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Zpráva o činnosti rady obce
Vážení čtenáři, zdá se, jako by to bylo minulý týden (maximálně dva), co
jsme psali naši zprávu před březnovým zasedáním zastupitelstva. Přesto jsou to už
tři měsíce, a my vám na stránkách Chucheláčku opět skládáme účty, pokud jde
o naši práci. Sešli jsme se za to období sice „jen“ třikrát, ale přesto jsme se
zabývali širokým okruhem témat – zde jsou:
První, co jsme hned po zasedání učinili, bylo schválení předloženého
rozpisu rozpočtu. Jde o podrobnější členění rozpočtu, které na březnovém
zasedání schválilo zastupitelstvo obce. Při té příležitosti rada obce vyslyšela přání
zdejších spolků a navýšila dotaci na činnost na celkových 15 tisíc korun jak pro
Myslivecké sdružení Chuchelna, tak i pro Český rybářský svaz, který peníze
investuje do úprav rybníku Rosnička a přístupové cesty k němu.
V tomto období jsme podali dvě žádosti o dotace, a sice na zpracování
územní studie na lokalitu „Pod Kamínkou“ a na restaurování sochy Kalvárie, která
bohužel velmi podléhá povětrnostním vlivům. Na obě akce bylo zároveň provedeno
poptávkové řízení. Zpracování územní studie již zahájila firma SURPMO,
a. s., pobočka Hradec Králové, která podala nejnižší nabídku a zároveň má
nejlepší reference ze tří zúčastněných subjektů. Opravu Kalvárie provede MgA.
Sklenář z Lužan u Jičína, který měl pouze jednoho vážného konkurenta, ač jsme
oslovili pět zájemců. Cena obou nabídek byla velmi podobná, takže rozhodly opět
lepší reference.
V plné přípravě už je chystaná výstavba vodovodu do Palučin. Stavební
povolení je vydané, soutěž na dodavatele, kterou organizovalo VHS Turnov,
proběhla. Akce se pomalu zahajuje, dodavatelem je firma Šebesta z Jablonce nad
Nisou. Rada obce nadále zastává názor, že tamní cesta by se měla po akci opravit
důkladně, tak aby se dalších několik let na ni nemuselo takzvaně sáhnout, a to i za
cenu, že se bude akce doplácet možná ještě v příštím roce. VHS nám s platbou
posečká za mírný úrok, obec se proto bude snažit úhradu provést co nejdříve. I tak
musí tento záměr schválit zastupitelstvo obce. Stejným způsobem bychom rádi dali
do pořádku cestu na Bačově od silnice k Berkům, která byla poničena při loňské
rekonstrukci vodojemu na Žlábku.
Dalším přesunem v rozpočtu se bude zastupitelstvo zabývat na žádost TJ
Sokol, neboť bude třeba slíbené finance na dokončení akce „snížení imisní zátěže
sokolovny v Chuchelně“ navýšit vzhledem k velkému množství víceprací, které
vesměs vyplynuly až po zahájení díla. Více o věci bude informovat Ing. Schlesinger
přímo na zasedání zastupitelstva.
Zabývali jsme se opravou cesty z Klinkovic do Dol, na které závisí přístup
k tamním domům. Položením trubek pod cestu jsou vleklé problémy při každém
větším dešti snad odstraněny. Další odvodněnou cestou je cesta do Vrší, kde

vznikl problém v souvislosti s výstavbou nového rodinného domu. Majitel objektu
se bude na řešení finančně podílet.
Všichni jste si jistě všimli, že byl dokončen chodník okolo parčíku na návsi,
a také úsek od hlavní silnice k hřišti. Další části budou v brzké době následovat.
Obec nedávno obdržela žádost o zakreslení podzemních sítí v souvislosti
s plánovanou rekonstrukcí silnice 2923 od Sůvů do Klinkovic. Tím vzrostly naše
naděje, že k opravě brzo dojde, tak doufejte spolu s námi.
Na letošní rok jsme naplánovali výměnu oken v obecním bytovém domě.
Rozpočet s akcí počítá, teď jen řešíme, jak by měla nová okna vypadat. Tvar
zůstane stejný, jde o členění. Rozhodneme se co nejdříve a v dohledné době
zahájíme poptávkové řízení. Doufáme, že se výměna stihne přes léto a počasí
tomu bude přát.
Na přelomu dubna a května byla ze dvou třetin obměněna obecní parta,
přičemž dva noví pracovníci již u nás v minulosti působili, takže už dobře vědí, co
je potřeba.
Schválili jsme – jako každoročně – finanční podporu pro uspořádání festivalu
Jazz pod Kozákovem, a to tradičně ve výši 2 tisíce korun.
Na závěr se musíme zmínit o uskutečněných společenských akcích, které
se vesměs velmi vydařily. Zdůrazníme Velikonoční koncert v kapli sv. Antonína
Paduánského, který vynikal vysokou kvalitou účinkujících – operní pěvkyně Olgy
Jelínkové, klavíristky Mio Sakamoto a houslisty Jakuba Janského. Repertoár byl
vybrán velmi pečlivě a hojně navštívený koncert měl veliký úspěch u publika. Dvě
další akce – Pálení čarodějnic na Veverce a Májový sokolský pochod – byly
navštíveny nepatrně méně, než je zvykem z důvodu nepříznivé předpovědi počasí.
Ta se nakonec naštěstí nevyplnila, aspoň pokud jde o déšť.
Do doby, než se sejde obecní zastupitelstvo, proběhnou ještě dvě schůze
rady obce, proto pro čerstvé informace si přijďte přímo na veřejné zasedání. Jste
srdečně zváni.
Rada obce
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní Boženě Strnadové, která každoročně na jaře
obchází turistické cesty v okolí Kozákova, Komárov a Lhotu a sbírá
odpadky, které jiným upadnou od ruky úplně kdekoliv. Rada obce jí
pro tento účel ráda poskytuje pytle na odpady, a před její aktivitou,
ochotou a nezištností se hluboce sklání.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V březnu, dubnu a květnu 2014 oslavili svá životní
jubilea naši spoluobčané:
99 let
88 let
85 let
83 let
82 let
81 let

80 let
75 let

70 let

65 let
60 let

50 let

Božena Červeňová
Miluše Kvapilová
Olga Hejralová
Irena Koucká
Jaroslav Bobek
Miloslava Prskavcová
Vladimír Tůma
Růžena Kyloušková
Vlastislav Vajs
Ivona Skřítková
Rudolf Fišer
Radoslava Dostrašilová
Milan Ron
Vladimír Medek
Marie Ronová ze Lhoty
Josef Plíva
František Pokorný
František Menšík
Jaroslava Šefrová
Jiří Šírek
Miroslav Richnák
Ladislava Bičíková
Lubomír Kořínek
Jadwiga Koublová

Do dalších let přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví!
********************************************************************

Narodili se:
Lucie Ševčíková
Tomáš Ševčík
Aneta Jančíková

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života!
********************************************************************
Opustili nás:

Ivana Maryšková
Pavel Javůrek
Jiří Vajs

Pozůstalým rodinám vyjadřujeme upřímnou soustrast.
********************************************************************
V rubrice „Společenská kronika“ můžeme publikovat 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.

********************************************************************
Vážení čtenáři,
s lítostí vám sdělujeme, že se výrazně zhoršila informovanost obecních
úřadů I. stupně o změnách v evidenci obyvatel. Můžeme si
z centrálního registru objednat údaje o narození dětí, přistěhování
občanů, úmrtí a odstěhování. Od 1. dubna 2014 pro nás nejsou
dostupné údaje o sňatcích (ani rozvodech), ani o změnách jména nebo
příjmení. Proto ve společenské kronice budeme schopni zveřejnit
oznámení o sňatku jen v případě, když nám sami občané tuto
informaci poskytnou.
Ivana Heřmanová

Čarodějnice jako den plný čar a kouzel v mateřské škole
Třicátý duben letos připadl na středu, ale už od pondělí se v naší
mateřské škole děly podivné věci. Začalo to obrovským živým pavoukem,
který nám každý den přinášel pozdravy od našich loňských známých
čarodějnic Háty a Hnáty. S prvním dopisem a pěkně namalovanou
pozvánkou nás zvaly na tajný slet. Na takovou událost je ovšem třeba se
řádně připravit a tak jsme postupně dostávali hned několik úkolů:
Například si vyrobit pravé čarodějnické koště, postavit pravou
čarodějnickou chýši a sehnat si pravý čarodějnický hábit. Ve středu se to ve
školce už od rána jen hemžilo pestrou přehlídkou čarodějnických úborů.
Malé čarodějnice a čarodějové se pyšně nakrucovali, rejdili v rytmu
strašidelné hudby a opatrně vyndávali neznámé strašidelné předměty
z kouzelné krabice. V tento den se pavouk objevil naposledy. Tentokrát je
zval ven na dobrodružnou cestu za čarodějnicemi, jejíž směr určovaly jak
jinak než pavoučí sítě. Cestou děti hledaly dopisy a plnily další příkazy
čarodějnic. Musely postupně sbírat prapodivné přísady do kouzelné
polévky. Například „vejce přímo z hadího hnízda“, „vypasené mouchy
ulovené ze sítí velkého černého chlupatého pavouka“ a dokonce i „zelený
žabí sliz“. Po důkladném zamíchání polévka vypadala opravdu nevábně.
Pavoučí sítě nás nakonec dovedly na místo, které děti znaly již z minulého
roku. Ocitli jsme se totiž u domu Háty a Hnáty. S nejvyšší opatrností jsme
se plížili k jejich obydlí a potom je s patřičnou dávkou odvahy šli navštívit.
Jaké však bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že je dům opuštěný?
Vůbec jsme nedoufali, že čarodějnice ten den ještě spatříme. Nakonec se
nám je podařilo přeci jenom najít. Zabydlely se v naší čarodějnické chýši,
kterou jsme předešlý den společně s dětmi vybudovali na školkovské
zahradě. V prvním momentě děti polekal ukrutný smích, ale po chvíli byly
se stařenami jedna ruka. Malému Milánkovi Pavelkovi se dokonce Háta
tak zalíbila, že se od ní nechtěl po celou dobu ani odtrhnout. Čarodějnice
děti pochválily za splněné úkoly a za odměnu je naučily čarodějný tanec
a správnou techniku létání na koštěti. Na závěr jim dokonce přečarovaly
jejich odpudivou slizkou polévku na opravdovou, chutnala báječně. Jen se
po ní zaprášilo. Také druhý chod naší hostiny děti uvítaly s nadšením.
Opékání buřtů na ohni zakončilo naše netradiční dopoledne plné zábavy
a dobrodružného napětí.
Čarodějnice nám věrohodně zahrály paní uklízečka Vlasta
Bažantová a paní učitelka ze školní družiny Martina Vaníčková. Do
pavoučího obleku se ochotně převlékla dcera paní učitelky Marcely
Koucké desetiletá Markétka. Všechny si zaslouží srdečné poděkování.

Moc bychom chtěli poděkovat i Motorsportu Chuchelna, který
mateřské škole věnoval 5.000,- Kč. Za peníze jsme nakoupili hračky
a učební pomůcky na Den dětí a nový vysavač.
Když se ohlédneme, máme letos v mateřské škole za sebou celou
řádku akcí. Například oslavu Dne matek. Tentokrát jsme s dětmi jako dárek
maminkám secvičili pásmo na téma „Mami, mami, vem mě do ZOO,
nebudu už zlobit jo ho ho!“. Děti zde předvedly básně, písně a tanečky
z našeho projektu „Máme rádi zvířata“. V průběhu několika týdnů jsme se
v něm věnovali exotickým zvířatům i prostředí, odkud pocházejí. Do
projektu jsme zařazovali pohádky, bajky a různé pohybové, pracovní
i výtvarné činnosti. Společně děti namalovaly papírovou koláž a z plyšáků
různých velikostí v herně vytvořily velkou ZOO. Dokonce si postavily
klec pro obrovského plyšového tygra a po přečteném příběhu „ O smutném
tygrovi“si vyzkoušely, jak se asi zvířata cítí v zajetí. Závěrečnou tečkou
celého projektu a zároveň odměnou za nacvičování vystoupení je návštěva
oblíbené zoologické zahrady v Liberci. V návaznosti na projekt se s dětmi
formou různých činností přeneseme do světa hmyzu. Pro naše nejmladší
děti z malé třídy si dokonce paní učitelka Yvona Chrissová toto téma
vybrala jako námět do roztomilého a nápaditého programu pro maminky
s názvem „Tancovali brouci“. I k tomuto tématu máme pro všechny děti
pěknou „třešničku na dortu“ v podobě výpravného divadelního představení
v KC Golf Semily „Ferda Mravenec“.
Konec roku se kvapem blíží, ale přesto děti v mateřské školce čeká
kromě běžných činností ještě několik dalších akcí: Například oslava Dne
dětí, Tajný výlet a již tradiční Slavnostní loučení se školní rokem a našimi
budoucími školáčky. Letos jich od nás do 1. třídy odejde celkem devět.
Jsou to: Antonín Ceé,Vendula Hladíková, Filip Kouble, Dana Kudrnáčová,
Kamila Medková, Jakub Michal Prousek, Eliška Preisslerová, Elena
Trenkov a Matěj Zázvorka.
Přejeme jim do školy šťastné vykročení a spoustu úspěchů v celém
jejich životě.
Za kolektiv učitelek mateřské školy
Blanka Pekařová

SOKOL LETEM SVĚTEM
Zima sice předala žezlo jaru, ale stále se ho ještě jednou rukou drží –
důkazem byly po celý květen kouřící komíny v celé Chuchelně a deštníky, které
ani nestačily schnout. Nicméně doufáme, že v době čtení těchto řádků už naopak
napouštíte bazény a vybíráte letní šaty. My vám nyní trochu přiblížíme, jak jsme
kromě cvičení v sokole trávili jarní dny.
Sokolové zakončili zimu pravidelnou výroční schůzí. Není to žádná
nudná akce – hodnotit uplynulý rok se nám daří s vtipem a nadhledem, což jistě
dosvědčí velmi početná skupina přítomných. A to nejen dospělých, ale i dětí,
kteří se zde pořádně vyřádí a svojí energií nás neustále překvapují. Pokud jim ta
radost z pohybu vydrží, tak se o budoucnost sokola nemusíme vůbec strachovat.
3. května se konal tradiční Májový pochod, letos v lehce pozměněné
trase. Na Rotštejně se totiž konala svatba, takže bylo potřeba najít náhradní
prostor pro opékání buřtů a malý odpočinek. To se ke všeobecné spokojenosti
podařilo na veseckém koupališti – opravdu krásné místo a také příjemný
a ochotný personál v kiosku. Zde byl také schován poklad, který si po
napínavém hledání jako vždy rozdělily všechny děti. Dále se pokračovalo už
klasicky přes Klokočské skály až na Zrcadlovou kozu. Část pochodníků si letos
nedobrovolně vyzkoušela i nějaké nové trasy, ale to nevadí – všechny cesty
nakonec vedou do Dolánek a třeba se nějaká z nich na příští rok ujme… Jinak
letošní účast byla kvůli předpovědi počasí slabší, což se ale nedá říct o zábavě.
A nakonec ani nikdo nezmokl, jen ty ruce docela studily – někdo to řešil rumem,
někdo ponožkami ☺ Zkrátka chodit se dá za každého počasí. Tak zase za rok!

V pátek 9. 5., kdy měly děti volno, zorganizovala Martina Musílková
výlet se skupinou holek a kluků. Společně zdolali trasu ze Spálova do
Chuchelny přes Riegrovu stezku, Krkavčí skálu a Slap. Určitě si to všichni užili
– cestou hráli různé hry a hlavně utužovali tělo a kolektiv.

Jaro tráví sokolky společně s Martinkami jako každý rok přípravami na
pouť. Schází se jednou týdně a chystají papírové růže, korálkové šperky a další
drobnosti, které pak dělají radost malým i velkým. Na pouťovou sobotu
7. června vás tímto srdečně zveme – zábavné atrakce, výborné pohoštění
a veselá nálada – tomu se přece nedá odolat!
Jak jste si jistě všimli, tak rekonstrukce sokolovny je v plném proudu.
Místní ženy s děvčaty našly zázemí pro cvičení na obecním úřadě, za což velmi
děkujeme. Toto jsou slova jedno z našich dětí: „Tý jó, vy jako chodíte cvičit
tam, kde se volí prezident?!“ Tak ano, chodíme, a jsme za to moc rády ☺
A na závěr vás necháme nahlédnout do minulosti naší sokolovny.
Vzpomínky pro nás sepsala Maruška Plívová:

Sokolovna pětaosmdesátiletá
Sokolovna v Chuchelně letos oslaví půlkulaté výročí – v červnu
1929 byl položen základní kámen k její stavbě, kdy po dlouhých
dohadech byl vybrán a zakoupen pozemek od hostinského Sůvy.

Původně měla sokolovna stát v místě dnešního koupaliště. O projekt
a návrh budovy byl osloven architekt Krásný z Prahy. Na tehdejší dobu
rozhodnutí velmi odvážné, grandiózní, riskantní – a taky velmi prozíravé,
novátorské, moderní – neboť realita byla dosti tvrdá.
Sokolové měli tehdy na stavbu našetřeno 36.000 korun, z toho
zaplatili 17.000 za nový pozemek uprostřed obce. Architekta přislíbila
zaplatit rodina továrníka Bažanta. Takže se stavělo na dluh od místní
Kampeličky. Nadšení a pracovní nasazení Chuchelských, ale
i přespolních, bylo veliké. Sokolovna byla v podstatě postavena
svépomocí a v rekordním čase – o pouti základní kámen, na podzim
slavnostní otevření a zahájení provozu – to byl teda frmol! O Vánocích
sehráli divadlo výpomocně ochotníci ze Semil, ale pak už to běželo ve
vlastní režii chuchelských sokolů. Především se čtyři dny v týdnu cvičilo,
zkoušelo divadlo, hrálo se loutkové divadlo pro děti, byly pořádány
taneční zábavy, plesy, odpolední čaje. Nebyly to však žádné okázalé
akce, ale návštěvnost veliká, běžně 200 – 250 lidí.
Tak se skládala koruna ke koruně na splácení dluhu, který byl
doplacen až po válce. ČOS byl nacisty v roce 1941 rozpuštěn,
sokolovna sloužila jako sklad vojenského materiálu, další koloběh
sokolské činnost nastal až po válce. Pravdou je, že ani následující režim,
nastolený v roce 1948, sokolům moc nepřál. Při reorganizaci
československé
tělovýchovy
v roce
1952
byl
opět
zrušen.

Sokolovna v Chuchelně v době slavnostního otevření v listopadu 1929. Budova byla
původně ozdobena čtyřmi plastikami sokolů na sloupech, které vyčnívaly nad
střechu budovy, což dokumentuje dobová fotografie. Po válce byly sloupy ubourány
a překryty střechou, neboť kolem sloupů zatékalo.

V padesátých letech, v době komunistického temna bylo několik
lidí z vesnice ve vykonstruovaných procesech odsouzeno, většinou
skončili nuceně v uranových dolech. Je zajímavé, že i v takové době se
pod hlavičkou Osvětové besedy, případně Jednoty – tedy pod
dozorem, hrála divadla. Na přípravě divadel v té době vlastně vyrostla
režisérka světového kalibru. Lidé ve vsi měli prostě velkou potřebu se
scházet, k tomu sloužila především sokolovna. A tak se dál cvičilo pod
hlavičkou sjednocené tělovýchovy, dokonce i na spartakiádách.

Divadelní představení – Jiráskova Lucerna, pravděpodobně jedno z posledních před
násilným nacistickým rozpuštěním ČOS v roce 1941 – v hlavních rolích mlynáře Josef
Plíva a mladičká Marie Machačná /později Plívová/ jako Hanička. V představení
účinkovalo přes třicet lidí.

Myslím, že každá pořádná obec ve středu Evropy měla a má
kostel, školu, hospodu a taky sokolovnu - ty byly většinou postaveny
v první Československé republice – byl to základ tehdejšího
společenského života ve městech, ale hlavně na venkově. S tím vším je
spojena potřeba něco budovat, ne pro sebe, ale pro ostatní. Příkladem
jsou další generace, jména se dost často opakují. Tak bylo v dalších
letech postaveno koupaliště, o pár let později jednoduchý vlek na
Kozákově. Po letech se to muselo opět vylepšovat, opravovat,
rekonstruovat – koloběh života jde stále dál…
Mám velkou radost, že se opět našla další generace odvážných
lidí, kteří tu naši starou sokolovnu přivedou k novému životu. Ale pozor –
oni to nedělají jen pro sebe, sokolovna bude sloužit vám všem
chuchelským občanům, ale i všem dalším z okolí…

Dobový plakát na představení vytiskl grafický závod Josef Glos Semily

Nového sokola vytvořil v roce 1969 pan Ouhrabka, byl instalován nad hlavním
vchodem do budovy při oslavách 40. výročí stavby sokolovny. Byl to tak trochu
„hrdina“, který přečkal na svém místě dobu normalizace i budování socializmu, byl
však ukraden koncem roku 1998, policie pachatele nenašla.
Dalšího sokola vytvořil akademický sochař Jaroslav Marek, profesor turnovské
umělecké školy. Nový sokol byl odlit z hliníku a barevně upraven, budovu zdobil od
červnových oslav 70. výročí stavby v roce 1999, potkal ho však stejný osud, byl
ukraden, pachatel neznámý…

**********************************************************************************
P. S.
Při rekonstrukci sokolovny se našel poklad – vzkaz generace minulé –
nám, co tady žijeme. Oni věřili, že jednou po mnoha letech bude nutné
i na tom jejich díle něco vylepšit a zmodernizovat. A že se najde někdo,
kdo to udělá. To je vlastně asi ten život věčný – tak zaplať Pán Bůh za
něj.
Marie Plívová

Zprávy z SDH
Vážení čtenáři Chucheláčku, konečně nastalo jaro a nám hasičům začala sezona
soutěží. Jako každý rok, tak i letos jsme se upsali do seriálu dětských soutěží Dráčka
Soptíka. První trénink byl svolán na 16. března, ale počasí nepřálo. O týden později nám
propršela celá neděle a tak jsme se do trénování pustili až 30. března. Mládež byla
natěšená, a tak jsme s nadšením zjistili, že i tento rok mají děcka zájem a při plném
počtu docházejících jsme dali dohromady dvě družstva starších a jedno družstvo
mladších. Dohromady stále cvičících 19 dětí. A to vám říkám, začátky nebyly
jednoduché, při tak velkém počtu ukočírovat průběh tréninku bylo obtížné, a tak jsme se
rozhodli mladší trénovat ze začátku samostatně ve středu a starší v pátek a všechny
najednou
v neděli.
Jsem též potěšena, že i z řad mladých Chucheláků nám přibyli trenéři, a to David
Hošek, Monika Kroupová, Verunka Šorejsová a my stávající Lukáš Babka, Andrea
Klučková a já jsme vděční, že jsou ochotní pomoci a věnovat své volné chvíle dětem a
učit je hasičskému sportu. Musím uznat, že jsem poznala i na dětech, že jim noví trenéři
rozumějí a děti si je oblíbily. Trenéři Vašek Bímon a Jirka Bažant ml., kteří se usilovně
v minulých letech starali o dětská družstva, pro svou pracovní vytíženost pomalu
předávají žezlo lidem, kteří jsou ochotni vést dětskou hasičinu v naší obci i nadále. Kluci
chodí pravidelně trénovat děti každou neděli a pomáhají, kde se dá. Opravdu není
jednoduché, najít ty správné trenéry, kteří se dětem chtějí věnovat, a tímto všem moc
děkuji. Abychom se my, trenéři ještě více zdokonalili, 12. dubna jsme se jeli školit do
Vysokého nad Jizerou. Kdo ještě neměl, udělal si hasičské minimum, a kdo ho měl, školil
se na vedoucího mládeže. Školili nás jak po technické stránce, tak i po stránce
psychologicko-pedagogické a tato část byla pro nás trenérky nejzajímavější.
Celý duben jsme se scházeli na trénincích, a 3. května vše vypuklo
v Bradě Rybníček. Na soutěži nás přivítali dva krásní vodníci, kteří nás provázeli celou
soutěží. Počasí bylo velmi chladné, ale naštěstí nepršelo. Mladší se umístili na 7. místě z
16 družstev, starší ,,A“ na 12. místě a starší ,,B“ na 16. místě. Zde jsme mimo požární
útok závodili i ve štafetě 4 x 60 m. Další soutěž se konala v Jablonci nad Jizerou
8. května, a tam se nám dařilo o trochu víc. Umístění bylo následující: mladší obsadili
3. místo z 16 družstev a starší 11. místo ze 17 – zde jsme závodili ve štafetě dvojic +
požární útok.
Dva dny na to jsme vyrazili na soutěž do Semil, zde jsme se umístili zatím
nejlépe: mladší 3. místo z 12 a starší 2. místo z 13. Zde byla štafeta CTIF na
400 m. U všech soutěží je důležité mít dobrý čas na útoku, ale i štafety se musí dobře
natrénovat, jelikož do hodnocení Soptíkova poháru se družstvům započte
i výsledek druhé disciplíny – štafety, takže celkové hodnocení dané soutěže vznikne
součtem umístění v disciplíně požární útok a disciplína všestrannosti – štafety.
17. května proběhlo v Bozkově okrskové kolo, kam se vydali naši muži
a ženy. Bozkováci nás požádali, abychom s sebou přivezli i děti, aby si zasoutěžily
s ostatními. Muži se umístili na 5. místě z 10 družstev, ženy na

3. místě ze 4 družstev, mladší děti obsadily 1. místo a starší 2. a 3. místo
a přivezly si poháry.
Ve dnech, kdy budete číst tyto stránky, budeme mít za sebou soutěž
v Kundraticích a nejsložitější disciplínu útok CTIF. Tak nám držte pěsti, ať nám to vyjde
a máme štěstí.
Den na to se zúčastníme dětského dne v Chuchelně. 7. června
zároveň s chuchelskou poutí, kde hasiči již tradičně otevřou cukrárnu ,,U Zpuchřelé
savice“, se děti zúčastní soutěže na Frýdštejně a 14 dnů na to 21. června se jede na
soutěž do Rovenska. 29. června plánujeme pro děti pochod ,,Riegrovkou“ s opékáním.
V červenci, pakliže dáme dohromady děti (prázdniny, tábory, dovolená), jsme pozváni na
soutěž do Studence. Letos vyjedeme s dětmi 15. – 17. srpna na soustředění, které se
bude konat v autokempu Rumcajs u Jičína. Tam je budeme pomalu připravovat na
poslední dvě soutěže. 14. září v Libuni, kde bude prioritou požární útok a druhá
disciplína bude uzlování, topografie a výškový přechod po laně. 4. října proběhne soutěž
v Bozkově, kde se chceme zúčastnit závodu požární všestrannosti.
Jelikož jsem vyčerpala veškeré informace, loučím se s Vámi a v příštím čísle
Chucheláčku Vás budu opět informovat, jak dopadly plánované akce. Přeji Vám pěkný
zbytek jara a krásné slunečné léto.
Za hasiče Verča Hajná

Družstva mladých hasičských nadějí SDH Chuchelna s trenérským kolektivem po návratu
z 3. dílu soutěže „O pohár dráčka Soptíka“ pořádaného v Semilech dne 10. 5. 2014.
Tým mladších žáků obsadil 2. a starších 3. místo v konkurenci 12 respektive 13 týmů.

Kino Jitřenka zahájí v květnu předprodej na novou sezónu přímých přenosů
z Metropolitní opery v New Yorku.
V průběhu května zahajujeme předprodej na novou sezónu 2014 - 2015. V nové sezóně
uvidíte následující tituly:
G. Verdi: Macbeth, sobota 18. října 2014, 18:45
W. A. Mozart: Le nozze di Figaro (Figarova svatba), sobota 1. listopadu 2014, 17:45
G. Bizet: Carmen, sobota 15. listopadu 2014, 18:45
J. Adams: The Death of Klinghoffer (Smrt Klinghoffera), sobota 13. prosince 2014, 17:45
R. Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg (Mistři pěvci norimberští), sobota 17. ledna
2015, 18:45
F. Lehár: Die lustige Witwe (Veselá vdova), sobota 31. ledna 2015, 18:45
J. Offenbach: Les Contes d’Hoffmann (Hoffmannovy povídky), sobota 14. února 2015,
18:15
P. I. Čajkovskij / B. Bartók: Iolanta / Duke Bluebeard’s Castle (Jolanta / Modrovousův
hrad), sobota 14. března 2015, 17:45
G. Rossini: La donna del lago (Jezerní paní), sobota 25. dubna 2015, 18:15
P. Mascagni / R. Leoncavallo: Cavalleria rusticana / Pagliacci (Sedlák kavalír /
Komedianti), sobota, 25. dubna 2015
Základní vstupné je 350 korun na jeden přenos, abonenti, kteří si zaplatí 8 lístků na 8
představení, získají cenu 280 Kč na jedno představení. Rezervace vyzvednuté 14 dní
před přenosem stojí 320 Kč. Senioři nad 65 let, kteří se prokážou vstupenkou
z předchozího přenosu, která není starší než dva měsíce, platí 300 Kč. Dopředu
zakoupené vstupenky je možno vrátit zpět, avšak vracíme pouze 50% z ceny vstupenky.
Vstupenky je možné zakoupit také prostřednictvím zaslané objednávky, buď poštou nebo
mailem na info@kinosemily.cz a následně platit fakturou. Vstupenky zdarma zašleme na
adresu uvedenou v objednávce.

PRVNÍ LETOŠNÍ KVÍZ O HODNOTNÉ CENY

Chceme znát odpověď na otázku,
otá u, který manželský pár oslavil letos
v dubnu zlatou svatbu. Odpovědi očekáváme do pondělí 16. června do
17 hodin.
Odpovídat můžete osobně, nebo na telefonním čísle 481 622 702,
případně na e-mail:
mail: obec@chuchelna.cz
Ze správných odpovědí
vylosujeme dva výherce. Ze soutěže jsou vyloučeni rodinní příslušníci
oslavenců.
Manželům xxx upřímně gratulujeme a do dalších společných let jim
přejeme hodně zdraví, spokojenosti a lásky.

Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Chuchelna
se uskuteční
ve čtvrtek 12. června 2014 od 19,30 hodin
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna
Program:
1) zpráva o činnosti rady obce
2) zpráva o hospodaření obce k 31. 5.
3) schválení závěrečného účtu za rok 2013
4) schválení účetní závěrky za rok 2013
5) rozpočtové opatření č. 1/2014
6) informace komise pro kulturu a sport
7) zprávy výborů – finančního a kontrolního
8) různé
9) diskuse
10) usnesení, závěr
Občerstvení zajištěno, doprava z Komárova
zajištěna osobními auty v 19,10 hodin

bude

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

Placená inzerce:
PRODÁM HROBOVÉ MÍSTO PRO 4 URNY
NA HŘBITOVĚ NA LHOTĚ VČETNĚ ŽULOVÝCH
DESEK. CENA DOHODOU.
TELEFONNÍ ČÍSLO 739 705 782

