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Zpráva o činnosti rady obce
Milí čtenáři, čtvrtrok se sešel se čtvrtrokem, a my za
vámi opět přicházíme s naší pravidelnou informací o tom,
co řeší a čím se zabývá rada obce. Během prázdnin jsme
se nescházeli až tak často – pouze jednou v každém
z letních měsíců – ale snažili jsme se i přesto vyřešit všechny
důležité otázky, které s sebou tento letní čas přinesl. A že
jich nebylo málo!
Na červnové schůzi jsme plynule navázali na jednání
zastupitelstva, na kterém byla podána podrobná
a odborná informace o budoucím provozu naší kabelové
televize. Rada obce se jednoznačně přiklonila k předání
provozu do pronájmu firmě Katroservis, protože obec
nebude mít peníze na takové investice, které by zajistily
vysílání na náležité úrovni. Dohodli jsme se na některých
podmínkách, které bychom rádi viděli v nájemní smlouvě
písemně podchycené. Pověřila starostu, aby v tomto
smyslu pokračoval v jednání.
Vybrali jsme obec – Tuhaň u Mělníka, která byla
postižená červnovými záplavami, do níž jsme nasměrovali
materiální i finanční pomoc. Podíleli se na ní naši občané,
kterým touto cestou ještě jednou velice děkujeme. Rada
obce schválila poskytnutí částky 7 tisíc korun z obecního
rozpočtu, kterou jsme se k těmto ochotným občanům
připojili. Drobná materiální pomoc zůstala k dispozici
tamnímu Obecnímu úřadu, finanční pomoc pak putovala
ke konkrétní rodině, kterou tamní úřad doporučil.
V době odstávky provozu školní jídelny byla
vyměněna elektrická pánev. Jak jsme vás již informovali,
k té staré měla výhrady hygienická služba s tím, že se
odírají drobné částečky povrchu. Stará pánev je však plně
funkční a ještě velice dobře poslouží chuchelským
spolkům, a umístěna bude v sokolovně. Majetkové řešení

bude ponecháno na rozhodnutí zastupitelstva – v úvahu
přichází zápůjčka, prodej nebo darování.
Po celou dobu jsme sledovali, jak probíhají stavební
akce v obci – oprava kaple, oprava pomníku na Lhotě,
kanalizace u Housů, a taky břehů potoka. Oprava kaple je
již dokončena k naší spokojenosti. Pokud se týká pomníku,
ze strany odborného kameníka je rovněž hotovo, naše
pracovní parta dokončí schody. Práce na opravě
kanalizace dosud probíhají, rada obce rozhodla připojit
k této kanalizaci ještě větev, která zachytí vodu odtékající
od Doubů, Müllerů a Pospíšilů. Pokud se týká břehů
potoka, práce by měly být dokončeny v řádu dnů. Vedle
školy i vedle obecní bytovky vznikne poměrně slušné
prostranství, na jehož zpevnění se obec bude podílet
nevelkým nákladem, připlatí si také na zábradlí, které
bude doplněno svislými prvky. Zábradlí, které je v ceně
projektu, se radě obce zdá z hlediska bezpečnosti
zejména dětí nedostatečné. V současné době se
zabýváme podrobnostmi ohledně dokončení chodníků.
Položení dlažby proběhne v podzimním období. Do zimy
budeme muset dořešit výměnu oken a dostavbu komína
u bytu na Bačově.
Kromě těchto témat, ke kterým jsme se průběžně
vraceli, jsme se zabývali celou řadou drobností. Dali jsme
souhlasné stanovisko k položení optického kabelu mezi
chatou na Kozákově a rozhlednou pro firmu Telefonica
O2, schválili jsme účetní závěrku naší příspěvkové
organizace – Základní školy a Mateřské školy Chuchelna
za rok 2012, schválili jsme typ košů na odpadky, které
obec hodlá umístit u autobusových čekáren, u laviček
v obci a ve sportovním areálu. Schválili jsme poskytnutí
finančního příspěvku 1.200,- Kč pro SDH Chuchelna na
občerstvení při námětovém cvičení, volejbalistům 600,- Kč
na startovné v turnaji ve Slané. Neschválili jsme finanční
podporu vydání sborníku Od Ještěda k Troskám, příspěvek

na zřízení Babyboxu v České Lípě s tím, že obec již
v minulosti podpořila Babybox v Jablonci nad Nisou.
Seznámili jsme se s probíhajícím řízením ohledně povolení
horolezecké činnosti u Jizery, a také s obsahem pracovní
schůzky k projektu Greenway Jizera. Zaregistrovali jsme
jeden návrh na změnu územního plánu. Zabývali jsme se
dopravní situací na Sídlišti, neboť na hoření cestě dochází
k časté nepřiměřeně rychlé jízdě, což ohrožuje bezpečnost
hlavně dětí. Příslušné dopravní značení budeme řešit ve
spolupráci s Odborem dopravy MěÚ Semily. Starosta obce
dokončuje jednání s majiteli pozemků, které obec zamýšlí
převzít do svého majetku – o každém z těchto
plánovaných převodů už jednalo také zastupitelstvo
obce. O průběhu těchto jednání je rada obce pravidelně
informována.
Vážení čtenáři, rada obce má do doby, než se sejde
zastupitelstvo, v plánu ještě jedno jednání. O něm bude
starosta obce podrobně informovat na veřejném
zasedání zastupitelstva, na které vás všechny srdečně
zveme.
Rada obce

Výzva
Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke zrušení velkého počtu pevných
telefonních linek, vyzýváme naše občany i chalupáře k poskytnutí čísel na
mobilní telefony, případně e-mailových kontaktů. Jde o dobrovolný krok ze
strany vás občanů v zájmu zlepšení možnosti komunikace obce s vámi.
Volejte na č. 481 622 702 nebo pište na bazantova@chuchelna.cz

Oslavy 100. výročí postavení kaple sv. Antonína
Paduánského
Neděle 15. září 2013 od 15,00 hodin – mše římskokatolické církve v kapli
sv. Antonína Paduánského
***********
Neděle 22. září 2013 od 13,30 hodin – ekumenická bohoslužba církví
římskokatolické a československé husitské, následovat bude vystoupení
smíšeného pěveckého sboru Jizerka a pak koncert dechové hudby Broďanka.
Tato akce proběhne na louce za kaplí pod širým nebem, v případě nepřízně
počasí se bohoslužba uskuteční v kapli a kulturní program bude přesunut do
sokolovny.

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

Všespolkové posvícení
v sobotu 28. září od 11 hodin myslivecká kuchyně
v sokolovně – přátelské posezení s obsluhou nebo
možnost výdeje do přinesených nádob
*************************************************************

Vítání občánků
uskuteční se v sobotu 12. října 2013 v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Chuchelně. Pozváno bude dvanáct rodin
s miminky, která se narodila v období uplynulých 12
měsíců. Setkání připravuje sociální a zdravotní komise OÚ
ve spolupráci s naší základní školou.
************************************************************

Jak dál s kabelovou televizí
Obec Chuchelna provozuje takřka 25 let síť kabelové televize, která se
neustále rozšiřuje, a to nejen pokud jde o plošný rozsah, ale také o nabídku,
kterou svým uživatelům poskytuje. V současné lze naladit 21 analogových
programů a čtyři digitální multiplexy, které zahrnují rovněž 21 televizních
programů. Pro zájemce po naší síti firma Katroservis provozuje internetové
připojení.
Protože je provoz a údržba veškerého zařízení čím dál náročnější
a nákladnější, uvažuje obec, že předá celé zařízení do dlouhodobého
pronájmu firmě Katroservis, která se po celu dobu o zařízení stará. Na
poslední veřejné zasedání zastupitelstva byl přizván odborník z této firmy
pan Pavel Hochmal a vysvětil, v čem by spočívaly výhody tohoto kroku. Jako
příklad uvedl obec Benešov u Semil, která Katroservisu zařízení dokonce
odprodala.
Pan Hochmal uvedl, že Katroservis by v případě uzavření smlouvy do
sítě jednorázově investoval velkou částku peněz, zmodernizoval by zařízení
na přijímací věži, digitalizoval by vysílání, vyměnil by veškeré poškozené
kabely, zrychlil by provoz internetu atd. Za tuto investici, která by kvalitu
vysílání skokově zlepšila, a kterou si obec nemůže dovolit, by firma měla
příslib pronájmu na dohodnutou dobu vzhledem k návratnosti této
investice. Pro občany by se zlepšila kvalita vysílání, rozšířila by se nabídka
programů, která by se dala na přání uživatele odlišit. Firma poskytuje tzv.
omezenou nabídku, která zahrnuje cca 11 analogových programů a 12
digitálních – tato nabídka je v současné době za 80,- Kč měsíčně. Základní
nabídka pak obsahuje ještě okolo 20 analogových a 20 digitálních programů
navíc a cena je 220,- Kč měsíčně. Občané se nemusejí obávat žádného
výrazného zdražení, ať už televizního vysílání nebo internetu. Trh s těmito
službami je již natolik široký, že by si tím Katroservis vyhnal zákazníky ke
konkurenci, a to si vzhledem k plánované investici nemůže dovolit.
Je nutné uvést, že analogové programy se do budoucna udržovat
nebudou a postupně se přejde na digitální způsob. (To i v případě, že by
jednání o pronájmu nějakého důvodu nevedla k uzavření smlouvy.) Pro
občany to znamená do budoucna buď zakoupit si set-top-box, který dokáže
digitální signál převést i do staršího typu televizoru, nebo uvažovat o koupi
digitálního televizoru. Příjem digitálního signálu je nesrovnatelně
kvalitnější. Pan Hochmal uvedl, že firma Katroservis je ochotna občanům
s nákupem set-top-boxů a jejich instalací pomoci. Nákup set-top-boxu vyjde
řádově na pět set korun, takže si jej snad bude moci dovolit opravdu každý.
Ostatně – zbytek republiky už dávno analogové vysílání nemá.

Nová vyhláška o povolování kácení stromů
Nová vyhláška č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, které
velmi významně mění doposud zavedený režim povolování kácení dřevin
rostoucích mimo les, nabyla účinnosti dnem 15. 7. 2013.
Za zcela zásadní změnu lze považovat ustanovení § 3 písm. d) vyhlášky. Zde je
uvedeno, že povolení ke kácení není třeba pro dřeviny rostoucí v zahradách, a to bez
ohledu na jejich velikost. Není tím však myšlena zahrada dle katastru nemovitostí,
ale jakýkoliv pozemek dle katastru nemovitosti (např. trvalý travní porost, stavební
pozemek, ostatní plocha, zahrada), který však splňuje definici „zahrady“, jak ji zavádí
v § 1 písm. c) tato vyhláška. Konkrétně se musí jednat o
•

pozemek u bytového domu nebo rodinného domu v zastavěném území
obce (netýká se to tak pozemků u rekreačních objektů, zahrádkářských
kolonií, zahrad u restaurací, pozemků u průmyslových objektů, veřejné
zeleně, zahrad u škol, školek apod.),
• který je současně nepřístupný veřejnosti
• a je stavebně oplocený, tj. oplocení pozemku muselo být povoleno
režimem dle stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb.).
Další změna nastala v režimu kácení souvislých porostů. V § 3 písm. b), je nově
uvedeno, že povolení kácení není třeba pro zapojené porosty dřevin (dříve pouze
keřové porosty), pokud celková plocha kácených dřevin nepřesáhne 40 m2.
Zapojenými porosty dřevin se rozumí:
• soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně
dotýkají, prorůstají nebo překrývají,
• s výjimkou dřevin tvořících stromořadí (nejméně deset stromů
s pravidelnými rozestupy),
• pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad
zemí nepřesahuje 80 cm;
• jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje
se vždy jako jednotlivá dřevina.
Pro ostatní dřeviny pak zůstává omezení dle velikosti dřevin, tj. že povolení ke
kácení není třeba pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce
130 cm nad zemí, beze změny.

Současně je třeba upozornit, že nadále platí ochrana volně žijících ptáků a
ochrana zvláště chráněných živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. To znamená, že v případě kácení během vegetace (od 1. 4.
do 31. 10. běžného roku) si musí být vlastník dřeviny zcela jistý, že na dotčeném
stromě nehnízdí žádný pták, ani zde nežije žádný chráněný druh (např. veverka).
Jinak se, bez ohledu na znění této vyhlášky, vystavuje nebezpečí postihu.

Statistika nuda je, má však cenné údaje …
Vážení čtenáři, udělala jsem si po chvilkách čas, dala si tu práci,
a zpracovala jsem pro vás tabulku, která přehledně informuje o pohybu
obyvatelstva za posledních dvacet let. S potěšením musím konstatovat, že
naše obec ani zdaleka nepatří mezi ty, které pomalu vymírají. Nárůst počtu
obyvatel úzce souvisí s výstavbou rodinných domů – napočítala jsem 50
nových domků, kterým jsem za tu dobu přidělovala číslo popisné. Další
domky se stavějí, a také nově schválený územní plán počítá s poměrně
značnými plochami určenými pro bydlení. Můžeme se proto těšit, že v brzké
době dobudeme kýženou metu 1.000 obyvatel.
Čísla v závorkách v tabulce udávají počty cizinců, o kterých začaly obce
dostávat informace v roce 2004. Počet obyvatel obce zahrnuje nejen české
občany, ale také cizince, přihlášené v obci k trvalému nebo dlouhodobému
pobytu.
Od počtu obyvatel se odvíjí zejména podíl na daňových výnosech, které
jsou jednotlivým obcím přidělovány na základě zákona o rozpočtovém určení
daní. Prostě – čím víc nás bude, tím více peněz poplyne do obecního
rozpočtu. Nemalý význam má rostoucí počet obyvatel také například pro naši
školu, které jsou peníze ze státního rozpočtu přidělovány opět podle počtu
žáků, a to jak v Základní škole, tak i v Mateřské škole.
Budeme tedy společně doufat, že nastolený trend potrvá.
Ivana Heřmanová

Vývoj počtu obyvatel Chuchelny v letech 1993 - 2012
Přírůstky

Úbytky

rok

Narození

Přistěhovaní

Zemřelí

Odstěhovaní

Stav k 31. 12.

1993

12

14

16

18

882 (2)

1994

5

22

19

15

875 (2)

1995

14

18

8

12

887 (2)

1996

5

19

15

17

879 (2)

1997

9

16

6

5

893 (2)

1998

9

37

11

22

906 (2)

1999

10

8

13

8

903 (2)

2000

6

27

6

25

905 (2)

2001

9

21

8

12

915 (2)

2002

5

22

9

28

905 (2)

2003

6

17

9

15

904 (2)

2004

6

27 (2)

15

24

898 (4)

2005

13

13 (2)

6

9

909 (6)

2006

5

31(3)

6

11 (1)

928 (8)

2007

11

23 (1)

6

25

931(9)

2008

12

38 (1)

11

38 (2)

932 (8)

2009

9

29

9

8

953 (8)

2010

16

18 (3)

5

15

967 (11)

2011

11

31 (1)

6

15 (1)

988 (11)

2012

11

21

18

22 (1)

980 (10)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červnu, červenci a srpnu 2013 oslavili svá životní
jubilea naši spoluobčané:
83 let
82 let
81 let
80 let
75 let
70 let

Věra Kupková
Věnceslava Babková
Ladislav Láska
Robert Hůlek
Zdenka Bažantová
Marie Fajxová
Lubomír Kořínek
Josef Hochmal
Miroslav Sůva
Jana Ratouská
60 let

55 let

50 let

Eva Hlubučková
Jiří Sůva
Miroslav Jodas
Miloš Heřman
Stanislav Bém
Jiřina Šírková
Zdena Hladíková
Hana Brucknerová
Naděžda Devátá
Oldřiška Mašková
Karel Morávek
Milan Pavelka
Jana Prskavcová
Pavla Bičíková
Miluše Doubová

Do dalších let přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví!

Narodili se:
Adam Lacina
Rozálie Řeháková
David Koloc
Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života!
Vzali se:
Eliška Navrátilová a Ondřej Glatz
Pavla Maturová a Jan Wohlmuth
Petra Krunčíková a Radek Hanuš
Novomanželům přejeme dlouhý a spokojený společný život!
********************************************************************
********************************************************************
V uplynulých týdnech nás opustili:

Danuše Kadlecová
Miroslav Hloušek

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast
********************************************************************
V rubrice „Společenská kronika“ můžeme zveřejnit pouze životní jubilea,
sňatky a narození dětí, k jejichž uveřejnění byl obci dán písemný
souhlas příslušné osoby. Souhlas rodinného příslušníka přichází
v úvahu jen v případě, jedná-li se o narození dítěte. Nařizuje to zákon č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Telefonický
souhlas není dostatečný, neboť jej nelze prokázat případné kontrole.

Pondělní cvičení žen
V minulém Chucheláčku jste si přečetli o našem Seniorklubu.
Přímým důsledkem našeho scházení došlo na to, že jsme si uvědomily, že
nám postupně ubývá sil, a že bychom s tím měly něco dělat. Poprosily
jsme pana MUDr. Holuba o spolupráci se založením cvičení pro nás starší.
A tak 2. 9. 2000 začaly naše pravidelné schůzky. Ne všechny členky
Seniorklubu se do cvičení zařadily. Začínalo nás 6. Postupně nás přibývalo,
ale přišly i takové, které vydržely jedno, dvě cvičení a zase toho nechaly.
Důvody byly různé. Někomu se zdálo cvičení náročné, někdo našel jiný
důvod proč toho zanechat. Já osobně si cvičení velmi považuji, a i když mi
to dá někdy práci se přesvědčit, tak vždy s potěšením zjistím, že se po té
hodině cvičení cítím svěží a daleko zdravější (také možná mladší), a to už
stojí za to se do toho pustit znova. A nemyslete, zažijeme si i spoustu
legrace a občas se i po cvičení sejdeme na pěknou hodinku, kdy si
popovídáme a přebereme všechny ty ženské věci, které se nás
bezprostředně dotýkají. Probereme, co je ve vsi nového, občas se některá
z děvčat pochlubí kuchařským výtvorem, tak jí to pochválíme a patřičně
zkritizujeme. Velice oceňujeme práci a ochotu naší paní Jarmilky
Holubové. Celých 13 let mezi nás věrně dochází. Je to nejen záruka, že
jsme v dobrých odborných rukou, ale Jarmilka dokáže i ty, kterým to ze
začátku nejde, povzbudit a vysvětlit, jak je který cvik pro nás důležitý.
Vede nás ke správnému držení těla, aby na nás ta přibývající léta nebyla
tak znát. A čeho si nejvíce ceníme je to, že mezi nás přicházejí stále mladší
děvčata. Původně bylo toto cvičení zahájeno jako zdravotní pro členky
Seniorklubu, a teprve postupem času se k nám připojovaly hlavně ty ženy,
pro které je to naše cvičení méně náročné a dá se vydržet, je-li snaha
a vůle se sebou něco udělat dostatečná. V průběhu těch 13 let se nás
vystřídalo neuvěřitelných 51 a v poslední době je průměrná docházka 10 –
14 cvičenek. Zajímavé je, že do našich řad nemusíme dělat náborové akce
jako tomu je bez valného úspěchu do řad Seniorklubu. Věřím, že
i v budoucnu se budeme scházet se stejným elánem jako dosud.
Zdenka Bažantová

K chuchelské pouti
Poděkování všem dobrým lidem z Chuchelny a okolí za přispění
a podporu ,,hasičské cukrárny“ na pouti. Vaše sponzorství, formou
upečených

dobrot,

přispělo

k rozvoji

hasičské

činnosti.

Dále

děkujeme všem zúčastněným hostům, kteří nás přišli podpořit
a vlastně i vykoupit, což se v poslední chvíli také podařilo. Díky
nasazeným sestrám, které vstoupily mezi hosty s košem posledních
perníčků a vybízely pány ke koupi, se podařilo perníčky dostat ke
správným majitelům. Za překrásné a chutné perníčky patří díky
Janče Bímonové a sestrám sokolkám.
Sestry hasičky z cukrárny ,,U Zpuchřelé savice“

Starší a mladší družstvo Soptíků, Brada Rybníček 2013

Jak proběhl konec školního roku v základní škole
Sedím nad klávesnicí počítače a snažím se psát článek vynucený
blížící se uzávěrkou tohoto čísla Chucheláčku. Větší polovina prázdnin je
za námi, prázdnin, které letos byly opět po mnoha letech prázdninami
nádhernými, a já plním to, co jsem si předsevzal. Informovat Vás – čtenáře
Chucheláčku, co zajímavého jsme s dětmi prožili na konci uplynulého
školního roku. Myslím, že toho bylo docela dost.
Konec školního roku s sebou vždy nese určitou nervozitu. Vždyť se
bude bilancovat, co všechno zůstalo žákům v hlavách z poznatků, které
získali za uplynulé pololetí. Jsou ale i žáci, kteří žádnou nervozitou netrpí,
protože jim je ukradené, jak budou hodnoceni. To rodiče a učitelé jsou
z toho nervózní daleko více. Ti na rozdíl od žáků již vědí i ze svých
zkušeností, co to znamená, když se něco hodně podcení. No a na odlehčení
této nervozity konce školního roku (tak jako v jiných letech) máme různé
výlety a exkurze. Někdy přijdou se zajímavými nápady samotní žáci, jindy
je nápad přednesený učitelem přesvědčí o vhodnosti právě takto zvoleného
výletu.
Prvním výletem, který jsme absolvovali dne 12. června, byl výlet na
Trosky. Zní to jednoduše. Ale my jsme si výlet upravili, aby nebyl právě
tak jednoduchý. Dokonce i počasí nám pomohlo. Jak, to se dozvíte za
chvilku.
Letošní jaro nebylo pro některé obyvatele naší republiky moc
přívětivé. Velké záplavy, které postihly u řek a potoků ležící sídla,
napáchaly mnoho škod na majetku. Mnozí lidé si tímto peklem prošli již
po několikáté. Kde by nás napadlo, že v klidné části Českého ráje, kudy
vedla naše trasa, se po velkém dešti před několika dny rozvodnil potůček,
který nám bude cestu tak komplikovat.
Ráno jsme tedy vyrazili autobusem k městu Sobotka. Zde jsme si
prohlédli pěkné náměstí s rodným domem básníka Fráni Šrámka a nahlédli
i do kostela. Pak naše cesta pokračovala kolem zámku Humprecht do
vesnice Vesec. Zde před lety paní režisérka Věra Plívová – Šimková
natáčela svůj film „Přijela k nám pouť“. To byl výchozí bod našeho
putování. Po svačině na návsi lemované krásně udržovanými roubenými
chaloupkami jsme vyrazili do údolí Plakánku pod hradem Kostí. Zpočátku
byla cesta příjemná. Ale čím více se zařezávala do údolí mezi skalami, tím
více souběžný potůček na ní zanechával bláta a kaluží. Na několika
místech jsme neprostupný terén museli překonávat po kládách hozených
do kaluží, klády jsme si museli sami přitáhnout. Mnozí však neudrželi

balanc a stejně skončili po kotníky ve vodě a blátě. Když už se zdálo, že
máme nejhorší za sebou a cesta kolem dolního rybníka údolím příjemně
ubíhala, ukázalo se, že to nejhorší nás teprve čeká. Asi 40 metrů
rozbahněného terénu nad rybníkem. Předjeli nás tři jezdci na koních. Kůň
má nohy dlouhé, tomu bláto nevadí. Co ale budeme dělat my? Vrátit se?
Nakonec jsme v cestě našli několik ostrůvků, přes které se dalo přejít.
Spojili jsme je opodál ležícími těžkými, vodou nasáklými fošnami a konec
cesty dorovnali suchými větvemi spadanými na druhém břehu. Přes tyto
„hatě“ pak žáci jeden za druhým přeskákali. Pak už ale cesta až k hradu
Kost probíhala normálně, jen jsme se museli místy vyhýbat kalužím
a blátu. Pod Kostí si žáci mohli utrácet své kapesné. Někteří dali přednost
nákupu jídla a pamlsků, jiní kupovali suvenýry. Ti dobře finančně zásobení
pak propadli nákupním orgiím, které vyvrcholily po našem příjezdu na
hrad Trosky. Člověk by ani nevěřil, za co všechno se dají utrácet peníze.
Například za střelbu z luku na terč.
Nejprve jsem ze zapůjčených materiálů žákům přečetl něco málo
z historie hradu Trosky, a pak následovala prohlídka. Z vyhlídky na věži
Baba se nám otevřel překrásný výhled do širého kraje. Po sestupu z věže
žáci dokončili nakupování suvenýrů, a nás čekala cesta dolů k autobusu
a pak domů. Po příjezdu ke škole si nikdo na útrapy cesty ani nevzpomněl.
Všichni, plni nových zážitků, se s přítomnými rodiči rozcházeli domů.
Dalším, ale ne již tak dramatickým výletem byla cesta na zámek
Sychrov. Tam jezdíváme poměrně často, protože jízda vlakem bývá pro
děti vzácností. Někdy se stávalo, že hodný pan průvodčí nám v tunelech
vypínal proud, aby si děti užily tmu. Ale tentokrát jsme takové štěstí
neměli. Ráno 25. června jsme si objednali autobus na cestu k semilskému
nádraží. (To, aby některé děti nebolely nohy hned na začátku cesty.)
I když měl vlak zpoždění způsobené výlukou, a my jsme na nádraží čekali
dost dlouho, nakonec jsme se dočkali. Cesta probíhala klidně a nás těšilo,
že se děti ve vlaku chovaly pěkně ukázněně. Jen to zatracené počasí! Bylo
pod mrakem, občas mírně mrholilo. Po cestě od vlaku, která nám trvala
přibližně 15 minut, se žáci schovali do průjezdu u brány a zde se také
nasvačili. Následovala prohlídka křídla zámku s nejreprezentativnějšími
místnostmi a sály. Pak se jako zázrakem počasí trochu umoudřilo
a přestalo pršet. Vyrazili jsme proto na prohlídku zámeckého parku. Ze
zajímavých dřevin jsme si prohlédli např. jinan dvoulaločný, prošli jsme
alej Rohanku, lemovanou starými duby a vyrazili jsme hledat v parku
liliovník tulipánokvětý. Když jsme ke stromu dorazili, byl právě v plném
květu. Žáci byli překvapeni jeho krásnými žlutými květy, které připomínají
tulipán. Odtud dostal strom i své pojmenování. Po návratu z procházky

začalo opět pršet. Čas do odchodu k vlaku žáci opět vyplnili nakupováním
suvenýrů. Byli jsme ale zklamaní nabídkou občerstvení. Ta nebyla téměř
žádná. Ještě že si žáci nesli z domu své svačiny. Zpáteční cesta proběhla již
bez komplikací a vlak dorazil do naší cílové zastávky přesně na čas. Zde
již čekali na své děti rodiče s auty a odváželi je domů. I když nám počasí
moc nepřálo, všichni byli plni dojmů a zážitků z pěkného výletu.
Další zajímavou akcí, kterou žáci absolvovali na konci školního
roku, byla exkurze do nového kravína Družstva Kozákov v Záhoří.
Původní plánovaný termín byl zrušen, a tak jsme se dohodli na novém na
20. června. Ráno bylo krásné a bylo jasné, že nás tentokrát bude čekat další
z parných dnů, které zrovna vládly. Cesta od školy do Záhoří pěkně
ubíhala a za chvíli jsme se již blížili ke kravínu. Tam nás přivítal předseda
družstva pan Miroslav Richtr s paní zootechničkou. Ten dětem pověděl,
jak probíhala rekonstrukce starého kravína a jak byla náročná výstavba
nového zázemí, které ke kravínu patří a je jeho součástí. Žáci se podívali
do budovy, jak jsou ustájené krávy a viděli, jak probíhá jejich krmení. Pak
se přesunuli k dojící lince, kde jim bylo vysvětleno, jakým způsobem
probíhá dojení krav, a viděli, kde je nadojené mléko shromažďováno před
expedicí do mlékárny. Pak následovaly dotazy žáků. A nebylo jich málo.
Na některé odpovídal i pan veterinář, který právě přijel. Diskuse musela
být ale přerušena, protože bychom nestihli zlatý hřeb exkurze, opékání
uzenek. Vzhledem k počasí to pan předseda vyřešil šalamounsky.
Přesunuli jsme se k záhořské sokolovně. Tam už se klobásky (dlouhé
minimálně 20 cm a speciálně vyrobené pro tuto příležitost) udily. My jsme
se jen přesunuli pod slunečníky, posunuli lavice, aby na nás sluníčko
nemohlo, a tak se těšili na pochoutku, kterou předznamenávala její vůně
linoucí se z udírny. My jsme se nepotili – potil se jen pan Nosek, který
udírnu obsluhoval. Za chvíli dostal každý žák na papírovém tácku
klobásku a chleba a k tomu i pitíčko. Ti hodně vyprahlí se mohli ještě napít
minerálky. Původní řeči „já bych si dal dvě uzenky“ vzaly brzy za své,
protože zdolat takového obra dá zabrat i pěknému Otesánkovi. Po
občerstvení jsme panu předsedovi a přítomným pracovnicím družstva,
které nás obsluhovaly, pěkně poděkovali a vyrazili na zpáteční cestu ke
škole. Tu jsme zvolili přes Slap, okolo Matičky, do Vejměla. Tam byla
občerstvovací zastávka, protože na cestu jsme ještě dostali několik lahví
minerálky. No a ve škole už na nás čekaly kuchařky s chutným obědem.
Někteří byli cestou tak zmožení, že ani své vrabčí porce nedojedli.
Tak tímto způsobem probíhalo vyučování ve třech dnech měsíce
června. Každý z těchto dnů přinesl dětem nové poznatky a zážitky. Možná,
že některé si budou pamatovat hodně dlouho. Třeba i po celý život.

V pátek 28. června jsme uzavřeli celý školní rok rozdáním
závěrečného vysvědčení. Naši školu opustilo tímto dnem i osm žáků 4.
ročníku, kteří budou pokračovat na školách v Semilech. Je už tradicí, že
jim pokaždé přejeme hodně úspěchů v dalším studiu a sobě si přejeme, aby
tito naši žáci vzpomínali na školu rádi a rádi se k nám třeba i jen na kus
řeči vraceli.
Mgr.Radmil Stínil, ředitel ZŠ a MŠ

Ještě malé zamyšlení
Myšlenky se v tom přenádherném prázdninovém klidu různě honí hlavou.
Učitel může myslet na mnoho věcí. Když se o prázdninách na chvíli zastaví,
sedne na lavičku pod borovicí a zavzpomíná si, jaké to bylo před lety…
Například v roce 1997, kdy byla naše škola raritou v republice. Na
vesnické málotřídce učí tři učitelé chlapi! Jó, to byly časy! V roce 2000 o tom
dokonce psali v novinách a časopisech. A vydrželo to do roku 2004!
Pak se najednou vloudí do vzpomínek nostalgie a smutek. Člověk musí
v oku zatlačit slzu. Slzu vzpomínek za kolegu učitele Antonína Štěpánka, který už
není mezi námi. A další slzu za našeho bývalého žáka Sergeje Manševa, kterého
Tonda se svojí ženou Zinou od jeho 8 let společně vychovávali. Tragická nehoda
v červenci ukončila jeho mladý život. A tak tam na chuchelském hřbitově leží
všichni tři vedle sebe…
Pak se na tváři objeví letmý úsměv. „Co asi děláš Ty, kolego, Petře
Převrátile? Co Tvoje zahrádka? Že už sklízíš? No, to my ještě ne! Víš, já jsem
zapomněl, že jsi měl koncem července tu „sedmdesátku“. Tak Ti přeju do
dalších let hodně zdraví a ať Tě zahrádkaření nikdy nepřestane bavit!“
Proud vzpomínek a myšlenek přetrhne vyzvánění mobilního telefonu.
„Co? Neomezený tarif? Nechci! Copak musím veškerý čas trávit jen kecáním do
telefonu? Nazdar! No to mě to ale zase rozhodilo. Asi si půjdu uvařit kafe. Kde
jsem zase nechal ty blbý berle?!“(10. 8. 2013!)
Mgr. Radmil Stínil, ředitel ZŠ a MŠ

SOKOL LETEM SVĚTEM
Léto už sice pomalu končí, ale my bychom se s vámi rádi na chvíli vrátili
na jeho začátek – konkrétně na sobotu 8. června, kdy se konala Chuchelská
pouť. Tato nádherná vesnická akce byla opět pořádána vlastními silami. Při
přípravě pouti se zapotila, ale také nasmála, spousta nadšenců z řad sokolů,
hasičů, holek „Martinek“ a dalších – před všemi klobouk dolů. Jenom díky nim
totiž byla střelnice plná růží, stánky plné dobrot (koláče, halušky, závitky,
langoše, ryby…), pro dámy i dívky krásné ozdoby z korálků a další potěšení –
a to vše za symbolické ceny. Pro ty z vás, kteří jste na pouti chyběli (proč???), je
tu letmý výčet toho, oč jste přišli: houpačky, kolotoč, střelnice, čtyřkolky pro
děti (nová atrakce hasičů, která měla velký úspěch), malování na obličej,
světová barmanská show v podání Pepy Hlubučka (jestli to byl tedy opravdu on
– no každopádně ty koktejly neměly chybu ☺), lovení rybiček, vystoupení
taneční školy ILMA a další a další… Bylo to opravdu krásné a ta upřímná radost
místních dětí i dospělých a také spokojenost přespolních, kterých rok od roku
přibývá, byla odměnou pro všechny pořádající. Přejme si, aby jim elán vydržel
i do dalších let!

V této souvislosti bychom také chtěli zmínit, že sokoly vyrobená střelnice
boří chuchelské hranice – během léta totiž dostala příležitost účastnit se poutí
v Záhoří, v Semilech a v obci Střeleč a všude se setkala s nadšeným přivítáním.
Jen tak dál!

Od pouti už uplynulo mnoho dní a během té doby jsme nezaháleli – byly
potřeba nějaké opravy a úpravy na kozákovském vleku, abychom do další
sezony vstoupili připraveni. Budeme doufat, že zima svou krásou napodobí
letošní senzační léto, a že se s vámi na kopci budeme potkávat. Máme co
nabídnout nejen lyžařům, ale i pocestným, kteří mohou načerpat síly v loni
zrekonstruovaném útulném zázemí s prosklenou terasou. Budeme se na vás
těšit.
Během podzimu se také rozběhne rekonstrukce sokolovny (výměna oken
a zateplení) - některé tradiční akce tedy letos neproběhnou – týká se to
tanečních pro dospělé a Štěpánské zábavy. Co ale v sokolovně ještě určitě
proběhne je Spolkové posvícení v sobotu 28. září, kde na všechny čeká
výborná myslivecká kuchyně, obsluha u stolů jako tomu bylo vloni a sladká
tečka s kávou na závěr. Všichni jste srdečně zváni.
Závěrem bychom vás také chtěli pozvat na 10. jubilejní Vejšlapník ve
dnech 5. - 6. října. Ubytování je zajištěno na Lyžařské boudě na Liščí hoře.
Podrobnosti budou již brzy na kabelovce a ve vývěsce naproti sokolovně. Takže
sledujte a hlavně pojeďte!
Přejeme všem pohodové dny a školákům hladký vstup do nového
školního roku (je jasné, že to po tom slunečném létě nebude snadné ☺).
sestry sokolky

Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Chuchelna
se uskuteční
ve čtvrtek 12. září od 19,30 hodin
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zpráva o činnosti rady obce
zpráva o hospodaření obce do 31. 8. 2013
rozpočtové opatření č. 2/2013
informace komise sociální a zdravotní
zprávy výborů – finančního a kontrolního
převody majetku
informace o stavbách – současný stav a plány
různé
usnesení, závěr

Občerstvení zajištěno, doprava z Komárova a
od 19,10 hodin – čekejte u autobusových zastávek

Lhoty

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

