CHUCHELÁČEK
Ročník 2021

číslo 4

Vydává Obec Chuchelna
Úřední hodiny:
pondělí 8 – 12, 13 – 17 hodin
středa 8 – 12, 13 – 16 hodin

Doručovací a fakturační adresa:

Bankovní spojení:

Obec Chuchelna

ČSOB, a. s.

Chuchelna 296

107773716 / 0300

513 01 Semily
Tel.: 481 622 702, 724 730 042
www.chuchelna.cz

datová schránka: ib5bypj

obec@chuchelna.cz

IČ: 00275760

Evidenční číslo: MK ČR E 24099
Uzávěrka č. 4/2021 byla 20. 11. 2021, vychází 1. 12. 2021
Příspěvky do Chucheláčku zasílejte na e-mail: ivahermanova@seznam.cz

1

AKTUALITY Z OBCE
 Stěhování úřadu – stěhování obecního úřadu proběhlo v září a již
fungujeme na nové adrese: Chuchelna 296.
Sportovní kroužek se přesunul do nově upravených prostor bývalého
obecního úřadu – hasičárny. Zeď mezi kancelářemi byla vybourána
a vznikla velká místnost. Podlaha byla vystěrkována a bylo položeno
nové lino, staré osvětlení vyměněno. Kuchyňka je zcela nová a z prostor
jednoho skládku byly vybudovány záchody. Zabydlování družiny stále
probíhá – vedoucí kroužku vybírá nový koberec, menší gauč, ribstole.
Některé zdi budou barevně domalovány.
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Do budoucna tak zůstává přestavba nevyužitých skladovacích prostor
v „Kostce“ na obecní knihovnu. Stavební povolení je připravené.
Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj jsou vypsané, podáním žádosti
se budeme zaobírat na jednání rady, kdy budeme sestavovat rozpočet
na příští rok.
V budoucí knihovně by mohl vzniknout příjemný prostor s posezením
u kávy a knížky. Knihovnu by mohl využívat i Senior klub ke svému
setkávání, pro který by byl určitě přístupnější než současně využívané
prostory v zasedací místnosti, maminky s dětmi…
Veřejná zasedání se budou konat v obvyklých prostorech – v zasedací
místnosti teď již bývalého úřadu.
 Obnova těžby v lomu Slap – za velké mediální pozornosti proběhlo
místní referendum s otázkou, zdali má obec udělat vše proto, aby
zamezila obnově těžby v lomu Chuchelna, v místní části Slap.
Referenda se zúčastnilo 59% občanů, a pro odpověď ANO se vyslovilo
81% z nich. Nyní, ve spolupráci se spolkem Mlok z lomu, poptáváme
hydrogeologický posudek a zjišťujeme, v jakém stádiu je posouzení vlivu
na životní prostředí (tzv. EIA).
 Vodovod na Sídlišti – práce na této akci jsou ukončeny a probíhá
vyúčtování, které bude prezentováno na prosincovém veřejném
zasedání zastupitelstva.
V průběhu tohoto projektu vyvstala nutnost dalšího budoucího projektu:
 Oprava opěrné zdi u koupaliště a sousedního domu – Košťálovi – stále
poptáváme projektanta. Projektantů je nedostatek, proto pokud máte
nějaký tip či doporučení, budeme rádi.
 Hřbitov Chuchelna – výstavba cihlové zdi byla ze strany obce
pozastavena. Zhotovitel (DKK Stav s.r.o., Český Dub) používal jako
pojivo nevhodnou maltu, spáry nejsou řádně vyplněné a nejsou
rovnoměrné. Naše podezření potvrdil odborný posudek výrobce cihel –
KM Beta a také pozvaný autorizovaný inženýr p. Hájek. Nyní ve
spolupráci s právníkem sepisujeme náš požadavek – celou zeď zbourat
a postavit znovu.
Původní brána bude zrenovována a znovu osazena. Probíhá výběr
zábradlí podél cesty ke hřbitovu a můžeme se začít zabývat úpravou
cestiček a zeleně uvnitř areálu hřbitova. Na rekonstrukci cihlové zdi jsme
obdrželi od Libereckého kraje dotaci ve výši 300.000,- Kč.
 Hřbitov Lhota – výsadba živého plotu proběhne co nejdříve –
objednáno u Ing. Špidlena. Pokračují práce arboristy, který odborně
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ořeže přilehlé aleje. Etapově bude proveden bezpečnostní řez (tzn. ořez
suchých větví) a průjezdný řez. Arborista si prohlédl také lipovou alej,
která je v hodně špatném stavu. Na lípách byl kdysi proveden radikální
řez, který již další léta nebyl udržován, a proto je stav některých lip
katastrofální – u tří kusů je poškození velké, arborista navrhl z důvodu
bezpečnosti pokácení. Dále navrhl provést stabilizační řez a doporučil
zamyslet se nad celkovou obnovou lipové aleje. I. etapa již proběhla
za 46.000,- Kč. II. etapa obnovy lipové aleje proběhne na podzim, na
základě rozhodnutí zastupitelstva.
 Břízky u hřbitova v Chuchelně – hotovo – cedulky jsou umístěny.
Udělejte si procházku a posuďte sami, jak to dopadlo
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 Úprava návsi – v plánu je postavení nové zídky, která slouží k udržení
meze. Jedním z návrhů jsou gabiony porostlé zelení a doladění celé
návsi zelení.
 Tři stodoly – na projektu pozemních komunikací a inženýrských sítí se
pracuje – projekční kancelář PVK Projekt s.r.o. Předpokládaný termín
dokončení projektové dokumentace, tedy stavebního povolení je jaro
2022. Projekt je ve fázi souhlasů vlastníků dotčených pozemků. Pokud
jste majitelem některého dotčeného pozemku, již vám domů dorazila
žádost o souhlas. Pokud jste ještě neodeslali zpětnou vazbu a máte
nějaké námitky či připomínky, ozvěte se. Děkujeme.
 Chodník k zahradě MŠ – práce na projektu společností PVK Projekt
pokračují. Projekt je ve fázi souhlasů vlastníků dotčených pozemků.
 Chodník Chuchelna – Semily – probíhá územní řízení.
 Úprava křižovatky u Sůvů – bylo vypsáno již několik kol výběrového
řízení. Bohužel neúspěšně. Bude vypsáno opětovné výběrové řízení bez
určení termínu dokončení. Pokud máte doporučení nebo tip na
zhotovitele, dejte nám vědět. Děkujeme.
 Projekt ČEZu v horní části Chuchelna – na akci pracuje společnost
Bimont.
 Kanalizace Slap – práce na tomto projektu byly rozděleny. Zvlášť se
zpracovává dokumentace pro odvod dešťových vod na křižovatce
u Fejfarových/Ročárků/odbočce Na Samotu a na křižovatce
u Machačných/Šimků/Sídliště. Další částí projektu je pak odkanalizování
přilehlých nemovitostí od Machačných směrem ke Slapu, ukončení
u Saláků/Preisslerových. Na tomto projektu pracuje projektantka Ing.
Knapová, která pro nás zhotovuje i dokumentaci kanalizace pod
chodníkem Chuchelna – Semily. Tento projekt je proto v pozadí –
předností je dokončení projektu „Chodník Chuchelna – Semily“.
 Komunikace „Na Kopeček“ – probíhá
dokumentace p. Balatkou – Maršíkem.

zpracování

projektové

 Propojení kanalizace mezi Sídlištěm a Třemi stodolami – práce na
tomto projektu jsou objednány u společnosti PVK Projekt. Společnost se
však nyní věnuje projektům „Tři stodoly“ a „Chodník k zahradě MŠ“.
 Roubenky – odkanalizování komunikace na Komárově – obnovili jsme
jednání s projektovou kanceláří a našli nové řešení. Chtěli jsme toto
nové řešení přepracovat, bohužel p. projektant Ing. Vávra přestal být
pracovně činný. Sháníme tedy veškeré podklady a nového
projektanta.
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 Hasičárna na Komárově – projekt na vodovodní přípojku k objektu byl
objednán u projekční kanceláře PVK Projekt s.r.o.
 Multifunkční hřiště – poslali jsme další žádost o dotace a čekáme na
vyhodnocení. Je třeba vyměnit již nefunkční povrch. Nájemce ukončil
svou činnost – děkujeme za spolupráci a hledáme nového
provozovatele.
 Koupaliště – musíme počítat s opravou akumulační nádrže filtrace (cca
80.000.,- Kč), obnovou nátěrové vrstvy velkého bazénu (1.000.000,- Kč) –
současná je nevyhovující hlavně pro udržení čistoty, a rekonstrukcí
protékajícího malého bazénu.
Se současným nájemcem jsme se dohodli na ukončení pronájmu –
i jemu děkujeme za proběhlou spolupráci a vypsali jsme výběrové řízení
na nového provozovatele.
 Zásobník s reflexními prvky – obec obdržela od SMS ČR zásobník
s retroreflexními nálepkami, které budou volně k odběru a slouží
k ochraně chodců na komunikaci při špatné viditelnosti. Volně přístupný
zásobník bude umístěn u zastávky Na Kopeček.

 Územní plán obce – Změna č. 1 (to jsou návrhy odsouhlasené
zastupitelstvem obce Chuchelna dne 13. 10. 2016). Proběhla společná
jednání obce, Městského úřadu Semily – odboru územního plánování,
odboru životního prostředí a Krajského úřadu Liberec. Podařilo se najít
kompromisní řešení a nyní musí být tento výstup písemně zpracován. Na
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zpracování stále čekáme, požádali jsme MěÚ Semily – územní
plánování alespoň o náčrt časového harmonogramu:
 do 19. 11. 2021 - výsledky veřejného projednání zaslané obci
(dosud jsme neobdrželi)
a následně:
 zaslání výsledků na krajský úřad z hlediska vlivů na životní
prostředí – 30 dnů dle zákona
 zpracování vyhodnocení stanoviska
 zaslání výsledků na krajský úřad jako nadřízený orgán – 30 dnů
dle zákona
 zpracování vyhodnocení stanoviska
 zaslání připomínek a námitek dotčeným orgánům – 30 dnů dle
zákona
 zpracování požadavků pro zpracovatele a úprava
dokumentace – lhůta dle smlouvy
 předpokládám vypsání opakovaného veřejného projednání
v rozsahu změněných částí
 Odpady – od 1. 1. 2021 najíždíme na nový odpadový systém –
popelnice na třídění budeme mít každý přímo u domu a svoz směsného
odpadu tak bude snížen.
 Zásilkovna – u obchodu bude v nejbližší době umístěn box na
vyzvedávání balíčků společnosti Zásilkovna. Box bude samoobslužný
a přístupný nonstop. Provoz bude běžet pomocí solárních panelů.
 Webové stránky – nové webové stránky byly spuštěny, probíhá
dolaďování. Důležité je, že nyní jsou kompletně ovladatelné
pracovnicemi úřadu a splňují veškeré zákonné požadavky.
Dále rada obce:
-

schválila finanční příspěvek na kulturní akce pořádané
v Zahradnictví Chuchelna ve výši 20.000,- Kč – Kultura na rybníce;

-

uzavřela smlouvy na zimní údržbu se stejnými účastníky jako loni –
Kozákov družstvo, p. Bagin, p. Kudrnáč. Cena za protahování
vzrostla (kvůli rostoucí ceně za naftu), proto jsme byli nuceni zvýšit
i my cenu za protahování soukromých vjezdů – na 600,- Kč;

-

prodloužila smlouvu s nájemcem obchodu na další dva roky
a pomohla s vypracováním žádosti o státní dotaci na provoz
obchodu;

-

připravila návrh rozpočtu pro rok 2022.
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V závěru bych chtěla poděkovat všem chuchelským spolkům
a dobrovolníkům, kteří se zúčastnili krásné akce – vysazování aleje na
Hromovce. Díky! Stejně tak za odborný dohled Ing. Špidlena.

Poděkování patří i manželům Menšíkovým, kteří se doposud s láskou starali
o chod naší kaple. Děkujeme a přejeme vám zdraví, spokojenost
a pohodu v novém bydlišti.

za Radu obce Chuchelna – Bc. Eva Peštová, starostka obce

Vážení sousedé - občané Chuchelny,
dovolte, abychom vám touto cestou popřáli
pohodové prožití vánoc a šťastný vstup do nového
roku. Ať nás v novém roce čeká jen zdraví,
srozumitelná vláda
a svět pro všechny
bez podmínek.

Rada obce Chuchelna
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Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Chuchelna
se uskuteční
ve čtvrtek 16. prosince 2021 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti bývalého OÚ Chuchelna
čp. 269 - hasičárna
Program:
1) zpráva o činnosti rady obce
2) zpráva o hospodaření do 30. 11. 2021
3)
4)
5)
6)

zprávy výborů – finančního a kontrolního
rozpočtové opatření č. 6/2021
rozpočet obce na rok 2022
dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční
dotace s VHS (vyúčtování projektu „Sídliště“)
7) různé
8) diskuse
9) usnesení, závěr
Občerstvení zajištěno
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany
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Protahování soukromých vjezdů:
cena 600,- Kč za sezónu
číslo účtu: 107773716/0300
variabilní symbol: 2212xx0yyy
XX:

yyy:

01 Chuchelna
02 Komárov
03 Lhota
číslo popisné

Zpráva pro příjemce:
vaše příjmení
10

POPLATKY PRO ROK 2022
Poplatky plaťte na číslo účtu: 107 773 716/0300
Variabilní symbol: souvislé desetimístné číslo
XXXXYYQQQQ
druh poplatku :

lokalita:

odpady
TV
pes
protahování

Chuchelna 01
Komárov 02
Lhota
03
Klinkovice 04
evidenční v Chuchelně
05
evidenční Lhota, Komárov 06

3722
3341
1341
2212

Příklad: občan z Chuchelny
Variabilní symbol 3722010015
Odpady
Protahování
Kabelová TV
Poplatek ze psa

čp.

číslo popisné:
doplňte zleva nulami

15,

bude

platit

odpady:

600 Kč/osoba/rok
600 Kč/zimní sezóna
1800 Kč/rok
200 Kč, každý další 300 Kč

HLEDÁME:
- Provozovatele hřiště i koupaliště
- Projektanta na tyto projekty:
 Opěrná zeď u koupaliště
 Odkanalizování komunikace u Roubenek –
Komárov
- Zhotovitele na tyto projekty:
 Dokončení křižovatky u Sůvů – chodník a dlažba
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Informace z obecního úřadu
Místní poplatky pro rok 2022
zůstávají bez navýšení, tj. odpady 600,- Kč za osobu na rok, roční poplatek
za kabelovou televizi 1800,- Kč, poplatek za psa je 200,- Kč, za každého
dalšího psa je poplatek stanoven na 300,- Kč ročně.
Prosíme o úhradu poplatků až v kalendářním roce 2022. Můžete využít
bezhotovostní platby na číslo účtu 107773716/0300. Jak správně sestavit
variabilní symbol najdete na předešlé stránce tohoto časopisu. V případě, že
budete mít pochybnosti, neváhejte nás kontaktovat, rádi poradíme. Nebo
můžete úplně jednoduše do kolonky "zpráva pro příjemce" uvést vaše
příjmení, číslo popisné a druh poplatku.
Poplatky jsou splatné do 31. března daného roku. Platby mohou být
pololetní, čtvrtletní příp. měsíční, ale ty pouze osobně na pokladně OÚ.
Za letošní rok evidujeme pouze jednoho neplatiče, kterému budeme muset,
ač neradi, zaslat exekuční příkaz.

Odpady
V příštím roce nás čekají větší změny v oblasti třídění odpadů. Jak mnozí
z vás zaznamenali (předchozí čísla Chucheláčku, k dohledání na
www.chuchelna.cz) naši zastupitelé dali zelenou novému systému
hospodaření s odpady. V podstatě jsme nuceni ze strany státu - nového
zákona o odpadech, snížit produkci komunálního odpadu. Jsou zavedeny
tzv. kvóty, kdy na občana vychází max. 200 kg odpadu, které je na skládce
zpoplatněno částkou 500,- Kč za tunu. Pokud obec roční hranici produkce
překročí, bude si svozová firma účtovat za 1 tunu odpadu 800,- Kč
a v dalších letech se částka za skládkovné bude zvyšovat… v roce 2025 bude
stát 1 tuna až 1850,- Kč. V letech budoucích budeme muset vytřídit až 60 %
z celkového odpadu.
Pro letošní rok byla stanovena maximální hranice 201,6 t, kterou můžeme
na skládce složit. (1008 trvale žijících obyvatel x 200 kg odpadu). Pro příští
rok se limit snižuje na 190 kg na osobu a rok.
K 30. 9. 2021 jsme vyprodukovali 117,53 tun. Zbývá nám tedy 83,5 tun,
abychom nepřekročili limit za skládkovné ve výši 500,- Kč.
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Novinky: Třídění - Door to door
Svozová společnost bude pro vývoz černých popelnic zajíždět 1 x za14 dnů.
Pro majitele rekreačních objektů, občany, kteří hradí poplatek za 1 osobu
a objekty, které mají pytlový systém, se bude měnit pouze počet pytlů na
komunální odpad.
Domácnosti, které mají černou popelnici dostanou k objektu ještě popelnici
žlutou na plasty se svozem 1 x za 14 dnů a popelnici modrou na papír se
svozem 1 x za měsíc. Na úřadě si tedy budete moci vyzvednout pouze šedé
pytle na kov, případně dokoupit pytle na komunální odpad.
Svozová firma s naším zaměstnancem bude v prosinci rozvážet nové barevné
popelnice k domům.
Na další dvoustraně zpravodaje je kalendář - harmonogram jednotlivých
svozů na celý rok 2022.
Plasty:
Třídění plastů se zjednoduší. Do žluté popelnice nebo do žlutého pytle
budete třídit ostatní plasty, pet lahve a nápojové obaly (tetrapak)... vše
dohromady.
V den svozu plastů, přistavte žluté popelnice, ale i žluté pytle, vše na
obvyklá stanoviště. S pytli tedy nemusíte zajíždět do kóje k bývalému úřadu
či je odkládat do drátěných klecí ve sběrných místech.
Komunální odpad::
Pytle: 1 osoba či rekreační objekt - 5 ks velkých nebo 10 ks malých pytlů
Černá popelnice:
2 osoby – 60 l nádoba
3 osoby – 80 l nádoba
4 osoby – 80 l nádoba + 5 pytlů
5 osob – 120 l
Výměna velikosti nádob bude provedena během prvního pololetí.
Vedení obce si od tohoto systému slibuje, že se sníží množství komunálního
odpadu a naopak se zvýší třídění, za které obec získává od společnosti
Ekokom odměny. A dostojíme přísnému odpadovému zákonu.
První svoz bude v pondělí 3. 1. 2022.
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Kabelová televize
Z technických důvodů je vysílání Infokanálu Chuchelna mimo provoz. Na
novém systému vkládání letáků se pracuje. Omlouváme se a děkujeme za
pochopení.
Veškeré potřebné informace najdete na nových
t
webových
stránkách obce www.chuchelna.cz či v aplikaci
3
hlasenirozhlasu, www.chuchelna.hlasenirozhlasu.cz

Formuláře
Všechny potřebné formuláře najdete na webových stránkách obce, v sekci
"obecní úřad", dokumenty ke stažení.

Knihovna
Místní knihovna zůstala v objektu čp. 269 v zasedacím sále. Po telefonické
domluvě do knihovny docházím a výpůjčky knih fungují bez omezení.

Zásilkovna
Před vstupem do prodejny bude zřízen samoobslužný Z box společnosti
Zásilkovna pro příjem a výdej zásilek. Stačí mít v chytrém mobilu
nainstalovanou aplikaci Zásilkovna.

Nový obecní úřad
Jak jistě víte, obecní úřad je od září přestěhován do prostor budovy vedle
prodejny potravin. Kanceláře úřadu se nacházejí v prvním poschodí. Pro
imobilní občany byl zprovozněn výtah – plošina, která slouží na zazvonění.
Lada Koublová

14

t

á

o

15

e

Zabezpečte svůj majetek proti krádežím vloupáním do nemovitostí
Semilsko: Policisté varují (nejen) majitele rekreačních objektů, rodinných domů
a bytů před krádežemi vloupáním!!!
S přibývajícími případy vloupání nejen do rekreačních objektů na Semilsku, apelujeme
na majitele chat, chalup, rodinných domů a bytů, aby si řádně zabezpečili svůj majetek.
Množí se případy krádeží vloupáním, kdy v souvislosti s tím často dochází
i k poškozování věcí a k porušování domovní svobody.
V některých případech pachatel překoná nedostatečné zabezpečení a vnikne do
objektu, kde se pohybuje, konzumuje potraviny a při odchodu odnese věci, které se dají
zpeněžit.
Objevují se i případy, kdy pachatel vnikne do objektu i přesto, že jsou jeho obyvatelé
doma (většinou v nočních hodinách, kdy lidé spí). Nezvaný návštěvník vejde do neuzamčené
nemovitosti a odnese si cennosti, které se nacházejí poblíž vchodových dveří nebo, které mají
obyvatele soustředěné na jednom místě v bytě (kabelky, peněženky, klíče od vozidla apod.).
Dle statistiky jen v Libereckém kraji došlo od začátku letošního roku do konce měsíce
října k celkem 535 krádežím vloupáním do nemovitostí, z toho ve čtrnácti případech do
ubytovacích objektů, v třiceti osmi případech do bytů, v šedesáti čtyřech případech do
víkendových chat a v padesáti případech do rodinných domů. Dále pak 321 krádeží vloupáním
bylo provedeno do ostatních objektů, jako jsou například garáže, sklepy, kůlny, dílny, různé
provozovny apod.
Policie ČR (nejen) majitelům nemovitostí doporučuje:
 Zabezpečte si řádně svoji nemovitost pokaždé, když ji opouštíte.
 K zabezpečení rekreačních objektů použijte mechanické zábrany.
 Neváhejte investovat do elektronické ochrany.
 Pamatujte na pojištění nemovitostí proti krádeži.
 Na noc zamykejte všechny vchodové dveře.
 V přízemí svých obydlí zabezpečte okna proti vniknutí nezvané osoby.
 Cennější věci v domácnosti nikdy nenechávejte při vchodových dveřích nebo v blízkosti
oken.
 V rekreačních objektech nenechávejte věci, které mají větší hodnotu a dají se zpeněžit.
 Pro případ odcizení věcí si pořiďte fotodokumentaci cenností a zapište si jejich výrobní
čísla.
 Než vstoupíte do svého rekreačního objektu, nejprve jej zkontrolujte z venku, zda nejsou
poškozeny možné přístupové cesty dovnitř (všechny venkovní dveře
i balkonové, okna apod.).
 Při podezření z vloupání ihned kontaktujte Policii ČR na tel. čísle 158 a zásadně
nevstupujte do objektu!!!
 Pokud zjistíte, že jste byli okradeni až po vstoupení do obydlí, nemanipulujte s věcmi a
ponechte vše ve stavu, v jakém jej zanechal pachatel.
 Více informací naleznete na mobilní aplikaci „Zabezpečte se“.
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Podzimní cesta s tajenkou...
... akce pro děti uspořádaná kulturní komisí

17

Alej Svobody – oslava 17. listopadu
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„Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství,
individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme
budoucnost“.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA V ZÁŘÍ, ŘÍJNU A LISTOPADU 2021:

99 let Lidmila Machačná
87 let Liboslav Bursa
86 let Maruška Maturová
83 let František Nosek
82 let Eva Kalousková
81 let Eva Fišerová
80 let Břetislav Plíva
70 let Václav Zůbek
Josef Fuksa
Jiří Vajs
65 let Karel Urbánek
Oldřiška Posledníková
Alena Babková
60 let Vratislav Hák
55 let Martina Melenová
Do dalších let přejeme všem jubilantům
pevné zdraví a mnoho štěstí!
********************************************************************

NARODILI SE:
Vítek Seeman
František Wohlmuth
Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života!
20

ZLATOU SVATBU - 50 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA OSLAVILI:

Eva a Josef Hlubučkovi

Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky!
********************************************************************

********************************************************************

OPUSTILI NÁS:

Ladislav Láska
Milan Lichtenberg
Pozůstalým rodinám vyjadřujeme soustrast.
********************************************************************

Poznámka: Ve společenské rubrice jsou uveřejněna pouze jubilea, narození, sňatky
a výročí sňatků našich občanů pouze na základě jejich písemného souhlasu.
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SOKOL LETEM PODZIMEM
Další rok se chýlí ke svému závěru. Končící
podzim hrál všemi barvami, zažili jsme sluníčko
i deštivo, zkrátka podzim jak má být. A teď už
vyhlížíme zimu. Ta loňská se moc povedla, kéž
by i letos bylo všude tak bílo! Na vleku se na lyžařskou sezónu pilně
připravujeme a moc si přejeme, aby nás v rozletu nezbrzdila nějaká
proticovidová opatření. Ale zpět k podzimu:
8. ŘÍJEN - PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA
Již třetím rokem si i my v Chuchelně připomínáme Památný den
sokolstva, který připadá na 8. října. Rozsvěcíme svíčky před sokolovnou
s vyvěšenou vlajkou k uctění památky našich zesnulých bratrů a sester z roku
1941 – letos tedy uplynulo od této hrůzné události již 80 let. Tato pieta je sice
skromná, ale má neskutečnou sílu. Myslím, že každému, kdo šel ten večer
kolem sokolovny, se zatajil dech. Možná to na vás dýchne i z pořízené fotky.
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SPOLKOVÉ POSVÍCENÍ
V sobotu 25. září jsme se opět sešli s myslivci a hasiči při posvícení.
Myslivci tradičně zajistili zvěřinu, konkrétně kančí a srnčí, kterou šikovní kuchaři
zpracovali do několika pokrmů – guláš, sekaná či pečeně, se zelím či se
svíčkovou… skoro jako ve slavných Slavnostech. A jelikož se posvícení loni
nekonalo, tak to letos všichni potřebovali asi dohnat, a za hodinu a půl byly
hrnce prázdné. Což je ale ta nejlepší vizitka pro kuchaře. My jsme si v kuchyni
opět pochvalovali nové vybavení, jednodušší ohřívání jídla, pohodlné vydávání
do ešusů a na talíře. Koupi jídla s sebou využívá hodně lidí, přitom atmosféra na
sále v sokolovně je při posvícení jedinečná. Posedíte si u prostřených stolů,
popovídáte si s kamarády, které jste dlouho neviděli, obslouží vás usměvavá
děvčata (Čí že je tahle holka? A tamta? To jako chcete říct, že ti naši sousedi
mají už takhle velký děti?!?
), zkrátka společenská událost se vším všudy. Jen
je trochu škoda, že jsme letos neposeděli déle ve společném spolkovém kruhu
jako vždycky. Na závěr samozřejmě děkujeme všem spolkům za jejich čas a úsilí,
které věnovali pro potěšení ostatních. Tak za rok na posvícenou!

KRKONOŠSKÝ VEJŠLAPNÍK
Je to neuvěřitelné, ale Krkonošský vejšlapník je již dospělák. Jeho 18.
narozeniny jsme oslavili ve velkém stylu – ze Špindlu prudkým výstupem na
Luční boudu, abychom následně pokořili nejvyšší vrchol Čech a připili tam
Vejšlapníku na zdraví k jeho plnoletosti. Pak nás čekal sestup na Chatu
Portášky, kde jsme byli ubytovaní. Nejdřív jsme si trochu odpočinuli a večer už
jsme se pobavili, jak se sluší a patří. Počasí nám po celý víkend přálo, sluníčko
nás nabíjelo, takže ani ten silný vítr na Sněžce nikoho nerozhodil, na rozdíl od
těch davů (zejména polských turistů)... Letošní ročník se tedy opět vydařil,
autobus byl plný, za což jsme moc rádi a za rok zase na viděnou.

Fotografie z Vejšlapníku na následující straně
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DIVADLO
Ochotníci z Tatobit nás v sobotu 23. října potěšili svým Divadelním
kabaretem. Hlad po kultuře přivedl asi stovku diváků, jejichž smích naplnil
sokolovnu až ke stropu. Byl to moc příjemný večer, pobavili jsme se s přáteli
a prodloužili si život o pár let. Děkujeme!

SKI KOZÁKOV
Celý podzim se chlapi scházejí a chystají areál na další sezónu. Největší
změny se dějí na hlavní boudě, kde je zázemí s kioskem. Snad nám letos po tom
loňském zákazu bude vše nakloněno a užijeme si lyžování, co se do nás vejde!
Budeme se na vás na svahu moc těšit, vezměte s sebou malé i velké
a přijďte si odpočinout buď s lyžemi na nohách nebo se svařákem v ruce.
Aktuální informace najdete na stránkách www.ski.kozakov.cz včetně pohledu
na areál ze tří webových kamer.
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PLÁNOVANÉ AKCE
Letos bychom ještě rádi stihli jedno divadelní představení a také
cestovatelskou besedu s Ivanem Burkertem. O termínech budete včas
informováni.
A po novém roce nás čeká tradiční Sokolský ples – tanec už nám moc
chybí, stejně tak i ta plesová atmosféra s příjemným občerstvením, tak snad se
bude moci ples uskutečnit.
Nyní už bychom vám chtěly popřát pohodový adventní čas, šťastné
svátky vánoční a do nového roku pravou nohou!

Za Sokol sestry Magdalena Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová

A na závěr další historické okénko z pera Šárky Bažantové:

Sokolský odboj a operace Anthropoid
Sokolská odbojová síť byla v r. 1941, po nástupu Reinharda Heydricha do
čela protektorátu, velmi oslabena, ale ještě koncem téhož roku nabyla její
činnost na intenzitě, a to především z důvodu započetí velké likvidační akce
exilového týmu Anthropoid. Rotmistři Jan Kubiš a Josef Gabčík přistáli
v noci z 28. 12. na 29. 12. díky navigační chybě poblíž Prahy namísto
plánovaného Plzeňska, což si žádalo rychlou reakci místních odbojových
skupin. První, koho parašutistům jako spolehlivou osobu doporučil místní
farář, byl člen sokolské jednoty František Kroutil. Od něho vedla cesta dál
k mlynáři, a taktéž sokolovi, Břetislavu Baumanovi. Bauman informoval
náčelníka čtvrtého okrsku Barákovy župy, Jaroslava Starého. Ten výsadkáře
kontaktoval s náčelníkem vysočanského Sokola a zároveň členem skupiny
Jindra, Jaroslavem Piskáčkem. Sokolové poskytli oběma parašutistům
ilegální byty v Praze a veškerou možnou podporu. Jedním z nejdůležitějších
spolupracovníků parašutistů se stal velitel radikální odnože sokolského
odboje, skupiny Říjen, Jan Zelenka-Hajský, učitel a starosta sokolské župy
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Krušnohorské-Kukaňovy. Pro Gabčíka a Kubiše na jaře 1942 zajistil úkryt
a předal jim kontakt na svého bývalého žáka Františka Šafaříka, který
pracoval jako truhlář na Pražském hradě. Ten parašutistům poskytl detailní
záznamy denního programu říšského protektora. Po atentátu Zelenka
vytipoval jako úkryt pro parašutisty pravoslavný kostel Cyrila a Metoděje
v Resslově ulici. Po zradě Karla Čurdy byl prozrazen a při pokusu gestapa jej
zatknout 17. června 1942 ve svém pražském bytě v Biskupcově ulici 4 spáchal
sebevraždu spolknutím kapsle kyanidu draselného. Jeho syn učinil totéž.
Zelenkova manželka Františka byla spolu s dalšími spolupracovníky
parašutistů zatčena, 23. října 1942 dopravena do koncentračního tábora
Mauthausen a 24. října se všemi ostatními popravena. V průběhu šesti hodin
bylo toho dne zavražděno 264 spolupracovníků parašutistů. Šlo především
o představitele sokolského odboje, členy Českého červeného kříže, vojáky
a také příslušníky pravoslavné církve. Nacisté si byli vědomi, že na popravu
nevedou zbabělce, a proto se snažili zabránit jakýmkoliv demonstračním
činům. Další jedenatřicetičlenná skupina přišla na řadu 26. ledna 1943.
Téměř polovinu popravených tvořili členové Sokola. Sokolové, kteří
procházeli v létě 1938 Branou borců strahovského stadionu, aby složili
“Přísahu republice”, tak prošli poslední den svého života vstupní branou
Mauthausenu.

Jan Zelenka – Hajský

Vstupní brána koncentračního tábora Mauthausen
27

OHNISKO ŽHAVÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA

Vážení a drazí čtenáři Chucheláčku, po drobné odmlce se hlásíme s tradiční zprávou
našeho hasičského sboru za uplynulé období. Rok se s rokem sešel a my společně
vyhlížíme vánoční svátky klidu, míru a pohody současně s příchodem nového roku 2022.
Říká se, že s novým rokem začíná vše nanovo a může být vše lepší. Doufejme v to, ať se
vše obrátí k lepšímu a hlavně, ať se navrátíme do normálního každodenního bytí!!!
Ohlédnutí trenérky družstev mladých hasičů za sezónou 2021
Letošní sezóna začala jarním kolem hry Plamen 22. května v Košťálově. Kvůli
situaci po celém světě, jsme se s ostatními týmy téměř nepotkali, a tak se návrat
k úplnému normálu nekonal. Byl upravený i celý běh soutěžního dne, protože se běhaly
pouze dvě štafety, místo obvyklých čtyř. Starší tým se usadil na 15. místě z 20 týmů
a družstvo mladších se umístilo na nádherném 5. místě z 16 týmů. Po Plamenu přišla letní
pauza.
Po prázdninách jsme se vrátili do tréninkového tempa a 18. září jsme vyrazili
ukázat naše umění do Mříčné, kde byl požární útok a příprava na závod požární
všestrannosti, tj. uzlování, topografie – topografické značky a práce s mapou, technické
značky, hasební prostředky – co se čím může nebo naopak nesmí hasit, překonání
vodorovné překážky. Počasí vyšlo na jedničku, celý den z mraků, které občas vypadaly
hrozivě, nespadla ani jedna kapička. Starší obsadili 5. místo, mladší tým A se umístil na
3. místě a naši prckové z týmu B na místě 8.

Další soutěž jsme absolvovali 2. října v Jablonci nad Jizerou, kde oproti obvyklému
stavu bylo i teplo a svítilo sluníčko. Zde byla již jen příprava na závod požární
všestrannosti, kde k předešlým disciplínám přibyla i střelba a zdravověda.
S dětmi jsme si mezi výkonem disciplín a vyhlášením stihli zahrát i spoustu her. Zde bylo
umístění našich družstev následující: Starší 15. místo, Mladší: 6. místo. Nesmíme
zapomenout na naše náhradnice Káju a Nelu, které si zazávodily za Bozkov. Po soutěži
jsme se ještě vydali pouštět draka na Kozákov a dali jsme si občerstvení v cukrárně. 
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16. října nadešla poslední soutěž, na kterou se předešlé dvě trénovalo. Závod požárnické
všestrannosti ve Vysokém nad Jizerou nebo chcete-li podzimní kolo hry Plamen. Děti
během necelých 3 kilometrů plnily na stanovištích úkoly a běhaly po fáborkách. Teplo
sice nebylo ten den úplně aktuální, ale co, my jsme jen přijeli, odběhli si to, co jsme měli
a jeli domů. Dali jsme dohromady dva týmy starších a jeden tým mladších, plus jsme opět
jednu náhradnici půjčili Bozkovu, tentokrát to byla Natálka. 10. místo našich mladších je
nádherné, hlavně když všechny děti z týmu běžely tento závod úplně poprvé. Velkým
překvapením pro nás bylo, že starší tým B, byl lepší než více zkušený tým A.
9. a 19. místo. Skvělá umístění pro dokončení v jarní části hry Plamen.
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HORKÁ REPORTÁŽ SDH ZE SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ – Rokytnice n. Jizerou 2021
Na letošní soustředění jsme vyrazili koncem srpna do Rokytnice nad Jizerou na
chatu Leonika. Chata měla krásné zázemí s perfektně vybavenou kuchyní, velkou
společenskou místností, dětským koutkem a hernou. Jelikož nám letos počasí moc
nepřálo a hodně pršelo, využili jsme tyto prostory i k disciplínám.

S dětmi jsme podnikli i výlet do nedalekého muzea a galerie Starý kravín ve
Františkově. Tam jsme si prohlédli i mimo jiné minimuzeum hasičské techniky
z dávných dob.
Společně jsme se prošli i do města a zavítali jsme na rokytnickou radniční věž,
která funguje jako galerie obrazů a je z ní krásná podívaná na město a okolí.
Nesměli jsme opomenout výlet na tamní vyhlídky Na Stráži. Jsou nově udělané
a turistický zájem o ně velký. Cestou jsme hráli různé hry a využili místní les k hledání
hub.

V rámci možností jsme děti trénovali v našich disciplínách, a když nám nepršelo,
děti lezly lenochoda na laně, nebo se cvičily ve střelbě ze vzduchovek.
Naše mladé trenérky měly vymyšlené pro děti i jiné aktivity. Malování kšiltovek,
různé pohybové hry, hry na rychlost a inteligenci.
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Na každém soustředění máme svůj harmonogram, který se dodržuje. Budíček,
rozcvička, úklid a bodování pokojů, snídaně, dopolední aktivita, oběd, polední klid,
odpolední aktivita-disciplíny, svačinka, večerní hry, kino a večerka.

O naše žaludky se postaraly naše milé „kuchařinky“ Ivetka a Káťa. Mimo jiných
dobrot nesměla chybět krupicová kaše, langoše, vafle a samozřejmě nám kluci grilovali
i masíčko.
Na konec soustředění jsme pozvali rodiče na jablkový závin a kávu, o pohoštění se
postarala v čele s trenérkou Marťou starší děvčata. Potom si rodiče rozebrali svoje
potomky a vzhůru k domovu.
Na závěr musím poděkovat všem, kdo se účastnil a nějakým způsobem přispěl
svou pomocí k organizaci letošního soustředění a doufám, že příští rok nám bude
umožněno se opět do Rokytnice na chalupu manželů Fejfarových vrátit.
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Novinky ze sociálních sítí o aktivitách SDH (Facebook, Twitter, Instagram atp.)
29. 5. 2021
„Dnešní výlet do Příchovic
jsme započali krátkou túrou na Jírův kopec 746 m,
zpočátku nám byla kosa, že i čepice jsme nasadili. Zde jsme zakousli do našich svačinek.
Cestou jsme plnili úkoly z pytlíku

zpívání, dřepy, 10 min. mlčet, tady to Filípkovi fakt

nešlo, jistě omylem
a za pořádně řachandy jsme došli k lesoparku Sluneční, tady si
děti užili dokonalého skotačení, a tady nás přepadla i první přeháňka. Přežili jsme
v pláštěnkách pod největším stromem v parku a za chvíli modrá obloha a konečně
teplíčko. Další náš cíl byl Cimrmanův maják. Rozhledna byla otevřená a děti si v přízemí
prohlédly krásnou expozici. Z rozhledny ještě k Čápovi na trampolínu, houpačky a balóny
a opět přeháňky, jak jinak, přeci jen jsme byli v horách. Cestou domů ještě zastávka na
zmrzlinu ve Vysokém no prostě svěží den na horském vzduchu, plný pohybu, skvělé
party a usměvavých dětských tvářiček a to je prostě nejvíc…“

30. 6. 2021
Zakončení jarní sezóny a loučení se s dětmi na prázdniny dnes proběhlo „mňamózně“.
Pochutnali jsme si na výborném grilovaném masíčku od mistra kuchaře Martina
(p. Hančl). S dětmi jsme si zablbli na hřišti. Ale co je na tom nejlepší, sešli jsme se všichni
dohromady i s rodiči a náramně si to odpoledne užili. Ráda jsem vás všechny viděla �
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17. 11. 2021
V rámci oslav svátku 17. 11. jsme vysadili 55 ks stromků - Alej svobody na Hromovce.
Akce se zúčastnili zástupci spolků - TJ Sokol Chuchelna, SDH Chuchelna, Motorsport
Chuchelna, myslivecký spolek MS Slap, rybářský spolek a další dobrovolníci. Děkujeme!
Tento projekt byl vytvořen díky grantovému projektu Nadace Partnerství, individuálním
dárcům
veřejné
sbírky
a
partnerům
iniciativy
Sázíme
budoucnost.
#země #oslavy#sazimebudoucnost

Stále bdělí jsou naši muži z jednotky požární ochrany (JPO). I v letošním roce již
zasahovali u mnoha případů, kdy byla nutná jejich součinnost, ať už z důvodu povodní,
požárů či paraglidingových nehod, zabezpečili řízené pálení na Veverce z kraje jara
(tradičně vždy v souvislosti s Čarodějnicemi), a abych neopomněl, tak i námětového
cvičení, které je každoročně pořádáno v rámci součinnosti všech sborů v rámci našeho
hasičského okrsku. JPO samozřejmě stále drží nepřetržitou celoroční požární pohotovost
a snaží se maximalizovat ochranu a tedy minimalizovat rizika v naší obci.
A plán činnosti našeho SDH na následující období? Budeme samozřejmě
mobilizovat síly na aktivity spojené například s pomocí při organizaci rozsvěcení
Vánočního stromu na návsi, uspořádání výroční valné hromady našeho sboru či zahajovat
po novém roce pozvolný náběh příprav na tradiční hasičský bál a dětský maškarní bál.
Uvidíme, co vše nám pandemická situace vůbec dovolí uspořádat…
Dovolte mi, abych vám jménem hasičského sboru popřál zejména pevné zdraví,
klid spojený s vánočními svátky, a hlavně vše dobré v roce 2022. Ať se všichni opět
shledáme při nejbližší možné společenské příležitosti a užijeme si příjemné společné
chvíle.
Za SDH Chuchelna bratr David Hošek, sestry Veronika Hajná a Daniela Dvořáková

VLASTI ZDAR!!!
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Motorsport Chuchelna v roce 2021
COVID. Tohle slovíčko jsme slyšeli, a bohužel už zase
slýcháme, téměř pořád a všude. Po odpískané sezóně 2020 jsme
doufali, že ta následující se již odehraje dle obvyklého scénáře.
Bohužel se tak nestalo. Restrikce a nařízení nám znemožnily
uspořádat tradiční zimní autoskijöring, rallyshow ani motocyklové
závody enduro cross country v lyžařském areálu. Naši jezdci si na
své první ostré starty v závodech museli počkat až do podzimních
měsíců, kdy se představili v několika disciplínách.
V seriálu Českomoravského poháru v rallye se již tradičně
představila posádka Tomáš Kudrnáč – Milan Zeman. Odstartovali
celkem do pěti závodů. Před sezónou měli kluci ty nejvyšší ambice
na umístění ve třídě A3. Bohužel se jim ve třech závodech
nevyhnuly technické problémy s vozidlem. První místo ve třídě na
Rallye Kroměříž a třetí místo na Rallye Moravský Kras jim však
ukazuje, že pokud technika vydrží, jsou schopni v jednotlivých
závodech bojovat mezi nejlepšími a usilovat o příčky nejvyšší
v konečném pořadí seriálu.

Kudrnáč - Zeman
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Po měsících čekání se v září začalo konečně závodit i na
motorkách. Poprvé se na startovní čáru postavil Vít Kudrnáč. Jeho
premiérou se staly zářijové závody cross country v Mříčné a byla to
premiéra úspěšná. V závodě dokončil obě jízdy, odvezl si svou
první medaili, porci emocí a zážitků na několik dalších dnů.
A úspěšní byli i další naši mladí jezdci. Michal Buriánek jr. odjel
v Bystré nad Jizerou první závody na trati pro dospělé, a hned
z toho bylo druhé místo ve třídě 85 ccm. Dobře si vedli i Ondřej
Hajný a Šimon Rosenberg. Oba věkem ještě junioři se v závodech
pohybují na hranici druhé desítky výsledkových listin. Věřím, že
vzhledem k jejich věku a nasazení, jímž se při svých jízdách
prezentují, je umístění okolo stupňů vítězů jen otázkou krátkého
času.

Michal Buriánek jr.

Vít Kudrnáč
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Ondřej Hajný
A pak jsou tu naši jezdci, kteří jsou „závodním“ věkem již veteráni.
Michal Buriánek, Martin Chlupáč, Petr Balatka, Radek Plichta,
Lukáš Kučera, ti všichni jsou již ostřílení borci, od kterých se pódiová
umístění tak nějak očekávají. A naše očekávání se naplnila, když
vybojovali poháry v závodech disciplín enduro, cross country,
motocross a motocross classic. Jen tak dál!
Děkuji všem jezdcům, kteří se v roce 2021 představili
v barvách Motorsportu Chuchelna. Doufám, že již v příštím roce se
naši jezdci ukáží i na nějakém
domácím závodě, před
chuchelským publikem a s tím větší motivací uspět. Pak už bude
na nás, jakou jim vytvoříme atmosféru u trati. Já věřím, že
s mnohými z vás to bude u trati hodně hlasité: „Dávej, dávej,
dávej.“
Za Motorsport Chuchelna Jan Kudrnáč
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V Semilech 13. 8. 2021
Vážený pane inženýre.
Chci Vám napsat, jaký dojem jsem měla při návštěvě Zahradního centra
v Chuchelně.
Na výstavě bonsají jsem byla třikrát. Dvakrát krátce a potřetí jsem si to
užila. Byla jsem tam dvě hodiny. Výstava byla nádherná. Květiny velice vkusně
umístěné a jedna krásnější než druhá. Byla to úplná pastva pro oči. Chodila jsem
i po zahradě včetně skleníku. Připadala jsem si jako v jiném světě. Květiny máte
krásné. Od první třídy jsem chtěla být učitelkou a kdyby to nevyšlo, tak jsem
chtěla pracovat s květinami. Byla jsem mile překvapená, co všechno jste nechal
postavit. Rybník s obloukovým mostem - nádhera. Viděla jsem, jak tam plave
s kachňátky kachna. Bylo to krásné. Navštívila jsem představení Rusalka nádhera. Rusalku jsem viděla mnohokrát. Viděla jsem i Rusalku česky zpívanou
z přímého přenosu z METROPOLITNÍ OPERY v kině v Semilech. Kulisy, pěvci,
pohádka. Když jsem ale viděla Rusalku u Vás, té přírodě se nic nevyrovná. Když
začaly svítit reflektory, tak všechen hmyz, který se dostal do toho světla, zářil
jako světlušky. Když tam pak vletěl netopýr, tak to vypadalo, jako když padá
hvězda. Bylo to celé pohádkově krásné. Nejvíc se mi líbil vodník. Nádherně to
zazpíval i zahrál. Na konci jsem mu to musela říci a dovolil, abych si ho
vyfotografovala. Líbilo se mi, jak jste měl všechno krásně zorganizované. Při
příjezdu tam byl pán, který odvážnější a zkušenější řidiče odstavil do stráně na
louku. Až bude postavené parkoviště za skleníky, bude to úžasné. Máte tam i WC,
což je prima, a prodej občerstvení, který vkusně zapadá do areálu. Myslím tím
ten zastřešený prodej. Toto se dá využít na různé jiné aktivity - přednášky,
besedy a podobně. Velice jsem ocenila i nouzový východ. Musím říci, že před Vámi
smekám a nesmírně si vážím toho, co jste udělal pro lidi - rozvoj kultury.
Pamatuji se, že v Semilech bylo přírodní divadlo. Škoda, že už není. Vy jste to
ovšem nyní překonal. Velké díky!
Je to krásné. Pustil jste se do obrovského díla. Je to úžasné. Moc Vám za
to děkuji, nejen já, ale všichni.
Díky
Marie Zemanová
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BIOSTIMULAČNÍ
LASER
Nabízíme účinnou, bezbolestnou
a rychlou terapii.
 rychlé hojení pooperačních jizev
 rychlé hojení jizev po úrazech,
po neštovicích
 rychlá léčba oparů, pásových oparů,
aftů
 rychlá léčba spálenin, opařenin
 omezení akné a jiných kožních zánětů

Kde nás najdete?
DĚTSKÉ CENTRUM SEMILY p. o., tel.:
725 980 758, 731 511 338
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Nabídka zdravotnických služeb Dětské centrum Semily, p. o.
Dětské centrum Semily, p. o. je tady pro vás již od roku 1995.
Kromě sociální péče dlouhodobě nabízíme ambulantní fyzioterapii dětem
od narození do 18 let.
Specializujeme se na podporu rovnoměrného psychomotorického vývoje
dítěte v kojeneckém a batolecím věku, dále na nápravu vadného držení těla,
skolióz, plochonoží, chybného stereotypu chůze a obtíží spojených se svalovou
dysbalancí.
Nabízíme různé formy terapie. Od jednorázové konzultace po
dlouhodobou fyzioterapii. Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.
Pokud budete mít zájem o naše služby, volejte 725 980 758.
Kolektiv zaměstnanců DC Semily, p. o.

Placená inzerce:
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Placená inzerce:
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