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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE CHUCHELNA: 

Zvolení zastupitelé: 

Jméno a příjmení Volební strana Počet hlasů 
Martin Ráž Naše Chuchelna 268 

Miroslav Holub Naše Chuchelna 267 
Jaroslav Dostrašil Naše Chuchelna 247 

David Hošek Naše Chuchelna 239 
Veronika Hajná Naše Chuchelna 250 

Petr Coufal Naše Chuchelna 222 
Marcela Koucká Naše Chuchelna 228 

Ivo Vrabec Naše Chuchelna 235 
Tomáš Šimek TJ Sokol Chuchelna 230 

Jan Picek TJ Sokol Chuchelna 229 
Daniela Plívová TJ Sokol Chuchelna 226 
Jiří Machačný TJ Sokol Chuchelna 205 

Lenka Soukupová TJ Sokol Chuchelna 196 
Petr Schlesinger TJ Sokol Chuchelna 196 
Magdalena Ceé TJ Sokol Chuchelna 217 

Náhradníci: 

Jméno a příjmení Volební strana Počet hlasů 
Eva Peštová Naše Chuchelna 222 

Michal Strnad Naše Chuchelna 254 
Aleš Posledník Naše Chuchelna 230 

Tomáš Makovička Naše Chuchelna 203 
Iveta Bílková Naše Chuchelna 213 

Jiří Řehák Naše Chuchelna 215 
Jan Wohlmuth Naše Chuchelna 241 

Lukáš Prskavec TJ Sokol Chuchelna 202 
Martin Pitl TJ Sokol Chuchelna 171 

Michal Prousek TJ Sokol Chuchelna 206 
Tomáš Hejl TJ Sokol Chuchelna 176 

Jaroslav Vocelka TJ Sokol Chuchelna 221 
Šárka Bažantová TJ Sokol Chuchelna 191 
Vladimír Tomeš TJ Sokol Chuchelna 178 

Jan Plíva TJ Sokol Chuchelna 184 
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Celkový počet hlasů pro stranu  Naše Chuchelna 3534 
Celkový počet hlasů pro TJ Sokol Chuchelna 3028 

Celkový počet voličů:  788 
Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka: 487 

Volební účast:  61,8 % 

Ještě před ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva 
obce Chuchelna se vzdal mandátu Ivo Vrabec za stranu Naše 
Chuchelna a na jeho místo tak postoupila náhradnice Bc. Eva 
Peštová. 

Na ustavujícím zasedání dne 1. listopadu 2018 byli zvoleni noví 
funkcionáři: 
dlouhodobě uvolněná starostka obce: Bc. Eva Peštová 
neuvolněný místostarosta obce: Martin Ráž 
neuvolnění členové rady: Bc. Lenka Soukupová, Ing. Tomáš Šimek, 
Petr Coufal 
Kontrolní výbor: předseda Ing. Jan Picek, členové Mgr. Michal 
Prousek, Tomáš Hejl 
Finanční výbor: předseda ing. Petr Schlesinger, členové Ivana 
Heřmanová, Martin Pitl 

Na první schůzi nově zvolené rady obce byly jmenovány 
následující komise: 
Komise pro kulturu a sport – předseda: Vít Coufal, členové: 
Veronika Hajná, Marcela Koucká, Jan Wohlmuth a Eva Prousková. 
Komise pro životní prostředí – předseda: Jaromír Coufal, členové: 
Bohumil Strnad a Miroslav Trávníček 
Komise sociální – předsedkyně: Iveta Bílková, členové: Zdeňka 
Bažantová, Martina Tomíčková, Hana Richnáková, Olga 
Guznarová, Radoslava Dostrašilová a Oldřiška Posledníková 
Komise Fondu rozvoje bydlení - předseda: Jaroslav Dostrašil, 
členové: Ilona Bažantová, Tomáš Bažant 
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Zpráva o činnosti rady obce 

Vážení čtenáři Chucheláčku, zpráva o činnosti rady obce bude 
tentokrát rozdělena na dvě části. První část obsahuje poslední jednání 
rady obce ve starém předvolebním složení – její funkční období skončilo 
až se zvolením rady nové na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva 
obce.  Druhá část pak pojednává o prvním jednání rady nové. I tak 
některá témata plynule přešla z jednoho jednání na druhé. 
Byl stanoven sazebník úhrad za poskytování informací, zveřejněn je na 
webových stránkách obce v sekci "Obecní úřad" - "GDPR". Dále rada 
obce projednávala navýšení rozpočtu příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Chuchelna. Žádost bude postoupena 
zastupitelstvu obce s kladným doporučením. Rada obce schválila 
uzavření některých smluv o zřízení věcného břemene - jde např. 
o uložení vodovodní přípojky v obecní cestě pro soukromého
stavebníka a uložení elektrického kabelu v lokalitě Slap. Obec Tatobity 
připravuje komplexní pozemkovou úpravu při hranicích katastru s naší 
obcí. Rada se dohodla, že by bylo vhodné, aby se zástupce obce 
zúčastnil jednání a měření v terénu. Na základě opakovaných jednání 
starosty se společností Katro Servis o zlepšení kvality vysílání kabelové 
televize, a to zejména bezplatných programů ČT ve vysokém rozlišení 
přišla nabídka na nákup nového zařízení. Rada obce chce zařízení 
nejprve zapůjčit na zkušební dobu, zda se osvědčí. Starosta obce 
obdržel rezignační dopis nově zvoleného zastupitele Ivo Vrabce. Na 
uvolněné místo postoupila náhradnice za stranu Naše Chuchelna 
Bc. Eva Peštová. Rada obce se seznámila s rozšířením provozování 
horolezectví na masívech Vodní brána a Krkavčí skála. Rada obce 
k tomu nemá připomínky. Rada obce schválila nákup tří nových 
počítačů pro kancelář. Oba počítače referentek již byly zastaralé 
a poruchové, nový počítač bude k dispozici i nové starostce – zde 
bude zastupitelstvu předložen návrh rozpočtové změny. Rada obce 
vzala na vědomí, že byl zprovozněn kamerový systém v centru obce. 
Kamery jsou doplněny cedulemi s upozorněním, že je prostranství 
monitorováno. Provoz byl ohlášen Policii ČR. 
Nová rada obce se sešla poprvé 20. listopadu. Nejprve projednala 
předávací protokol, ve kterém má být uvedeno vše důležité – 
rozpracované nebo objednané akce, přijímané dotace, strategické 
dokumenty, zůstatky na účtech atd. Byly nově jmenovány komise rady 
obce, jejich složení najdete v úvodním článku o výsledcích voleb. Rada 
projednávala zrealizovanou pokládku chráničky pro optický kabel 
v lokalitě "U Tří stodol", obec tak využila prováděné výkopové práce. 
Pokud jde o zkvalitnění vysílání programů ČT, zapůjčené zařízení se 
osvědčilo a rada obce v souvislosti s nákupem zařízení doporučuje 
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zastupitelstvu schválit rozpočtovou změnu. Více podrobností se dozvíte 
v článku Ing. Šimka "Kabelová televize – informace o stavu 
a problémech". Byla projednána další věcná břemena na uložení 
elektrických kabelů v pozemcích obce. Rada obce se seznámila 
s dokumentací pro územní řízení na výstavbu chodníku Semily – 
Chuchelna včetně několika úskalí, která je nutno vyřešit.  Rada obce se 
vyjádřila k plánované novostavbě rodinného domu v lokalitě "Dolení 
konec", a to včetně uzavření smluv o věcných břemenech na uložení 
přípojek. Byl stanoven plán inventur. Starostka radu informovala, že 
uzavřela smlouvu o zimní údržbě pozemních komunikací s jedním 
dodavatelem, a další hodlá ještě uzavřít. Vše by mělo zůstat jako 
v loňské sezóně, pokud si budou chtít občané vyznačit komunikace 
tyčemi, měly by stát cca 1 metr od krajnice. Zástupce Ferraty Vodní 
brána požádal o finanční příspěvek na rozšíření lezeckých cest. Rada 
obce s tím souhlasí, je však nutno, aby si žadatel podal řádnou žádost 
na rok 2019, pak bude příspěvek zařazen do rozpočtu obce. Rada 
obce projednávala žádost bývalých nájemců koupaliště o finanční 
úhradu za některé provedené práce – údržby, opravy a sekání. Uznala 
jen malou část těchto požadavků a souhlasí s tím, aby byl proveden 
vzájemný zápočet pohledávek, jelikož nájemci se ještě zcela nezhostili 
svých závazků. Rada obce obdržela informaci, že bylo vydáno stavební 
povolení na výstavu čistíren odpadních vod u bytového domu čp. 41 
a u budovy školy. Obě tyto akce budou zařazeny do návrhu rozpočtu 
na rok 2019. Na základě stížností některých obyvatel v lokalitě Slap a 
Hromovka byla na nová světla instalována stínítka a světla byla 
pootočena tak, aby obyvatele neobtěžovala. Toto řešení bylo 
projednáváno na zastupitelstvu již na jaře tohoto roku, nyní dochází 
k jeho realizaci. Rada vyslovila souhlas s navrácením kauce firmě Kollert 
– Elektro, která byla obci na jaře poukázána jako záruka uvedení cest
na Komárově do náležitého stavu po uložení zemního elektrického 
vedení. Rada projednala řešení reklamace rekonstrukce pomníku 
u sokolovny, protože kamenické práce nejsou provedeny v souladu se 
zadáním. Také bylo rozhodnuto oplocení nadále nezamykat, aby 
občané mohli rozsvěcet svíčky, případně klást květiny na toto pietní 
místo. Na závěr rada obce přijala informaci o snížení počtu kuchařek 
vzhledem ke snížení rozpočtu na mzdy, které dostává škola ze státního 
rozpočtu. Vážení čtenáři, tolik stručně k práci rady obce, více se určitě 
budete moci dozvědět na veřejném zasedání zastupitelstva. Pozvánku 
naleznete na dalších stranách našeho zpravodaje. 
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Poděkování voličům TJ Sokol Chuchelna 

   Děkuji velice všem voličům, kteří ve volbách podpořili svými hlasy 
kandidáty TJ Sokol Chuchelna. Volili jste dobrý tým.  Volili jste odborníky, 
kteří vědí, co naše obec potřebuje. Letos jsme ve volbách nevyhráli, ale mít 
čtyři volební období za sebou pokaždé sedm až osm zastupitelů, je 
samozřejmě veliký úspěch. Velmi si vážíme Vaší trvalé podpory, díky které 
jsme nemuseli vytvářet žádné předvolební „koalice“, ani se každé čtyři roky 
jinak účelově přeskupovat. 

   Náš volební program byl jasný, srozumitelný, založený na reálných 
potřebách obce, bez náznaku populismu nebo manipulací s informacemi. 

   Ano, ve volbách nám chyběly hlasy, díky nimž bychom získali o jeden 
mandát víc a mohli tak obec dál vést. To ale neznamená, že bychom se 
vzdali svých plánů, které chceme v obci realizovat. Budeme to mít těžší, ale 
sokolové jsou zvyklí překážky překonávat! Našich sedm zastupitelů bude 
pro Chuchelnu pracovat tak, jak jsme vždy činili, tedy svědomitě 
a zodpovědně. 

   Bylo by velmi neefektivní, neekonomické i nerozumné, kdyby nové vedení 
obce nepokračovalo v práci, kterou jsme začali. Projektů a staveb je 
připraveno tolik, že náš volební program bude z velké části splněn. Některé 
projekty jsou přímo naservírované a mohou být okamžitě realizovány. 

   Já za sebe děkuji, že jsem mohl být po celých dlouhých osm let starostou 
obce. Díky této funkci jsem si řadu věcí souvisejících s chodem Chuchelny 
připomněl a nové si uvědomil. V naší obci žijí aktivní a kreativní lidé, fungují 
spolky. Chuchelna je zcela výjimečná mezi obcemi v širokém okolí. A to 
právě svými aktivitami, vším, co zde v obci máme, tím, co všechno 
provozujeme. Která obec může říct, že má současně vše, co máme my: 
Naplněnou základní školu i školku, krásnou sokolovnu s téměř 
každodenním využitím, fungující prodejnu potravin, obecní kapli, moderní 
výstavbu i malebná roubená stavení, horu Kozákov, na kterou se k nám 
sjíždějí návštěvníci z celé zeměkoule. Máme koupaliště i lyžařský areál… 
Starat se o to všechno je samozřejmě hodně náročné, ale přesto nás těší, 
že můžeme pokračovat v započaté práci našich činorodých předků.  

   Ještě jednou děkuji a přeji Vám všechno dobré. 

Ing. Tomáš Šimek 
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Veřejné zasedání zastupitelstva 
 obce Chuchelna 

se uskuteční 

ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 19,30 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 

Program: 
1) zpráva o činnosti rady obce
2) zpráva o hospodaření obce do 30. 11. 2018
3) rozpočtové opatření č. 3/2018
4) rozpočtové provizorium
5) rozpočtový výhled
6) zprávy výborů – finančního a kontrolního
7) žádosti ředitele školy o čerpání fondů

a navýšení rozpočtu 2018 školy
8) kabelová televize
9) různé
10) diskuse
11) usnesení, závěr

Občerstvení zajištěno, dopravu z Komárova a Lhoty 
organizujeme osobními auty od 19,10 hodin – čekejte 
u autobusových zastávek 

Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany 
***************************************************** 
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UPOZORNĚNÍ 

Všechna sběrná místa s tříděným odpadem jsou 
monitorována. 

Do přistavěných klecí patří pouze tříděný odpad 
v pytlích, které bezplatně získáte na Obecním úřadě. 

Prosíme občany, aby směsný komunální odpad 
z domácností vhazovali do svých popelnic nebo si 
zakoupili na OÚ pytle k tomu určené.  
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ŽIVOTNÍ JUBILEA V ZÁŘÍ, ŘÍJNU A LISTOPADU 2018 

96 let Lidmila Machačná 
87 let Jiřina Hošková 
84 let Liboslav Bursa 

Karel Pluhař 
83 let Maruška Maturová 
82 let Marie Tůmová 

Mária Hůlková 
80 let František Nosek 
75 let Světlana Javůrková 

Jaruška Pokorná 
Ing. Jana Pospíšilová 

70 let Marie Hloušková 
65 let Anna Krunčíková 

Bohumil Strnad 
60 let Milan Masničák 

55 let Miroslav Bílek 
Jindra Fleknová 
Karel Müller 

50 let Iveta Hodermarská 
Vladimír Medek 
Iveta Němcová 
Dana Koublová  
Eva Musilová  

Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí 



NARODILI SE: 

Barbora Zelenková 
Richard Šindelář 

Novorozeňátk

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:

Anna Antonyová a Tomáš Hypšman
Veronika
Zuzana
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Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života!

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI: 

Anna Antonyová a Tomáš Hypšman
Veronika Liebigová a Martin Brádle
Zuzana Šašková a Michal Strnad

Novomanželům přejeme radostný,
spokojený a dlouhý společný život!

přejeme dobrý start do života! 

Anna Antonyová a Tomáš Hypšman 
Liebigová a Martin Brádle 

a Michal Strnad 

Novomanželům přejeme radostný, 
spokojený a dlouhý společný život! 
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Bilance období od listopadu 2014 do října 2018 

   Vážení spoluobčané, protože se uzavřelo další volební období, 
předkládám Vám jeho bilanci a volně tak navazuji na můj článek 
v Chucheláčku č. 3/2014. Tato bilance nebude tak podrobná ani důsledně 
chronologická. 
   V období od listopadu 2014 do října 2018 se v naší obci událo mnohé. 
   V listopadu 2014 byla dokončena stavba, která přecházela z minulého 
období – vodovod a pozemní komunikace v Palučinách. Taktéž ještě 
v listopadu toho roku byla dokončena renovace plochy před obecním 
úřadem, vyřešeno odvodnění a položen asfaltový povrch. Také byla 
ze sochařského ateliéru vrácena zrenovovaná barokní socha Kalvárie. 
V prosinci začala též další část rekonstrukce břehů Chuchelského potoka. 
Byla to akce státního podniku Lesy ČR, ale vyvolaná přímým požadavkem 
Obce Chuchelna. Instalací jedněch nových automatizovaných vrat 
pokračovala rekonstrukce hasičských garáží. 
   V roce 2015 probíhaly práce na Územní studii pro lokalitu pod Kamínkou. 
Byla dokončena výstavba opěrných břehů Chuchelského potoka. Lokálními 
záplatami byla vyspravena celá horní polovina pozemní komunikace 
Hromovka, která od té doby byla v celé své délce bez významnějších děr 
a připravena k položení vrchních vrstev. Lokálně vyspraven byl taktéž 600 
metrů dlouhý úsek pozemní komunikace z Komárova do Vrší. V několika 
úsecích tam byly položeny betonové příkopové žlaby. Byla provedena 
výměna všech oken obecního bytového domu. V roce 2015 se naše obec 
poprvé zúčastnila soutěže „Vesnice roku“ a v jejím krajském kole obdržela 
ocenění „Za rozvoj venkova“ spojené s finanční dotací 150 tisíc Kč. V tom 
roce taktéž předčasně ukončil činnost nájemce koupaliště, který ho měl 
v nájmu od roku 2007. V závěru roku 2015 byly zakoupeny pozemky 
v lyžařském areálu na Kozákově. 
    V roce 2016 byl položen asfaltový beton v celé šíři na 700 metrů dlouhém 
úseku pozemní komunikace Hromovka a také na 430 metrů dlouhém úseku 
pozemní komunikace na Bačově k Vrbičkám. Využili jsme možnosti získat 
levně drť frézovanou z krajské silnice vedoucí z Lestkova až do Dolení Lhoty. 
Touto drtí bylo vyspraveno několik pozemních komunikací v naší obci, 
zejména 770 metrů dlouhý úsek „zadní cesty Bačovem“. Před školou byly 
dostavěny chybějící části oplocení, rozbourány staré a postaveny nové 
opěrné zdi. Vše ve stylové kombinaci kamene a kovu, také chodník uvnitř 
zahrady byl posunut do ideálního prostoru. Do školy byl nainstalován 
zabezpečovací systém s dohledovou kamerou. V nebezpečné zatáčce 
u Bečkových byl vybudován důležitý úsek chodníku s opěrnou zdí. V létě 
toho roku byl zrenovován nádherný centrální kříž na lhotském hřbitově. 
V roce 2016 se naše obec podruhé zúčastnila soutěže „Vesnice roku“. Opět 
uspěla a obdržela „Cenu naděje pro živý venkov“. Tentokrát bez finančního 
ohodnocení, zato s postupem do celostátního kola. V celostátním srovnání 
jsme již úspěšní nebyli. V červnu toho roku proběhlo slavnostní otevření 
první skupiny geologických zastavení Mikroregionu Kozákov. 
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   V roce 2016 pokračovala rekonstrukce hasičských garáží, hlavní práce byly 
dokončeny začátkem zimy. Byla také zakoupena hasičská automobilová 
cisterna LIAZ / KAROSA K-25L 101. Nejednalo se sice o nový kus, 
ale automobil byl v zachovalém a udržovaném stavu.  
   Před letní sezónou v roce 2016 musela obec také vyřešit, jakým způsobem 
dále provozovat koupaliště. Byl zvolen model odděleného provozu, tedy 
takového, kdy za provoz bazénů a údržbu areálu nese zodpovědnost obec 
a nájemce zodpovídá pouze za provoz kiosku, výběr vstupného a úklid 
areálu. Tento model se ukázal jako zcela správný. Voda v bazénech byla od 
roku 2016 nádherně průzračná, hygienicky vyhovující a všemi návštěvníky 
chválená. Nájemce kiosku měl zase volné ruce k poskytování svých služeb. 
Řádný provoz bazénů s sebou pochopitelně nese velké náklady, které by 
nájemce nikdy nebyl schopen hradit. O to se musí vždy postarat obec. Obec 
bude také vždy provoz bazénů dotovat, ale určitá část peněz se jí musí 
vracet formou nájemného z kiosku a samozřejmě ze vstupného. Na údržbu 
travnatých ploch byl zakoupen zahradní malotraktor. 
   V létě toho roku také začala stavba Libereckého kraje – rekonstrukce 
silnice III/2923 z křižovatky U Sůvů do Klinkovic. Tato nepovedená 
rekonstrukce stále není dokončena a do naší obce vnesla tak velký chaos, 
že se z něho budeme vzpamatovávat ještě hodně dlouho. Velmi jsme se 
snažili, aby rekonstrukce silnice byla dokončena včas, ale postupně se 
zjišťovalo, kolik věcí bylo na stavbě uděláno špatně a kolika majitelům 
přilehlých nemovitostí způsobila rekonstrukce problémy. Stavba přišla 
o stavební povolení a bylo nutné vypracovat novou projektovou 
dokumentaci, která zohlední všechny požadavky majitelů přilehlých 
nemovitostí. Když bylo jisté, že rekonstrukce nebude pokračovat 
v dohledné době, zajistili jsme alespoň obnovení provozu pravidelné 
linkové autobusové dopravy. Tato nepovedená rekonstrukce mně osobně 
připravila spoustu těžkých chvil, protože jsem se na stavbě vyskytoval 
takřka denně. Samozřejmě, nemusel jsem tam chodit skoro vůbec, protože 
to není stavba Obce Chuchelna. Jenže starosta obce musí bránit občany 
a na této stavbě se chvílemi děly věci stěží pochopitelné. Nemohl jsem 
klidně sedět v kanceláři na OÚ, když potřebovali pomoct občané 
Chuchelny, ale nejenom oni, řešil jsem problémy i obyvatel Klinkovic, tedy 
občanů Semil, kteří mě kontaktovali naprosto automaticky. V konečném 
důsledku mě tato moje angažovanost výrazně poškodila, protože se 
některým lidem těžko vysvětluje, že za nepovedenou stavbu Libereckého 
kraje nenesu zodpovědnost, když jsem tam byl viděn téměř denně. 
   Na podzim toho roku, po zjištění, že obdržíme dotaci, byly ještě položeny 
dvě vrstvy asfaltového betonu na prvním úseku pozemní komunikace 
z Komárova do Vrší v celkové délce 333 metrů. Materiálem vyfrézovaným 
při rekonstrukci silnice III/2923 byl opraven 310 metrů dlouhý úsek 
pozemní komunikace na Slapě u č. p. 174. Na Komárově byla zahájena 
stavba nového vodojemu. Jednalo se o akci VHS Turnov, ovšem plně 
iniciovanou Obcí Chuchelna. Obec obdržela darem od Policie ČR dva 
vyřazené sněžné skútry. 
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   Na jaře roku 2017 byl dokončen nový vodojem na Komárově. Dvě nádrže, 
každá s objemem 15m3, tak zajistí plynulé zásobování Komárova pitnou 
vodou gravitačním způsobem. Na Lhotě byla dokončena renovace pomníku 
obětem 1. světové války. V létě toho roku začaly práce na rekonstrukci 
veřejného osvětlení v celé dolní části naší obce. Práce dále pokračovaly 
od jara v roce 2018. Postupně byla demontována všechna svítidla se 
starými sodíkovými výbojkami a instalováno bylo přibližně 220 moderních 
svítidel LED. Tato akce stále není ukončena. Zbývá instalovat ještě několik 
svítidel, ale hlavně, celé nové veřejné osvětlení musí být řádně seřízeno 
a musí být vyřešeny problémy s velkou intenzitou osvětlení v několika 
lokalitách. Na podzim toho roku byly položeny vrchní vrstvy asfaltového 
betonu na posledním úseku pozemní komunikace Hromovka dlouhém 
580 metrů. Vrchní vrstvou z asfaltového betonu byla také uzavřena 
pozemní komunikace na Slapě od křižovatky směrem k vysílači v úseku 
dlouhém 185 metrů. U obecního bytu na Bačově byla instalována 
velkokapacitní jímka na splaškové odpadní vody. 
   Objekt prodejny potravin na hřišti byl v posledních letech využíván velmi 
omezeně a od spuštění elektronické evidence tržeb již vůbec. To se změnilo 
na podzim roku 2017, kdy o prodejnu projevil zájem nový nájemce. 
Prodejna byla částečně zrekonstruována a otevřena s prodejní plochou 
99 m2, tedy stejnou, jakou měla v dobách své největší slávy. V tomto směru 
jde naše obec zcela proti trendu doby, kdy jsou na vesnicích po celé 
republice naopak prodejny ve velkém množství zavírány. Prodejna 
na vesnici není jen prodejní a nákupní prostor, je to také místo 
každodenního setkávání obyvatel. Přejme nájemci, aby ho nadšení 
neopustilo a podpořme ho našimi častými nákupy. 
   Abychom pomohli občanům zvládnout obtíže, které jsou postupně 
přinášeny změnami v systému pozemního i satelitního televizního vysílání, 
byl v prosinci 2017 proveden nákladný upgrade naší kabelové televize. 
Zavedení nového systému vysílání se neobešlo bez potíží. Výsledkem je ale 
stav, kdy velké množství programů mohou uživatelé sledovat bez ohledu 
na to, zda vlastní televizní přijímač SD nebo HD, s normou DVB-T nebo DVB-
T2 a nemusí v dohledné budoucnosti řešit žádné technické problémy 
individuálně. Jsme také připraveni distribuovat programy získané 
z televizního IP vysílání. 
   První stavbou roku 2018 byla čtyři roky připravovaná „Kanalizace 
a komunikace u č. p. 113“. Jedná se o novou kvalitní pozemní komunikaci 
v délce 150 metrů s odvodněním a jednotnou kanalizací. Pod Komárovem 
nedaleko č. p. 1 byl z kameniva vybudován chybějící úsek pozemní 
komunikace v délce 110 metrů. Taktéž na Bačově u č. p. 41 byl z kameniva 
vybudován 70 metrů dlouhý úsek chybějící pozemní komunikace. Byl 
zhotoven kvalitní asfaltový povrch pozemní komunikace z Komárova 
nad Rokliště v úseku dlouhém 615 metrů. Celoplošně bylo též opraveno 
9 separátních úseků pozemní komunikace pod lyžařským areálem v celkové 
délce 844 metrů. Tato pozemní komunikace vedoucí z Komárova až k silnici 
na Záhoří dlouhá 1,5 km je tak zcela bez děr. 
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   Neopomněli jsme ani další drobnou památku, byla zrenovována Boží 
muka Matička. V úplném závěru bilancovaného období byla ještě 
dokončena renovace pomníku obětem světových válek v Chuchelně. 
V neděli 28. října 2018 u tohoto pomníku proběhla důstojná oslava stého 
výročí vyhlášení Československé republiky za účasti občanů místních 
i přespolních, zástupců všech našich spolků, zástupců školy a školky, všech 
zastupitelů za TJ Sokol a jedné zastupitelky za Naši Chuchelnu. Všichni tito 
účastníci pak nedaleko pomníku společně vysadili pamětní „Lípu 
republiky“. 
   Po celé uplynulé volební období jsme se opět snažili dávat do pořádku 
majetkoprávní vztahy k pozemkům pod veřejně přístupnými 
komunikacemi. V této činnosti jsme byli úspěšní. Získali jsme velké 
množství pozemků od soukromých majitelů, od státního podniku Lesy ČR, 
Libereckého kraje a hlavně od státu. V roce 2017 nám po mnohaletých 
dohadech stát převedl zcela zdarma pozemky o celkové rozloze 
přes 5 hektarů, a to včetně pozemků, které byly cestami dříve, nyní už 
nejsou, ale tvoří většinou pouze jedinou možnost přístupu na pozemky, 
jež zůstaly uprostřed rozsáhlých ploch. Možná mnohému čtenáři 
nepřipadne nijak důležité, majetkoprávní vztahy k pozemkům řešit, 
ale pro další rozvoj obce je to naprosto klíčové! Jenom si vzpomeňte, kolik 
staveb nemůže být v naší obci uskutečněno proto, že nějaký kousek 
pozemku patří majiteli, který dělá obci problémy! 
   Zde je také vhodné zmínit, že ještě v říjnu roku 2018 obec zakoupila 
od soukromých majitelů a ZD Kozákov významné díly dvou pozemků 
pod Kamínkou a u Tří stodol, které jsou nutné pro výstavbu pozemní 
komunikace a inženýrských sítí v této lokalitě. Taktéž ještě v říjnu obec 
zakoupila od soukromého majitele pozemek v centru obce – louku vedle 
sokolovny a pozemek s břízkami pod hřbitovem. Je předjednán i dar dalších 
pozemků, avšak zde je třeba ještě vyhotovit geometrické plány. 
  Jak jste si mohli přečíst, za celé bilancované období bylo opraveno velké 
množství pozemních komunikací. K tomu musím dodat, že opravy 
po malých úsecích nejsou výhodné z mnoha důvodů, ale hodně nás k tomu 
nutil systém rozdělování dotací. A v zisku dotací na opravy jsme úspěšní 
byli!  
   Za celé bilancované období v obci přibyly také nové kontejnery na tříděný 
odpad, vývěsní tabule, lavičky, dopravní zrcadla a dopravní značky. 
   Důslední jsme byli též v administrativní činnosti. Vytvořili jsme velké 
množství vzorových smluv a jiných dokumentů, které se budou dál používat 
bez nutnosti velkých úprav. Aktualizovali jsme a realitě přiblížili Plán obnovy 
venkova. Hodně práce nám dal Plán rozvoje sportu. Oba to jsou strategické 
dokumenty nutné k žádostem o dotace. Vytvořili jsme podrobná Pravidla 
zimní údržby pozemních komunikací a chodníků, jež jsou přílohou smluv 
pro zajištění zimní údržby. 
   Zavedli jsme systém pro otevřená a férová výběrová řízení pro velké, ale 
i menší zakázky. Díky tomu byl o práci pro obec mezi firmami a živnostníky 
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vždy zájem. Poptávky a následně i smlouvy jsme zveřejňovali na internetu. 
Otevřená výběrová řízení jsme zavedli taktéž pro obsazení pracovních pozic 
u obce. 
   Po celou dobu jsme podporovali všechny spolky i aktivní jednotlivce. 
V souladu s právními předpisy jsme zavedli nový systém pro podávání 
žádostí o finanční dotaci z rozpočtu obce. Nikdy nebyl důvod požadovanou 
dotaci krátit, protože naše spolky jsou aktivní a obec si jejich činností vždy 
vážila. Tento systém je naprosto transparentní. Smlouvy o poskytnutí 
dotace nad 50 tisíc Kč byly taktéž zveřejňovány na internetu. 
   Podporovali jsme také všechny společenské, kulturní a sportovní akce 
v naší obci. Zaštiťovali jsme a organizovali Chuchelskou pouť. Máme radost, 
že už i Velikonoční koncert v kapli se stal tradicí. Je to akce rozsahem 
komorní, ale vždy nádherná. 
   Ještě nesmím zapomenout, že na konci října 2018 byl v centru naší obce 
spuštěn nový bezpečnostní kamerový systém se záznamem. A pak už nastal 
proces předávání obce novému vedení… 

Ing. Tomáš Šimek 

 

Stav financí, rozpracovanost a projekty, které je nutno dokončit 

   Vážení spoluobčané, naši obec předáváme novému vedení, 
proto považuji za žádoucí, podat Vám následující informace. 
   Obec Chuchelna je ve výborné finanční kondici. Na účtech a v hotovosti 
máme velké zůstatky, ke dni ustavujícího zasedání zastupitelstva se jednalo 
o přibližně 6,4 milionu Kč. Splácíme sice úvěr, ze kterého zbývá doplatit 
přibližně 3,5 milionu Kč, ale i kdybychom úvěr doplatili, stále nám na účtech 
zůstává přibližně 2,9 milionu Kč a to ještě do konce roku nějaké daňové 
příjmy očekáváme. Stejně tak nás čekají i výdaje plynoucí z uzavřených 
smluvních vztahů. O tom, že úvěr nebudeme mimořádně splácet, rozhodlo 
zastupitelstvo obce na svém posledním zářijovém zasedání, což bylo 
rozhodnutí správné. Úvěr byl sjednán za, pro obec, velmi dobrých 
podmínek a představuje rezervu například pro případ akutní potřeby 
vlastních zdrojů v případě zisku větší dotace, ale lze a bude použit i jinak. 
   Zcela záměrně jsme takto velkou rezervu vytvořili, protože nás 
v následujících letech čekají velké a nákladné akce. Seznámím Vás s těmi 
největšími z nich: 
• Věřím, že bude realizován Bezpečný chodník z Chuchelny do Semil - velká 
stavba - 1600 metrů chodníku s přibližně polovinou na chuchelské straně. 
Projekt chystáme již druhým rokem s Městem Semily a k jeho dokončení 
jsme se i smluvně zavázali. Na projektové dokumentaci, která je aktuálně 
v provedení DUR, pracuje firma NE2D Projekt s.r.o. Stavba bude velmi 
náročná zejména na chuchelské straně, kde bude muset být kromě 
odvodnění vybudováno i odkanalizování přilehlých nemovitostí, 
v některých částech bude překládán vodovod a samozřejmě, když bude 
rozkopán takový dlouhý úsek podél silnice, budou pod chodník položeny 
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i datové kabely. Bylo by také velmi vhodné, dát v celém úseku do země 
i kabely nízkého napětí a veřejného osvětlení, ale na straně 
ČEZ Distribuce, a. s. není ochota k odstranění betonových sloupů a vedení 
vrchního. 
• Další velmi důležitá část chodníku, která musí být co nejdříve postavena 
je podél silnice z křižovatky U Sůvů kolem školy až do zatáčky u zahrady 
mateřské školy, tedy v úseku, kde jsou již položeny chodníkové obruby. 
Na projektové dokumentaci pracuje firma PVK Projekt s.r.o. Stavba musí 
být zkoordinována s nepovedenou a zastavenou stavbou Libereckého kraje 
- rekonstrukcí silnice III/2923. Ta, jak víte, již má stavební povolení, ale 
původní dodavatel odmítl stavět za ceny vysoutěžené v roce 2016, čili, 
soutěžit se bude znovu. Chodník nemá v podstatě smysl stavět dříve, než 
bude jisté skutečné provedení silnice III/2923. Mohlo by se totiž stát, 
že v předstihu vybudovaný chodník bychom museli předělávat. Přesně to 
se stalo s úsekem chodníku před školou, který musel být celý zvednut o 17 
cm kvůli zvýšené niveletě vozovky. 
• Další stavbou, která bude realizována, je pozemní komunikace 
a inženýrské sítě do lokality nad Třemi stodolami. Na tuto stavbu se těší 
kromě stávajících obyvatel této lokality taktéž majitelé stavebních pozemků 
pod Kamínkou. Podotýkám, že ještě na konci mého funkčního období se 
podařil uskutečnit převod částí dvou pozemků z majetku soukromých 
vlastníků do majetku obce, což umožní projekt posunout do další fáze. 
Na projektu pracuje taktéž firma PVK Projekt s.r.o. 
• Další připravovaná stavba v té lokalitě je propojka pozemní komunikace 
od Tří stodol k sídlišti. V celém úseku bude též položen nový vodovod 
a dešťová kanalizace. Akci podporují též Severočeské vodovody 
a kanalizace, protože vyřeší řadu problémů, které způsobuje starý 
vodovodní řad v soukromých zahradách. Nová dešťová kanalizace potěší 
rybáře, protože do rybníka Rosnička již nebude při velkých deštích natékat 
špinavá voda od sídliště. Na projektu pracuje firma PVK Projekt s.r.o. 
• Firma ČEZ Distribuce, a.s. připravuje pro lokalitu Bahýnka a Horní konec 
velkou akci - kabelizaci vrchního vedení NN i VN a umístění těchto kabelů 
do země. Plánovaná akce má stát přibližně 9 milionů Kč, které bude plně 
hradit ČEZ Distribuce a. s. Ano, obci by se více hodilo, kdyby mohlo být 
do země uloženo kabelové vedení pod chodník do Semil, ale ČEZ je 
rozhodnut investovat právě na Bahýnku a Horním konci. Na tuto stavbu 
musí obec navázat přebudováním prostorů a nástupních ostrůvků 
u zastávek na Bahýnku a Horním konci. Ty měly být již dávno hotovy, 
ale když jsme se dozvěděli, že prostory kolem obou zastávek budou 
kvůli akci ČEZu rozkopány, výstavbu nástupních ostrůvků obou těchto 
zastávek jsme odložili. 
• Další stavbou bude, doufám, pozemní komunikace na Kopeček až 
k č. p. 16. Akci pro nás připravuje projektant Ing. Roman Balatka Maršík. 
Proběhlo již velmi důkladné zaměření všech dotčených pozemků i zaměření 



18 
 

terénu. I tato stavba je úzce spojena s výše uvedenou akcí ČEZu a bude 
muset být realizována v těsné součinnosti. 
• Dva menší, ale důležité, jsou projekty pro čistírny odpadních vod u školy 
a u obecního bytového domu. Obě čistírny jsou velmi potřebné, což bylo 
vidět zejména v letošním roce, kdy potokem chvílemi netekla téměř žádná 
čistá voda, ale jen jakási divná tekutina. Na obě stavby již bylo vydáno 
stavební povolení. Stavět by bylo ideální o letních prázdninách v roce 2019. 
• Z rozdělaných akcí je nutno dokončit rekonstrukci veřejného osvětlení. 
Požádal jsem Ministerstvo průmyslu a obchodu o posunutí termínu 
dokončení o jeden rok do 31. 8. 2019 kvůli umístění zbývajících tří sloupů 
na Horním konci. Opravdu pouze tří, ale problém je v tom, že všechny tři 
mají být umístěny v blízkosti zdrojů pitné vody. To je velmi citlivá věc, 
ale vyřešit se musí, jinak přicházíme o celou dotaci přibližně 1,5 mil Kč. Je 
nutno pohlídat dodržení posunutého termínu. V bídném stavu máme též 
všechny rozvaděče pro veřejné osvětlení, což se také podílí na občasném 
vypadávání světel. Nové veřejné osvětlení musí být samozřejmě seřízeno, 
v určitých lokalitách snížena jeho intenzita, naklopena nebo zastíněna 
jednotlivá svítidla. O tom všichni víme. Musím na tomto místě zmínit 
chuchelského občana, odborníka, který pro nás vyhotovil pasport 
veřejného osvětlení, zkontaktoval nás s firmou, která pro nás vypracovala 
technickou dokumentaci, s touto dokumentací i pomáhal, pomáhal taktéž 
s výběrem dodavatele a především naši obec při rekonstrukci veřejného 
osvětlení zastupoval jako technický dozor. Bohužel, v průběhu roku 2018 
jeho aktivita opadala až téměř k nečinnosti. Protože se snažím na lidech 
vždy vidět ty pozitivní vlastnosti, stále věřím, že jeho nečinnost v době, kdy 
měly být řešeny problémy s nadměrnou intenzitou osvětlení, nebyla 
součástí nějaké zdržovací taktiky před volbami do obecního zastupitelstva. 
Vyjadřuji zde naději, že ve svěřené funkci technického dozoru dostojí svým 
závazkům a zasadí se o to, aby bylo celé nové veřejné osvětlení řádně 
seřízeno a v určitých lokalitách byly vyřešeny problémy s jeho velkou 
intenzitou, o což byl opakovaně žádán. Přeji mu, aby k tomu měl dostatek 
energie. 
• Další důležitá stavba, jejíž neprovedení trápí mnoho obyvatel, je pozemní 
komunikace, dešťová kanalizace a posílení vodovodního řadu na Komárově 
k roubenkám. To je problém, který se táhne skoro od začátku tisíciletí a ani 
mně se ho nepodařilo vyřešit, tedy přesvědčit jednoho majitele dvou 
dotčených pozemků, aby dal souhlas ke stavbě. Na tuto stavbu je 
připravena aktualizovaná projektová dokumentace. Na realizaci akce bylo 
každý rok pamatováno přibližně třemi miliony Kč v rozpočtu. Projekt, který 
již obsahuje i část vodovodu z Komárova směrem k Bačovu, několikrát 
přepracoval Ing. Jaroslav Vávra. 
• Řadu projektů máme připravených také s Vodohospodářským sdružením 
Turnov (VHS). Musíme využít našeho členství ve VHS a projekty zrealizovat. 
Tak, jako se ve spolupráci s VHS povedl vloni postavit nový vodojem 
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na Komárově a před čtyřmi lety nový vodovod a pozemní komunikace 
v Palučinách. 
Z akcí, na které ve spolupráci s VHS připravujeme, nebo na které jsou již 
hotové projektové dokumentace, uvádím: 
   - Propojení vodovodu od hřiště ke koupališti. Projektovou dokumentaci 
vyhotovila firma LK Projekt s.r.o. Stavba již má stavební povolení. Mohlo by 
se ihned stavět, ale problémem je velmi vysoká cena. Obec se k tomu 
ovšem nějak vstřícně postavit musí, protože pod sídlištěm nám stále 
zůstávají tři domy bez zdroje kvalitní pitné vody. 
   - Oddělení splaškové a dešťové kanalizace na sídlišti, s přeložkou 
vodovodu a jeho zokruhováním, výměnou sloupů VO, položením datových 
sítí a novým povrchem pozemní komunikace kolem celého sídliště. To bude 
velká stavba. Projektová dokumentace, na níž pracuje firma LK Projekt 
s.r.o., je v pokročilém stadiu a musí se pohlídat každý detail. Bude se jednat 
o velký zásah v nejhustěji obydlené části, navíc, projekt musí být 
zkoordinován se čtyřmi dalšími. 
   - Pokračování splaškové a dešťové kanalizace od sídliště na Slap, taktéž 
s novým povrchem pozemní komunikace. Tento projekt Ing. Jaroslava 
Vávry byl připraven již od roku 2013, ale opět kvůli nesouhlasu majitele 
jednoho z pozemků nemohl být realizován. 
   - Rekonstrukce starého vodojemu v Chuchelně, která opět narazila 
na nesouhlas majitele pozemků. 
• Poslední větší rozpracovaná věc, kterou je nutno úspěšně dokončit, je 
pořízení změny č. 1 Územního plánu Chuchelna. Zakázku provádí firma 
SURPMO a. s. Je potřeba důsledně trvat na tom, aby se do našeho 
Územního plánu dostalo 11 nových ploch určených pro výstavbu rodinných 
domů, které zodpovědně ze všech navrhovaných vybralo Zastupitelstvo 
obce Chuchelna. Připomenu podstatu problému těm, kteří si již 
nepamatují. Při schvalování našeho Územního plánu v roce 2012 jsme chtěli 
vyhovět a vyhověli téměř všem zájemcům, kteří požadovali zakreslení svých 
potenciálně stavebních pozemků do tohoto plánu. Tato dobrá vůle 
zastupitelů se nyní projevuje v údajné zákonné nemožnosti přidat stavební 
pozemky další. Tady je opravdu nutno trvat na, v této věci, posledním 
usnesení zastupitelstva a nové, rozumně vybrané pozemky prosadit. 
   Toto byl pouze výčet toho nejzákladnějšího, co je připravené nebo 
rozpracované. S menšími akcemi Vás nechci unavovat. Je ale potřeba 
hlídat, aby naše dosud vynaložená energie a finanční prostředky obce 
nevyšly nazmar. Přeji novému vedení, aby mělo dostatek sil, všechnu tu 
připravenou práci zvládnout. 

Ing. Tomáš Šimek 
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Smutné zápisky z deníku chuchelského vojáka z počátku 1. světové války (3) 

V minulých  číslech jsme uvedli první dvě části z deníku vojáka 1. světové 
války pětadvacetiletého Josefa Vacátka z Chuchelny čp. 33. Josef Vacátko, 
který se před válkou oženil s Annou Plívovou z Chuchelny čp. 68 a který 
narukoval hned na začátku války, si do malého sešitku psal své válečné 
zážitky a pocity. Po necelých 4 měsících na srbské frontě byl jeho mladý život 
ukončen nepřátelskou kulkou. Průstřel v jeho deníku, který nosil v náprsní 
kapse, o této tragédii svědčí dosti výmluvně. Myslím, že pro čtenáře 
Chucheláčku v době kulatého výročí zakončení první světové válka a vzniku 
Československé republiky je jistě zajímavý pohled našeho rodáka, souseda 
našich pradědů, obyčejného českého člověka, který se jako rakousko-
uherský voják náhle ocitl v hrůzách 1. světové války. Člověka, jenž 
i v hrozných chvílích vzpomíná na svoji rodinu, svoji rodnou ves, která je 
kdesi daleko. Člověka, který pořád ještě doufá, že se domů vrátí, ale jemuž 
se stále více kdesi v hloubi duše začíná ozývat obava, že své blízké už nikdy 
neuvidí. V této poslední části se stále častěji loučí se svojí rodinou, přemýšlí 
o životě a smrti, o nesmyslnosti této války, kdy on, Slovan, má bojovat proti
jiným Slovanům, kteří mají právo bránit svoji vlast.  Jeho obava či předtucha 
se bohužel splnila a Josef Vacátko se domů už nikdy nevrátil. Manželce byl 
později předán kamarádem jeho prostřelený deníček, který Josef nosil pořád 
u sebe.  
Josef píše většinou správným pravopisem, často ale používá typickou 
vojenskou hantýrku, složenou z různých germanismů, takže dnes jsou 
některá slova čtenáři hůře srozumitelná (dekunky = kryty, šišardy = 
předsunutá opevnění, cuk = vlak, kvérvisita = kontrola zbraní, laufgráb = 
zákop, švarmlinie = frontová linie, hoh = hurá, aplésujeme = střídáme, 
kvéposty = střelecká stanoviště, ristung = vojenská výstroj, zvibach = tvrdý 
chleba, hauptvachta = hlídka, cuksfíra = strojvůdce, oberlajtnant = 
nadporučík, kompanie = rota, forikunk = postup k nepříteli, šturm = útok 
atd.). Minulé zápisky jsme končili 28. říjnem roku 1914. 

29. října, čtvrtek, ráno pozorujeme, že Srbové hází ruční bomby… budeme se
mít, až dostaneme se k nim blíže. Kolik nás přetrpí připravovaný všeobecný 
útok? Po kafi jdeme do rezerva. Umyji se. Je lehčeji nyní…  zdá se mi a patrně 
doufám, že budu ještě dlouho nezraněn, mám nějakou důvěru, nevím ani v co 
…
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Přišel rozkaz vypucovat mundúr a kvér, přijde p. oberlajtnant přehlížet, 
myslíme, že je to asi přehlídka vojenská před forikunkem. Začínají choditi 
s cholerínou do nemocnice. 
Na bosenských hranicích naše vojsko ustupuje, Srbové jsou již prý patnáct km 
v Bosně, je-li to pravda, neví se. S aplesunkem, který je nám stále slibován, 
myslíme, že to špatně dopadne, zkrátka jest to asi dosti povážlivé. Náš 
p. lajtnant Němec má prý stále chuť na srbské dekunky. Jenom aby se
nezklamal, Srbové stále vyčkávají, jsou si asi vědomi své síly. Jisté jest, že 
Čechům za hrdinnost je měřeno jinak a Němcům též, to ovšem žádného snad 
neškrábe … Z přehlídky vyklubalo se též rozdávání medailí I. a II. třídy. Třikrát 
„Hoh“ a bylo hotovo. 
Ještě dnes má býti šturm na Srby. Někdo tomu věří, někdo ne. Musíme to 
nechat tomu, jenž nad tím vládne, my na tom ničeho nezměníme… celý 
fasung nosí se dnes … to a smrdí hodně již … Chraň nás, kdo můžeš, my se 
nezachráníme … S Bohem všichni pro každý případ. 

Závěrečná dvoustrana deníku 
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Jdu, nebo lépe za několik hodin půjdu do seče, boje krvavého, možná, že 
zůstanu na našem dekunku mrtev, možná těžce raněn, možná též doběhnu 
dále a tam budu státi tváří v tvář nepříteli … myšlenka hrozná, zdá se, že není 
to možné, není možno uvěřit … Já tak mlád … což zažil jsem tolik, že možno 
zemřít?! … Nevím, zemřu-li … napadá mi … možná, že budu jenom raněn … a 
žena … děcko …matka … modlí se doma, … bude to co platno?! Stát 
myšlenky!! Nechci se rouhat!! Snad Bůh nedá mi zemřít! Mám … (kvůli 
průstřelu nečitelné slovo)  Jeho přírodu!! Ten … (dále nečitelné) hezký, ale 
v co doufat? Mám čemu uvěřit … Věřím a doufám, ba jsem si toho zcela jist, 
že matka má i žena moje vzpomínají, že umírati budu a oni myslet budou na 
mne a já na ně … budu-li mít tolik času … pak budu, snad zmírní mi to bolesti 
smrtelné.  Pak s Bohem otčino, ženo má i děcko moje, matko má i otče ty můj 
milý! Snad sejdeme se, cítím dosud Tvou ruku otcovsky spočívat na rameně, 
buď tak laskav, otče, promiň, prosba-li má velká … přimluv se, můžeš-li, ať 
skončí ten můj život, jak zasloužil jsem si, ….(špatně čitelné) mě nebezpečí … 
jsem dětina, viď … To jako před smrtí … nemocní mívají všelijaká přání, a já 
snad jsem nemocen, v prsou je mi tak divně … cítím, že jsem před rozhodným 
okamžikem … (další dvě slova kvůli průstřelu nečitelná)… zase doufám, 
doufám a zase doufám, nebudu již psát … jsem příliš rozrušen … Naše děla 
houkají již, důkladně připravují se na to, chtí to dříve rozbít … Mám na ně 
přece trošek svrchu … kdyby dobře stříleli, mohli Srbové býti již dávno na 
ústupu. Těch ran bylo tam až příliš mnoho, než aby mohli jim Srbové 
vzdorovat … myšlénka bleskla mi hlavou … možná dost v rozhodném 
okamžiku až nejvíce nás padne … uvidíme, že vlastní řady naše, ne ale ti …  
Nuže dostane-li moje manželka toto do ruky, ten stesk napsal jsem, měj po 
mně tuto malou památku, vzpomeň, že měl jsem Tě rád … tolik rád … jen 
snad proto je mi tak krušno, že vím, že máš mne také tolik ráda … slzím … 
není možno odolat … 
Tož s Bohem tam vy všichni, již ke mně měli jste kdy upřímnosti trošek … 
S Bohem … s Bohem. Napadá mi verš, který jsem kdysi četl: 

„Co drahých synů ztratí česká vlast, 
jimž věnec na hrob povinni jsme klást. 
Jejichžto památka nám tak drahá jest, 
jimž povinni jsme vzdáti čest. 
Jsi  tam v zemi srbské, 
spi tam sladce, synu náš, 
jak by jsi dřímal v Čechách, 
tam, kde drahé svoje máš.“ 
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Výřez z deníku - rozloučení s manželkou 

Snad padnu-li, padnu čestně, bez hříchu, bude-li to možné? Mám čekat, až 
mne kdo střelí či hrot bajonetu vrazí mi do prsou? To nemohu. Pohrdal bych 
životem, dával bych svůj život v šanc, v  sázku a já hájit ho musím. Byl mi 
darován,  
a proto musím ho chránit, jak to dokážu, nevím. Bůh mě silni. S Bohem, moji 
drazí všici. Srbové nám posílají ty veliké, tak upřímné pozdravy k nám. … Nuž 
s Bohem, s Bohem. 
30. října, pátek, do rána pršelo, ráno šli jsme do linie, šli jsme zrovna na to
nebezpečné místo, kde srbské granáty praskají. Dostal jsem z domova dopis 
ze 23., že zaslala mi balíček, ani ho tuze nečekám, kdo ví, kde zase již budu, 
budu-li zde vůbec. Též Berkman mi odpověděl, že lístek dostal. Z domova mi 
píší, že Josef Havrda je také zde u 6. setniny, to je v Dranovači, má se lépe, 
naděje na život. František Buriánek má se také lépe, adresu mi zašlou, jenom 
já učiním vždy nejhůře (nečitelné slovo). Také zde udělal se mi v levém boku 
vřed … kdyby nebylo to horší zranění, bylo by to dobré. 
(Josef Havrda padl 6. listopadu 1914 u Šabace, František Buriánek také padl. 
V Chuchelně na pomníku jsou uvedeni dva muži tohoto stejného jména 
a příjmení, jeden z nich je právě zmiňován Josefem Vacátkem). 
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Pak jsou uvedena v textu jména velitelů:  ?Komandant kaprál Kracík, 
Cukskomandant  F ? Pišl, Kompaniekomandant ? Libiš, Batalionskomand. 
major Frilauf, Regimentskomandant ? Lučovnik. 
Píši lístek mému strýci Františku Vacátkovi. 
Jsem v jižní krajině, jak toužil jsem často dostati se pod jižní nebe – a jsem 
zde. Měl jsem ovšem jiná přání, jinak prohlédnouti slunný jih, jiná místa 
a města, památky a(le) jinak bylo mi určeno. Jsem zde malý kousek od hranic, 
řeky Sávy u Podbače, malý máme jenom obzor a málo je zde vidět. (Nečitelné 
slovo)… naplavenina řeky Sávy, v té naplavenině hrabeme a kopeme jako 
krtci. Příroda ….(nečitelné – průstřel), rychle je podzim … (opět nečitelné). 
Nelze nám volně hovořiti s přírodou, nemůžeme váleti se někde na břehu řeky 
neb v lese a dívati se volně do jasné oblohy, krýti musíme se před paní smrtí. 
Létá ta paní rychle vzduchem v podobě střel ručních i strojních pušek, 
granátů, šrapnelů a není nikdo jist, že jeho zrovna mine. Přichází znenadání 
a letí zase dál, tak jak ten stroj času, nezadržitelně spěchá vpřed, vždy dál a 
dál … Tak také ta paní smrt zkosí několik a zase jinde a každého jinak … 
Kopeme a ryjeme tu srbskou zemi a synové její chrání ji. Můžeme jim to míti 
za zlé? My bráníme se jim a oni nám. Jenomže mezi námi a jimi něco stojí. 
Něco stojí, něco je, cítí to oni? Cítíme to my?  Tu moc mezi námi, co nám 
vládne? … jen horečný spěch … (nečitelný text – průstřel) …zachvacuje vždy 
víc a více, stáváme se strojem, cítím to, strojem, jímž vládne jiný, do něhož 
strojník páru pouští a stroj točí se a točí … kope … a kope a střílí. Zrak napíná 
do děr, z nichž ční jícny srbských pušek a přijde čas, že strojník můj roztočí ten 
můj stroj tak, že narazí na ocel. 
 Ta srbská půda tak voní, sladké dřevo cítím, vůně tak příjemná. Možno diviti 
se, že synové její brání drásání matky své země? 
Jak krásně musí zde býti volnému národu, těm synům přírody, když jaro 
nastává, když kvetou louky. Mám závidět jim, že krásnou mají zemi? Země 
jak panna a junáci v ní smrtí pohrdají. My též synové matky kdys slavné 
země, snad slavnější a slávou i pokrokem větší, můžeme říci, že …(kvůli 
průstřelu nečitelné)naše v popředí, že učitelkou byla synům srbským a že 
mnoho synů české země seje pokrok a razí cestu lidskosti zde – kde jest ovoce 
té práce? Kam ztratili se ti propagátoři myšlenek skvělých, velikých, kde 
o nich známky jest? Kteří že synové zvítězí? Kolik zaplatí životem hrdinnost
svou? Kdo ještě zmrví tu půdu srbskou svou krví? Tož potom voněti bude ta 
půda potem i krví zmrvená synů matek slovanských!! 
Granát srbský malý kousek vryl se do země, a druhý daleko, budeme do rána 
všichni? Bůh ví? 
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31. října. Ráno v 6 hodin bez snídaně, beze všeho fasování, málo chleba,
forikujeme vpřed, Srbové opustili dekunky, odešli jsme do jejich zadních 
dekunků, po Sávě znovu … (průstřel – nečitelné). Píši domů lístek (…?) 
poslední, Srbové jsou snad 2 000 kroků, nemám myšlének, jsem zemdlen, 
trošku jsem si zdřímnul, vidím prvého (…?) zajatého. Kanonýři staví kanón 
před naší švarmlinii. My půjdeme ještě vpřed, před námi jest ještě jedna 
švarmlinie, jest to včerejší rezerva. Jdeme rákosím a vším na švarmlinii do 
noci bez jídla, potom se zakopáváme, ale jdeme dále, to je noc. 
1. listopadu, zůstali jsem v příkopě a spíme do rána dosti klidně, ráno pro
kafe, Srbové střílí, viděl jsem dvě srbské mrtvoly, bude asi perný den. Mám 
zde (…nečitelné), při mináži fasujeme chléb a cikorát a zase jdeme, ani ne 
moc daleko. S Bohem, moji drazí!! S Bohem. Jsme blíže Šabace, máme asi 
před jeho dobýváním. Přišel rozkaz, že první batalion zůstane zde. Bude-li to 
pravda a jak dlouho, to se neví. Dnes je „Všech svatých“. Jak je to doma? 
Mnoho vesele asi ne. Myšlénky jsou stále doma. Zakopáváme se hlouběji …  
Více toho již Josef Vacátko nenapsal. Kdy přesně zemřel, se neví. Domů do 
Chuchelny se vrátil manželce Anně už jen tento jeho deník. Je v něm příběh 
jednoho z tisíců mladých hochů, kteří odpočívají daleko od domova. Je v něm 
příběh jednoho z 66 padlých Chucheláků, jejichž jména můžeme číst na 
pomníku nedaleko sokolovny. I díky nim máme již sto let svoji samostatnost. 

Dokončení z minulého čísla připravil PhDr. Jan Tomíček 
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Kabelová televize - informace o stavu a problémech 

   S kabelovou televizí (KTV) jsme měli velké problémy. A to v podstatě 
souvisle od prosince loňského roku, kdy byl proveden nákladný upgrade. 
Největší nepříjemnosti byly s rozpadajícím se obrazem programů 
ve  vysokém rozlišení - HD. Přijímací a vysílací zařízení v objektu 
pod  stožárem máme nové a moderní, ale narážíme na problémy se starými 
rozvody a zesilovači umístěnými různě po obci. K místním problémům se 
připojují i ty zvenčí, způsobené Českými Radiokomunikacemi, které mění 
různé parametry vysílání mnohdy i bez ohlášení předem a zbytečně 
přidělávají starosti pracovníkům naší servisní firmy. Jedná se 
např.  o  nehlášené odstávky, snížení vysílacího výkonu, změnu 
vyzařovacího úhlu antén na pozemních vysílačích nebo vypnutí 
HD  programů v normě DVB-T. 
   Jisté také je, že jsme si vzali poměrně velké sousto, když jsme do naší 
kabelové sítě pustili velké množství programů, mnohé i v HD rozlišení 
a  ještě k tomu nejprve zkušební, a od října letošního roku pak 
plnohodnotné vysílání v normě DVB-T2. Aktuálně máme v naší KTV 
obsazených 84 programových pozic televizních a 9 radiových. Televizních 
programů je pouze 67. Počet programových pozic 84 je daný tím, že několik 
televizních programů je v naší KTV vysíláno v obou rozlišeních (SD i HD) 
a  některé i v obou normách (DVB-T a DVB-T2). Touto technickou 
rozmanitostí vysílání jsme se snažili pomoci občanům. Ne všichni totiž mají 
ty nejmodernější televizní přijímače s normou DVB-T2, někteří ani nemají 
přijímače s rozlišením HD. 
   Vyvracím zprávy o tom, že by v srpnu přidané polské programy vytěsnily 
nějaké české. Nikoli, programových pozic máme dostatek a programy 
můžeme ještě i přidat. Víme už ale, že někdy méně znamená více - 
kdybychom bývali do naší KTV pustili méně programů, byli bychom měli 
více klidu. Technický stav se ale průběžně vylepšuje a já věřím, že v brzké 
době bude stabilní příjem všech programů v prvotřídní kvalitě možný 
ve  všech částech naší obce. 
   Prvního listopadu letošního roku bylo v naší KTV opětovně spuštěno 
vysílání programů ČT 1, ČT 2, ČT :D/art a ČT sport v HD rozlišení a staré 
normě DVB-T. Toto opatření umožňuje příjem uvedených programů 
ve  vysokém rozlišení i uživatelům, kteří nevlastní moderní televizní 
přijímače s normou DVB-T2. Jedná se o pomoc od Obce Chuchelna, nikoli 
od Českých Radiokomunikací nebo České televize. 
   Vyslechli jsme také řadu výtek, že kabelová televize na letošek zdražila 
a  od té doby nejde. Zastupitelé obce vědí, jak to se zdražením bylo, vůbec 
se netýkalo zvýšení technické kvality. Byla to nabídka od dodavatelů 
placených programů, na kterou jsme přistoupili. Shodou okolností, ty 
programy, které se nejvíc rozpadaly, jsou programy zdarma (nebo placené 
z koncesionářských poplatků). Placené programy většinu času držely. Navíc 
ještě připomínám, že měsíční účastnický poplatek je 150,- Kč a obec 
dodavatelům programů posílá za každého účastníka 166,50 Kč, tedy 
16,50 Kč obec na každou účastnickou zásuvku měsíčně doplácí. 
S přáním krásného obrazu i zvuku po celé klidné nadcházející svátky 

Ing. Tomáš Šimek 
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SOKOL LETEM PODZIMEM 

Letošní slunečný podzim musel dělat radost 
každému – to nezvykle dlouhé teplo a široká 
paleta barev, to se prostě jen tak neokouká. Ale 
teď už netrpělivě vyhlížíme zimu a těšíme se na sníh 
– tedy zejména děti a lyžaři. Nicméně ten podzimní
čas jsme netrávili pouze procházkami venku, ale 
i na několika akcích, které jsme buď pořádali, 
nebo se na nich podíleli. Jsme rádi, že se tam spolu 
s vámi potkáváme – ono totiž všechny akce 
děláme hlavně pro potěšení ostatních, to je pro 
nás tou největší radostí a odměnou. Schválně – 
kde všude jste byli s námi? 

SPOLKOVÉ POSVÍCENÍ 

V sobotu 22. 9. jsme se opět sešli s myslivci a hasiči při posvícení. Myslivci se 
postarali o skvělé zvěřinové hody – svíčková pečeně či sekaná, všechno bylo 
vynikající. My jsme se zhostili kuchyně – tedy krájení, ohřívání a vydávání jídla 
na talíře či do různých nádob strávníkům na doma. To je práce vyžadující 
dokonalé zorganizování, aby tam nebyl chaos. Kuchyň není totiž moc velká 
na ten počet lidí, hrnců, pekáčů a knedlíků ☺ Ale šlo nám to pěkně od ruky až 
do posledního kousku masa. Nicméně jsme si opět uvědomili, jak je ta 
plánovaná rekonstrukce kuchyně potřeba, a jsme rádi, že už se na tom 
v současné době pilně pracuje. Roznášky talířů a sladké občerstvení s kávou 
obstarali hasiči. Tento den je vždy příležitostí k přátelskému posezení s našimi 
sousedy a kamarády a jsme rádi, že tomu tak bylo i letos. Touto cestou tedy 
děkujeme všem spolkům za jejich čas a úsilí, které věnovali pro potěšení 
ostatních. A jsme moc rádi, že jsme si tento den užili pospolu až do pozdních 
večerních hodin. Tak zase za rok! 

KRKONOŠSKÝ VEJŠLAPNÍK 

Patnáctým ročníkem nás provázela 
slunečná obloha, čemuž 
odpovídala i hojná účast. Vycházeli 
jsme z Harrachova a cílem byla 
Medvědí Bouda ve Špindlerově 
Mlýně. Tras bylo několik o různé 
náročnosti, ale vzhledem ke 
krásnému počasí zvolila většina 
pochodníků nejdelší trasu po 
hřebenech, kde jsou ty nejkrásnější 
výhledy po celé krajině. Po loňském 
propršeném víkendu to byl vejšlap 
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za odměnu a nezbývá než si přát 
podobné počasí i do dalších 
ročníků. I když ani sníh, déšť či vichr 
z hor nás neodradí, nejdůležitější je 
být s kamarády – pak je o zábavu 
postaráno.  

HOLKY MARTINKY 

Větší holky se pod vedením Martiny Musílkové schází na cvičení každý pátek. 
Toto cvičení si občas zpestří nějakým výletem. Jako například na začátku 
října, kdy se vydaly na kolech přes Záhoří na Kozákov a Hromovkou zpět. Ano, 
opravdu vyjely ten táhlý kopec. A ano, opravdu pak sjely ten prudký kopec ☺ 
Jsou fakt dobré! 
A o podzimních prázdninách vzala Martina holky do Semil do kina, poté šly na 
pizzu a pak pěšky po tmě do sokolovny, kde přespaly. A jelikož to bylo 
koncem října, kdy se už i u nás slaví svátek Halloween, tak nechyběly masky 
a strašení. Řádit vydržely až do brzkých ranních hodin, takže ráno vypadaly 
jako strašidla už úplně všechny ☺ 
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OSLAVA 100 LET VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 

Napříč celou republikou se v neděli 28. října slavilo 100 let od vzniku 
samostatného Československého státu a Chuchelna nebyla výjimkou. Celou 
vzpomínkovou akci pořádala obec v čele s Tomášem Šimkem, který pronesl 
důstojný proslov o historii Chuchelny, o desítkách padlých mladých mužů 
v obou světových válkách (ale zejména v té první) či o úloze legionářů, 
v jejichž řadách byla velká část sokolů, při vzniku samostatného státu. 
Připomněl, jakou svobodu zažíváme, a že je potřeba si jí vážit. Po proslovu za 
zvuku státní hymny položil u pomníku věnec na památku padlých. A poté 
došlo ke slavnostnímu zasazení lípy, našeho národního symbolu – tu pomohli 
poblíž pomníku zasadit jak zástupci jednotlivých spolků, zastupitelé či vedení 
místní školy, ale také většina přítomných včetně dětí. Oslava pokračovala 
v sokolovně besedou s PhDr. Janem Tomíčkem, který velmi poutavě vyprávěl 
osobní příběhy občanů Chuchelny z období první světové války a z několika 
následujících let. Většina přítomných určitě v těchto příbězích poznala 
někoho ze svých dávných příbuzných či známých. V tomto kontextu se zdá 
těch 100 let od konce války jako pouhý mžik. Bylo to krásné a důstojné 
zavzpomínání.  

K uctění této památky jsme na sokolovně vyvěsili státní vlajku (stejně tak i 17. 
listopadu), vyzdobili sál symbolicky v barvách trikolory a k posezení podávali 
teplý lipový čaj. 
Ano, byly to pouze drobnosti, ale chtěli jsme jimi vyjádřit poděkování našim 
předkům za jejich odvahu při boji za svobodu, ve které díky nim žijeme… 

A u vzpomínání ještě chvilku zůstaneme. O zmíněné úloze sokolů při vzniku 
samostatného Československého státu bychom se totiž rádi rozepsali trochu 
více… 
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SOKOL  
 OD ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY PO SOUČASNOST 

Je nanejvýš symbolické, že si právě Česká obec sokolská připomíná 
prostřednictvím dnešního slavnostního dne jako jedna z organizací letošní 
slavné výročí.  
Masarykův citát pravící, že bez Sokola by nebylo legií a bez legií by nebylo 
Československa, všichni známe. Vzpomeňme tak dnes všech často dávno 
zapomenutých sokolských bratří, bez nichž by nemohl Masaryk svůj slavný 
citát nikdy vyslovit. 
Ano, bez těch, kteří pochodovali pod de facto sokolskými dvěma prapory, 
bychom si v letošním roce nemohli připomenout sté výročí vzniku 
Československé republiky. První z praporů pochází z roku 1902 a pro pařížský 
Sokol jej vyšila manželka pozdějšího starosty České obce sokolské Josefa 
Scheinera. V létě roku 1914 vstoupil tento prapor nesmazatelně do naší 
historie, když pod ním v Paříži pochodovali dobrovolníci první tvořící se 
jednotky budoucích československých legií – proslulé roty Nazdar. Jedná se 
tedy fakticky o nejstarší prapor armády našeho samostatného státu. Název 
roty byl odvozen od sokolského pozdravu a po vzoru sokolů si legionáři začali 
tykat a oslovovat se „bratře“.  
Nedlouho po pařížských sokolech převzali druhý z praporů v Kyjevě příslušníci 
rodící se první jednotky československých legií v Rusku – České družiny. I mezi 
nimi tvořili významnou část sokolové a nejinak tomu bylo i v italských legiích, 
které vznikly o tři roky později.  
Československé legie hledaly od svého vzniku nějaký jednotící prvek, který by 
napomohl definovat jejich historickou legitimitu a udržet jednotu celého 
občas roztříštěného hnutí. Nalezly jej ve dvou milnících naší historie – 
v husitském hnutí personifikovaném v osobě Jana Husa a v sokolském hnutí 
zosobněném v Miroslavu Tyršovi. Tato dvě jména, stejně jako ideály, které 
reprezentovaly, jsou tak v dobových legionářských materiálech téměř 
všudypřítomná.  
Další prapory připomínají nejslavnější éru Československé obce sokolské 
v době meziválečné republiky. První z nich jí věnoval v červenci 1926, při 
příležitosti VIII. všesokolského sletu, první československý prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk – od roku 1882 až do své smrti v roce 1937 sám nadšený 
sokol. Návrh praporu vytvořil profesor František Kysela, který dal definitivní 
podobu i standartě prezidenta republiky. Sokolové a sokolky přítomní 
slavnostnímu předání praporu doprovodili tento historický okamžik přísahou: 
„Sokolstvo, přijímajíc z rukou hlavy státu prapor, setrvá vždy na svém místě 
a přičiní se ze všech sil o udržení a lepší budoucnost demokratického zřízení 
a svobody státu. Tak přísahá!“ 
Poslední z praporů je připomínkou sebeobětování se sokolů za uchování 
a obnovení existence našeho samostatného státu. V tragickém roce 1938 ho 
Československé obci sokolské při příležitosti X. všesokolského sletu věnoval 
prezident Edvard Beneš. Vyvrcholením červencového sletu a jedním 
z nejvýznamnějších okamžiků sokolské historie se stala skladba Přísaha 
republice. Prostná téměř 30 000 mužů, zakončená přísahou věrnosti 
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demokracii a republice, byla nejmohutnějším vyjádřením připravenosti 
národa k boji za svobodu. Mnozí ze sokolů, včetně autora skladby Františka 
Pecháčka a jeho manželky Emílie, se zapojili do protinacistického odboje 
a zaplatili za svobodu našeho národa cenu nejvyšší. 
Vraťme se ale do slavných okamžiků dne 28. října 1918. I přelomový 
dokument, který toho dne vstoupil v platnost, byl spojen s jedním z čelních, 
a dnes již zmiňovaných představitelů Sokola. Tímto dokumentem byl První 
zákon československého státu, který již na přelomu srpna a září připravovali 
Alois Rašín spolu s Přemyslem Šámalem a Ferdinandem Pantůčkem na 
schůzkách v bydlišti starosty České obce sokolské – Josefa Scheinera.  
Téhož Josefa Scheinera, který patřil k zakládajícím členům tzv. Maffie, 
tedy nejvýznamnější organizace domácího odboje v letech první světové 
války. Z prostředků České obce sokolské Scheiner poskytl i jeden z prvních 
finančních příspěvků na Masarykovu „zahraniční akci“ usilující o vznik 
samostatného státu. V noci na 28. října 1918 pak Josef Scheiner zmobilizoval 
sokolské hlídky, aby očekávaný převrat proběhl bez výtržností.  
Jestliže se v Prvním zákoně státu ještě nepíše o republice, neboť politici 
vyčkávali, jak dopadnou jednání mezi představiteli domácího a zahraničního 
odboje, pařížští sokolové, zakládající v roce 1914 slavnou rotu Nazdar, měli 
v duchu demokratických zásad naší nejvýznamnější tělovýchovné organizace 
zcela jasno. Jejich přísaha zněla takto: 
„Ve jménu volnosti, rovnosti a bratrství a v důvěře v Republiku slibujeme, že 
budeme bojovati pro práva Republiky a lidskosti až do posledního muže a do 
poslední krůpěje krve.“ 
Tuto přísahu, obdobně jako jejich následovníci v letech 2. světové války, 
bezezbytku naplnili. 
Říká se – a dějiny to mnohdy potvrzují –, že národ, který si neuvědomuje svoji 
minulost, nemá budoucnost. Totéž svým způsobem platí také o národu, který 
nectí své hrdiny, své příslušníky, kteří v době ohrožení vlasti i národa neváhali 
vzít do rukou zbraň a jít je bránit. To samé lze zřejmě říct i o organizacích, 
společenstvech, spolcích ...  
Nejde přitom o vyžívání se v minulosti, ale o uvědomování si sama sebe a 
svých kořenů, a také o vzory jednání a chování, o motivaci pokračovat v díle 
započatém předky, o hrdost na příslušnost k národu či určitému společenství 
lidí.  
Tomáš Garrigue Masaryk to přesně vyjádřil slovy: „Národ, má-li existovat, musí 
mít vědomí vlastní dějinnosti, tak i vůli něco vykonat v přítomnosti 
i v budoucnosti. A jako se hodnota jednotlivce měří hodnotou jeho činů, tak 
se stejně měří i hodnota národa.“ 
V letošním roce si připomínáme 100 let od vzniku našeho samostatného státu. 
V souvislosti s tím si připomínáme i nenahraditelnou roli Sokola v dění, které 
vyvrcholilo vyhlášením Československé republiky v říjnu 1918.  
Zhruba pět desetiletí – v dobách vlády totalitních režimů – byla tato role 
a také oběti sokolů v jejich boji za svobodu a demokracii – zamlčována ve 
snaze vymazat ji z dějin našeho národa a státu i z paměti lidí. Dnešní 
generace tak mnohdy mají zkreslené představy o významu Sokola a jeho 
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vlivu na historický vývoj v našich zemích, tyto generace znovu mnohdy 
objevují historická fakta…  
I proto je potřebné významné historické události připomínat, je potřebné vzít si 
z nich poučení i inspiraci pro budoucnost. 
Postoje a činy sokolstva v době 1. světové války, stejně jako o dvacet let 
později při odporu proti nacistické okupaci, se ale formovaly již mnohem 
dříve, dá se říci, že již při samotném vzniku Sokola. Sokolové se nikdy nesmířili 
s národnostním útlakem a pošlapáváním občanských práv v Rakousko-
Uhersku.  
Vznik sokolského hnutí byl potvrzením emancipačních snah českého národa 
v rakousko-uherském mocnářství. Úloha a poslání organizace spočívaly 
v obnově a rozvoji národního dědictví, obrození českého duchovního a 
kulturního života po dlouholeté morální krizi a v „evropském“ začlenění Čechů 
do moderních dějin.  
V této souvislosti připomeňme několik stále platných myšlenek Dr. Miroslava 
Tyrše: 
„Naše věc není pro strany, nýbrž pro národ veškerý, nepodléhá změně jako 
náhledy politické a náboženské, alebrž jest věčně pravdivá a důležitá a stojí 
v tom smyslu povznešeně nad spory dočasnými.“ 
„Sokol, to není jen tělocvik a sport, ale také morálka a vztah k národu a naší 
vlasti.“ 
„Síla člověka záleží hlavně v tom, že je článkem celku.“ 
„Působit lze jen v přítomnosti a v poměrech, jak právě jsou a které, i když se 
nám nelíbí, vždy jen prací předělat se dají!“ 

Na místě může být otázka, proč sokolové v době 1. světové války – ale 
i v době odboje za 2. světové války – neváhali aktivně vystupovat za ideály 
svobody, demokracie a humanismu a obětovat přitom i své životy.  
Odpověď je zdánlivě jednoduchá a stručná: Protože měli víru - přesvědčení a 
ztotožnili se s ideály a myšlenkami, které dali Sokolu do vínku jeho zakladatelé 
Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Měli vizi a odvahu uvést tyto ideály do života. 
Tato vize byla nadřazena všemu, i vlastnímu životu, v zájmu celku, v zájmu své 
vlasti. 
Během jednoho sta let, které nás dělí od vzniku samostatného 
Československa, se svět výrazně změnil, změnila se i společnost.  
Žijeme v globalizovaném světě moderních informačních technologií, který 
přeje individualismu. Egoistické individuální zájmy jsou pro mnohé prioritou 
nadřazenou všemu ostatnímu. Žijeme v době počítačů, které přinášejí 
i uzavírání se do jejich informačních či zábavních databází, mnozí lidé jsou 
čím dále více sami uzavření ve virtuálním světě. U počítače se necvičí 
a sociální sítě nemohou nahradit opravdové setkávání lidí, kteří spolu mluví a 
ne si pouze dopisují. Ne všem lidem ale takovýto životní styl vyhovuje. 
Alternativou k němu je činnost – program a filozofie Sokola. A že to je 
alternativa životaschopná, oslovující dnešní generace, svědčí i počet členů, 
jichž je v současnosti na 160 000. 
Žijeme ve velice dynamické době, se složitými mezinárodními 
a geopolitickými procesy, s výrazně se měnícími technologiemi tzv. Průmyslu 
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4.0 (4. průmyslové revoluce) s požadavky na nové kvalifikace a celoživotní 
vzdělávání, s projevujícími se klimatickými změnami ...  
Žít v současném globalizovaném světě ale neznamená ztratit svoji národní 
hrdost a lásku ke své vlasti a zapomínat na to, co i pro nás vybudovali naši 
předci, zapomínat na to, na co můžeme být hrdí. Mnohé hodnoty – jako 
svoboda, demokracie, rovnoprávnost, humanita, spolupráce – pro mnohé lidi 
zůstávají na prvních místech jejich žebříčku hodnot. To je alternativa 
k individualismu a egoismu – tuto alternativu nabízí Česká obec sokolská, 
která je platformou pro setkávání lidí společného zájmu, lidí vyznávajících 
společné hodnoty. 
Sokolové mají a musí mít na paměti svou odpovědnost za stav společnosti, za 
její všestranný rozvoj. 
Naši sokolští předchůdci před sto lety měli jasnou vizi, jíž podřídili veškeré své 
jednání – vznik samostatného státu. Uskutečnění této vize nadřadili všemu 
ostatnímu, i ceně svých životů.  
A jaká je vize naší doby, naše sokolská vize?  
● být významnou silou společnosti, která má vliv na formování dění v naší
zemi, 
● být silou, která hájí ideje svobody a demokracie, která nestaví zájmy jedince
nad zájmy společnosti a zájmy našeho státu, 
● být silou, která prosazuje slušnost a spolupráci, osobní kontakt a komunikaci
mezi lidmi 
● být silou, která nerozděluje, ale spojuje!

Za TJ Chuchelna ve spolupráci se starostkou České obce sokolské sestrou 
Moučkovou sepsal Jan Picek 

DIVADLO 

V sobotu 3. listopadu se sokolovna zaplnila divadelními fanoušky. Přilákalo je 
představení Tři v tom v podání semilského souboru STUDIO PODIO. Tato lehce 
lechtivá komedie nás moc pobavila a v dobré atmosféře jsme pokračovali 
do pozdních hodin, vydrželi s námi i někteří divadelníci. 
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BESEDA 

Povídání chuchelského rodáka 
Ivana Burkerta o jeho výpravě 
na „kostitřasu“ z Hradce 
Králové přes Istanbul a Athény 
až do Říma přilákalo o 
slavnostní sobotě 17. listopadu 
snad půlku Chuchelny. A není 
se čemu divit – nejenom, že 
jeho putování na velocipedu je 
samo o sobě neuvěřitelné, ale 
navíc Ivan vypráví velmi 
poutavě s humorem sobě 
vlastním.  
Určitě budeme mluvit za všechny, když mu popřejeme mnoho zdraví a sil do 
dalších let, aby mohl zase někam vyrazit, ať už má plány jakékoli. Díky! 

CVIČENÍ 

Hlavní náplní Sokola je pravidelné cvičení, rozpis jednotlivých hodin najdete 
např. na webu obce Chuchelna. Od října nám přibyly dvě cvičící skupiny: 
první je již avizované cvičení mladších žákyň pod vedením Sáry Bažantové 
(pondělí od 16:00) - tato skupina vznikla rozdělením děvčat z důvodu velkého 
počtu na mladší a starší. A tou druhou skupinou je ping-pong pro školní děti 
pod vedením pana Pavla Strnada ze Semil ve čtvrtek od 17:00 do 18:30. 
I když se scházíme na všechna cvičení již od září, tak nikdy není pozdě začít – 
to platí pro všechny věkové skupiny, tedy kdo má chuť se hýbat, ten má 
u nás dveře otevřené!  

PLÁNOVANÉ AKCE 

• Sokolský ples – pokud rádi tancujete na příjemnou hudbu, pokud máte
rádi kvalitní víno či pivo a k tomu něco dobrého k snědku, tak jste
srdečně zváni! Bližší informace budou upřesněny.

• lyžovačka ve Skiareálu Kozákov
– od podzimu se chlapi scházejí
a chystají areál na další sezónu. 
Do této chvíle zařídili generální 
opravu převodovek, hnacího a 
vratného kola, dále pořídili nové 
lano, opravili unašeče (aby tak 
nelítaly), vyčistili nádrže na vodu 
pro zasněžování a spoustu jiných 
„neviditelných“ prací.  
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Takže místo toho, aby nám ženám pomohli doma škrábat brambory, 
tak brigádničí na vleku. A to vše proto, abychom si my všichni mohli 
během zimy na Kozákově zalyžovat. Klobouk dolů! No a teď nezbývá 
než doufat v opravdové zimní počasí a můžeme začít. Sledujte naše 
stránky www.ski.kozakov.cz kde najdete aktuální informace o začátku 
lyžařské sezóny a také dvě web kamery. 

• Prosincová sokolovna 2018 - vánoční dílničky + jarmark se soutěží +
dětský Silvestr – podrobnosti vám přiblíží hnací motory těchto krásných
akcí pro děti Markéta Ročárková, Lenka Soukupová a Lucie Gore:

Prosincová sokolovna 2018 

Vážení a milí sousedé,  
rok se sešel s rokem a my Vás opět zveme do sokolovny. Na druhou adventní neděli chystáme 
již 8. ročník vánočních dílniček a 5. ročník soutěže Vánoční Chuchroví. No a poslední 
odpoledne v roce se těšíme na setkání s malými i velkými na party Silvestr pro děti.   

Neděle 9. prosince  

Vánoční dílničky s malým jarmarkem 

• od 13:00 h do 16:30 h

• vánoční tvoření pro děti, maminky i tatínky

• materiál na výrobu zajištěn, vstupné dobrovolné
soutěž Vánoční Chuchroví aneb vánoční chuchelské cukroví 

• upečte své NEJ cukroví a přineste 15 ks v sobotu 8.12. do sokolovny (příjem od 18 do
19 h)

• „Odborná porota“ v neděli zasedne, ochutná a vyhodnotí následující kategorie:
NEJchutnější – NEJhezčí – NEJnetradičnější cukroví

• vyhlášení vítězů v 16:00 h – ceny pro vítěze určitě budou

Pondělí 31. prosince 
Dětský silvestr   

• od 15:00 h do 18:00 h

• tanec, soutěže, tombola

• rozloučení s ohňostrojem

• vstupné: 1 věc do tomboly
Káva, vánoční punč i štrůdl a další dobroty zajištěny. Těšíme se na setkání s Vámi! 

Závěrem bychom vám chtěly popřát pohodový adventní čas, šťastné svátky 
vánoční a do nového roku pravou nohou! 

 za Sokol sestry Magda Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová 



OHNISKO ŽHANÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA
11/2018 

Vážení a drazí čtenáři Chucheláčku,
po drobné odmlce se Vám

hasičská tématika a zejména aktivity našeho
zamávalo na rozloučenou a tak i hasičské sportovní aktivity ulehly k
spánku. Opět se na nás usmějí až na začátku roku 2019 s
teplého počasí (ideálně slunečného).

V minulém čísle Chucheláčku jsem Vá
aktivitách našeho sboru. Musím však bohužel konstatovat, že ne zcela
všechny se nám podařilo realizovat. Mezi nesplněné aktivity lze zařadit
výstavbu dřevěného přístřešku v
jsme se ještě nějak, s uskladněním potřebného sportovního materiálu pro
mladé hasiče, popasovali, ale v
zrealizovat, doufejme. 

Ale již zpět k tomu, co se událo a podařilo.
16. 9. proběhla, již tradičně

mladých hasičů. Šlo o již 4. ročník tohoto tradičního
Soutěže se opět účastnilo velké množství sportovních družstev. K
od palačinek přes hranolky, klobásy, langoše až po sladkosti. V
číslech a vyjádření rozsahu soutěže: celkově 43 družstev, z
v kategorii mladších, a 17 družstev v
350 dětí a dospělých. A jaký byl výsledek naši
mladších se naši hasiči umí
na hezkém 5. místě. 2 pohárky tedy zůstaly na domácí půdě.

Po drobném trénování jsme 6. 10. vyrazili na závod hasičské
všestrannosti (ZHV) do Jablonce nad Jizerou. Jako na všech
letošního roku, bylo počasí
hasiči podali skvělé výsledky. V
z celkově 35 startovních hlídek, na krásném 5. místě a v
bylo ještě o chlup lepší. Z
umístilo na pěkném 3. místě.
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Vážení a drazí čtenáři Chucheláčku, 
po drobné odmlce se Vám opět hlásíme se článkem, jehož obsahem je

hasičská tématika a zejména aktivity našeho hasičského sboru. Léto už nám
zamávalo na rozloučenou a tak i hasičské sportovní aktivity ulehly k

pět se na nás usmějí až na začátku roku 2019 s příchodem prvního
teplého počasí (ideálně slunečného). 

minulém čísle Chucheláčku jsem Vás informoval o plánovaných
aktivitách našeho sboru. Musím však bohužel konstatovat, že ne zcela
všechny se nám podařilo realizovat. Mezi nesplněné aktivity lze zařadit
výstavbu dřevěného přístřešku v prostoru multifunkčního areálu. Pro letošní rok

ještě nějak, s uskladněním potřebného sportovního materiálu pro
mladé hasiče, popasovali, ale v příštím roce se nám již stavbu podaří

tomu, co se událo a podařilo.  
již tradičně, soutěž SDH Chuchelna v požárním sportu

mladých hasičů. Šlo o již 4. ročník tohoto tradičního 5. dílu Soptíkova poháru.
Soutěže se opět účastnilo velké množství sportovních družstev. K
od palačinek přes hranolky, klobásy, langoše až po sladkosti. V

ech a vyjádření rozsahu soutěže: celkově 43 družstev, z toho 26 družstev
v kategorii mladších, a 17 družstev v kategorii starších. Celková účast kolem
350 dětí a dospělých. A jaký byl výsledek našich mladých hasičů? V
mladších se naši hasiči umístili na krásném 4. místě a v kategorii starších pak
na hezkém 5. místě. 2 pohárky tedy zůstaly na domácí půdě. 

Po drobném trénování jsme 6. 10. vyrazili na závod hasičské
všestrannosti (ZHV) do Jablonce nad Jizerou. Jako na všech

počasí i na této soutěži, příjemné a slunečné. Naši mladí
hasiči podali skvělé výsledky. V kategorii mladších se naše družstvo umístilo,

celkově 35 startovních hlídek, na krásném 5. místě a v kategorii starších to
lepší. Z celkově 29 soutěžních hlídek se naše družstvo

umístilo na pěkném 3. místě. 

jehož obsahem je 
hasičského sboru. Léto už nám 

zamávalo na rozloučenou a tak i hasičské sportovní aktivity ulehly k zimnímu 
příchodem prvního 

s informoval o plánovaných 
aktivitách našeho sboru. Musím však bohužel konstatovat, že ne zcela 
všechny se nám podařilo realizovat. Mezi nesplněné aktivity lze zařadit 

prostoru multifunkčního areálu. Pro letošní rok 
ještě nějak, s uskladněním potřebného sportovního materiálu pro 

příštím roce se nám již stavbu podaří 

požárním sportu 
Soptíkova poháru.

Soutěže se opět účastnilo velké množství sportovních družstev. K jídlu bylo vše 
od palačinek přes hranolky, klobásy, langoše až po sladkosti. V přesných 

toho 26 družstev 
kategorii starších. Celková účast kolem 

mladých hasičů? V kategorii 
kategorii starších pak 

Po drobném trénování jsme 6. 10. vyrazili na závod hasičské 
všestrannosti (ZHV) do Jablonce nad Jizerou. Jako na všech soutěžích 

na této soutěži, příjemné a slunečné. Naši mladí 
kategorii mladších se naše družstvo umístilo, 

kategorii starších to 
celkově 29 soutěžních hlídek se naše družstvo 
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Celou aktivní sportovní sezónu jsme pak zakončili na poslední soutěži, 
kterou je tradiční podzimní kolo hry Plamen, tentokrát v Bukovině u Čisté, 
13. 10. 2018. Při tomto sportovním zápolení, kde je nutné skloubit fyzickou 
zdatnost, vytrvalost, kolektivní souhru a hasičskou odbornost, se naše hasičská 
ratolest prezentovala výbornými výkony. V kategorii mladších bylo 
registrováno celkově 47 hlídek, naše hlídka se vydrápala na konečné 
překrásné 6. místo. V kategorii starších to bylo o chloupek horší, ale 
i s výsledným 10. flekem ze 48 startujících hlídek můžeme být velmi spokojeni. 
Jde jistě o příslib o budoucnosti a můžeme jen doufat, že nevyklidíme 
přetrvávající přední příčky výsledkových pořadí.  

20. října pak přišla zasloužená odměna pro všechny mladé hasiče z našeho
okresního sdružení. Konalo se totiž slavnostní vyhlášení Soptíkova poháru 
ročníku 2018 v Košťálově. Sice jsme letos nedokázali obhájit prvenství 
z loňského roku, ale oproti tomu jsme domů přivezli nejvíce pohárů v historii. 
V kategorii mladších se naše družstvo v konečném pořadí umístilo na 
suprovém 3. místě. V kategorii starších se letos taktéž dařilo, a to zejména díky 
disciplíně požární útok (PÚ). V samostatně hodnocené disciplíně „král útoku“ 
se naše družstvo umístilo na krásném 2. místě, tedy více mistři!!! V celkovém 
pořadí pak šlo o celkové 4. místo. Tedy drobná hořkost při závěrečném 
vyhlášení – ta zpropadená brambora. Avšak, při ohledu na celou sezónu, 
musíme konstatovat, že se jedná o nádherný počin, který poukazuje na 
vyrovnanost a konzistenci výsledků naší neohrožené družiny mladých hasičů. 



Toť zřejmě skutečně vše, co se týče soutěžních zápolení našich mladých
hasičů v sezóně 2018. Ať je loňský rok alespoň z
letošní. 

Další povedenou kulturně společenskou akcí, která se v
konala, pak bylo jistojistě tradiční CHUCHELSKÉ SPOLKOVÉ POSVÍCENÍ. 22. 9.
jsme společnými silami s bratry SOKOLY a MY
a hojně navštěvovanou událost s
nabízené pokrmy chutnaly,
posvícení účastnili a doufáme ve vaši
tradice. 

V loňském roce jsme se také domlouvali s
k MŠ a ZŠ u nás v Chuchelně. S
zajistit a již nyní je instalováno před budovou školy. Snad se bude dětem líbit,
a užijí si na něm spoustu zá
kovové svorníky L-profil, nátěr Lignofix
schválená pro použití na dětské hračky a náby

A co nás v následujícím období čeká? Do konce roku
hasičskými dětmi uskutečníme
obecním úřadě (po dohodě s
veškeré své síly na uspořádání VVH našeho sboru
náběh příprav na tradiční hasičský bál a dětský maška
bychom Vás již nyní rádi pozvali. Pokud mě paměť neplete, myslím, že je již
sjednán termín našeho plesu na 16.
obvykle budeme i nadále zajišťovat požární ochranu a prevenci v
Dovolte mi, abych Vám všem, jménem našeho sboru, popřál krásné a klidné
prožití svátků vánočních a vše nejlepší do následujícího roku 2019.

S pozdravem náměstek starosty SDH, bratr David Hošek
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Toť zřejmě skutečně vše, co se týče soutěžních zápolení našich mladých
. Ať je loňský rok alespoň z poloviny tak úspěšný, jako ten

Další povedenou kulturně společenskou akcí, která se v
konala, pak bylo jistojistě tradiční CHUCHELSKÉ SPOLKOVÉ POSVÍCENÍ. 22. 9.
jsme společnými silami s bratry SOKOLY a MYSLIVCI uspořádali
a hojně navštěvovanou událost s kulinářskou tématikou. Věříme, že
nabízené pokrmy chutnaly, děkujeme Vám všem, kteří jste se letošního

ufáme ve vaši příští návštěvu, při pokračování této

loňském roce jsme se také domlouvali s panem ředitelem na pískovišti
Chuchelně. S vypětím všech sil se nám podařilo pískoviště

zajistit a již nyní je instalováno před budovou školy. Snad se bude dětem líbit,
a užijí si na něm spoustu zábavy. Technická specifikace: Materi

profil, nátěr Lignofix - tenkovrstvá syntetická lazura
schválená pro použití na dětské hračky a nábytek. 

následujícím období čeká? Do konce roku 
mi uskutečníme „tradiční“ přespání a vánoční besídku na

obecním úřadě (po dohodě s paní starostkou). A samozřejmě už mobilizujeme
veškeré své síly na uspořádání VVH našeho sboru (12. 1. 2019)
náběh příprav na tradiční hasičský bál a dětský maškarní bál, na který
bychom Vás již nyní rádi pozvali. Pokud mě paměť neplete, myslím, že je již

našeho plesu na 16. – 17. 2. 2019 (ještě bude upřesněno)
obvykle budeme i nadále zajišťovat požární ochranu a prevenci v

mi, abych Vám všem, jménem našeho sboru, popřál krásné a klidné
prožití svátků vánočních a vše nejlepší do následujícího roku 2019.

pozdravem náměstek starosty SDH, bratr David Hošek

Toť zřejmě skutečně vše, co se týče soutěžních zápolení našich mladých 
tak úspěšný, jako ten 

Další povedenou kulturně společenskou akcí, která se v naší obci 
konala, pak bylo jistojistě tradiční CHUCHELSKÉ SPOLKOVÉ POSVÍCENÍ. 22. 9. 

uspořádali tuto oblíbenou 
Věříme, že vám 

děkujeme Vám všem, kteří jste se letošního 
příští návštěvu, při pokračování této 

panem ředitelem na pískovišti 
vypětím všech sil se nám podařilo pískoviště 

zajistit a již nyní je instalováno před budovou školy. Snad se bude dětem líbit, 
Materiál buk/dub, 
syntetická lazura 

 údajně s našimi 
přespání a vánoční besídku na 

ou). A samozřejmě už mobilizujeme 
(12. 1. 2019) a pozvolný 

rní bál, na který 
bychom Vás již nyní rádi pozvali. Pokud mě paměť neplete, myslím, že je již 

17. 2. 2019 (ještě bude upřesněno). Jako 
obvykle budeme i nadále zajišťovat požární ochranu a prevenci v naší obci!!! 

mi, abych Vám všem, jménem našeho sboru, popřál krásné a klidné 
prožití svátků vánočních a vše nejlepší do následujícího roku 2019.  

pozdravem náměstek starosty SDH, bratr David Hošek 








