále
Text Ivan Husák, foto IH a Orchis film
více spojován s německým národem, zatímco lípa se slovanským.
Vše vyvrcholilo na Všeslovanském
sjezdu v Praze roku 1848, kde se lípa stala
oficiálně stromem Slovanů. Od té doby ji za
svůj národní strom považují i Češi.
Koncem srpna byla vyčištěna historická
dobových předmětů vyčistili „ajeťáci“
Lípa, jako náš národní symbol, se ob- kamenná studánka na zahradě statku
Vašek Kerner s Luďkem Čechem. Na příští
jevuje nejen na standartě prezidenta. Na- č.p. 10 vedle stavidla koupaliště.
rok jsme naplánovali dostavbu kamenné
jdeme ji i na bankovkách či státní pečeti. ■
Upozornil na ni soused Vilda Vojtěch. „suché“ části včetně zastřešení, úpravy
Zdroj: internet
Vice než metrový nános bahna a různých okolí a zpřístupnění veřejnosti.
■

Na mapě pramenů a studánek v ČR
přibude příští rok další adresa

Zichovecký zpravodaj / zima 2019
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Zprávičky z naší školičky

Zdravíme všechny na Zichovci.
V minulém čísle jste si mohli přečíst, co
nás v prvním pololetí školního roku čeká
a jaké máme plány. Školní rok se rozjel
a my jsme opravdu v jednom kole.
Kromě výukového plánu, který se týká
vzdělávání a vývoje dětí, probíhá výuka hry
na flétnu, příprava předškoláků, výuka anglického jazyka, práce s hlínou – keramika,
každý měsíc hrajeme dětem ve školce vlastní
maňáskové divadlo, atd. l Na konci října
jsme uspořádali oblíbenou akci, kdy se sešly
děti se svými prarodiči a společně se pustili do dlabání dýní. Do všech „dýňových
strašidel“ jsme zapálili svíčky a vystavili je
ve školní zahradě. l V polovině listopadu
jsme do školky pozvali tatínky a ti společně se
svými ratolestmi vyrobili krmítka pro ptáčky.

lNavštívili jsme divadelní představení
„Broučci“ v divadle Lampion v Kladně.
l V první adventní neděli, jsme zazpívali
koledy před rozsvěcením vánočního stromu.
l 5. prosince přišel do školky Mikuláš s nadílkou. l Ve čtvrtek 12. prosince jsme se sešli
s celými rodinami při vánoční besídce na sálu
v restauraci pivovaru.
l Ještě se musíme pochlubit jednou akcí.
3. prosince jsme navštívili televizní studio „Kouzelné školky“ v ČT na Kavčích
horách a moc se nám prohlídka líbila. Děti
si mohly vyzkoušet práci s opravdovou kamerou, vyzkoušely si auto a koníka „Večerníčka“, ale hlavně se zúčastnily přímého
přenosu natáčení pořadu Kouzelné školky
s panenkou Fanynkou a s herečkou Jitkou
Molavcovou, která nám všem popřála krásné
Vánoce. Po této návštěvě jsme prošli výstavu
pohádek v Galerii ČT. Byl to neuvěřitelný
zážitek nejen pro děti, ale i pro nás dospěláky.
Milí zichovští obyvatelé, ráda bych Vám
všem popřála za nás zaměstnance a za děti
krásné a pohodové vánoční svátky a v novém
roce zdraví, štěstí, lásku a pohodu.
Hana Šimonovská, ředitelka MŠ

Foto Hana Šimonovská
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Z obecní kroniky

o tom, zda elektrorozvody budou
vedeny v zemi, či vzduchem. Samozřejmě se jednalo o veřejné
osvětlení, které snad jedno z nejhezčích na Kladensku. Plánovala se
výstavba rybníku, ale i rekonstrukce obecního úřadu, oprava chodníků, úprava fotbalového hřiště
a realizace nových kabin a tribuny.

Připravil Václav Valerián Kýzl,
současný kronikář obce
Rok 1939.
Tento rok přinesl nám mnoho změn a to jak
politických, tak hospodářských. Státním
prezidentem jest nyní Dr. Emil Hácha a ministerský předseda jest bývalý generál Eliáš…
…Země Čechy a Morava, které zbyly
z bývalého Československa, nazývají se nyní
„Protektorát Čechy a Morava“. Tento protektorát byl letošního roku v březnu utvořen
a zařazen do rámce "Velkoněmecké říše".

Myslím, že všem, kteří se myšlenkou pravidelného vydání „listů“
zabývali a nakonec ji také realizovali, patří uznání a poděkování.
Jen připomenu, že Zichovecké listy
změnily oficiálně název v roce 2010
na Zichovecký zpravodaj a ten se
stal pravidelným odrazem dění
v naší obci. Určitě je zajímavé, že
je po něm poptávka i v blízkém okolí a díky návštěvníkům se dostane
i mnohem dál.
■

Před Vánocemi napadlo najednou tolik sněhu,
že veškerá doprava byla přerušena. U nás
i jinde byli jsme nuceni závěje sněhové prohazovat a silnice projíždět sněhovým pluhem,
do něhož byly zapřaženi dva páry koní.
V letošním roce zemřeli : Josef Toms, domkář
z čp. 39, ve stáří 46 roků, Karel Richtr,
hostinský a kupec z čp. 6, ve stáří 68 roků.
Narodili se: Helena, dcera Antonína a Jaroslavy Svobodových z čp. 7, Miroslava, dcera
Václava a Růženy Zelenkových z čp. 7, Věra,
dcera Marie Krahulíkové, z čp. 15.
Sňatky : Josef Novák, syn domkáře z čp. 25,
oženil se s Ludmilou Krahulíkovou z čp. 4
a odstěhoval se k ní. Podotknouti nužno, že
v Zichovci jsou již tři rodiny Nováků, kteří
mají hospodáře jménem Josef. Dokud byli
jen dva, říkalo se prostě Novákovi z čp. 10
„dolejší“ a Novákovi z čp. 25 „hořejší“. Teď
přibyl v čp. 4 a to uprostřed vesnice, Novák
„prostřední“. Jaroslav Kerner z čp. 32,
oženil se s Magdalenou Krahulíkovou z čp. 1.
Zapsal : František Pešula, kronikář obce
p Výňatek ze zápisů vložených roku 1939

Něco málo z nedávné
historie
Stojí za připomenutí, že v roce 1998,
přesně 21. 12. vyšly první Zichovecké listy.
Na prvním vydání se podíleli Václav Kerner,
Ivan Husák, Jiří Novotný, Miroslava Husáková, Ludmila Čermáková a Luděk Toms.
Pro zajímavost – před dvaceti lety, na
prahu roku 2000, vyšly sedmé Zichovecké
listy. Ptáte se o čem se v nich psalo? Tedy

Fotbalisté Zichovce si obují brusle

fotbal
Již podvacáté vymění zichovečtí
fotbalisté kopačky za brusle,
aby se zúčastnili tradičního
vánočního hokejového klání.
Proti sobě nastoupí mužstva složená
z hráčů (ať již současných či bývalých)
a příznivců našeho klubu. Zápas se
odehraje v pondělí, 30. prosince, na
slánském zimním stadionu. Úvodní
vhození bude v 18 hodin. Kdo byste
měl zájem si s námi zahrát, kontaktujte organizátora akce Martina Richtra,
tel. 606 485 119, nebo přijďte hráče povzbudit do hlediště zimního stadionu. ■
Text Jiří Baňka, foto archiv klubu.
Zichovecký zpravodaj / zima 2019
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Zichovec rozzářil vánoční strom
V Zichovci se v neděli v 18 hodin slavnostně rozsvítil vánoční strom před pivovarem
a to za doprovodu vánočních koled v podání tria trubačů a dětského sboru z místní
mateřské školky.
Tuto slavnostní podívanou si každoročně
nenechá ujít snad jediný Zichovečák.
Letos k přítomným velice pěkně promluvil starosta Roman Vorlíček a ve své řeči
popřál všem dospělým obyvatelům Zichovce krásný a klidný advent a dětem, aby
jim čekání na ježíška hezky utíkalo a pod
stromečkem, aby našly vše, co si přejí.
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Poté poděkoval všem, kteří se podíleli na
přípravě sváteční atmosféry první adventní neděle, zejména Krušovické pekárně
a panu šéfkuchaři zichoveckého pivovaru
Radkovi Kulihovi a pozval všechny na jejich ochutnávku cukroví a svařáku.
Charitativní bazárek
Adventní čas je časem vhodným k pomoci druhým. Na Zichovci již mnoho
let pomáháme Společnosti DownSyndrom CZ. Mládež a dospělí s Downovým
syndromem na svém listopadovém set-

kání vyrábí různé dárečky, které se pak
u příležitosti rozsvícení stromu na Zichovci, prodávají v charitativním bazárku. Do
bazárku nám svými výrobky přispívají
i jejich rodiče, sourozenci a přátelé, za
což všem velice děkujeme. Bazárek má
již dlouhou tradici a každým rokem se
výtěžek o něco navýší. V letošním roce
jsme s tržbou 22 000 Kč poprvé překonali
hranici dvaceti tisíc. Opět velký dík všem
občanům Zichovce, kteří DownSyndrom
CZ již od roku 2011 pravidelně podporují.
Jste opravdu úžasní!
Lenka Kratochvílová
Foto Láďa Šeiner

různé
Recepty našich babiček
Je to recept německých, možná
drážďanských babiček. První zmínka
o štole prý pochází z 15. století, stejně
jako záznam o „naší“ vánočce. Má
připomínat do šátku zavinutého Ježíška. Označení „Dresdner Stollen“ je
ochrannou známkou, kterou mohou
používat jen pekaři a cukráři v Drážďanech a okolí. Štola se peče několik
týdnů dopředu, aby se pod ochranným obalem spojily a rozvinuly chutě
velmi kvalitních surovin (např. 650 g
rozinek na kilo mouky). Drážďanská
štola se zlatou pečetí s vyobrazením
Zlatého jezdce je, stejně jako naše
Olomoucké tvarůžky, národním pokladem, a my si můžeme doma upéct
jen něco na ten způsob, jak to léta
letoucí dělaly i naše babičky. Třeba
tvarohovou štolu či miništoly.

Miništoly
300 g hladké mouky, 70 g moučkového cukru, 150 g změklého tuku
např. Hera, 100 g kandovaného ovoce
(malinké kousky nebo pokrájíme),
50 g rozinek + rum na naložení,
50 g mletých mandlí, 50 g nasekaných vlašských ořechů, 1 lžičku
kypřicího prášku, 1/2 sáčku vanilkového cukru, 1 špetku soli, 1 ks vejce.
Dále: máslo na potření a moučkový
cukr na obalení

Svátek svaté Barbory
a lidová tradice
Podle lidové tradice si dívky, které se chtějí vdát, v tento den řežou větvičky.
Pokud jim nařezané větvičky třešně, slivoně, jabloně nebo zlatého deště do Vánoc
vykvetou, měly by se jim vdavky podařit.

zelený věneček. V rukou měly metličku
a košíček s jablky, ořechy a cukrovím.
U každého domu se zastavovaly a předvedly
krátký výstup – hru o sv. Barboře.
„O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.“
„Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude
hodně trávy. Je-li na den svaté Barbory
mnoho jinovatky na stromech, bude hodně
ovoce v budoucím roce.“
Zdroj: http://www.adventni-kalendar.cz/

Větvičky se mají správně nařezat ze
stromu aspoň deset let starého hned krátce
po setmění. O větvičky se musejí dívky sta- Svatá Barbora – podle legendy šlechtična
rat, každý den vodu měnit. Pokud větvička z přelomu 3. a 4. století, mučednice pro
do Štědrého dne nerozkvete, znamená to, že křesťanskou víru, kterou sťal její pohansi musí dívka na vdavky ještě počkat.
ský otec. Patronka žen a dívek, hasičů,
V předvečer svátku chodily po domech horníků, stavitelů, vojáků a dalších, patří k
skupinky dívek oblečených do bílých košil tzv. čtrnácti pomocníkům. Svátek má 4. 12.
a prostěradel s rozpuštěnými vlasy, na hlavě Takže dívky, nejbližší termín je za rok! red■

Rozinky si namočíme den předem
do rumu, necháme na sítku okapat,
pokrájíme na malé kousky, přidáme
k ostatním surovinám a vypracujeme
těsto, které necháme hodinu odpočinout v lednici. Vyválíme silnější plát,
vykrájíme kolečka, která přeložíme,
ale ne úplně napůl, aby vznikl okraj
– typický tvar štoly. Pečeme na plechu s pečícím papírem na 170°C asi
15 minut. Ihned po vyndání z trouby
potřeme teplým rozehřátým máslem
a obalíme v moučkovém cukru. Necháme vychladit.
Skladujeme v uzavřené dóze. Jsou
ihned k jídlu, ale vydrží i měsíc, tak je
můžeme upéct v předstihu.
Text a foto: redakce a www.varime-doma.cz
Zichovecký zpravodaj / zima 2019
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děti

Pohádka
z Veselého kopce Jiří Jirát

D

o zichoveckého údolí se již nastěhovala po teplém
létě zima a louky a pole v okolí se v ranních
mrazících třpytily jako stříbrný závoj, jak na ně dopadaly
první paprsky sluníčka, které začalo vycházet nad obzorem a oznamovalo příchod nového dne a nad hladinou
rybníka pod návrším začala stoupat mlha, která se šířila
přes hráz stavidla po proudu potoka a mizela mezi zmrzlým rákosím a vzrostlými olšemi. I místní vodník Toník
se raději zdržoval ve své tůni bafající svojí fajfčičku s vystupujícími modrými obláčky nad hladinu, které se po chvíli
rozplynuly v ranním oparu nad rybníkem. Ale dnes nebude
jen tak ledajaký den.
Nebyl by hastrman hastrmanem, aby se nedozvěděl,
že lidičky z nedaleké obce dnes přivezou nové násady
ryb do rybníka, kde Toník přebýval. A to je velká událost.
A taky zanedlouho vidí, jak tatínek s malou Barunkou
a Vojtíškem, přijíždí k rybníku a za pomoci Štěpána, Míry,
Jožky, Lukáše, Martina a Vaška a s přihlížející Barčou
s maminkou a nejmladším účastníkem Markétkou, mizejí
v rybníce čeřící hladinu malí líni, pstruzi a to nejcennější
co pro hastrmana bylo, i malí úhoři.

Foto Monika Zrcková

A na to se Toník na všechno díval ukrytý v rákosí a těšil
se, jak o malé spolubydlící se bude starat. I lidé na břehu si
byli vědomi, že hastrman je někde na blízku a také věděli,
že se jim o nový přírůstek dobře postará a ohlídá jej. Vše
bylo hotovo. Lidé se vrátili do své nádherné obce a tak
se zdálo, že v tomto ročním období, už hastrmana nikdo
vyrušovat nebude a se svým sumcem si budou užívat jen
to blahodárné ticho a klid, které měli oba tak rádi.
Ale to by nebyl čert čertem, aby bylo všechno jinak. Den
utekl jako voda a sluníčko se již schovalo za nejvyšší smrky
v údolí, nad kterými se začal z nočních mraků ukazovat
měsíček. Toník se právě chystal, že si zatopí ve svých vodnických kamínkách, aby si uvařil svoje dobré vonící kafíčko
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ze žita a bylinek, které měl tak rád, a právě v tu chvíli slyší
praskání a vrzání, jakoby mu někdo lámal jeho prastarou
vrbu. Tak to by bylo nadělení, pomyslil si a na nic nečekal
a okamžitě vyskočil na břeh rybníka. A to co tam zahlédl, to
se nevyrovnalo ani povídání Toníkova dědy, který mu, když
byl ještě malé hastrmáně, vyprávěl ty nejúžasnější historky
z okolí žerotínského hradu a zichoveckého údolí. Toník
udiveně koukal na svojí vrbu, jako když mřenka zahlédne
štiku a nemohl si vysvětlit, co se usadilo v jejich větvích.
Bylo to celé bílé, chvíli hubené, pak zase silné, ruce neruce,
koulelo to očima, jako sova na myš a vlnilo se to, jako voda
na rybníce a aby toho nebylo málo, Toník si všimnul, jak se
na konci rybníka objevila stará čarodějnice, blížící se na
svém koštěti. A jak dosedla na hráz, okamžitě spustila na
hastrmana, že jí uletěl
duch z Dačovských
skal a že ho hledá po
celém údolí. Tak teď
již Toníkovi bylo jasné,
co se třáslo na jeho
vrbě, ale pořád nevěděl
proč. A tak čarodějnice
začala vyprávět, jak jí
navštívila o půlnoci
jezinka ze samotínské
rokle, která jí požádala, aby přiletěla s duchem na halloweenskou noc na zdejší návrší a toho to tak vyděsilo, že za
ním zůstala jen bílá klikatá čára, jelikož duch se spíše lidí
bál a veškeré strašení v Dačovských skalách musela zastat
sama čarodějnice. Jezinka totiž hledá všechna strašidla,
kteří žijí v zichoveckém údolí a v okolí.
Jestli se to Jezince povedlo a na halloweenské stezce
se objevil kostlivec Eda ze samoty u lesa, bílá paní ze
Žerotína, mexický duch, démon od samotínské hájovny,
upír, pavoučí maminka a duch pradědy starého hejkala,
tak to vám poví naše
milé, nebojácné děti
z naší obce, z toho
našeho báječného,
nádherného údolí…
Bětulka, Matěj,
Jožka, Natálka,
Barča, Vojtíšek s malou Barunkou a ještě
menší Markétkou, Jindříšek
s Jolankou, Filípek,
Jiřík s bráškou
Daníkem, Robík,
Benji, Tomášek
s Petruškou, Viktorka, Kryštůfek,
Lucinka, Nikolka
a Kuba s bráškou. ■

společnost

Halloweenský ples
2. listopadu se i letos na Zichovci konal
tradiční Halloweenský ples plný zábavy
a strašidelných i vtipných masek, zkrátka
kreativitě se nekladly meze.
Všechny přítomné nadpřirozené
i nepřirozené bytosti tančily na hudbu
oblíbené kapely Globus Band. Jako každý
rok proběhlo i vyhlášení nejlepší masky.
I letos to byla maska párová a vyloženě
skvělý nápad - láhev piva Magor a zichovecký půllitr plný piva. Děkujeme všem
zúčastněným a těšíme se na další ročník.
Text Slávek Novák, foto Ivan Husák.

Tip na výlet

Foto a text Jitka Vorlíčková

Adventní Vídeň
Vánoční trhy u nás v České republice
většinou začínají první adventní víkend.
Naši rakouští sousedé jsou rychlejší a již
od poloviny listopadu se zde můžete vánočně „ladit“ na místních trzích, kterých
je tu nespočet.
Všechny jsme obejít nestihli, neboť náš
výlet byl pouze jednodenní. Rozhodli jsme
se pro železniční dopravu, abychom mohli
všichni ochutnat rakouské svařené víno. Po
čtyřech hodinách strávených ve vlaku, naše
první cesta vedla na vyhlášený vídeňský
řízek. Těšili jsme se i na další místní
specialitu – Sachrův dort, ale řízek byl tak
velký, že jsme ho odložili na později.
Posilněni jsme zvládli obejít čtyři různá
místa s vánočními trhy. Nejkrásnější
a největší se nachází před radnicí
Rathausplatz, který je přímo v srdci Vídně.
Centrální park v těsné blízkosti se spoustou
světélkujících stromů je přímo úchvatný.
Najdete zde i strom srdcí, které se pohupují

na jednotlivých větvích. Dominantou trhů
je ledové kluziště, které se rozprostírá mezi
stromy v neobvyklém tvaru. Na kulinářské
frontě najdete tradiční stánky s pečenými
kaštany a řadu stánků, které prodávají
vše od smetanového pečiva a tuctu odrůd
preclíku po obří koblihy a viktoriánská
lízátka. Moc nám chutnala i horká čokoláda

s jahodami a různé variace vánočního
punče. Každý trh má svůj tvar hrnečku.
Na Rathausplatzu jsme svařené víno
usrkávali z hrnku ve tvaru srdce, který
jsem si na památku i zakoupila.
Zpáteční cesta vlakem byla plná zážitků
a dojmů a hlavně dalšího plánování, na
jaký vánoční trh se podíváme za rok. ■
Zichovecký zpravodaj / zima 2019
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sport & hobby
mezi Vrbnem nad Lesy a Hřivčicemi, kde
ale došlo i k prvnímu defektu dne. Milan
Širmer potvrdil svého týmového ducha
Stejně jako v minulých letech se i letos
a díky jeho pomoci jsme záhy byli zase
navzdory předpokládané nepřízni počasí
všichni pojízdní a pohromadě. Před
dokázala v poslední zářijovou sobotu sejít Perucí jsme z hlavní silnice odbočili na
téměř dvacetičlenná skupina místních
cestu k Débeřskému mlýnu, abychom
nadšenců cyklistiky k snad již tradiční
se mohli obdivovat nejen jeho citlivé
Zichovecké cyklotour.
rekonstrukci, ale napřed i tomu, kde
všude se v naší krásné zemi dá „šprcat“
K ověřené sestavě se přidaly nové asfalt na hlínu polních cest, když silnice
tváře, přičemž Valouškovým se podařilo jsou ve stavu, jaký všichni známe. Odtud
nastavit laťku nejmladšího účastníka na jsme pak okolo dalších peruckých mlýnů,
téměř nepodkročitelnou hranici a nechali Hořejšího a Dolejšího, krásnou cestou
tak téměř jistě tuto pomyslnou soutěž do přírodní památkou V hlubokém vyrazili
budoucna otevřenou jen na opačném konci. k místu první seriozní možnosti dodržet
Ale o zítřku předem nikdo nic neví.
pitný režim, stradonické restauraci Pod
Stradonkou, kde odbyt iontových nápojů
okamžitě vykázal výčepním nepředvídanou
lokální časovou anomálii.

Cyklotour 2019

Počasí nám naštěstí ukázalo svou
velmi vlídnou tvář a tak jsme si na dalších
kilometrech mohli do sytosti užívat
nádherného výhledu na zříceninu hradu
Házmburk, která je známou a krásnou
místní dominantou. V této fázi se Milan
opět ukázal a tak díky jeho pomoci
a náhradním dílům od Romana Vorlíčka
byl i druhý defekt tohoto dne záhy opraven.
Zkušení plánovači tras potvrdili své V Křesíně se pak k výpravě připojili
kvality a poprvé nás od Zichovce vedli na svých galuskáčích Dita a Zbyněk
směrem k severovýchodu, tedy do oblastí, Lomičkovi, kteří se v důsledku svého
kterým jsme při startu předchozích ročníků laxního přístupu k pravidelnému tréninku
ukazovali spíše záda a k nim přiléhající cyklistiky, kterým jsou po celém Zichovci
partie našich atletických těl. Po zahřívacím proslulí, necítili na společnou jízdu
výjezdu do Žerotína a přehřívací, alespoň terénem se skutečnými skalními borci,
pro ty, kdo to stále ještě za studena jeli „za a do další občerstvovací stanice s krycím
své“, horské prémii do Panenského Týnce názvem Černý orel v Libochovicích jsme
se proﬁl trasy uklidnil a dále to již bylo dorazili v maximální sestavě „ v balíku“,
hlavně o zábavě v pelotonu.
abychom zodpovědně prověřili kvalitu
zde čepovaného Zichoveckého piva.
První atrakcí na trase a zároveň místem S tímto úkolem jsme se vypořádali opět
první kratičké občerstvovací zastávky se velmi rychle a se ctí a mohli jsme vyrazit
stal nově rekonstruovaný židovský hřbitov do bodu úvratu celé letošní tour a to do
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pivovaru Dvůr Perlová voda u Kostelce nad
Ohří, kde jsme si při dlouhém čekání na
objednané jídlo a nápoje a pak i při jejich
konzumaci uvědomili, jak málo si vážíme
toho, co máme doma na Zichovci. Takže
i při této příležitosti rád, a věřím, že nejen
za sebe, skládám hold jak Radkovi Kulihovi
a celému jeho týmu, tak i místnímu pivu.
Z Perlového dvora nás cesta zpět vedla
podél Malé Ohře přírodní rezervací
Myslivna do obce Poplze, kde se s námi
rozloučili Lomičkovi a zároveň se v celé
kráse projevila velkodušnost trasérů,
kteří nás ušetřili nekonečného stoupání
na Evaň a vedli trasu po modré turistické
značce, kde jsme si ještě jednou užili
výhled na Házmburk a podle toho, jak
kdo přes pot viděl, i krásy místního
lesa, na Horku, odkud jsme pokračovali
dále směrem na Peruc, přičemž jsme si
nenechali ujít krátkou zastávku na známé
Krásné vyhlídce, která neudělala ostudu
svému jménu. Ostatně nejen o tom se
lze přesvědčit ve fotogalerii na obecních
webovkách.
Závěr tour nás již vedl z Peruce přes
Telce a Klobuky domů. Teprve v této
poslední části došlo k drobným krizím,
protože někteří z nás, kteří si nedokázali
rozvrhnout síly na celý den optimálně
a přepálili v mladické nerozvážnosti
začátek, zjistili, že jim ubývají čárky na
displeji, a propadli lehké panice. I tito
nezodpovědní jedinci se však s pomocí
svých domestiků dostali bez problémů do
cíle a skvělý dojem z celého dne tak nebyl
ničím narušen.
Co říci závěrem? Zichovecká cyklotour
2019 je mrtva, ať žije ta 2020. Laťka
je vysoko a já věřím, že bude příští rok
posunuta ještě o kousek výše, a již dnes se
těším, že snad zase budu moci být se všemi,
kdo budou mít chuť být u toho.
■
Text Tomáš Ebert, foto Ivan Husák

jídlo & pití

Z učedníka mistrem
Jak jistě mnozí z Vás ví, Zichovec je
proslulý nejen svým výborným pivem, ale
i skvělou kuchyní. Ve zdejší restauraci je
šéfkuchařem pan Radek Kuliha a není
tajemstvím, že se kuchařem vyučil u Mistra kuchaře pana Ladislava Nodla.
Ten byl světoznámým odborníkem
v kuchařském oboru. A není ani tajemstvím,
že jeho následník kráčí v jeho šlépějích více
než důstojně. A protože se o jeho umění
mluví v širém okolí, rozhodli se spokojení

Text Václav V. Kýzl, foto JV

strávníci udělit Radkovi řád Zlaté vařečky
a dekret Mistr kuchař. Vše proběhlo při
Svatomartinských oslavách a titul mu udělil
za majitele pivovaru Ing. Ivan Husák, za
širokou veřejnost Václav Valerián Kýzl, a za
„přespolní“ pozdeňský bard Jaroslav Josef
Ulrich. K dobré náladě přispěla i zpěvačka
Míša Břízová, která si Zichovec oblíbila
a pravidelně se zúčastňuje kulturních
akcí. Bylo i milé, že velké množství diváků
Radkovi zatleskalo jako souhlas s tím, že
panu Nodlovi vyrostl schopný nástupce. ■

sto padesát lahví svatomartinského vína.
Zpestřením bylo pěvecké vystoupení paní
Michaely Břízové za doprovodu klavíristy
Martina Hořejšího.
Obrovské díky si také zaslouží všichni,
kteří se starají o úklid a stálé zkrášlování
Zichovce. Víme, jak to vnímají hosté
a velmi často slýcháváme, že když dorazí
na Zichovec, je to „jak jiný svět…“
Poděkování si zaslouží jistě spousta
dalších. Shrnul bych to do věty: Děkujeme
všem lidem dobré vůle, všem, kteří nejsou
lhostejní k okolí a k ostatním lidem. Díky!
Těšíme se na Vás opět v novém roce
a za celou restauraci přeji Všem spoustu
štěstí a zdraví!
Radek Kuliha

Restaurace Zichoveckého pivovaru děkuje
Vážení hosté,
rok 2019 nám pomalu končí a my bychom
Vám rádi poděkovali za Vaši přízeň.
Děkujeme zejména za společné
akce, na kterých se sami podílíte, jako
je Zichovecký ples, Halloween, disco,
Mikuláš a ostatní. Velké díky lidem,

kteří věnují svůj volný čas a podílejí se na
organizování těchto akcí, opravdu velmi
si toho vážíme.
Děkujeme opět za hojnou účast na
Svatomartinských hodech, jen pro
zajímavost v průběhu víkendu se snědlo
více jak pět set porcí hus a vypilo se přes

Foto JV
Zichovecký zpravodaj / zima 2019
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Rodinný pivovar Zichovec se zaskvěl na letošním
vyhlašování cen Sdružení přátel piva
Dne 7. listopadu proběhlo v kongresovém sále Rodinného pivovaru Zichovec již
29. vyhlašování cen Sdružení přátel piva (SPP) pro nejlepší piva, pivovary a pivovarské
osobnosti roku. Nejen o tom, jak si letos na domácí půdě vedl právě Rodinný pivovar
Zichovec, jsem hovořil se spolumajiteli a jednateli společnosti Ing. Ondřejem Husákem
a Ing. Janem Husákem.
Sdružení přátel piva si pro letošní
vyhlašování výsledků této soutěže vybralo
kongresový sál Rodinného pivovaru Zichovec. Co všechno jste udělali pro to, aby tato
slavnostní akce měla punc či lesk odpovídající významu této soutěže?
Jan Husák: Je několik předpokladů a podmínek, které musí hostitel této soutěže
splňovat. Především musí disponovat
sálem pro minimálně 200 lidí, ubytovací
kapacitou a restaurací s pozitivní referencí.
Samozřejmostí je potom audio a video
vybavení, u nás ještě okořeněno klimatizací, výbornou akustikou a variabilním
osvětlením sálu. Další faktor, který nám
pomohl, je, že SPP tuto soutěž vyhlašuje
každý rok v jiném kraji, pokud možno jednou na východě, jednou na západě republiky a výsledky roku 2018 byly vyhlašovány
v Ostravě v pivovaru Garáž, a tak letos vyšel
na řadu Středočeský kraj. Nezanedbatelným
pozitivem je také blízkost Prahy a nedaleká
rychlostní komunikace R7. Podobných akcí
proběhlo za 7 let provozu našeho pivovaru
mnoho, pro kuchaře a číšníky to tedy nebylo
nic nového. Podle ohlasů jsme tuto prestižní
akci zvládli na jedničku.
V Česku je dnes vedle velkých a středních
pivovarů více než 400 minipivovarů, ale
když se podíváme na výsledky této soutěže
v posledních letech, na předních místech
v jednotlivých kategoriích figurují, až na
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malé výjimky, stejné pivovary či minipivovary,
včetně Rodinného pivovaru Zichovec. Jak si
to vysvětlujete?
Ondřej Husák: Co Vám budeme povídat,
neuvěřitelně nás to těší. O podobných
situacích jsme ze začátku, před sedmi lety,
vůbec nepřemýšleli. První dva roky jsme
vařili jen čtyři druhy piva, nyní jich za rok
uvaříme přes 80 druhů. Ať jde o ležáky, piva
typu ALE, IPA, kyselá piva s ovocem či
piva, která dozrávají až 2 roky v dřevěných
sudech. Snažíme se lidem ukázat, že pivo
není jen ležák. Pivních stylů je přes 100,
a drobných mutací ještě více. A objevování nových chuťových kombinací, vůní či
používání netradičních surovin v pivovaru
se stalo naší vášní. V současnosti zpracujeme více jak tunu ovoce měsíčně, kokosu či kakaových bobů jsme letos použili
stovky kilogramů, pravých vanilkových
lusků z Madagaskaru například okolo
dseti kilogramů (což je opravdu hodně).
Spolupracujeme s výbornou pražírnou
kávy Doubleshot, s kterou vyvíjíme nové
postupy v použití kávy v pivu. Kdyby nám
podobný scénář říkal někdo před 5 lety, tak
ho nebudeme brát vážně.
V roce 2017 jste určitě v jedné z nejprestižnějších kategorií – Minipivovar roku,
zvítězili, v loňském roce jste byli druzí.
Čekali jste, že byste v této kategorii mohli
stát „na bedně“ i letos?

Ondřej Husák: Jak jste již zmiňoval, malých
pivovarů je hodně přes 400, a každým
rokem vznikají další. Určitě bych netvrdil
a nenazýval jiné pivovary konkurenty. Ba
naopak, pivovarnictví je v tomto úžasné.
S ostatními pivovary spolupracujeme,
společně vytváříme recepty kooperačních
várek, a když je to jenom trochu v našich
silách, vzájemně si s čímkoli vypomůžeme.
To v jiných oborech není úplně běžná věc.
Ale abych odpověděl na otázku. Uspět
mezi tolika výbornými pivovary je pro
nás ohromný úspěch, kterého si moc
vážíme. Když se to povede 3x za sebou, je
to něco neskutečného. Otec občas používá
přirovnání, že jakékoli podnikání je jako
skládat obraz z puzzlí. Výsledek je dokonalý
pouze v případě, že žádný dílek nechybí
a žádný není zasazen obráceně.
Co podle Vás porota nejvíce ocenila, když
v této kategorii Rodinný pivovar Zichovec
umístila opět „na bednu“?
Ondřej Husák: Myslím, že to byl především
sortiment a trvalá kvalita produktu. Když
od lidí slyšíme – dám si Zichovec, to je
jistota – tak nás to moc těší. Pivo, které
není v pořádku, raději pošleme pod celním
dohledem na kanál, než abychom si zkazili
dobrou reputaci, na které roky pracujeme.
Lidé s námi také rádi objevují nové pivní
styly, s kterými přicházíme častěji než ostatní pivovary. Myslím, že je to celkově o objevování nových výrazných chutí a vůní,
které u běžných piv nejsou tak obvyklé.
V letošním roce jste se zařadili mezi
tři nejúspěšnější pivovary a minipivovary
v Česku, když jste získali první místo
v kategorii Kyselé pivo roku se svým

jídlo & pití

pivem Sour Passion Fruit, a druhá místa
v kategoriích Minipivovar roku, dále Tmavé
(polotmavé), svrchně kvašené pivo roku
(Baby revolution) a Speciál roku, nově Silné
pivo roku (Magor 15). To je sice krásné,
ale také nesmírně zavazující.
Ondřej Husák: Tyto ceny pro nás nic
nemění. I kdybychom nezískali žádnou
cenu, tak budeme stejně pečlivě a s respektem přistupovat k našim pivům. Budeme
stále vařit nové pivní styly a kvalitu držet
co nejvýše to jde. Ale v každém případě je
to krásná odměna za celoroční práci všem
spolupracovníkům z pivovaru.
Tato celorepubliková a prakticky jediná
spotřebitelská soutěž na území ČR probíhá
již 29 let, a protože předmětem hodnocení je
pěnivý mok, který Češi nesmírně rádi popíjí,
jde logicky o soutěž velmi sledovanou, mající

pro hodnocené pivovary a minipivovary
a potažmo pro jejich produkty nesmírný
význam...
Ondřej Husák: Jak jste zmínil, jedná se
o spotřebitelskou soutěž, kde pivo hodnotí
samotní spotřebitelé. To je hlavní důvod,
proč pro nás má tato soutěž takovou hodnotu. Sami lidé si řeknou co jim nejvíce
chutná aniž by potřebovali odborné komise.
Odborná komise vstupuje do soutěže až na
samém konci, kdy rozhodne při slepé degustaci o prvních třech místech u každého
hodnoceného pivního stylu
Ještě nedávno jste hovořil o rozšiřování
pivovaru, zvyšování jeho produkce. Ale teď je
to trošku jinak. Proč?
Jan Husák: V současné době se blížíme plné
kapacitě a dále bychom pivovar rozšiřovat
nechtěli. Chceme se ještě více zaměřit

na kvalitu a šíři sortimentu
a hlavně na piva, která kvasí či
dozrávají v dřevěných sudech.
Nyní máme těchto barelů 70,
ať už jsou po burbonu, whisky,
vínu či portském. Každý sud je
jedinečný, a tak se s ním musí
i pracovat. Příští rok budeme
piva z barelů po dvou letech
stáčet, určitě se máte na co těšit.
Takže jste se soustředili
spíše na to, aby vaše piva
měla stále lepší, lahodnější
chuť, a také na zkvalitňování
veškerého vybavení a zázemí
pivovaru a samozřejmě
služeb pro zákazníky?
Jan Husák: Přesně tak. I přesto,
že jsme jako pivovar dost vyrostli, chceme si stále držet
určitou exkluzivitu. Nechceme
být ve všech hospodách v okolí.
Rádi spolupracujeme s lidmi,
které osobně známe a víme o nich, že se
o pivo dobře postarají.
Doslechl jsem se, že připravujete nějaké
„plechové“ novinky. Co je na tom pravdy?
Ondřej Husák: Je to pravda. Plechovkovou
linku máme již 2 měsíce ve zkušebním provozu a testujeme kvalitu stočeného piva
v plechovkách, aby po vypuštění na trh bylo
vše v pořádku. Plechovky jsou geniální z více
hledisek. Co se týče kvality piva, je plechovka mnohem lepší než láhev. Pivo v láhvi degraduje světlo, které proniká sklem, a kyslík,
který pomalu proniká do láhve skrze zátku.
Ani jeden z těchto problémů u plechovek
nehrozí. Navíc jsou lehké, dobře skladovatelné a 100 % recyklovatelné. Věříme, že
vám Zichovec bude z plechu taky chutnat.
Děkuji vám za rozhovor.
Ptal se Libor Pošta, foto archiv ﬁrmy
komerční prezentace

Tekuté cukroví
Dovedli byste si představit Vánoce bez
Ježíška, Nadílky, Vanilkového rohlíčku či
Vánočky? My v pivovaru tedy rozhodně ne.
Již třetím rokem pro Vás vaříme vánoční piva
a letos tomu nebude jinak. Kromě vánoční
stálice Ježíška, stylem dvakrát za studena
chmelená double ipa, jsme letos uvařili
i další dobroty. Dalším vánočním pivem je
Nadílka. Extrémně chmelené pivo, které
zaujme svou vyváženou a sametovou chutí
s velmi výrazným ovocným charakterem.
Zbylé dvě piva jsou absolutní novinky, které
se za nás také moc vydařily. Jedním z nich
je Vánočka, stylem světlý ležák s experimentálním chmelem Pluto, který jsme vybrali
při selekcích ve výzkumném ústavu v Žatci.
A poslední vánoční dobrotu jsme vařili ve

Text Ondřej Husák

spolupráci s firmou rohlik.cz s příznačným další možnost bude až za rok. Za celý pivovar
jménem Rohlíček. Jde o imperiální stout Vám přejeme poklidné svátky, hodně štěstí,
s více jak jedním kilogramem pravých va- lásky a hlavně kupu zdraví. Děkujeme za
Ondřej Husák
nilkových lusků. Neváhejte a ochutnejte, Vaši žízeň :)
Zichovecký zpravodaj / zima 2019
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Inzerce & info

Odpady
Na závěr roku se hodí opět shrnout pár informací ze sběrného
dvora. V letošním roce jsme se v soutěži „My třídíme nejlépe“
umístili na pěkném 6. místě z 590 obcí Středočeského kraje.
I letos jsme odevzdali k dalšímu zpracování 33 velkých
elektrospotřebičů (lednice, pračky, myčky apod.), 15 mikrovlnek, 35 televizorů (monitorů) a 8 velkých bagů s drobnými
elektrospotřebiči o celkové váze přes 800 kg. Dále jsme se
letos opět podíleli na charitativní sbírce organizované Diakonií
Broumov. Celkem jsme během roku 2019 odevzdali podobně
jako v roce 2018 bezmála 450 kg nepotřebného ošacení, obuvi,
přikrývek, hraček apod. A nejen za toto bych rád poděkoval
a popřál všem klidné vánoční svátky a hodně štěstí, lásky
a spokojenosti do nastávajícího roku.
V roce 2020 zůstane otevírací doba sběrného dvora stejná a to
každých čtrnáct dní od 10 do 11 hodin.
Text: Pavel Rohla ■

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

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

Změna provozovatele koloniálu
Jménem zastupitelstva obce děkuji paní
Márii Francové za dosavadní provozování
místního koloniálu. Přejeme jí hodně zdraví
a štěstí.
Novou provozovatelkou koloniálu se stala
paní Helena Staňková.
Roman Vorlíček
VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí 23. 12. 7-11
15-17
úterý 24. 12. zavřeno
středa 25. 12. zavřeno
čtvrtek 26. 12. zavřeno
pátek 27. 12. 7-11
15-17
sobota 28. 12. 8-11
pondělí 30. 12. 7-11
15-17
úterý
31. 12. 7-11
středa 01. 01. zavřeno
čtvrtek 02. 01. 7-11
pátek 03. 01. 7-11
15-17
sobota 04. 01 8-11

Neznámý filantrope,
chtěli bychom vám touto
cestou pogratulovat
k vlastnictví nové tiskárny a hlavně vyjádřit náš
neskonalý obdiv k míře
vaší empatie, se kterou
jste se s námi všemi
podělil o vaši radost
a umožnil jste nám
i dalším sousedům ji
sdílet. Dovedeme si živě
představit ten vnitřní
souboj, který jste musel
svádět, a míru sebezapření, kterou vás stálo
nehodit plastový obsah krabice do žlutého a složenou krabici
do v tu chvíli téměř prázdného modrého kontejneru.
Martina a Tomáš Ebertovi

PROGRAM AKCÍ
22. 12. – poslední adventní neděle
Zpívání v kapli – od 15 hod
24. 12. (úterý) Vánoční posezení
v pivovaru od 14 hod
a půlnoční setkání v kapli
31. 12. (úterý) Silvestr od 19 hod

01. 1.

(středa) Novoroční
sousedská procházka
sraz ve 14 hod u kaple

15. 2.

(sobota) Masopust
a taneční zábava

28. 3.

(sobota) Obecní ples

Vážení zákazníci, od ledna do konce února nebude úterní a čtvrteční odpolední prodej.
Přeji všem krásné prožití svátků vánočních.
Helena Staňková
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