
Chucheláček 2003/3
Prožili jsme společně krásné, teplé, slunečné, dlouhé léto. Za rok touto dobou budeme již členy  
Evropské unie, a proto musíme udělat vše, abychom na tento vstup byli připraveni. Začněme tedy  
každý sám u sebe - máme na to celou dlouhou zimu ... 

  Zpráva o činnosti rady obce

    Rada obce se od posledního veřejného zasedání, které se uskutečnilo 22. května, sešla celkem 
pětkrát. Na jednání dne 27. května jsme se zabývali přípravou vyhlášek o veřejném pořádku (volné 
pobíhání psů) a o nepoužívání hlučných strojů o sobotách a nedělích. Rada rozhodla vyzvat občany, 
aby se k těmto problémům vyjádřili. Do dnešního dne jsme k problematice volného pobíhání psů 
neobdrželi  žádnou připomínku  a  k  používání  hlučných strojů  o víkendech  šest  dopisů,  vesměs 
nesouhlasných.  Rada  proto  doporučí  zastupitelstvu,  aby  vyhlášky  nebyly  vydávány  a  budeme 
nadále apelovat na naše občany, aby si svá zvířata drželi u svých domů a na svých pozemcích a aby 
byli ohleduplní vůči svým sousedům a co nejvíce omezili používání hlučných strojů o víkendech, 
zejména pak v neděli. 
    Rada obce na základě jednání veřejného zasedání v květnu odvolala z funkce předsedy stavební 
komise pana Jaroslava Havlíčka a jmenovala do této funkce pana Ing. Jaroslava Pelanta st. Panu 
Havlíčkovi za dosavadní práci rada obce děkuje a uvítali jsme, že bude dále pracovat ve stavební 
komisi jako její člen.
    Zabývali jsme se výstavbou vodovodní přípojky v Palučinách, na kterou jsme obdrželi 200 tisíc 
korun od Svazku, takže jsme mohli akci zahájit. Celková hodnota díla, které bude dokončeno ještě 
letos, bude cca 450 tisíc korun, zbytek částky doplatíme firmě Damko v příštím roce. 
    Na jednání 17. června jsme se zabývali placením školného městu Semily. Rada opět zdůraznila, 
že  semilské  školné  je  oproti  jiným městům vysoké,  a  proto  požadujeme  k  zaslaným fakturám 
podrobný  výpis  neinvestičních  nákladů.  Potom  jsme  se  přemístili  do  lomu  Slap,  kde  jsme  si 
prohlédli celý areál, seznámili jsme se s plánem rekultivací a vyslovili jsme požadavek, aby firma 
Tarmac Severokámen zabezpečila nezrekultivovanou stěnu, která je vyhlášena za chráněný přírodní 
výtvor tak, aby zde nemohlo dojít ke zranění zejména pádem z hrany této stěny. Pan vedoucí Fribl 
přislíbil, že náš požadavek bude tlumočit vedení firmy.
    Dále jsme rozhodli poslat příspěvek 1.000,- Kč Centru pro zdravotně postižené v Semilech. 
Starosta  informoval  radu,  že  obec  dostala  zamítavé  stanovisko  k  žádosti  o  dotaci  na  zvýšení 
bezpečnosti  provozu na místní  komunikaci  na Sídlišti  (zpomalovací  pruhy,  zrcadlo).  Rada obce 
rozhodla podat tuto žádost znovu pro rok 2004.
    Seznámili jsme členy rady obce s předváděcí akcí úpravy vody na koupališti v Píšti, projekt se 
nám velmi líbil, a proto rada obce rozhodla zadat firmě GHC vypracovat studii pro naše koupaliště. 
    Na schůzi rady obce dne 1. července jsme s potěšením konstatovali,  že se podařilo odstranit 
všechny  závady  z  kontroly  Fondu  rozvoje  bydlení,  takže  tato  kontrola  dopadla  pro  obec  bez 
finančního  postihu  ze  strany Finančního  úřadu  Semily.  Schválili  jsme  nový výměr  hřbitovních 
poplatků, které byly dosud velice nízké, na cenu 200,- Kč/m2 na 5 let. Rada tuto cenu doporučí 
zastupitelstvu ke schválení. 
    Na základě žádosti pí Bažatové z Komárova rada obce doporučuje obecnímu zastupitelstvu ke 
schválení odprodej pozemku č. 770/1 na Komárově - nepoužívané místní komunikace o výměře cca 
40 m2 za cenu 20,- Kč/m2. 
    Zabývali jsme se naší kabelovou televizí, protože se množí žádosti našich občanů o rozšíření 
vysílání o další placené kanály. Vzhledem k tomu, že ne všichni jsou ochotni a schopni platit vyšší 
měsíční poplatky, rada obce doporučí finančnímu výboru zařadit do rozpočtu pro příští rok náklady 
na  pořízení  filtrace  kanálů,  tak  aby  si  občané  mohli  vybrat,  zdali  chtějí  rozšířenou  nabídku 
programů za vyšší poplatek nebo za stávající cenu 50,- Kč měsíčně budou sledovat pouze neplacené 
kanály. 
    22. července jsme rozhodli svolat mimořádné zasedání obecního zastupitelstva, které se vyjádřilo 



k připravovanému územnímu plánu Libereckého kraje. Zásadně jsme nesouhlasili s navrhovaným 
převodem silnice z Klinkovic na křižovatku u Sůvů na místní komunikaci. Ohradili jsme se i proti 
tomu,  že zpracovatelé  navrhované změny vůbec nekonzultovali  s obecními  úřady ani  s majiteli 
nemovitostí.
    Na jednání  19.  srpna jsme se zabývali  žádostí  pana Bečky na uzavření  místní  komunikace 
vedoucí okolo školy pro motorová vozidla. Rada obce s jeho argumenty vcelku souhlasí a proto v 
průběhu zimy připravíme návrh na uzavření této komunikace a příslušné dopravní značení. Budeme 
rádi,  pokud se na  veřejném zasedání  v  září  k  této  problematice  vyjádří  více  občanů,  abychom 
věděli, že naše rozhodnutí je správné. 
    Přivítali jsme starostu TJ Sokol pana Jana Plívu a člena výboru pana Ing. Vladimíra Tomše a 
seznámili  jsme je s našimi návrhy na rekonstrukci koupaliště v Chuchelně.  Čištění i napouštění 
vody máme již vyřešeno, zpracovaná studie odhaduje náklady na necelý milion korun. Zadali jsme 
studii také na opravu stavebních částí koupaliště a pracujeme na získání finanční dotace na tuto 
stavbu, která bude v rámci řešení celého sportovního areálu vyšší než 10 milionů korun. K tomu 
jsme dostali příslib vedení TJ Sokol, že obci areál koupaliště prodají a k tomu jsme si stanovili 
určité  podmínky,  s  nimiž  bude  obecní  zastupitelstvo  seznámeno  při  schvalování  převodu 
nemovitosti. Rada obce touto cestou děkuje funkcionářům TJ Sokol za vstřícné jednání a věříme, že 
celý plánovaný sportovní areál bude v nedalekém budoucnu sloužit všem našim občanům. S touto 
akcí je také spojena jedna ztráta, a sice že od příštího roku se nebudou moci konat na našem hřišti 
motoristické bazary, které v posledních letech přilákaly do naší obce velké množství návštěvníků. 
Přejeme pořadatelům, aby se jim brzy podařilo najít jinou vhodnou lokalitu pro pořádání těchto 
bazarů. 
    Stanovili jsme termín a program veřejného zasedání zastupitelstva na den 25. září. Dále jsme 
schválili rozšíření veřejného osvětlení v dolní části obce o 5 světel (Skrbkovi, Mikulovi, Lacinovi, 
Maturovi). Na dvě světla sponzorsky přispěje pan Ing. Matura a na jedno světlo pan MUDr. Holub. 
    Znovu jsme hovořili o vodě na Bačově a Lhotě, na 25. srpna je objednán projektant a na měsíc 
září připravíme schůzku s žadateli u Kodrů, kde upřesníme jakým způsobem bude v této lokalitě 
dodávka vody řešena.
    Z právě přečtených řádků je zřejmé, že i v letošním žhavém létě se rada obce scházela a řešila 
úkoly, které jsme si stanovili ve svém volebním programu, ale i takové, které přináší každodenně 
život v obci. Děkujeme všem, kteří jsou nám nakloněni a v naší práci nám pomáhají.

        Rada obce

  Až se zima zeptá ...

    Nejen současnými problémy je úřad živ, ale chystáme i tradiční akce, mezi které patří i obecní 
ples. V pořadí již 5. proběhne v pátek 30. ledna 2004, tak si udělejte znamínko v novém kalendáři a 
těšte se!

  K systému svozu komunálního odpadu

    Nový systém sběru, třídění a svozu komunálního odpadu již pomalu přestává být nový, zaběhl se 
poměrně dobře a jak se zdá, většině lidí vcelku vyhovuje. Pochopitelně jako ve všem, hrstka lidí 
nespokojených se vždy najde, v našem případě těch, kteří tvrdí, že žádný odpad nemají nebo ho 
mají mnohem méně než platí. Pak je několik jedinců, kteří úplně odmítají platit určenou částku s 
výše  uvedeným  odůvodněním.  Neuvědomují  si,  že  se  jedná  o  tzv.  místní  poplatek,  který  má 
charakter daně a je vymahatelný ve správním řízení, v krajním případě až soudní exekucí. K tomu 
bychom přistoupili velmi neradi, a tak jsme dosud dávali neplatičům šanci svou chybu napravit. O 
věčném promíjení dluhů však nelze hovořit.



    Ale chtěla jsem hlavně několik praktických pokynů: Pracovníci SKS Jablonec nad Nisou žádají 
občany, aby do pytlů na odpad nedávali střepy, plechovky nebo jiné ostré předměty. Tento odpad je 
nutno zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k protržení pytle a případnému zranění pracovníků, kteří 
pytle nakládají do sběrného vozu ručně. Údajně se již několikrát stalo, že ostrý předmět prořízl i 
silnou pracovní rukavici.
    Jednotlivci, kteří mají starší popelnici bez známky pro svoz, mohou pytle, které obdrží na OÚ 
(jedná se o pytle na 110 l odpadu - větší), vsunout do popelnice, aby se obsah nerozsypával. Když je 
pytel  plný,  musí  jeho  okraj  být  zřetelně  viditelný,  aby  pracovníci  SKS  věděli,  že  svoz  je 
předplacený.
    A do třetice - žluté pytle na sběr plastových lahví je nutno odvážet na sběrné místo u Základní 
školy v Chuchelně. Nelze je nechávat u komunikací, neboť při běžném svozu je SKS nesbírají. To 
by jejich třídění do zvláštních pytlů ztratilo smysl. Pracovníci obce, pokud někde tento pytel najdou, 
ho odvezou, ale nemohou se touto činností zabývat soustavně a pravidelně. 
    Ke sběru tříděného odpadu také slouží Sběrný dvůr Technických služeb Semily,  který je v 
provozu ve středu a v sobotu dopoledne. Tam lze odvážet rovněž nebezpečný a velkoobjemový 
odpad. Pracovníkům Sběrného dvora je nutno předložit doklad o trvalém pobytu v obci Chuchelna 
nebo stvrzenku o zaplacení poplatku na našem úřadě. Rozpis přistavení vleků na velkoobjemový 
odpad v podzimním období naleznete na jiném místě tohoto zpravodaje.

        Ivana Heřmanová

  24. červen - poslední výlet

    Po účasti žáků na výletech do Liberce a pevnosti Josefov u Jaroměře přišel na řadu výlet v tomto 
školním roce poslední. Děti by měly dobře poznávat i bližší okolí bydliště a proto jsme zvolili trasu 
severním okolím Semil.
    Autobusem jsme přejeli do Železného Brodu, mnozí doplnili zásoby teplým pečivem z pekárny a 
vzápětí nastoupili na "vlak" - v uvozovkách proto, že měl jen jeden vagon.
    Zato když jsme nastoupili, byl vlak rázem plný. Zazávodili jsme si s dalším vlakem, neboť tratě 
vedou kus  souběžně  a  ani  nám nevadilo,  že  jsme prohráli,  protože  jsme se ponořili  do krásné 
přírody lemující Jizeru a Kamenici. Po krátké jízdě výstup a jdeme údolím Kamenice k troskám 
bývalého  kamenného  mostu  v  Návarově.  Opouštíme  svěží  údolí  a  vystupujeme  po  krkolomné 
stezce,  v  jednom místě  dokonce  po žebříku,  k  ruinám hradu Návarov.  Pan Mgr.  Stínil  podává 
výklad  o  hradu,  děti  se  seznamují  i  s  výrazem  "rekonstrukce"  a  po  vyfotografování  v  pěkně 
zachovalé klenbě kdysi sklepní hradní místnosti hrad opouštíme a přesunujeme se k zámku. Protože 
je mimo provoz, nečekáme kromě pohledu zvenčí nic moc zajímavého. Pak ale vycházejí ze zámku 
dva pánové v pracovním obleku a po naší otázce, co se se zámkem děje, roztávají jejich srdce a 
pouštějí nás do areálu. A tak jsme si prohlédli krásný park, sochu Sv. Jana, kolem které vyrostlo 
zrovna plno hub, bývalou konírnu s nádherným klenutým stropem, zámeckou jídelnu s parožím a 
nahlédli jsme i do freskami vyzdobené kaple.
    Děti si houfně kupovaly pěkné barevné pohledy zámku i pohled se zdařilou rekonstrukcí hradu. 
Po upřímném poděkování správci a opraváři za jejich vstřícnost jdeme prosluněným lesem směrem 
k Jesennému. V prodejně na křižovatce přepadnou výletníci mrazicí box a po krátkém odpočinku 
vyrážejí  k Roztokám kolem koupaliště,  kde právě napouštějí  čistou vodu, polní  zkratkou okolo 
turistické  základny Babeta,  přes  potok  Vošmendu  a  vzhůru  do  kopce.  Teď  už  začíná  zkouška 
turistické zdatnosti - sluníčko připaluje, popruhy batůžků se začínají zařezávat a nohy pobolívají. 
Ale  jdeme  dál  ...  Vcházíme  na  maličkou  náves,  kde  nás  směrovka  navádí  na  další  cíl  cesty  - 
Roztocký mlýn. Scházíme polní cestou k potoku a už ho vidíme! Po odpočinku na lavičkách se nás 
ujímají průvodci. Následuje seznámení s historií mlýna, jednotlivými objekty,  stroji i s místními 
pohádkovými  postavičkami.  Prvňáci  obdivují  starodávné dřevěné  loutky,  se  kterými  se  hrávalo 
loutkové divadlo při čekání na mouku, starší děti zase stroje a mlýnské kameny. Po prohlídce areálu 



se loučíme a jdeme lesní cestou vzhůru stále dál a dál až do Helkovic. Cestou nás zajímají  jen 
zbytky nápojů, třešně kolem silnice a jak je to ještě daleko na zastávku autobusu.
    Konečně docházíme. Někteří si sedají do trávy,  jiní dokonce polehávají a další suší na větru 
propocená trička. Po pár minutách přijíždí autobus, který nás veze zpět a náš výlet vlastně končí. 
Naplněni dojmy se vracíme domů.
    A co je také zajímavé? Po celou cestu nikdo, ani ti nejmenší, na pěší túru nezareptali!

        Za ZŠ v Chuchelně PaedDr. Antonín Štěpánek

  Co se do knížky nevešlo ... (2)

    S našimi hrdinnými Kucheláky jsme se minule rozloučili po prohrané bitvě v Tatobitech, jak při 
návratu hasí žízeň v Kousalově hospodě na Lhotech. Na neštěstí se tam odbývala zrovna pouť.
    "Pivo bylo roztočené, tak jsme to brali jednim tahem, sklenici po sklenici, na jazyku jen syčelo a 
ve chvilce byla půlka prázdná. Kousale, Josefe - hned Franta Bouzku - přikul sem novou půlku, 
platím. Kousal ochotně poslechl a hned kouká po pípě, aby ji moh narazit. Franta však bere půlku, 
zdvíhá  ji  nad  hlavu  a  šups  ho  -  letí  rovnou doprostřed  Samkova  krámku,  pěkně  mezi  bobky, 
perníková srdce a ostatní sladkosti, které cukráři celý týden na pouť chystají. Ženský vypískly, děti 
se rozutekly a chlapi koukají jako vyjevený. Franta se hemí a Samek zvedne svůj půlmetrákový 
břich, zafuní a jen křikne, spíš prskne - tak si to bando rozeberte - a na krám už ani nemrkne, 
odchází od něho jako od něčeho cizího, co mu nepatří. Usedne mezi raubířskou bandu Kucheláků a 
Franta mu přistrkává půllitr, druhý, třetí, co to pro Samka je, takový půllitr, to je jako slina. Mezitím 
děti a ženský rozebraly rozházený srdce i bobky a pokud nebyly zrovna uprášený a spadly šikovně 
na trávu pod krámek, tak je zastrkaly do kapes. Něco srovnaly na zbylá prkna, aby přece jen Samek 
neměl takovou škodu. Pouť měla o jednu atrakci víc, dlouho se o tom vypravovalo. Tak jsme tam 
popili,  pračka  už  celkem  žádná  nebyla  až  na  pár  facek  -  to  víte  kluci  Kouckých,  Havrdů, 
Machačnejch a Sůvů, ty nenechali jen tak něco projít, co se jim nelíbilo." 
    Josef Babků je hned o šedesát roků mladší, ani se nezadýchává, oči blýskají jako trnky, Standa 
jen přizvukuje. "No jo, lidičky, to byla neděle. My sme to ještě při tom pivu sesumírovali, jako kdo 
koho v těch Tatobitech mlátil, kterej dostal facku až se třikrát otočil, jak Cimbál jen odlít a padl na 
stěnu,  když  mu Franta  vrazil  takovou tu  kuchelskou mezi  voči.  Právě od Franty Bouzka šla ta 
pověst, že nejmenší rána v Kuchelně je zadkem od vozu. Ten když praštil, tak to prý musely být 
dvojitý kosti, aby to vydržely.  To víte, hoši, povídá Franta, já ho chyt pod krkem jednou rukou, 
druhou pěkně za vestu, vyzdvih ho, párkrát zatočil jako na mlejně a už letěl. Jak letěl, nohy mu 
stříhaly,  takovej  divnej  pohyb,  chtěl  dopadnout  jako  kočka  na  všechny čtyři.  Kormidloval,  ale 
kdepak, padnul na frňák a jel  po sále až do kouta.  Pak sem vzal dva vzadu za krkem a pěkně 
hlavama proti sobě a bác, bác, vráželi do sebe palicema, jen to cvakalo.
    No bylo to, jako když generálové nad mapou dodatečně sledují své postupy, úhyby a prohry. Víš, 
Franti, kdybysme vodrovnali hned ty hlavní a pak, když jsme zjistili, že je nás málo, tak pěkně zpět, 
nemuseli jsme jich tolik dostat. Ale, co poudáš, dostat - jsme živi - jsme. Máme kudlu v zádech - 
nemáme. Ale hned utíkat, to seš Kuchelák, to mě teda neser. Tak jak jsme to udělali, to bylo epes - 
rádes." Pivo a sem tam nějaké štamprle je dostává do varu a znovu se válčí. Zdá se, že kdyby teď do 
těch Tatobit šli, nezůstal by z vesnice kámen na kameni. Vzpomínali na muziky v Záhoří, Pipicích, 
Bítouchově,  ve Slaným, v Čikváskách,  ve Smrčí,  Hořensku, Na Špici,  v Kordovně,  všude byla 
hospoda jejich. I když po pravdě to zas až tak fajnový nebylo ...

        pokračování v příštím čísle - Jaroslav Barták



  Přátelé Kozákova se hlásí

    V posledních letech jsme prožili v naší obci a okolí řadu změn a dá se říct i určitých zmatků, 
které tyto změny provázely. Nejvýznamnější změnou, která se stala v letošním roce, je rozšíření 
CHKO Český ráj. Mnozí z nás slyšeli řadu zvěstí o tom, jak nastanou tvrdé podmínky, "spadnou-li" 
obce  do území  CHKO. Ze strany obce nám po celou  dobu příprav  vyhlášení  byla  servírována 
jednostranná  interpretace,  a  to  převážně  negativní.  Je  pravda,  že  zvláště  pro stavebníky jsou v 
CHKO podmínky přísnější a složitější. Řada lidí to pochopila tak, že v chráněné oblasti nebudou 
moci postavit už ani chlívek pro kozu, natož přestavět dům. Obec bohužel nezajistila kompetentní 
osoby, které by nám vysvětlily celou problematiku i s případnými klady, které vyhlášení CHKO 
přináší.  Tento  stav  podcenila  do  jisté  míry  i  Správa  CHKO Český ráj.  Dnes  je  tedy  zákonem 
chráněna jen část Kozákova a na ostatním území převládá názor, že si každý může dělat co chce bez 
jakéhokoliv  omezení.  Vznikají  projekty  situované  na  samé  hranici  chráněného  území.  Je  to 
především plánovaný kemp na Kozákově, výstavba božího chrámu a v poslední době přemístění 
autoburzy z Chuchelny na Bačov. Jsme přesvědčeni, že realizací těchto projektů by došlo k silnému 
narušení přírody právě v místech, která by měla být také chráněna. Skutečnost, že tyto lokality jsou 
v těsné blízkosti CHKO a tvoří s ní společný ekosystém, nás zavazuje k tomu, abychom ochranu 
zabezpečili sami a nedopustili jejich zdevastování. Slyšeli jsme výroky od některých představitelů 
obce: "My si přírodu umíme ochránit sami.", ale zatím jsme nezaznamenali ani náznak naplnění 
těchto slov.  Právě naopak.  Proto jsme se sešli  20.  června,  abychom společně založili  občanské 
sdružení Přátelé Kozákova. Bylo nás 15 příznivců této myšlenky, kteří žijí na Kozákově a v jeho 
okolí  a  mají  zájem na tom,  aby se  neničila  jeho krásná příroda,  ale  naopak trvale  se rozvíjela 
vybavenost pro turistiku, sport a život jeho obyvatel.
    Jsme si vědomi toho, že ochrana přírody je v současném dravém světě nezbytná, ale jsme také 
realisté, kteří vědí, že život nelze zastavit a nejde brzdit všechny aktivity. Chtěli bychom, aby právě 
občanské sdružení Přátelé Kozákova bylo aktivním prvkem nejen při ochraně krás Kozákova a jeho 
okolí,  ale  i  nositelem a spolutvůrcem nových projektů,  jejichž realizace  povede k zatraktivnění 
celého území a přiláká nové návštěvníky. Ti zde najdou neporušenou přírodu, klid, pohodu, ale i 
patřičné vybavení.  Můžeme toho docílit  především budováním nových turistických cest,  řádnou 
údržbou  stávajících  tras  a  zajištěním  nezbytné  vybavenosti  pro  chvíle  odpočinku,  klidných 
rozhledů,  poučení  a  sportu.  Máme  velkou  konkurenci  v  dnes  už  proslaveném  a  hojně 
navštěvovaném Hruboskalsku. Je pravda, že nás svým rozvojem i věhlasem předběhlo, ale lidé tam 
dnes těžko nacházejí klid a pohodu, která tam v minulosti panovala. Tito lidé budou hledat nová 
místa pro rekreaci a vyžití. Chtěli bychom, aby je našli právě u nás. Vždyť Kozákov je zmiňován ve 
všech učebnicích geologie ve světě jako zajímavé naleziště drahých kamenů. A proto sem přijíždějí 
návštěvníci i ze zahraničí. Otázka je, co jim můžeme dnes nabídnout. Pár restaurací, ubytování v 
soukromí, krásný výhled z věže, pro někoho seskok s padákem a v zimě lyžování. Dál je čekají 
neudržované  turistické  cesty  bez  laviček  a  informačních  tabulí.  Dokázalo  se  prosadit,  aby  na 
Kozákov jezdily dokonce dvě turistické autobusové linky, ale dál už celkem nic. Na propagaci se 
jaksi zapomnělo. 
    Je pravda, že se výrazně zlepšilo prostředí a obsluha na chatě Kozákov, ale to je teprve začátek. 
Prostor kolem chaty nabízí řadu možností pro vybudování hřišť a sportovišť pro děti i jejich rodiče. 
V zimních měsících lze využít lyžařský vlek s odpoledním lyžováním, ale chybí zde lyžování pro 
malé děti a umělé zasněžování. Louka pod chatou se přímo nabízí pro vybudování dětského vleku a 
lyžařské školičky.  Kozákov v zimě nabízí i výborné běžkařské možnosti. S využitím vybavení a 
zkušeností oddílu běžkařů ze Semil by se stávající běžkařský areál dal rozšířit až na Hamštejnský 
hřeben a louky kolem něj. Našla by se řada dalších nápadů, jak rozšířit a využít stávající možnosti, 
které nám toto místo samo nabízí.
    Všechny tyto myšlenky jsou jistě zajímavé a jejich realizace k nám přivede další návštěvníky, ale 
jen plány nestačí. Na realizaci budou potřeba peníze a ne málo peněz. Proto je potřeba spojit síly 
nejen na přípravu projektů, ale i při vlastní realizaci. Jedině spojením obcí, mikroregionů, Klubu 
českých turistů,  Sokola,  občanských sdružení  a  dalších  organizací  je  reálné  tyto  plány naplnit. 



Vstupem do EU se otevřou nové možnosti  čerpání dotací  a grantů ze společné pokladny Unie. 
Avšak jen pro toho, kdo bude vědět, na co ty peníze potřebuje a bude připraven je využít. Chtěli 
bychom,  aby  naše  občanské  sdružení  napomohlo  při  budování  a  rozhodování  o  přetváření 
Kozákova a jeho okolí na skutečný Český ráj. Jsme pevně přesvědčeni, že to je cesta k dosažení 
prosperity a rozvoje tohoto kraje při uchování neporušené přírody. 
    Jsme si vědomi, že nás čeká dlouhá a trnitá cesta, nejen při získávání finančních prostředků a 
realizaci záměrů, ale především při přesvědčování lidí, kteří zde žijí, o tom, že se dá jejich okolí 
zlepšit,  zajistit  jim práci a dopravní obslužnost, aniž by se muselo tvrdě zasahovat do přírody a 
narušovat ekosystém tohoto kraje. 
    Rádi přivítáme každého, kdo to s ochranou Kozákova myslí vážně a chce pomoci při realizaci 
našich záměrů.

    Miroslav Trávníček                        Pavla Bičíková       Božena Strnadová
    předseda občanského sdružení        místopředseda           místopředseda
    tel: 481 623 723

  Jak obec Chuchelna ke jménu přišla aneb pověst o skřítku Chuchlíkovi

    V krásném kraji pod Krkonošemi, kde sbírá svoje potoky a potůčky řeka Jizera, rozkládá se 
malebné údolí.
    Na jihu jde nahoru ke Kozákovu, na severu přechází úžlabinou do semilské kotliny, zprava i 
zleva  lemováno hradbou lesů na výšinách  zvaných Slap a  Lomy.  Dnešní  lidi  ve vsi  už přesně 
nevědí, proč je jejich obec známa odpradávna jako Chuchelna a jak to jméno vůbec vzniklo. Zato 
první osadníci,  kteří kdysi dávno přišli do tohodle kraje, to věděli  dobře. Po generace předávali 
pověst svým potomkům, až doba aut, elektřiny, raket a počítačů dala zapomenout. 
    Zatímco osadníci káceli stromy, sbírali z luk kaminčí a půdu dělali úrodnější, pozoroval jejich 
počínání z úkrytů podivný tvor. Zpočátku se lidí bál, ale když poznal, že mají děti, bál se jich pořád 
míň a míň. Dokonce se k nim občas přiblížil, a proto taky děti první uviděly, jak vypadá a jaký má 
"strůj". 
    Sotva metr vysoký, v záplatovaných kalhotech s kapsičkami, fialové flanelce a čepečku, který 
kdovíco schovával, s fousy až do pasu nebudil  velikou důvěru. Jen jeho modré oči byly hezké, 
zrovna jako botky jakoby tejdě vyleštěné a lucernička, kterou dycinky držel v ruce. Často prospal i 
dva dny a dvě noci, ale jak se něco dělo, byl vzhůru třeba týden. Postupně se s lidmi sbližoval, až ho 
začali brát jako kus svého života. Nebylo divu, protože k jeho pěkným vlastnostem patřilo i konat 
dobré skutky.
    Jednou za horkého srpnového dne se stalo, že jeden chalupník ze Lhoty pracoval na poli a jeho 
žena s dcerkou šly do lesa sbírat houby. Lesy byly tenkráte hluboké, však se nadarmo neříkalo jedné 
osadě Smrčí,  a jak se stává,  jedna se ztratila  druhé. Tu skřítek zaslechl  ve svém úkrytu  pláč a 
vypravil se za tím hlasem. Nalézt ďouče nedalo žádnou práci a tak ji začal utěšovat. 
    Jenže utěšování nepomohlo, a proto ji dovedl ke třem modřínům, u kterých byl zrovna na bytě. 
Holčička si tu začala hrát se srnkou, přestala plakat a čekání jí pěkně uběhlo. Skřítek se mezitím 
poohlédl po lese. Za nějakou chvíli našel maminku s koškem hřibů, křemenáčů a pomásliků a hned 
jí zvěstoval, kde má dcerku. Ze shledání měly velikou radost. Pozvaly skřítka na večeři, protože 
měly zrovna v hrnku na pravý kyselo, jen ty houby jim chyběly. Skřítek měl hlad, že by cvrčky 
louskal a proto pozvání přijal. 
    Jak vešel do sednice, udělal hač a koukal, co se bude dít. Hospodyně nandala do talířů sběračku 
kysela, ze kterého se ještě kouřilo. Plavaly v něm kousky brambor, vajíčka a petržel, i mastný voka 
mělo.  Takovou  vůni  a  chuť  skřítek  ještě  nezažil!  Nenechal  se  pobízet  a  pěkně  si  na  kyselu 
pošmáknul.  Holka po něm pokukovala,  šak to  nejni  každej  den k vidění,  jak se  skřítek  láduje 
kyselem a najednou z ní vyletí: "A jak ty se vlastně menuješ?" 
    Jenže skřítek zrovna koukal na plotnu, kde stál železňák s kyselem a vidí, jak chce hospodář 



prošťournout  oheň  pohrabáčem.  Tu  vypadl  na  zem  uhlík.  S  plnou  pusou  kysela  zahuhňal: 
"Chuchlík, chuchlík!" Ďouče radostně přikývlo a křičí: "Mami von se menuje Chuchlík!" 
    Tu novinu si nenechalo pro sebe, a tak mu ve vsi začali říkat skřítek Chuchlík, vesničanům 
Chucheláci a vsi C h u c h e l n a.

        Podle námětů dětí ze ZŠ v Chuchelně vybral a upravil PaedDr. A. Štěpánek

  Zpráva z činnosti SDH

    Letní sezonu jsme zahájili soutěžemi v požárním útoku Okresního poháru. Jedna z nich se konala 
26. července i u nás v Chuchelně. Organizačně se vše vydařilo, po sportovní stránce už to tak horké 
nebylo. Naše ženy se umístily na 3. místě, muži skončili 8. a nejmladší děti - Svišti - obsadili 1. 
místo. 
    Tato soutěž byla odvysílána na kabelové televizi TV Chuchelna. Také chceme poděkovat všem 
sponzorům, kteří se na soutěži podíleli. 
    Ke konci prázdnin jsme uspořádali  pro naše Sviště soustředění  v chatovém kempu Pařez u 
Prachovských skal. Přejeme jim mnoho úspěchů v novém školním roce a v požárním sportu, aby 
dosahovali těch nejlepších výsledků. 
    Do konce hasičské sezony nás čeká ještě pár soutěží a na podzim již tradiční výlet. V tuto dobu 
se též uskuteční sběr želeného šrotu.

        SDH Chuchelna


