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Vážení a milí občané,
zdravíme Vás po delší době prostřednictvím zimního vydání Zichoveckého zpravodaje. Opět zde najdete rekapitulaci akcí
minulého období a informace o tom, co
nás čeká v nejbližší době a v příštím roce.
Vzhledem k tomu, že je toto první vydání po
říjnových komunálních volbách, chtěl bych
Vám nejdříve poděkovat za Vaši vysokou
účast ve volbách (71 %, průměr za přebírací
místo Slaný byl 45,5 %). Děkujeme za Vaše
hlasy a za vyslovenou důvěru, která zavazuje. Jako tradičně, byla v Zichovci jediná
kandidátka, která vzešla z předvolebního
referenda. Stejně jako v roce 2010 jsme si
při něm vyzkoušeli nanečisto přímou volbu starosty. Na ustavujícím zasedání nově
zvoleného zastupitelstva, které proběhlo
4. listopadu, byl veřejnou volbou zvolen
starosta, dva místostarostové, předsedové
a členové kontrolního a ﬁnančního výboru
(viz jmenný přehled na str. 2).
Poslední roky byly poměrně hektické a náročné na Vaši trpělivost. Dnes
máme ale v obci hotovou základní infrastrukturu, bez vodovodu se už většina
z nás neobejde, zprovoznili a do života jsme
uvedli kanalizaci a čističku odpadních vod,
v třídění odpadů se pravidelně umisťujeme
mezi nejlepšími v kraji. Utěšeně se také rozrůstáme. Za posledních deset let se zvýšil
počet obyvatel ze 79 na současných 130,
od roku 2008, kdy jsme zavedli vítání občánků, jsme předali pamětní listy osmnácti
novým Zichováčkům. Jsme také jednou

z mála menších obcí, která se může po-chlubit kvalitním zázemím pro venkovní
i halové sporty a vlastním chovným rybníkem. Majetek obce se od roku 2000 zvýšil
ze dvou na současných 31 milionů korun.
Hlavními prioritami bude dokončení
rozpracovaných menších akcí a příprava
nových projektů, zaměřených hlavně na
údržbu nebo modernizaci obecního majetku, hlavně v závislosti na dotačních
příležitostech. Dále se budeme zaměřovat na podporu a rozvoj společenského
života a spolkových aktivit, na udržování
a zlepšování pořádku v obci, na zvýšení
bezpečnosti občanů a zlepšení životního
prostředí. Větší pozornost budeme věnovat
také výstavbě nových rodinných domků.
Z tohoto důvodu jsme nově jmenovali stavební komisi, která připraví do únorového
zastupitelstva svůj jednací řád a provede
revizi stávajícího regulativu výstavby.
Významnější událostí blížícího se roku
bude otevření mateřské školy na místě
starého obecního úřadu a ze společenského života potom červnový sjezd rodáků
a přátel obce. Budeme se snažit, aby se tyto
dvě akce uskutečnily společně.
Dohodli jsme se, že stejně jako v minulém volebním období, bude každý
z nás zodpovědný za konkrétní oblast,
kterou bude kontrolovat, rozvíjet a případně řešit vzniklé problémy (viz článek
Zodpovědnosti jednotlivých zastupitelů,
str. 2). Chtěl bych také poděkovat odcházejícím zastupitelům, Jiřímu Novotnému,

který byl zastupitelem nepřetržitě 25 let
a dále Tomáši Soukupovi, byl v zastupitelstvu od roku 2010. Děkuji za Váš čas
a práci, kterou jste Zichovci věnovali. Zároveň přeji nově zvoleným zastupitelům,
Bohouši Kolářovi a Romanu Vorlíčkovi,
hodně energie a štěstí v jejich práci.
Vážení občané, zastupitelé, chalupáři,
přátelé a sponzoři, děkuji Vám za vše, co
jste pro Zichovec v roce 2014 udělali. Přeji Vám krásné Vánoce a do nového roku
hodně štěstí a zdraví. Přeji Vám ohleduplné a tolerantní sousedy, hodně dobré vůle
a harmonické soužití.
■
Ivan Husák, starosta obce

Složení zastupitelstva obce
a jednotlivých výborů:
Ivan Husák – starosta;
Hynek Král – I. místostarosta;
Roman Vorlíček – II. místostarosta;
Lenka Kratochvílová – předsedkyně
ﬁnančního výboru;
Václav Vágner – předseda kontrolního
výboru;
Bohumil Kolář, Pavel Rohla, Josef
Kučera, Zbyněk Lomička – zastupitelé;
Lucie Rohlová – tajemnice OÚ;
Eva Novotná, Tomáš Soukup – členové ﬁnančního výboru;
Štěpán Vachek, Miroslav Sommer –
– členové kontrolního výboru
■

Obecní informační servis: Nové zastupitelstvo obce

Zodpovědnosti jednotlivých zastupitelů
Ivan Husák – starosta
(ivan.husak@zichovec.cz, tel: 602292261)
Je statutárním zástupcem obce, dále odpovídá za koordinaci a realizaci investičních
projektů, za jejich efektivní ﬁnancování, za
optimální využití dotací a grantů a za dodržování rozpočtu obce. Má za úkol komunikaci s občany, okolními obcemi a médii.
Řídí tyto projekty – revitalizace požární
nádrže, komplexní úprava zeleně v obci,
rozšíření obce v souladu s Územním plánem a regulativem
●

Hynek Král – I. místostarosta
(hynek.kral@zichovec.cz, tel: 606376630)
Je statutárním zástupcem obce, dále odpovídá za údržbu a doplňování veřejné
zeleně, za zimní údržbu místních komunikací, za průběžnou kontrolu komunitní
kompostárny.
Řídí tyto projekty – zpevnění komunitní kompostárny, spolupracuje při řízení
a realizaci projektu komplexní úprava zeleně v obci, opravy místních komunikací
a chodníků v obci

Bohumil Kolář
(kolarb@seznam.cz, tel: 606087993)
Odpovídá za správný a efektivní provoz
čističky odpadních vod, za provoz veřejného osvětlení a za ostatní elektrozařízení
v majetku obce včetně pravidelných revizí
apod., za aktualizaci stávajících a vydávání nových Obecně závazných vyhlášek
a za soulad s obecně závaznými právními
předpisy.
Řídí tyto projekty – dokončení terénních
a zahradnických úprav v okolí čističky odpadních vod
●

Všichni
– komunikace s občany, zájem o jejich problémy a potřeby, aktualizace webových
stránek obce, příspěvky do novin
●

– prosazování etického kodexu občana
Zichovce a kontrola dodržování Obecně
závazných vyhlášek (OZV)
– ochrana a zlepšování životního prostředí
– dodržování rozpočtu obce, dobrá reprezentace obce
■

●

Josef Kučera
(kucera.josef@centrum.cz, tel: 607186154)
Odpovídá za udržování a zlepšování pořádku v obci, za likvidaci černých skládek
a za sekání trávy podél komunikací (řízení obecních zaměstnanců), za obecní les,
spolupracuje při organizaci kulturních
a společenských akcí v obci.
Řídí tyto projekty – oprava obecní kapličky,
rekonstrukce spodního dětského hřiště
●

Zbyněk Lomička (zbynek.lomicka@
zichovec.cz, tel: 602169464)
Odpovídá za organizaci sportovních akcí
v obci a za podporu spolkových aktivit
v této oblasti.
Řídí tyto projekty – napojení Zichovce na
nejbližší okolní cyklostezky, zpomalení dopravy v obci a obnova dopravního značení
v obci, spolupracuje při řízení projektu rekonstrukce tenisového kurtu v areálu SK
●

Roman Vorlíček – II. místostarosta
(rv@vorlicek-plast.cz, tel: 605201930)
Statutární zástupce obce, člen stavební komise, dále odpovídá za provoz tenisového
kurtu v areálu SK, za přípravu projektu,
vlastní rekonstrukci tenisového kurtu a vyhledání vhodných dotačních titulů.
Řídí tyto projekty – rekonstrukce tenisového kurtu v areálu SK, zřízení nové autobusové zastávky v horní části obce
●

Pavel Rohla
(pavel.rohla@zichovec.cz, tel: 603758007)
Odpovídá za odpadové hospodářství v obci
(komunální, tříděný a nebezpečný odpad),
za pořádek v okolí sběrných nádob a za
dodržování a aktualizaci Obecně závazných vyhlášek týkajících se této oblasti.
Zastupuje pana B. Koláře v době jeho nepřítomnosti. Dále zodpovídá za aktualizaci
internetových stránek obce.
Řídí tyto projekty – vybudování nového
sběrného dvora, rozmístění nového mobiliáře (koše, lavičky), úprava a optimalizace
počtu sběrných nádob a míst na sběr komunálního a tříděného odpadu
●

Lenka Kratochvílová – předsedkyně
ﬁnančního výboru
(lenka.kratochvilova@zichovec.cz,
tel: 603440442)
Odpovídá za organizaci kulturních a společenských akcí v obci, za podporu spolkových aktivit, sledování jubileí a předávání
dárků jubilantům.
Řídí tyto projekty – zavádění nových kulturních a společenských akcí a tradic v obci
●

Václav Vágner – předseda kontrolního výboru (vaclav.vagner@zichovec.cz,
tel: 731412314)
Odpovídá za bezpečnost občanů v obci,
za dodržování a aktualizaci Obecně závazných vyhlášek týkajících se této oblasti
a za spolupráci s SK Zichovec, za provoz
a pořádek na rybářské baště a v okolí revitalizačního rybníka.
Řídí tyto projekty – dokončení a certiﬁkace
dětského hřiště u sportovního areálu SK Zichovec, zpomalení dopravy v obci a obnova
dopravního značení v obci
●

2 www.zichovec.cz

Lucie Rohlová – tajemnice obecního
úřadu (lucie.rohlova@centrum.cz,
tel: 602960226)
Odpovídá za bezchybný výkon státní správy
– Czech Point, evidenci obyvatel a domů,
výběr místních poplatků, aktualizaci úřední
desky. Dále spolupracuje při přípravě zasedání a vyhotovení zápisů ze zastupitelstva.
Řídí projekt – efektivní veřejná správa
●

Stavební komise
Členové stavební komise jsou:
Jaromír Veselák – architekt,
David Majer – projektant,
za obec byl navržen člen zastupitelstva
a místostarosta obce Roman Vorlíček.
Stavební komise bude zasedat podle
potřeby stavebníků nebo zastupitelstva
a může pracovat i korespondenčně.
Obecný postup při schvalování konkrétního řešení bude takový, že stavebník předloží záměr, komise ho projedná a posoudí,
porovná s regulativem, zpracuje vizualizaci
(u pozemků v lokalitě B1) a předloží zastupitelstvu ke schválení. Následně proběhne
prodej parcely novému stavebníkovi.
Chceme tím předejít situaci, kdy si zájemce o bydlení v Zichovci koupí stavební
pozemek a následně zjistí, že jeho vysněný
domek je mimo stávající pravidla.
Pokud budou požadovány výjimky –
proběhne veřejná obhajoba stavebníka
v zastupitelstvu.
Další podmínkou bude, že před zahájením stavebního řízení na MÚ ve Slaném
musí projekt (studie) projít posouzením
stavební komisí.
■

Obecní informační servis: čistička odpadních vod a zacházení s odpady

Zpráva o provozu
čističky odpadních vod
Od kolaudace a oﬁciálního uvedení naší
ČOV do provozu uběhlo již sedm měsíců
a za tuto dobu se připojilo na ČOV 138
obyvatel a chalupářů, což představuje zaokrouhleně 86 % všech obyvatel a chalupářů naší obce. Dále byl v srpnu tohoto roku
na obecní čističku přepojen i Zichovecký
pivovar a ubytovací komplex. Tím se podařilo odstranit problém, kdy při proudění

vzduchu směrem od východu byl občas cítit
zápach v blízkém okolí pivovarské čističky.
Připojením obyvatel a pivovaru na obecní čističku se samozřejmě zvýšilo i její provozní zatížení, což se projevuje zvýšením
tvorby kalů, které se musí po usazení v kalové nádrži vyvážet, což stojí obec peníze.
Zamysleme se, čím bychom mohli my,
občané, částečně ovlivnit tvorbu těchto
kalů. Jistě jste všichni četli „Oznámení obce
Zichovec o podmínkách odvádění odpadních vod“, ve kterém jsou přímo jmenovány

Vážení spoluobčané,
protože se nám blíží konec roku, rád bych Vám krátce připomenul, čeho jsme
letos v oblasti odpadového hospodářství dosáhli. Stejně jako v roce 2012 jsme se
umístili na skvělém třetím místě v kategorii obcí do 499 obyvatel (z celkového
počtu 625 obcí) v již desátém ročníku krajské soutěže „My třídíme nejlépe“ pořádanou Středočeským krajem. Za toto třetí místo jsme obdrželi od Středočeského kraje a společnosti EKOKOM a.s., diplom, peněžní dar 20 tisíc korun
a památeční stříbrnou medaili Doba Karla IV. – Karlův most. Dále jsme opět pomohli
lidem v nouzi předáním více jak 256 kg nepotřebného ošacení občanskému sdružení
Diakonie Broumov. Naplnili jsme náš E-Box vysloužilými drobnými elektrospotřebiči
a akumulátory a odvezli jsme celkem 26 kg starých baterií, 361 kg vysloužilých elektro-spotřebičů, 15 starých televizorů a monitorů a 16 lednic a mrazáků. Naplnili jsme dva
kontejnery velkoobjemovým odpadem, sebrali celkem 790 kg starého železa a 13 kg
hliníku. V letošním roce jsme také odvezli 115 kg nebezpečného odpadu, jako jsou oleje,
barvy nebo jiné chemické látky.
Chci poděkovat Vám všem, kteří jste se na těchto výsledcích podíleli. Odevzdáním
výše uvedených starých elektrospotřebičů či nebezpečných chemických látek a jejich
následnou recyklací či ekologickou likvidací jste se nemalou měrou zasloužili o kvalitu
životního prostředí. Děkuji a přeji Vám klidné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do
nového roku 2015
Pavel Rohla

látky, které nemají být do kanalizační sítě
vypouštěny. Jednou z těchto látek hojně
používaných v domácnostech jsou tuky.
Je zřejmé, že nějaké množství tuků se do
čističky vždy dostane, hlavně při mytí nádobí, avšak olej z pánve či fritézy bychom
měli správně slít do vhodné nádoby a jednou za čas odevzdat jako jiný tříděný odpad.
Podrobnější informace podá pan Pavel Rohla. (viz článek níže – pozn. redakce)
Dalším takovým problémem jsou kuchyňské drtiče odpadků. Zvažte prosíme
jejich používání – zvyšuje tvorbu kalů
v ČOV. Následně to vyžaduje častější vyvážení kalové nádrže, což je placená služba
zvyšující náklady na provoz.
Pro nadcházející rok předběžně počítáme s připojením dalších patnácti uživatelů,
kteří zde staví a v r. 2015 budou mít zkolaudováno. Návrh rozpočtu ČOV je pro tento
rok mírně ziskový. Mělo by být zájmem nás
všech zachovat tento stav i pro další roky,
aby se také poplatek za stočné mohl držet
v současné výši.
Přeji vám krásné prožítí vánočních svátků a hodně zdraví do roku 2015.
Bohumil Kolář

Olej a tuky do kanalizace
nepatří
Kapra nebo řízky jistě bude mít ke štědrovečerní večeři většina z Vás. Kam však
s použitým olejem? Vylít ho jen tak do odpadu je možná běžná praxe hospodyněk,
ale právě to může způsobit nemalé komplikace v kanalizační síti. Po ochlazení tuků
v kanalizačních trubkách vznikají hrudky,
které se postupně nabalují. Zachycují do
sebe další příměsi, ty mohou ucpávat čerpadla v přečerpávacích stanicích. Mohou
obalovat sondy ovládající chod čerpadel
a tím je vyřazovat z provozu.
Nejvhodnějším řešením likvidace použitých potravinářských tuků a olejů je
jejich bezplatné odevzdání do sběrného
dvora, odkud jsou dále předány společnosti zabývající se likvidací popř. recyklací olejů z domácností.
Pokud tedy chcete se svými kuchyňskými odpady nakládat ekologicky, pak Vás
prosím nevylévejte použité potravinářské
oleje a tuky do kanalizace, ale odevzdávejte je do našeho sběrného dvora (např.
ve sklenicích, PET lahvích či plastových
kanystrech apod.). Ušetříme si tím možné následné problémy a s tím související
možné zvýšené náklady na čištění odpadních vod naší nově vybudovanou obecní
čističkou odpadních vod.
■
Červenec 2014
Text a foto: Pavel Rohla
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Bývalý obecní úřad se v létě otevře dětem
Pokud půjde vše podle plánu, skončí
rekonstrukce bývalého OÚ v červnu.
Do školky by tak děti nastoupily od září,
avšak už na červenec připravujeme
příměstský tábor a kroužky.
Naše školka bude pro dvacet dětí. Ráda
bych oslovila jejich rodiče – chci s nimi
otevřeně spolupracovat, poslechnout si jejich názory a nápady týkající se programu,
a také je zapojit do společných aktivit. Záleží mi na úzkém důvěrném vztahu mezi
rodiči, školkou a dětmi.
Otevírací doba bude delší, než je u školek běžné. Ne všichni rodiče mají možnost kvůli zaměstnání dítko vyzvednout
brzy odpoledne. Počítáme s tím, že některé děti musí dodržovat speciální diety,
i v tomto se budeme snažit vyhovět.
Většinu dne budou děti trávit v přírodě.Školka bude mít vlastní zahradu na
místě zbouraného domu č.p. 3, ale okolí
Zichovce je obklopeno krásnou přírodou, tak budeme s dětmi vyrážet ven po
vzoru tzv. Lesních školek. V případě nepříznivého počasí budeme využívat sál
Zichoveckého pivovaru. Těším se na Vás
Petra Jendrísková

foto: Ivan Husák

V jarním vydání Zichoveckého zpravodaje jsme Vás informovali o záměru prodat (směnit)
starý obecní úřad s podmínkou, že zde bude vybudována mateřská škola. Společnost
1. Zichovecká s.r.o. byla jediným účastníkem veřejné nabídky, jako protihodnotu nabídla
novou budovu Infocentra vedle Coopu. Zastupitelstvo transakci odsouhlasilo
a začátkem prosince byla zahájena rekonstrukce

Nová redaktorka Zichoveckého zpravodaje
Milí sousedé,
jmenuji se Jitka Vorlíčková a od nynějška se budu podílet na tvorbě Zichoveckého zpravodaje. Nabídku jsem přijala jako
výzvu a věřím, že se mi podaří proniknout
do aktuálního dění a také do historie obce.
Nebydlíme v Zichovci dlouho, ale mám to
zde ráda od prvního rozhlédnutí. Stále si
připadám jako na dovolené. V okolí máme
pěkná místa, výhledy i přírodu a i o tom se
chystám psát.
Mým koníčkem je cestování a ráda
se s Vámi podělím o zážitky a zkušenosti ze zajímavých míst a akcí. Sama
na doporučení hodně dám, proto věřím, že vám informace budou užitečné. Věřím, že se mi podaří zapojit
i vás čtenáře a že mi občas dáte vědět, co
zajímavého jste kde viděli a navštívili.
Jelikož si obyvatelé Zichovce oblíbili
cyklistiku, plánuji na jaro seriál o cyklostezkáchseriál, při jehož přípravě mi přislíbil
pomoc vášnivý cyklista Zbyněk Lomička.
Kromě aktualit a přehledu proběhlých
akcí, plánuji i tematické články k jednotlivým obdobím (Velikonoce, letní prázdniny,
začátek školy – podzim, Vánoce). Prosím
o vaše podněty a náměty i v těchto tématech. Pište, zapojte se a foťte.
Můžeme si být navzájem užiteční a sdílet
zkušenosti, které máme např. s řemeslníky
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a ﬁrmami. Pochvala vždy potěší a i negativní zkušenost má své opodstatnění.
Těším se na vzájemnou spolupráci v roce
2015 a přeji všem krásné Vánoce.
Jitka Vorlíčková

vorlickovaj@seznam.cz . Nejnápaditější
příspěvky zveřejníme v dalším čísle Zichoveckého zpravodaje. První 3 místa budou
odměněna. Zúčastnit se mohou dospělí
i děti. Těšíme se na vaše foto příspěvky. ■

Fotosoutěž

Ankety

Novinkou Zichoveckého zpravodaje je
fotosoutěž. V naší obci je spousta fotografů,
ať už amatérských či profesionálů, proto
vyhlašujeme první fotosoutěž na téma:
„Vánoce jsou svátky klidu“. Posílejte své
fotografie např. vánoční tabule, stromečku
či zimních radovánek na mailovou adresu

Jelikož nás zajímá Váš názor a je pro nás
důležité vědět, co vás zajímá nebo trápí,
připravujeme pro vás v novém roce několik
anket. Prosím sledujte stránky www.zichovec.cz a zapojte se. Chceme, aby byl Zichovecký zpravodaj užitečný, zábavný a hlavně
čtivý. Budeme rádi, když upozorníte na
věci, o kterých máme psát a uveřejníme
i vaše příspěvky. Své podněty zasílejte na
adresu: vorlickovaj@seznam.cz
nebo volejte tel: 739 555 434.

Zichovec se rozrostl
Dovolte mi tímto, abych přivítala rodinu Jendrískových, která se k nám do Zichovce v říjnu přistěhovala z nedalekých
Loun. Jendrískovi mají 3 potomky, takže
místním dětem přibydou dva kamarádi
a jedna kamarádka. Věříme, že se jim na
Zichovci bude líbit. Přejeme jim, aby svého rozhodnutí nikdy nelitovali.
Text: redakce, foto: Slavo Židek

události
Připomeňme si ještě letní poprázdninové klání
rodičů a dětí u zichoveckého rybníka, které by vinou
nechtěného výpadku podzimního čísla Zpravodaje
zůstalo pouze ve fotogalerii na internetové stránce.
Obrázky Ladislava Šeinera zachycují událost tak
živě, že vás v chladném zimním dni můžou potěšit
a možná i zahřát. Dětský triatlon, tedy závod ve
třech disciplinách – veslování, běh a jízda na kole
– se konal 6. září. Byla to tradiční rozlučka
s prázdninami. Příští rok přibližně ve stejnou dobu
se přijďte zúčastnit, věříme, že to bude zase
tak skvělý podnik.

Vzpomínka na léto – Dětský triatlon

Text: redakce, foto: Láďa Šeiner
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Zichovecké pivní slavnosti
neboli beerfest se letos
odehrály 27. září za
krásného počasí. Kromě
tří kapel, tance a pití
piva si návštěvníci užívali
neobyčejnou atrakci.
Na pozemku vedle haly
se totiž usadili draví ptáci,
kteří mají, jak všichni víme,
souvislost se zichoveckými
pivy. Propůjčili jim totiž
názvy.

Ohlédnutí za beerfestem 2014

O

peřenci, kteří se sem "slétli" byli krásní
a opravdu majestátní, i když jejich
pěstouni návštěvníkům prozradili, že i sokol může být líný. Nevadí, nebudeme se
tvářit, že se nám po Sokolíkovi či Krahulíkovi nechce zdřímnout, takže jsou to pro
pivo správní kmotři. Na obecní internetové
stránce si můžete najít další krásné záběry ze setkání návštěvníků s dravci a jejich
chovateli a také z dalšího dění na beerfestu.
Na tento den bylo také naplánováno oﬁciální otevření Salonku Ladislava Nodla
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v Zichoveckém pivovaru. Slavnostní řeč
měl pan Ivan Husák, který se s mistrem
Nodlem dobře znal, symbolickou pásku
přestřihla paní Marie Nodlová, vdova po
věhlasném kuchaři. Zúčasnil se také její syn,
pan František Nodl, který je svému tátovi
velmi podobný, a další příbuzní. Věříme, že
s tím, jak salonek mistra kuchaře představuje veřejnosti, jsou spokojeni a že se jim
řešení salonku líbilo. Budou tu v Zichovci
vždy vítáni.
■
Text: redakce, foto: Láďa Šeiner, Slavo Židek a Jiří Poláček

události

Druhá Houbařská sobota
V sobotu 11. října se uskutečnil druhý
ročník Houbařské soboty, celodenního
programu s mykologickým zaměřením.
Akce proběhla ve dvou dnech – v pátek
přijeli mykologové Jiří Kovač z Trutnova
a Radek Pilař z Turnova. Společně s domácími – Slavem Židekem a Ivem Kovářem jeli
Husákových Polarisem s Ivanem Linkou
za volantem do okolních lesů. Vytipovali
místa pro sobotní hromadnou houbařskou
výpravu a ujistili se, že kolem Zichovce toho
rostlo navzdory pokročilému termínu dost.
Posbírali množství druhů hub jako základ
pro výstavu, a do večera pak v sále vybírali
a popisovali vzorky. V sobotu ráno se před
pivovarem sešlo přes třicet houbařů a pod
vedením znalců zamířili do lesa. Ke svým
nálezům dostali pohotový výklad, takže
se k pivovaru vraceli s novými poznatky.
V košících si přinesli podzimní houby,

Text: redakce, foto: Slavo Židek

o které by předtím ani nezakopli, natož aby
si je chtěli dát do polévky. Přispěli svými
houbičkami k rozmanitosti výstavy, mykologové je rovnali na stoly a opatřili názvy spolu s panem Jaroslavem Malým, který přijel
z Mělníka, aby měl stejně jako loni přednášku s projekcí. Tentokrát si pro Zichovec
připravil přednášku věnovanou jedlým podzimním houbám se zvláštním zřetelem na
možné záměny.
Posluchači se dozvěděli mnoho zajímavého a naučili se rozeznávat strmělku mlženku, čirůvku ﬁalovou, klouzek kravský, dutonožky a několik dalších hub. Jen na výstavě
jich mohli vidět na osmdesát druhů.
Mykologové se zdrželi do neděle, aby ještě
lépe prozkoumali lesy kolem Zichovce.
Houbařskou sobotu opět ﬁnančně podpořil Zichovecký pivovar a dík patří všem, kteří
k úspěšnému průběhu přispěli svou účastí
a zájmem.
■
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Milé děti, vítejte v Zichovci
Dne 28. října 2014 se konalo v pořadí již třetí vítání občánků,
kteří žijí v Zichovci, nebo se sem budou v nejbližší době
stěhovat. První takové vítání proběhlo v roce 2008 (8 dětiček)
a druhé v roce 2011 (5 dětiček). Letošní pětičlenný přírůstek
sice neznamená zrovna populační explozi, ale pro malý
Zichovec je to úspěch. Na obzoru jsou ještě další děti a půjde-li
vše dobře, bude pan starosta ještě v tomto funkčním období
tisknout další pamětní listy. Dělá to s velkým potěšením.

1
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S

lavnostní akt se konal za účasti představitelů obce, rodičů i dalších příbuzných
malých občánků v salonku Zichoveckého
pivovaru. Starosta obce Ivan Husák začal
slovy uspokojení, že se v Zichovci rodí nebo
se do Zichovce stěhuje v poslední době víc
dětí, protože jedině tak bude zajištěna budoucnost a rozvoj naší obce. Dále pronesl,
že narození dítěte je jedním z nejkrásnějších
okamžiků života a od prvních dnů života
dítěte jsou mu vzory jeho rodiče. Úkolem
rodičů je působit na dítě tak, aby z něj vyrostl
člověk, kterého si budou ostatní lidé vážit
a kterého budou mít rádi. Kromě techto vážných slov měl ke každému z nových občánků
připraveno srovnání s některou známou
osobností, která se narodila ve stejném znamení a v nadlehčené atmosféře s pomocí
projekce na plátno „vystrašil“ rodiče nápady, co všechno by se z jejich milovaných
ratolestí mohlo stát.
Pan starosta přivítal Ondráška Jendríska
narozeného 6. ledna 2011 rodičům Petře
a Romanovi, Petrušku Kučerovou narozenou 18. ledna 2012 rodičům Petře
a Michalovi, Natálku Kratochvílovou narozenou 20. června 2012 rodičům Tereze
a Michalovi, Jiříčka Macka narozeného
8. července 2013 rodičům Janě a Jirkovi, kteří budují své bydlení na Samotíně,
a nejmladšího Tobíka Mejzra narozeného
13. prosince 2013 rodičům Lence a Jirkovi.
Závěrem pan starosta popřál dětem
ty nejlepší a nejhodnější rodiče a rodičům
hodně zdraví, životních sil a energie při
výchově.

4
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I my přejeme nejmladším občánkům
dlouhý a spokojený život plný radosti, zdraví
a štěstí. V Zichovci ať mají dobré zdravé zázemí, jedním slovem domov.
■

Text: redakce, foto: Slavo Židek a rodinné archivy
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Strašidla na Zichovci
Listopadovou novinkou v Zichoveckém
pivovaru bylo pořádání výpravného
Halloweenského plesu.

T

ematickou výzdobu sálu podtrhly
všudepřítomné pavučiny s obrovskými pavouky a hrůzu nahánějící kostlivci.
Hosté představující různé záhrobní zjevy
ochutnávali strašidelné drinky podpořené
kouřovými efekty či pochutiny, které
připomínaly části lidského těla.
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Velký ohlas měl i podomácku udělaný
fotokoutek, ve kterém se zájemci mohli
vyfotit s nejrůznějšími rekvizitami.
Vrcholem večera bylo vystoupení kouzelníka Jana Vaidiše, který svými triky
vykouzlil nevěřícné pohledy u mnohých
zúčastněných.
Zdá se, že tahle strašidelná zábava
měla velký úspěch a už se těšíme na příští
ročník. Kostýmu zdar!
■
Text: Ondra Husák, foto: archiv

Vánoční strom rozsvítil advent v Zichovci
V sobotu 28. listopadu v podvečer
jsme se sešli před pivovarem, abychom
slavnostně a společně přivítali předvánoční čas. Souměrný a hustý, pět metrů
vysoký vánoční smrk darovali manželé
Olga a Ladislav Vorlíčkovi ze své zahrady
v Dřínově. Součástí programu byl charitativní bazárek v salonku pivovaru pořádaný společností DownSyndrom CZ,
kde si mohli návštěvníci koupit adventní
věnce a další dekorace. Zatímco si občané pochutnávali na vánočním cukroví
a svařeném vínu, Dominik Lomička zahrál
na kytaru několik písní a koled. Potom následovalo vystoupení lounského pěveckého

sboru Kvítek, jehož členové přijíždějí do Zichovce častěji a doufejme i rádi, stejně jako
mají zdejší lidé rádi je. Stromek se rozsvítil
a náš staronový starosta Ivan Husák všem
popřál klidný a pohodový adventní čas. ■
redakce

Milí spoluobčané, přátelé a kamarádi,
ráda bych vám opět jménem Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem
poděkovala za vaši hojnou účast a podporu
na letos již čtvrtém ročníku charitativního
bazárku, který se konal již tradičně o prvním adventu při rozsvěcení zichoveckého
vánočního stromku. Jsem velice ráda, že

foto: Láďa Šeiner a redakce

váš zájem potěšit se výrobky dětí s DS,
jejich sourozenců a přátel neupadá, ale
naopak rok od roku roste. A tak se letos
podařilo na podporu mimoškolních aktivit
a vzdělávání dětí s DS díky vašim nákupům
v bazárku a darům menším i větším na Zichovci vybrat 12 tisíc korun. To je dar, kterého si nesmírně vážím a jsem ráda, že žiji
v obci, kde lidé mají srdce na pravém místě
a pomáhat druhým jim není cizí.
Jménem Společnosti DownSyndrom CZ
vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a lásky
nejen o Vánocích.
Lenka Kratochvílová, vaše zastupitelka
a jednatelka DownSyndrom CZ
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p Dort pro Petra Vydru, který mu nechaly vyrobit organizátorky akce. Větší radost mu udělat
nemohly.

Vystoupení Ivy Pazderkové a Petra Vydry
Dne 21. listopadu zavítala do našeho kulturního a společenského centra známá herečka, moderátorka a komička Iva Pazderková. Přivezla s sebou i kolegu z pořadu
Na stojáka – Petra Vydru.

Vystoupení moderoval Petr Pivoňka, který byl zároveň jakýmsi předskokanem celé
"stand up comedy show". Řekl pár faktů
o Zichovci, aby našim hostům a divákům víc
přiblížil místo, kde se konalo představení.

Mikulášská besídka
V letošním roce se uskutečnila Mikulášská
besídka dne 6.prosince v sálu místního
pivovaru.

Poděkování Zichoveckému
pivovaru
Jsme příznivci Evy a Vaška, na jejich vystoupení jezdíme řadu let do různých míst
naší vlasti, před dvěma roky jsme s přáteli
Čech a Moravy prvně přijeli na vystoupení
Evy a Vaška do Zichovce. Zichovec je malá
obec, pěkně upravená, proslavená pivovarem. Dobré pivečko, výborná kuchyně,
pěkné ubytování na nás udělaly dobrý dojem. Od té doby navštěvujeme každé vystoupení Evy a Vaška u Vás a vždy se nám
tam líbí. Písničky této dvojice spojují naši
generaci ve velmi přátelských vztazích. Za
krásné chvíle patří poděkování majitelům
pivovaru a všem, co tyto pořady připravují.
Přejeme Vám všem do Zichovce veselé
Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce
2015. Budeme se těšit na 2. května 2015,
kdy se všichni u vás sejdeme na vystoupení
Evy a Vaška.
Za příznivce Václav Dvořák,
Heřmanova Huť u Plzně, prezident
Klubu přátel Evy a Vaška
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Obohatil ji kouzelník Waldinni, který
nás všechny bavil svým vystoupením. Byl
vtipný, zábavný a pobavil nejen děti, ale
i jejich rodiče. Maminky přinesly domácí
občerstvení a nálada byla výborná. Nakonec přišel Mikuláš s čertem a andílkem
a došlo i na dárečky.
Děkujeme naší kulturní referentce Lence Kratochvílové, Josefu Kučerovi, manželům Rohlovým, Mikulášovi, andílkovi
a čertovi, všem, kteří se na akci podíleli.
(fotky jsou na stránkách www.zichovec.cz)
Text: redakce, foto: Láďa Šeiner

Na to samozřejmě zareagovala vtipně Iva
Pazderková. Prostě nezklamala. Na konci
měli diváci možnost položit pár dotazů, na
které dostali dost svérázné odpovědi tak,
jak se na Ivu patří.
Show se vydařila a setkala se s kladnými
ohlasy publika. Oběma účinkujícím se u
nás líbilo, a tak do budoucna přislíbili návštěvu Zichovce s novým programem. ■
Text: redakce, foto: archiv

sport & hobby

Pivovarský běh aneb Zichovecká „12“
Když se řekne Zichovecká dvanáctka, tak
si většina z nás vybaví jantarový ležák se sametovou pěnou, na kterém si pochutnáváme v místním pivovárku. Tato Zichovecká
„12“ byla ale z jiného soudku. Jednalo se
o běh na 12,5 km, který se běžel 5. října.

Měl start i cíl u Zichoveckého pivovaru a ti
nejlepší běžci zvládli svůj čas dostat i pod
50 minut, což byl výkon. Mezi muži zvítězil
Josef Poduška s časem 43:26 a mezi ženami
byla nejrychlejší Jana Zímová s krásným
časem 52:11. Po běhu si všech šedesát běž-

ců pochutnalo na té druhé, tekuté dvanáctce a již domlouvali strategii na druhý ročník
běhu, který se uskuteční 4. 10. od 11 hodin.
Budeme se těšit na ještě hojnější účast než
byla letos, věříme, že pokoříme stovku. ■
Text a foto: Ondra Husák

Přijďte si s námi
zacvičit
V lednu začne opět každé pondělí
a nově také ve středu od 19 hodin
cvičení nejen pro ženy.
Přijďte se hýbat a shodit případné
povánoční kilo či dvě nebo si prostě
jen zvednout kondici a náladu.
Cvičení se koná v sále Zichoveckého pivovaru a doporučujeme
sledovat rezervační systém na níže
uvedené internetové stránce, zda
není hodina zrušena z důvodu jiné
akce. Petra se na vás těší v pondělí
a Lenka ve středu.
www.zichoveckypivovar.cz/sport

Vánoční turnaj
ve stolním tenise
V sobotu dne 27. 12. 2014 se uskuteční
ve sportovní hale již 9. ročník tradičního
Vánočního turnaje Zichováků ve stolním
tenise. Lákavá trofej bude volná pro letošního vítěze. I v případě, že si netroufáte dosáhnout zrovna na ni, máte šanci vybojovat
některý menší pohár i s náplní. Přijďte přispět k turnajové atmosféře, všichni místní
aktivní i pasivní nadšenci jsou vítáni.
Prezence účastníků 8.30 – 9.00 hodin.
Info na tel. 602169464 u Zbyňka Lomičky
Zichovecký zpravodaj / zima 2014

13

vy píšete a fotografujete

Chyť a pusť
Štěpán Vachek
Vidím to jako dnes. Bylo jaro 2012, neděle odpoledne, šli jsme s manželkou Monikou po cestě kolem právě dokončovaného
pivovaru v obci Zichovec. Bydleli jsme od
dětství v nedalekém Žatci a hledali jsme
nové místo pro bydlení. Na doporučení mé
kamarádky jsme se jeli podívat nejprve do
Zichovce, kde jsem shodou okolností byl
jako kluk každé léto na pionýrském táboře. Lesy a okolí vesničky nás nadchly a po
neplánované procházce se starostou jsme
měli i jasného favorita na parcelu. Ale pořád to nebylo úplně rozhodnuté… A tak
jdeme cestou kolem pivovaru dolů směrem
ke křižovatce na Bílichov a tehdy jsem ho
poprvé uviděl – rybník a bylo rozhodnuto
!!! Krásný, tak akorát velký, okolo vše jasně zelené, kosatce a vrbičky. Zkrátka sen
a ráj pro rybáře, který propadl této vášni už
v době, kdy ještě nechodil ani do školy.
Teď už mohu říct, k „našemu“ rybníku
mám velmi citovou vzpomínku. Je mi blízký i doslova – když vyrážím na ryby, jsem
tam za chviličku, což je v dnešní uspěchané
době také velká výhoda. Při pěkném počasí
(po rybářsku: teplý vítr, zataženo, ještě lépe
po dešti – zkrátka žádná opalovačka), tam
můžu být i s těmi všemi „ﬁdlátky“ moderního rybáře za patnáct minut.
Jen co jsme během roku 2013 postavili nový vysněný dům a přestěhovali se,
spěchal jsem už v únoru 2014 pro rybářský lístek k sousedovi Vaškovi Vágnerovi.
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V dubnu, ihned jak to šlo, jsem vyrazil na
premiérové rybaření a chytil svého prvního zichoveckého kapra (viz. foto) – žádná
velryba, ale byl PRVNÍ.
A protože pravá rybářská vášeň není
o mase ani z hladu, kapry pouštím zpátky do vody. Rybaření pro mne znamená
zážitek boje s rybou, kterou jsem přelstil
nástrahou vlastní výroby. Přitom posedět
v klidu, kochat se přírodou okolo, přerovnat občas myšlenky a najednou – toužený,
přesto nečekaný záběr ryby – adrenalin
stoupá. Když v tom boji zvítězíte, odměnou
je vzpomínka na vítězství, radost a třeba
i fotka na památku. Žádné zabíjení a konec života pro toho, kdo tu radost způsobil.
Naopak se snažím, aby z boje měla ryba co
nejmenší bolest a zdravotní následky. Když
rybu vytáhnu, položím jí na mokrou podložku, aby si neodřela ochrannou vrstvu
slizu. Ošetřím jí dezinfekcí malou ranku

po háčku, který je navíc bez protihrotu.
Chvilku si jí užiju a třeba zjistím – jako letos
v létě, že jsem chytil raritu – kapra, který
je zcela slepý, přesto velmi pěkně urostlý
a možná o to více bojovný. Pak udělám
společnou fotku na památku, někdy kapra
i zvážím, poděkuju za nádherný zážitek
a opatrně ho vrátím zpět do vody. Odměnou je vědomí, že můj zážitek nestál nikoho
život a že když budu mít štěstí, třeba ho
zase chytím s pár kily navíc. Říká se tomu
„CHYŤ A PUSŤ“ a je to naštěstí stále populárnější ﬁlozoﬁe rybaření. Platí totiž,
a nejen pro rybaření – nejsilnější vzpomínky se nevážou k tomu, co jsme ulovili, snědli
nebo co vlastníme, ale na to, co jsme pro to
udělali a co jsme při tom zažili…
Přesto přeji všem sousedům dobrou chuť
u vánoční večeře s tradičním kaprem (snad
ne z našeho rybníku ) a Petrův Zdar rybářům v roce 2015.
■

sport & hobby

Fotbalový podzim 2014
Poprvé v klubové historii jsme v červnu,
na konci minulé fotbalové sezóny,
na vlastní kůži okusili, jak chutná
a co s sebou přináší sestup.

P

ředevším nás poněkud překvapila
značná obměna kádru u A mužstva.
Téměř polovina hráčů po sezóně
z různých důvodů v mužstvu skončila
byli jsme napnuti, jak se podaří sestavit
nový tým, který by v nové soutěži uspěl.
Především jsme chtěli zastavit jarní herní
a výsledkový propad. Díky skvělé práci
obou trenérů u mužstva dospělých Romana Nováka a Martina Tomrleho, byl ihned
po sestupu sestaven plán letní přípravy,
do kterého se přihlásilo až deset nových či
staronových hráčů. Vzniklo tak z poloviny
nové mužstvo, jehož předností byl, kromě
herní kvality potvrzené nasbíranými 25
body (za šest výher v řádné době a tři výhry
na pokutové kopy, což znamenalo čtvrté
místo v tabulce), také nízký věkový průměr
mužstva – 23 let. Ten dává týmu, pokud
zůstane pohromadě, slibnou perspektivu.
Nejlepším střelcem byl Marek Dvořák se
sedmi góly, připomínám jeho kanonádu

proti do té doby vedoucím Velvarům,
kterým vstřelil hned čtyři branky. Hlavní
klubový cíl podzimní sezóny – zastavit
pád, byl tak zvládnut nad očekávání dobře
a vrátil nám radost z fotbalu. Do mužstva se
již začali zapojovat dva dorostenci – Hugo
Forster a Ondra Rubeš, který si brankou
v Otvovicích v těsně dovršených patnácti
letech řekl o zápis do klubové historie.
Založení a i skvělé fungování mužstva
dorostu se stalo naší další podzimní fotbalovou radostí. Tým složený převážně
z hráčů, kteří prošli našimi žáky či
dokonce přípravkou, se po podzimu usadil na prvním místě okresního přeboru
(21 bodů za sedm výher a dvě prohry, při
skóre 44:16) a trenéři Michael Hartman
a Martin Vokřál se netají ambicemi se na
jaře pokusit o postup do krajské soutěže.
q Dorost: horní řada zleva: Václav Baňka, Daniel
Havlovec, Jan Kutil, Jakub Vrána, Rostislav Rubeš,
Ondřej Cimrman
prostřední řada zleva: Martin Vokřál, Michal Hošek,
Jaroslav Sára, Jiří Falcník, Martin Koded, Luboš
Pospíšil, Michael Hartman
dolní řada zleva: Zdeněk Kutil, Hugo Forster, Josef
Plechatý, Pavel Bernášek, Jiří Baňka, Ondřej Rubeš,
Michal Týgl

Tu jsme v Zichovci doposud nekopali.
I proto budeme dorostencům na jaře
moc držet palce. Nejlepším podzimním střelcem mužstva byl Ondřej Rubeš
s jedenácti góly.
Jestli se něco dlouhodoběji v našem
klubu daří, pak je to určitě práce s mládeží.
Kromě dorostu máme i dvě žákovská
mužstva a přípravku. V žácích se letos
hodně projevil odchod silného ročníku
1999 do dorostu a u starších žáků tak došlo
v podstatě k novému složení mužstva.
V kádru se objevilo dvacet hráčů z toho
šest z mužstva mladších žáků (ročník
2002 a mladší). Bilance 13 zápasů, z toho
pět výher a osm proher při skóre 49:51,
vynesla mužstvu 15 bodů a deváté místo
v tabulce. Nejlepším střelcem byl Adam
Duda s 25 brankami.
Mladší žáci hrají rovněž okresní
přebor. Mužstvo se také muselo skládat nově. Vystřídalo se celkem 21 hráčů
a opět je část týmu věkově ještě přípravka.
Mužstvo hraje těžkou soutěž, ale výsledky
(2:3, 1:3, 4:4, 1:6, 0:6, 1:6, 1:8, 1:5) jsou
v utkáních mladších žáků běžné a vymykají se pouze tři (0:15, 0:21 a 2:16).
V těchto zápasech ale nehrálo mužstvo
v optimálním složení. Trenér žáků Václav Doksanský možnost hrát proti
silnějším soupeřům vítá a správně říká,
že je rozhodně prospěšnější hrát proti
silnějším soupeřům a snažit se jim vyrovnat, nežli polevovat proti slabším.
Nejlepším střelcem mužstva byl Matěj
Pecinka s 5 brankami.
Přípravka sehrála během podzimu
šest přátelských zápasů a potěšitelná je
především velká hráčská účast jak na zápasech, tak i trénincích. I přesto, že již
šest hráčů stabilně chodí trénovat a hrát
mistrovskou soutěž za mladší žáky, byla
průměrná účast na trénincích a zápasech
přípravky dvanáct hráčů.
Všechna naše mužstva nyní čeká
dlouhá zimní přestávka, kterou využijí
k přípravě na jarní odvety. Ty začnou
o posledním březnovém víkendu a my se
s přáním, aby se nám na jaře dařilo tak,
jako letos na podzim, budeme na vás opět
■
těšit v Zichovci na fotbale.
Text: Jiří Baňka, foto: Láďa Šeiner
t A mužstvo: horní řada zleva Pavel Hubáček, Dalibor Husárek, Miroslav Cífka, Lukáš Vokřál, Marek
Dvořák, Vojtěch Smrž, Pavel Kemr,
prostřední řada zleva: Roman Novák, Martin Hložek,
Michal Dragoun, Jaroslav Flégl, Radim Křivánek, Jiří
Erba, Ondřej Herout, Hugo Forster, Martin Tomrle
dolní řada zleva: Marek Červenka, Pavel Bernášek,
Josef Plechatý, Jiří Baňka, Luděk Toms, Michael
Hartman, Jan Snovický, Michal Melen.
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Obecní informační servis

Obecní úřad
Úřední záležitosti obce, výběr
místních poplatků, další služby
OÚ a CZECHPOINT vyřizuje
tajemnice obecního úřadu
Lucie Rohlová v č. p. 85.
Kontakt: tel.: 602 960 226,
lucie.rohlova@centrum.cz

COOP v době svátků
Po
Út
St – Pa:
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So

22. prosince
23. prosince
24. – 26. prosince
27. prosince
28. prosince
29. prosince
30. prosince
31. prosince
1. ledna
2. ledna
3. ledna

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

Děkuji všem, kteří nakupují v místním COOPu. Pomáháme tím udržet v obci obchod,
a tím i možnost nakoupit si pro naše seniory
a občany, kteří si nemohou nákupy obstarávat autem jinde.
Ivan Husák

III. sjezd rodáků obce Zichovec
Plánujeme ho na neděli 28. června 2015
a prosíme, šiřte ve svých příbuzenstvech
tuto informaci, ať může opět vzniknout
skupinová fotka co nejúplnější.
Program sjezdu je ve fázi příprav a vítáme nápady vás občanů, stejně jako iniciativy, které by pomohly udělat ze sjezdu
opravdu výjimečnou událost.

Místní poplatky 2015
Poplatek za komunální odpad:
dospělý
700 Kč
důchodce
500 Kč
dítě
350 Kč
rekreační budova
500 Kč
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Text: Ivan Husák
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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. srpna 2015.
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.

Na rok 2015 zatím plánujeme:
21. 2. – Masopust
7. 3. – III. Obecní ples
30. 4 – pálení čarodějnic
30. 5. a 5. 9. dětský den
28. 6 – III. sjezd rodáků a přátel Zichovce
4. 10. – Zichovecká dvanáctka
20. 10. – veřejná schůze
24. 10. – strašidelné dlabání

V tomto termínu bychom například chtěli slavnostně otevřít nově zrekonstruovanou zichoveckou školku.
Věříme, že už samotné setkání dávných
známých a možnost zavzpomínat, popovídat či jinak oslavit náklonnost k Zichovci si
nenecháte ujít bez ohledu na to, jestli jste
skuteční rodáci. Jste srdečně vítáni.
■

31. 10. – II. Halloweenský ples
29. 11. – rozsvěcení vánočního stromu
5. 12. – Mikulášská pro nejmenší
Vedle toho můžete každou druhou
středu navštívit vystoupení Zichoveckých heligonkářů
2. 5. – vystoupení Evy a Vaška
Termín rybářské soutěže doplníme
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