Chucheláček 2003/2
Konečně po dlouhém nevlídném období definitivně vypuklo jaro, hnědé a šedé barvy vystřídala
svěží zeleň a také my lidé jsme po přestálé jarní únavě nabyli nových sil. Než se přiblíží letní
dovolená, snad se nám podaří zase kus práce zvládnout ....
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE
Rada obce se od posledního veřejného zasedání, které se uskutečnilo koncem února t. r., sešla
čtyřikrát a řešila tyto problémy: Na schůzi dne 11. března jsme se zabývali výhradami členů Sokola
na výroční valné hromadě vůči jednání představitelů obce, zejména v návaznosti na chátrající
koupaliště. Rada obce doporučila přizvat na své zasedání zástupce TJ Sokol Chuchelna a zahájit
dialog, který povede nejen k nápravě stavu areálu koupaliště, ale i k vylepšení obecních sportovních
zařízení.
Dále jsme se zabývali záměrem výstavby chrámu na Kozákově, který je v současné době ohrožen
na základě odmítavého stanoviska kardinála Vlka. V současné době nemáme další poznatky o
vývoji situace okolo této akce.
Potom jsme se zabývali žádostí pana Daniela Lisnera o pronájem budovy bývalé prodejny na
Komárově k provozování obchodu se sportovními potřebami. Rada doporučuje zastupitelstvu tento
pronájem schválit. Jedná se o 60 m2 za cenu 150,- Kč za 1 m2 a rok.
Starosta informoval radu obce, že rozeslal občanům Lhoty a Bačova závazné přihlášky k napojení
se na vodovod s upozorněním, že cena vodného se v současnosti pohybuje okolo 23,- Kč za 1 m3.
Vrátilo se nám osm potvrzených přihlášek z Bačova a sedm z dolení části Lhoty. Rada obce nyní
nechá posoudit nejekonomičtější řešení a ještě letos bychom chtěli zadat provedení průzkumných
vrtů.
Opět jsme projednávali potřebu opravy silnice III. třídy ze Záhoří na Kozákov, kterou by měl
provést Krajský úřad. Ten ale požaduje spoluúčast Mikroregionu Kozákov ve výši 20 % nákladů tzn. cca 1,7 milionu korun. Mikroregion tyto peníze nemá, avšak přestože se domníváme, že o tyto
komunikace se má starat Kraj, nabídku jsme nezavrhli, pouze odložili o jeden rok a budeme se
snažit potřebné peníze zajistit.
Starosta informoval radu obce, že se firma Eurotel rozhodla postavit na Kamínce novou stanici,
která by podstatně zlepšila pokrytí signálem nejen v Chuchelně, ale i v určitých lokalitách Semil.
Tuto zprávu rada obce přivítala. K výstavbě by mělo dojít na přelomu let 2003 - 2004.
Rada byla opět seznámena s dlužníky Fondu rozvoje bydlení, jejichž jména se většinou více či
méně pravidelně opakují. Pan místostarosta Strnad byl pověřen, aby znovu záležitost řešil osobní
domluvou.
Na 8. schůzi rady obce dne 25. března jsme projednali objednávku 3 laviček, z nichž dvě budou
instalovány v břízkách v okolí hřbitova a jedna na Slapě. Projednali jsme průběh kontroly
Finančního úřadu Semily na využití Fondu rozvoje bydlení. Přestože jsme dosud neobdrželi
závěrečný výrok, rozhodla rada obce vyzvat žadatele o úvěry, aby se dostavili k podpisu smlouvy a
půjčky jsou v současné době vyřizovány tak, jak je schválilo únorové zastupitelstvo.
Starosta informoval radu obce o zájmu firmy NAT1, která by v naší kabelové televizi chtěla
zkušebně do konce roku provozovat reklamní kanál. Pokud by byl úspěšný, od příštího roku by
firma na základě uzavřené smlouvy platila obci pronájem ve výši 1 - 2 koruny za jednu zásuvku a
měsíc. Takto získané peníze bychom pochopitelně investovali do dalšího zlepšení nebo rozšíření
vysílání.
Zabývali jsem se žádostí o odprodej pozemků č. 488 a 1834/1. Rada obce rozhodla, že kromě
obvyklého postupu vyvěšení záměru odprodeje na úřední desce bude informovat písemně všechny
dotčené občany a na květnovém jednání zastupitelstva doporučí schválení odprodeje těchto
pozemků za cenu 20,- Kč/m2.
Rovněž jsme se zabývali žádostí firmy Walkabout Lodge s. r. o. o odprodej pozemku v
katastrálním území Lhota. Jedná se o cestu, která se již nepoužívá, ale zajišťuje přístup k

nemovitostem našich občanů. Situace s těmito pozemky je značně nejasná, proto rada obce
doporučila majiteli firmy panu Janu Goddefroyovi, aby nechal zpracovat geometrický plán tak, aby
vyhovoval potřebám obce i jeho. S řešením bude obecní zastupitelstvo seznámeno.
Starosta seznámil radu obce s úmyslem uskutečnit poptávku u pana Ing. Špidlena na projekt
veřejného prostranství na návsi, které obec hodlá odkoupit v měsíci květnu. Pan Špidlen
vypracování projektu přislíbil.
Rada obce se opět zabývala vypořádáním firmy Tarmac s občany Slapu ohledně škod po
odstřelech v lomě. Zatím jsou na základě zásahu obce všechny trhací práce pozastaveny a nyní
probíhají jednání o způsobu odškodnění posledních z poškozených.
Zabývali jsme se přípravou letošního společného dětského tábora s partnerskou obcí Chuchelná tábor jsme zajišťovali v rekreačním areálu v Mladých Bukách. Do dnešního dne se nám ale přihlásil
pouze jeden zájemce, proto rada rozhodla, že nezmění-li se do 15. května radikálně situace, budeme
muset rezervaci v Mladých Bukách zrušit a konání tábora pro letošek odvolat.
Na schůzi rady dne 8. dubna jsme se zabývali hlavně přípravou na vybudování sportovního areálu
v obci. Na jednání se dostavili na pozvání rady pánové Jiří Bažant, Ing. Vladimír Tomeš, Jaroslav
Vocelka a Mgr. Radmil Stínil. Všem přítomným byl předložen předběžný záměr, podle kterého by
se v letošním roce mělo pracovat na projektové dokumentaci a případných odkupech pozemků.
Požádali jsme Krajský úřad o dotaci na tento účel, ale do dnešního dne nevíme, zda byla schválena.
Tato první informativní schůzka dle názoru členů rady vyzněla jak ze strany zástupců SDH
Chuchelna, tak i TJ Sokol Chuchelna a naší školy velmi vstřícně a všichni věříme, že společným
úsilím se podaří v Chuchelně vybudovat zejména pro naši mládež důstojný sportovní areál. V této
souvislosti vznikla potřeba hledání jiného vhodného místa pro konání tradičních motoristických
bazarů již pro příští rok. Na jednání vzešel návrh, že by to mohlo být na Bačově, kde byla s majiteli
pozemků již učiněna předběžná dohoda. Další je již na pořadateli bazarů.
Jednání dne 29. dubna jsme uspořádali jako výjezdní na chatu na Kozákově, kde jsme se zabývali
přípravou veřejného zasedání zastupitelstva v květnu. Dále jsme se zabývali předloženou smlouvou
Města Semil na úhradu dlužného školného ve výši 530 tisíc korun. Rada obce se s touto smlouvou
seznámila, ale nedoporučuje zastupitelstvu její podpis schválit. Příčiny neplacení školného v
posledních dvou letech jsou dnes již všem velmi dobře známy (problémy s dotací na vodovod
Klinkovice, které město způsobilo) a rada se domnívá, že slib daný starostou obce a podpořený
částkou vyčleněnou v rozpočtu obce na letošní rok musí být pro zastupitele Semil dostatečnou
zárukou, že naše obec závazek vůči Městu Semily uhradí.
Zabývali jsme se i dopisem pana Pazdery, který si stěžuje na volné pobíhání a páchání škod
stádem koz a ovcí pana Stanislava Udatného z čp. 148. Rada obce uložila starostovi dopisem vyzvat
pana Udatného k okamžitému zjednání nápravy a zabezpečení stáda na svém oploceném pozemku.
Zároveň pověřila starostu, aby projednal s místním mysliveckým sdružením, že bude-li po 11.
květnu nadále stádo cestovat po Zákotinách, aby bylo odstřeleno jako škodná zvěř.
Na závěr si rada obce prohlédla nově zrekonstruovanou restauraci se sociálním zázemím a
konstatovala podstatné zlepšení stavu zařízení. Ochutnali jsme i speciality tamního kuchaře a
museli jsme vše velmi pochválit.
Milí spoluobčané, seznámili jste se s tím, co rada projednala na schůzích v období od 27. února do
konce dubna. Do doby konání veřejného zasedání proběhne ještě nejméně jedna schůze rady a jistě
budeme mít co řešit i nadále, v zájmu obce a jejích občanů - vás - čtenářů našeho Chucheláčku.
Rada obce

Úřední sdělení
Pro referendum o přistoupení ČR k Evropské unii budou zřízeny v obci dva okrsky:
Okrsek č. 1 - Chuchelna - místnost pro hlasování v budově Obecního úřadu Chuchelna.
Zapisovatelkou okrskové komise byla jmenována pí Ivana Heřmanová. Minimální počet členů
okrskové komise byl stanoven na 5.
Okrsek č. 2 - Komárov- místnost pro hlasování v hasičské zbrojnici na Komárově. Zapisovatelkou
okrskové komise byla jmenována pí Radoslava Dostrašilová. Minimální počet členů okrskové
komise byl stanoven na 4.
Referendum se uskuteční v pátek 13. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 14. června od 8 do 14
hodin.
ZPRÁVY ZE SENIORKLUBU
4. dubna letošního roku to bylo již 6 let, co se náš Seniorklub sešel poprvé. Sešlo se nás tenkrát
šestnáct a kromě Martičky Šmídové a Frantíka Havrdy jsou právě tito zakládající našimi
nejvěrnějšími dodnes.
11. dubna to bylo již třísté setkání. Bylo trochu slavnostnější, nejen proto, že mezi nás přišel pan
starosta, vždyť mezi nás chodí častěji. Zavzpomínali jsme si na naše začátky, vzpomněli jsme i
těch, kteří už mezi nás nepřijdou. Nahlédnutí do naší kroniky nám připomnělo, co jsme za těch šest
let všechno absolvovali. Do akcí našeho Klubu se nejúčinněji zapojil svými přednáškami pan
MUDr. Holub. Dále to byly besedy s paní režisérkou Šimkovou, přednášela nám PhDr. Picková,
Stáňa Ulvr, p. Krunčíková, A. Bíba a pí Šimková ml. Pan Ruda Daníček pro nás uspořádal dvakrát
výstavu svých obrazů a Markétka Pácalová ukázku svého paličkování. V roce 1997 jsme s
dovolením Břeti Plívy zasadili na Hromovce novou hrušku za tu, co někdo zničil. I když jsme
nebyli jediní, kdo dostal tento nápad, s radostí jsme po dvou letech konstatovali, že právě ta naše
přečkala zásahy nenechavců. Doufáme, že vydrží alespoň tolik let, co ta původní.
Naše sedánky často využívají i dealeři s nabídkami svého zboží, hlavně v předvánočním čase.
Scházíme se pravidelně každý pátek i ve svátek, kromě dnů, kdy se konají volby. V červnu 1997
jsme poprvé začali uvažovat o tom, že bychom měli udělat něco pro své zdraví. Nápadů bylo dost,
ale scházel ten rozhodující podnět. A ten nám nabídla Jarmilka Holubová. A tak se od září 2000
scházíme každé pondělí při pravidelném cvičení. Už dávno to nejsou jen seniorky, kdo se těchto
cvičebních hodin účastní. Nás těší, že to vzniklo z naší snahy něco pro svoje zdraví udělat. Paní
Jarmilce jsme za nezištné vedení a usměrňování všechny velmi vděčné a vyslovujeme jí za to
zaslouženou pochvalu. Byli bychom rádi, kdyby se v našem Chucheláčku tato "zasloužená
pochvala" objevila. Vždyť těch negativních věcí jsou stále plné noviny, tak ať ten náš časopis
přinese vždy nějakou dobrou zprávu pro potěšení.
Napovídala jsem vám toho dost, ale schází to podstatné. Přijďte posílit naše řady - voláme hlavně
ty mladší seniorky a seniory, aby se do toho našeho scházení vneslo s jarem i čerstvé povětří. Tak
přijďte mezi nás.
Zdenka Bažantová
Na Veletrhu dětské knihy v Liberci
Ve středu 4. března využíváme nabídky z Liberce - zájezd na Veletrh dětské knihy za výhodných
podmínek. Přesně v 8.00 nastupují děti 3. - 5. ročníku do autobusu, stavíme se pro děti ve Slané a
přes Turnov uháníme po dálnici napříč Ještědským hřebenem k Liberci. Zkušený řidič se proplete
hbitě křižovatkami a vystupujeme přímo u bran výstaviště. Pár pokynů k prohlídce a už se vrháme
do teplých prostor s nejrůznějšími prezentátory svých prací. Zaujme nás mladá černoška z Nigérie s

fantastickým kloboukem a šaty. Prohlížíme si učebnice vydávané pro miliony malých černoušků,
ale našim dětem by mohly české učebnice závidět. Pozdrav Alláh akbar nám otevírá srdce dvou
snědých Íránců, od kterých dostáváme na památku barevné foto nádherné stavby - mostu ve městě
Isfahán, postaveném v době, kdy u nás zuřila třicetiletá válka. Jazykovou bariéru jsme prolomili v
okamžiku, kdy jsme nakoukli do jejich slabikáře pro 1. ročník a oni nás opravili - to ne arabsky, to
perština! A pěkně jsme se zastyděli při pohledu na jejich zeměpis pro 7. třídu - jsou v něm všechny
moderní didaktické prvky výuky geografie a důkladně probíraná Evropa. Co my učíme děti o 72
milionovém Íránu?
Prohlížíme si i učebnice z Rakouska (mají málo obrázků) a Japonska (domlouváme se německy),
bohužel nemáme možnost podívat se na učebnice východních zemí s výjimkou bohatě zastoupené
expozice Rumunska. Většina dětí dává ale přednost stánkům s aktivní účastí dětí, např. psaní
vzkazů, prohlížení anekdot přes zrcátko, písmenkům na polštářích, ukázkám výroby ručního papíru,
lisování písmen zlatem na desky a kůži, kreslení květin či ochutnávání medu.
Po jedenácté hodině odcházíme do Botanické zahrady Liberec. Pěkně se hřejeme v tropických
pavilonech, fotíme u rozkvetlých ibišků a těšíme se na další zastávku - libereckou ZOO. I zde
platíme zlevněné vstupné a ZOO je takřka naše. Nejvíce je obléhán pavilon s rodinou bílých tygrů,
kde si hraje máma se třemi tygřaty. V pavilonu opic dovádí snad půl hodiny kluci z 5. třídy před
šimpanzem k jeho ohromné radosti. Hlava rodiny předvádí neslušné chování, zatímco dva maličcí
šimpanzi olizují pomeranče. Zabrat dostává i kiosek, kde frčí hlavně hranolky. Občas některý
hranolek vyloudí i opice ve výběhu. V celém zařízení je ale ještě sníh a panuje zima. Proto se děti
stahují do pavilonu tropů, kde se zase hezky hřejeme. Mezi řvoucími papoušky a tukany jsme v
úplně jiném světě. Ale čas neúprosně běží a tropický ráj musíme opustit. Ještě pohled na
kubánského hroznýše a už se ubíráme kolem orlů k východu. Zrovna je hodina krmení a dravci rvou
kusy masa ošetřovateli přímo z ruky. Vlézt k nim do klecí chce asi kus odvahy. Sluníčko začíná hřát
a zahrada se s námi loučí předzvěstí brzkého jara. Vždyť i tučňáci už sedí na vejcích!
Autobus už čeká, nastupujeme a po nezbytném spočítání účastníků vyrážíme domů. Před půl
čtvrtou jsme už zpátky. Nelitujme, den byl nabitý zážitky a o zlomek z nich jsme se chtěli v tomto
článku i s vámi, kteří jste na veletrhu nebyli, podělit ...
ZŠ v Chuchelně

PaedDr. Antonín Štěpánek

CO SE DO KNÍŽKY NEVEŠLO… (1)
Při sestavování knihy o Chuchelně se mi podařilo shromáždit z nejrůznějších pramenů nejméně
dvojnásobek písemného materiálu, než publikace v konečné podobě obsahuje. Domnívám se, že by
bylo škoda, abych se o některé zajímavosti z minulosti se čtenáři Chucheláčku nepodělil.
V první části se vrátíme do "heroické" doby chuchelských siláků, tak jak ji zaznamenal pan Josef
Hloušek v šedesátých létech minulého století z vyprávění bratrů Josefa a Stanislava Babkových, v
té době již osmdesátníků:
"To víte, z Kuchelny nás chodilo do okolí k muzikám tak kolem dvacíti. Kluci kolem 18 - 20 roků,
každej udělanej, plnej síly, nevěděl roupama co dělat. Vono nás to zrovna nutilo něco chytit, lámat,
vyhazovat - peníze jsme si vydělali, a tak když jsme vyrazili, byla hospoda naše. Hostinský zbledl a
hned rovnal půllitry pod šeňk a muzikanti strkali basu do kouta, buben jakbysmet. Měli jsme pověst
široko daleko, nedivte se, že panímámy hnaly holky z hospody domů, hned jak jsme otvírali dveře.
Do těch Tatobit nás tenkrát šlo, jak sem říkal, asi dvacet - samí rostenci - nejsilnější z nás byl
Franta Bouzků, sukáč a pořízek. Ten popad metrákový kámen jako nic a pytlema se zrním házel
jako s otýpkama.
Vypravili jsme se na tu muziku opravdu svátečně, tenkrát se chodilo vždycky v černým, bílý
košile, kabát s vestou, černý střevíce (ty se musely blejskat), vlasy napomádovaný a knírky pod
nosem, no kluci jako cumly. Vzali jsme to od Plívů kolem Hromovky na Komárov, Bačov, u Kodrů

jsme si dali pár piv jen tak v běhu a pak dolu přes Žlábek do Tatobit, a rovnou ke Studničkům.
Hospoda rozložitá, pěkný sál a vždycky plno holek. Otevřeme dveře, chvilku ustal ruch, ale
netrvalo dlouho a sál se naplnil hlukem, křikem a silnými slovy - koukáme, jak se v rohu začínají k
sobě scházet pověstní práči Cimbál, Kysela, Tatobák, Janus, už ani nevím, jak se všichni jmenovali.
No bylo jich hodně a hned se začali stahovat kolem nás, ten strčil do Lojzy, druhý do Rudy, třetí do
mě. Na nic jsme nečekali a taky jsme to brali loktama, pěstě nahoře. Ozýval se křik - ta banda
kuchelská je zas tady, kluci, dejme jim pořádně na frak! Franta Bouzku popad jednoho jako kus
hadru, vyzdvih a pic s ním na hlavy těch, co stáli v houfu proti nám, no lidičky, to byl vobrat, v tu
chvíli nebylo slyšet vlastního slova. Studnička honem sbíral půllitry ze stolů, ale už to lítalo, už byl
mazuňk. Ženský vřeštěly, pokřikovaly na svoje chasníky ať nám natrhnou kalhoty a oni to brali
dovopravdy. Lítaly židle, nohy od stolů a za chvíli nás vytlačili před hospodu na silnici. Jeden držel
Tatobáka v pase, druhej svíral za pačesy některýho z nás, já byl zakousnutej někomu do ramen, tam
mlátil Cimbál Tomáše a Kysela Celestýna - no prali jsme se v chumlech, splítali do sebe, lítalo to
jedno přes druhé, sklenice, židle - a najednou vidíme, že se objevily i hrábě, motyky a vidle. To
ženský zaběhly do chalup a přitáhly domácí zbraně, bylo to jako když válčil Žižka, tekl pot, kabáty
umazaný, vlasy spečený. Kryli jsme se jak se dalo, až jsme se dostali za hromadu cihel, co tam
poblíž hospody složili. Vzali jsme to s povděkem - hned lítaly půlky, kvantlíky na tu tatobskou
verbež. Brzy bylo po hromadě Tatobáků se zdálo čím dál víc a líp vyzbrojenejch. Začali jsme
pomýšlet na útěk, byla to sakramentská převaha. Franta Bouzku jich ještě pár spořádal, ale raději
jsme vyrazili a zastavili se až hodně daleko od vesnice v polích.
Každej z nás byl poznamenanej. Boule, podlitiny, rozbité nosy, monokly. A šaty - to nebyly šaty,
byli jsme jako trhani, špinaví od cihelného prachu, od krve, od piva. U potoka jsme se svlíkli,
umyli, očistili hadry, vyklepali střevíce. No vypadali jsme trochu spořádanějc a když jsme se
učesali a krev nikde nevyrážela, tak to celkem šlo. Až na ty monokly a natržené uši. Když jsme se
spočítali a protáhli, přišla strašná žízeň. Nezbylo, než se zpátky zastavit na Lhotech. Byla tam
zrovna pouť. Kolem Kousalovy hospody pár krámků s dřevěnýma hračkama, pistolkama, se štěstím
a cukráři Samek a Bém. Venku pár lavic, půlka piva a kolem lidičky s půllitrama."
(v příštím čísle pokračování)

Jaroslav Barták

OHLASY, NÁZORY
Ke sdělení sponzorům obecního plesu o využití výtěžku z plesu na výstavbu přístřeší pro Marii
Charouzkovou:
Vážený pane starosto,
přijměte mé poděkování za zprávu o sponzorském daru.
S potěšením kvituji Vaše rozhodnutí podpořit výtěžkem z plesu člověka, který je svým způsobem
odkázán na pomoc druhých.
Jsem ráda, že jste se takto rozhodl a pokud budu mít možnost a Vy potřebu, můžete se znovu na
mne obrátit - ráda Vám pomohu.
S přáním osobních a pracovních úspěchů
Monika Pečená
Něžné prádlo
Lomnice n. Popelkou (bytem Proseč 10)

K záměru výstavby poutního chrámu sv. Josefa na Komárově
Ráda bych se vyjádřila k plánu na výstavbu chrámu na Kozákově. Nelíbí se mi, že je stále
prezentován jako záležitost celé obce, ačkoli znám řadu občanů, kteří jej pokládají za pošetilost.
Pokud se někdo touží na takovém podniku spolupodílet, nelze mu v tom samozřejmě bránit. Má
možnost založit za tím účelem občanské sdružení se vším, co k tomu patří a v něm pak dát svým
touhám průchod. Je však nepřípustné zatahovat do věci i ty občany Chuchelny, kteří jsou proti a
nebo se prostě jen o veřejné záležitosti nezajímají.
Nechci tady poukazovat na nedůvěryhodnost projektu, jen se domnívám, že by mohl nakonec
dopadnout velmi špatně. V každém případě by za úspěchem či neúspěchem měli jmenovitě stát jen
ti, kteří se na něm chtějí podílet. Každý pokus zatáhnout do celé záležitosti jméno obce je
neodpovědné. Finanční záruky jménem obce nebo peníze z obecního rozpočtu doufám zatím
poskytnuty nebyly a ráda bych měla jistotu, že se to nestane v budoucnu.
V Chuchelně 16. 3. 2003

Jana Coufalová

Sběr druhotných surovin ve škole
Oznamujeme občanům, že Základní škola a Mateřská škola v Chuchelně ve spolupráci s Obecním
úřadem bude organizovat sběr starého papíru a PET lahví. Zabalený, nejlépe svázaný a vytříděný
papír - tj. noviny, dále časopisy a ostatní papír - bude možno jednou v měsíci předat na dvoře školy
pracovníkům (p. Andrejskovi nebo pověřeným osobám) v době od 7.30 do 15.00 hodin. Poprvé
bude termín k předání papíru 21. května a pak 18. června. Další termíny stanovíme po prázdninách
v novém školním roce.
Na dvoře školy bude umístěn kontejner, do kterého mohou občané v den sběru papíru ukládat
sešlápnuté PET lahve.
Prostředky získané z prodeje těchto druhotných surovin budou použity pro činnost ZŠ a MŠ
(školní výlety, Dětský den ap.)
Ředitelství školy vyhlašuje také soutěž ve sběru papíru pro své žáky. Hmotnost papíru, který žáci
přinesou, bude evidována a pro nejlepší "sběrače" budou připraveny hodnotné ceny, na kterých se
bude podílet i OÚ. Papír, který občané přivezou, mohou nechat zaevidovat na jméno určitého žáka
školy. Vyhodnocení soutěže žáků bude 27. 6. 2003, tj. v den předávání závěrečného vysvědčení.
Již dříve ohlášený sběr použitých baterií - suchých článků - se úspěšně rozběhl. Baterie mohou
přinášet i občané, kteří nemají děti ve škole. Nádoba na baterie bude umístěna na chodbě školy.
Doufáme, že ke sběru druhotných surovin se připojí co nejvíce občanů naší obce, neboť zmíněné
aktivity přispívají k ekologické výchově žáků i ke zlepšení našeho životního prostředí.
PODĚKOVÁNÍ
Základní škola touto cestou děkuje firmě TRUHLÁŘSTVÍ UDATNÝ za ochotné a rychlé
zhotovení nábytkových doplňků pro další vybavení počítačové učebny.
Děkujeme také paní VĚŘE PANEŠOVÉ z Koloniálu NA MILÍŘI za věnování toaletních potřeb
pro žáky ZŠ a MŠ.
Dále děkujeme panu KARLU FLEKNOVI z firmy MIKROSERVIS za opravu školního zvonění.
Mgr. Radmil Stínil, ředitel ZŠMŠ

Zpráva z činnosti SDH
Letošní rok jsme zahájili spíše společenskými akcemi. Tradiční výroční schůze se konala 11. ledna
na Obecním úřadě.
O měsíc později jsme se zabývali přípravou plesu a karnevalu. Touto cestou chceme poděkovat
všem sponzorům za ceny, které nám věnovali.
Zjara jsme zahájili přípravu burz. Pro tento účel jsme nechali vyrobit novou a větší udírnu a
všechny vás zveme ochutnat uzené klobásy.
Též se připravujeme na naši sportovní činnost. Okresní rada velitelů na základě schváleného
kalendáře soutěží rozhodla o dílčích pořadatelích "Poháru okresního sboru hasičů Semily" v
požárním útoku. Po náročném jednání a závěrečném losování byli jako pořadatelé vybráni:
17. 5. Tuhaň
5. 7. Bítouchov
26. 7. Chuchelna
2. 8. Jesenný
16. 8. Bozkov
23. 8. Nouzov
30. 8. Nová Ves
13. 9. Škodějov
Protože i naše obec byla vybrána, těšíme se, že na soutěž "O pohár starosty obce Chuchelna"
přijdete fandit a podpořit naše družstva.
Ani družstvo starších žáků nebude zahálet. Připravují se na okresní kolo hry "Plamen" v Semilech
- Podmoklicích, které se uskuteční koncem května.
Za pomoci Obecního úřadu plánujeme zakoupení hadic, přileb a oblečení, aby naši chlapci a
děvčata cvičili s větší chutí a zájmem a dosáhli co nejlepších výsledků.
SDH Chuchelna
KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Karneval v mateřské škole dětem přinesl spoustu zábavy, smíchu, ale i ponaučení. S přípravami a
dozvuky probíhal celý týden.
Nejprve děti vyráběly doplňky na karnevalovou výzdobu, později kreslily a vystřihovaly
škrabošky. Vyprávěli jsme si o masopustu a maškarních průvodech dříve a dnes. Jmenovali jsme
tradiční jídla a vyzkoušeli si některé zábavné činnosti a zvyky, které souvisely s názvy jako je
"Tučný čtvrtek", "Mužovský bál", "Masopustní neděle" ap.
Zahráli jsme si např. hru "Veselá masopustní polévka". Děti se usadily u obrovského hrnce s
vařečkou, učily se rozlišovat různé předměty dle vlastností a zároveň zažily spoustu legrace při
předvádění pocitů po "ochutnání" neobvyklé polévky.
Vyvrcholením masopustu bývalo úterý. Venkovem procházely průvody maškar, které hrály,
zpívaly, tancovaly, navštěvovaly různá stavení, kde předváděly žertovné scénky a zároveň
hodovaly.
Vidět na vlastní oči podobný karnevalový průvod se letos podařilo malému Matěji Maryškovi.
Podělil se s námi o svůj velký zážitek z Hlinska v Čechách. Popisoval neobvyklé, ale i tradiční
masky, jako je medvěd s medvědářem, bába s nůší, kůň, ve kterém se skrývaly dvě osoby, kominíka
s žebříkem ap.
V úterý se také naše děti nalíčily a oblékly do karnevalových kostýmů. Svůj oblíbený karneval
jsme zahájili předtančením dle maškarní písně, která začíná slovy: "To jsme se nasmáli". V průběhu
celého dopoledne se střídaly pánská a dámská volenka, zábavné soutěže a tombola. Děti se učily

komentovat vlastní módní přehlídku, prodávaly a nakupovaly cukrovinky s pitím a opět tančily.
"Ptačí tanec", "Mašinku" ap.
Popeleční středu jsme v souvislosti s ukončením bálů a maškarních rejů využili k prohloubení
znalostí o hudebních nástrojích. Formou hry "Na kapelníka" jsme napodobovali hru na jednotlivé
nástroje a nakonec jsme je podle tradice čtyřicetidenního předvelikonočního půstu pochválili a
uložili.
ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ A ROZLOUČENÍ S BUDOUCÍMI ŠKOLÁKY
Již třetím rokem v mateřské škole pořádáme v souvislosti se zápisem dětí do MŠ Den otevřených
dveří. Letos se jej zúčastnilo celkem šest rodičů a sedm dětí.
Nové děti si zde měly možnost dostatečně dlouho pohrát a zároveň se tak blíže seznámit s novým
prostředím. Někteří rodiče sice tuto možnost nevyužili, někteří naopak přišli s předstihem o nějaký
ten rok dříve. Nejmladším účastníkům nebyly ještě ani dva roky. Jako upomínku jim naše děti
vyrobily "veselou chobotničku" a někteří si s rodiči dokonce vybrali dětskou knihu z nakladatelství
Svojtka. Naše mateřská škola za zprostředkování odprodeje knih rodičům obdržela tři pěkné knihy
zdarma.
Celkem jsme zatím přijali šest přihlášek dětí na školní rok 2003/2004. Vzhledem k tomu, že sedm
dětí v září odchází do 1. třídy, zbývá nám na nový školní rok pouze jedno volné místo. Kapacita MŠ
je 24 dětí.
Do základní školy nám letos odchází: Jiří Bažant, Jan Bém, Matěj Maryško, Jana Peštová, Zuzana
Rutkovská, Kristýna Stránská a Veronika Zýková. Přestože je spousta zajímavých akcí v mateřské
škole do slavnostního rozloučení ještě čeká, přejeme jim šťastné vykročení do 1. třídy základní
školy, hodně úspěchů a stálé zdraví. Doufáme, že na MŠ budou vždy rádi vzpomínat.
PODĚKOVÁNÍ
Do mateřské školy jsme si dali na míru zhotovit skříň na hračky, knihy a učební pomůcky.
Vzhledem k velice přijatelným cenovým relacím jsme zakázku zadali truhláři panu Jiřímu
Konečnému z Chuchelny. S výrobkem jsme byli nejenom velice spokojeni, ale navíc nám byl
předán zcela zdarma, jako sponzorský dar.
Srdečně panu Jiřímu Konečnému děkujeme a přejeme mnoho nových zakázek. Vždyť taková
skříňka v různých velikostech a odstínech se může hodit v každé domácnosti.
V Chuchelně 14. 4. 2003

Blanka Pekařová

