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Zpráva o činnosti rady obce
Vážení čtenáři, ve třetím čísle Chucheláčku rada obce naposledy před
volbami skládá účty ze své práce. Během letních měsíců jsme se sešli
vzhledem k čerpání dovolených pouze třikrát a do zasedání zastupitelstva
máme naplánovánu ještě jednu schůzi. Pokud jde o šíři témat, ta zůstávají
pestrá jako vždy.
Hned na začátku uplynulého období jsme museli řešit pojistnou
událost přímo v budově Obecního úřadu. Vinou prasklé přívodní hadičky ke
splachovací nádržce v prvním patře došlo k promočení stropů a poškození
majetku. Pojišťovna přiznala náhradu za vymalování místností v přízemí
(chodba, umývárna, sklad a rozhlasová místnost) ve výši cca 10 tisíc korun.
Nechali jsme zrevidovat pojistnou smlouvu, ale pro četné pojistné události
nám Kooperativa žádný bonus nemůže přiznat.
Schválili jsme účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy
Chuchelna bez výhrad.
Rozeslali jsme poptávku na zhotovení oken do obecní bytovky deseti
firmám. Zpět jsme obdrželi pět nabídek, z nichž tři byly cenově mimo naše
možnosti – od 600 tisíc až po 812 tisíc korun. Rozhodovali jsme tedy mezi
dvěma nabídkami cenově srovnatelnými a zvítězila firma Agát s. r. o., která
nabídla desetiletou záruku, konkurenční nabídka jen poloviční.
Zabývali jsme se otázkou zveřejňování záznamů z veřejného zasedání,
protože zastupitelstvo zamítlo vysílat záznam v neupravené podobě
a riskovat tak potíže s Úřadem na ochranu osobních údajů. Starosta proto
záznam upravil tak, aby bylo možno jej vysílat, ale shodli jsme se v názoru, že
třikrát denně postačí.
Dohodli jsme se na výpovědi smlouvy s městem Semily na přejímání
televizních pořadů. Plnění smlouvy ze strany města nesplnilo naše očekávání.
Rada obce se nebrání uzavřít smlouvu jinou, ale přejímání týdenního
zpravodajství by mělo být výrazně levnější. Pro samostatné pořady je nutno
dohodnout specifické podmínky.
Starosta byl převzít plaketu Ministerstva obrany ČR za zrenovování
a příkladnou péči o pomník obětem 1. světové války na Lhotě. Rada obce
přijala tuto informaci s potěšením. Jsme si vědomi toho, že ještě zbývá
dokončit schody a oplocení, ale provedená část opravy aspoň zabránila
zřícení celého pomníku.
V Palučinách probíhá výstavba vodovodního řadu, kterou financuje
VHS Turnov, obec bude platit souvisící opravu tamní cesty. Pozorný čtenář již
ví, že rada obce dlouhodobě zastává názor, že je třeba cestu opravit tak, aby
po dlouhou dobu sloužila bez nutnosti dalších oprav obyvatelům. Na opravu

této cesty byla s VHS Turnov podepsána smlouva, ke konečnému vyúčtování
dojde až v roce 2015. Starosta se snaží stavbu hlídat, aby nejen nedocházelo
k plýtvání, ale aby se naopak podařilo dosáhnout nějakých úspor. Starosta
vyjádřil uspokojení ohledně dobré komunikace s firmou Šebesta
a průběžného řešení vzniklých problémů.
Koncem června jsme obdrželi první verzi územní studie pro lokalitu
Pod Kamínkou. Tento návrh rada obce zamítla, neboť neodpovídal našim
požadavkům. Druhou verzi jsme obdrželi začátkem srpna, ta už je
přijatelnější a může se stát výchozím materiálem pro další upřesňující
jednání.
Do konce prázdnin musí být hotov chodník před školou, kde bude
zároveň osazeno zábradlí pro větší bezpečnost našich dětí. V době, kdy
píšeme tyto řádky, se na místě pilně pracuje.
Pro období, kdy byla školní jídelna mimo provoz, jsme zajistili dovoz
obědů pro seniory, kteří nemají jinou možnost stravování. Obědy vozil náš
pracovník z vývařovny pana Kouble a rozvážel je přímo strávníkům, kterých
bylo okolo deseti.
Zabývali jsme se smlouvami s jednotlivými nájemci nebytových prostor,
zejména sportovních areálů. Shodli jsme se na nutnosti tyto smlouvy
podrobit revizi, ale až po letní sezóně.
Obdrželi jsme nabídku na restaurování poničeného obrazu Nejsvětější
trojice z kapličky na Lhotě, a to za cenu cca 47 tisíc korun. Cena se nám zdá
dost vysoká, proto zkusíme hledat ještě další nabídky.
Rada obce pověřila místostarostu Jiřího Machačného zastupováním
starosty od 9. 8. do 20. 8., ve dnech 21. – 23. 8. člena rady obce Jana Plívu.
Starosta obce byl v této době mimo republiku na dovolené.
Vážení čtenáři, seznámili jsme vás s hlavními body, které rada obce
projednávala. Pokud vás některé z nich zajímají hlouběji, jste zváni na veřejné
zasedání zastupitelstva, které proběhne ve čtvrtek 11. září od 19,30 hodin.
Rada obce

ZAMYŠLENÍ STAROSTY
Vážení spoluobčané, zpráva o činnosti rady obce je díky létu a dovoleným celkem
krátká. Dovolím si tedy využít prostoru a předložím vám bilanci období delšího.
Za uplynulé čtyři roky se toho v Chuchelně změnilo a uskutečnilo mnoho. Rok
2011, tedy první rok právě končícího volebního období byl ještě poměrně klidný.
Od předchozího vedení obce nebyly připraveny žádné projekty, a bez těch se větší
věci dělat nedají. V tomto roce byla opravena vrchní část střechy na škole, do níž
zatékalo kvůli členité střešní krytině, která byla nevhodně zvolena při
rekonstrukci v roce 1995. Vlhkým sklepním místnostem v budově školy zase
pomohlo obnažení části zdiva a proražení dodatečných ventilačních otvorů.
V tomto roce byla také provedena oprava části střechy na budově obecního úřadu,
kterou v srpnu zasáhlo lokální tornádo. Začalo se také s projekčními pracemi pro
výstavbu chodníků. Podařilo se rozhýbat spolupráci s Vodohospodářským
sdružením Turnov, tedy majitelem našeho vodovodu a kanalizace. Členem tohoto
sdružení je naše obec již od 1. ledna 2009, ale první dva roky, zřejmě i kvůli
nedůslednosti ze strany obce, jsme byli přehlíženi. V roce 2011 proběhla s VHS
Turnov řada jednání a začaly vznikat projekty pro vodohospodářské stavby
i v naší obci. Byly to postupně projekty na vodovod v Palučinách, nový vodojem
na Komárově, splaškovou a dešťovou kanalizaci od Sídliště ke Slapu, kompletní
rekonstrukci starého vodojemu v Chuchelně, opravu a zastřešení čistírny
odpadních vod pod koupalištěm. V roce 2011 jsme také k tehdejšímu
Pozemkovému fondu ČR podávali žádost o převod celkem 29 pozemků
z vlastnictví státu do vlastnictví obce. Jedná se vesměs o pozemky, na kterých
leží pozemní komunikace. Staráme se o ně tak jako tak, ale v případě, že
pozemky nevlastníme, nemůžeme na jejich rekonstrukce získat žádné dotace,
a způsobuje to řadu dalších problémů. Celková plocha těchto pozemků je 52.318
m2. Trošku předběhnu, když napíšu, že koncem roku 2013 nám stát vyhověl
a zařadil tyto pozemky do procesu převodu na obec.
S rokem 2012 přišla stavba, která zasáhla velkou část naší obce, a tou byla
rekonstrukce silnice III/2922, včetně zbourání starého a vybudování nového
mostu. Investorem celé akce byl Liberecký kraj. Obec Chuchelna navázala na
tuto stavbu položením kanalizačního potrubí pod budoucí chodník
a instalací chodníkových obrub. Ke dláždění chodníků ještě nedošlo. Jednak bylo
nutno nechat navezený materiál přes zimu řádně sednout a druhý důvod souvisel
s tím, že se firmě, která pokládala asfalt, nepodařilo silnici správně vyspádovat.
Tuto skutečnost jsme reklamovali a doufali, že dojde k opravě včetně přeložení
části chodníkových obrub. K opravě nakonec došlo až v roce následujícím, a to
ještě pouze v části před hřištěm, kde se opět tvořily nebezpečné kaluže. Na
opravě vyspádování silnice trvám. Krajská správa silnic se ale k reklamaci zatím
nepřipojila. Budeme zřejmě muset počkat, až skončí „ochranná dotační lhůta“, po
kterou se na hotové stavbě nesmějí provádět úpravy. V tomto roce jsme dále
nechali vyasfaltovat velké parkoviště před hřištěm, plochu před pneuservisem,
parkoviště naproti škole a několik sjezdů ze silnice na obecní cesty. Vyfrézovaný
asfalt, který jsme od Krajské správy silnic získali, byl rozvezen a uválcován ve
vrstvě silné pět až deset centimetrů na přibližně dvou tisících čtverečních

metrech obecních cest. V tomto roce dostal nový asfaltový povrch také 550 metrů
dlouhý úsek cesty u hřbitova na Lhotě. V roce 2012 jsme podali ke správci toku
Chuchelského potoka, státnímu podniku Lesy České republiky, žádost o opravu
opěrného zdiva v centru obce. Správce toku naši žádost vyslyšel a začala se
chystat projektová dokumentace. Na konci roku 2012 byl po mnohaletých
jednáních konečně schválen Územní plán.
V roce 2013 byla největší chuchelskou stavbou oprava břehů potoka. Celou ji
platily Lesy České republiky, naše obec připlácela na úpravy související se
vznikem dvou velkých, hezkých a velice účelných ploch u školy a u obecní
bytovky. Na rok 2013 také připadlo 100. výročí postavení a vysvěcení kaple
svatého Antonína. Oslavenkyně se dočkala velké rekonstrukce zahrnující novou
fasádu, opravu střechy, oken, žlabů. Ještě předtím byla vymalována
a kolem ní bylo zřízeno nové osvětlení, aby dominanta spodní části naší obce byla
viditelná ze všech stran i v noci. V roce 2013 jsme také přistoupili k částečné
opravě pomníku obětem první světové války na Lhotě, jemuž hrozilo zřícení.
V tomto roce byla také opravena cesta Hromovka z Komárova do Chuchelny.
Prvních sto metrů asfaltovým betonem v celé šíři, dalších třináct set metrů bylo
pouze záplatováno. V dolní části Chuchelny u čp. 291 (u Housů) bylo ve dvou
větvích položeno celkem 150 metrů kanalizace. Byla to nezbytná podmínka
umožňující další výstavbu v oblasti nad třemi stodolami a pod Kamínkou. Na
podzim tohoto roku bylo ještě vyasfaltováno 220 metrů cesty k čp. 15 a čp. 129
(Richnákovi a Noskovi) v horní části Chuchelny. Tato cesta ze všech nejvíc trpěla
erozí vrchních vrstev při každém větším dešti. Nákladem 226 tisíc korun byla
také částečně vyasfaltována cesta z Komárova směrem na Záhoří, tzv. Německá
cesta. Byl vydlážděn první úsek chodníku. Pod dlažbu byly uloženy chráničky
a plastové trubičky jako základ budoucí sítě optických kabelů. Podél stezky pro
pěší z Bačova ke Komárovu bylo vysázeno stromořadí jeřábů.
Na přelomu let 2013 – 2014 jsme se konečně dočkali začátku rekonstrukce
a zateplení sokolovny. Tato rekonstrukce je velice často diskutována
a v tomto čísle Chucheláčku se k ní vyjadřuje i starosta Sokola. Já se tedy
omezím na pouhé vyjádření velké radosti nad tím, že k rekonstrukci došlo, a že
obec přispěla takovou částkou, aby mohlo být na sokolovně provedeno co možná
největší množství prací. Na začátku léta roku 2014 začala dlouho očekávaná
výstavba vodovodu a nové pozemní komunikace v Palučinách. Investorem celé
akce je VHS Turnov. Obec přispívá na komunikaci částkou, která je vyšší než ta,
kterou přispívá na sokolovnu, přičemž tento fakt nebudí naprosto žádné emoce.
V letošním roce byly vydlážděny dva oddělené úseky chodníku, kolem parčíku
a před školou. Byl upraven příkop nad cestou do Vrší v místech, kde se vlivem
vody vytékající na cestu v zimě tvořily nebezpečné ledové plotny. Do sochařského
ateliéru byla k restaurování převezena naše nejstarší kulturní památka – raně
barokní socha Kalvárie. Již poněkolikáté budou na ní sochaři opravovat následky
vandalismu z roku 1931. Většina dalších letošních větších akcí má termín
dokončení pozdější, proto je v této bilanci zmíním pouze výčtem: oprava cesty ke
komárovským roubenkám a její odvodnění, výměna oken v obecní bytovce, oprava
plochy před obecním úřadem, výstavba dalšího úseku chodníku před domem pana

Bečky. Pracuje se na Územní studii pro lokalitu Pod Kamínkou.
V roce 2014 ještě začnou práce na rekonstrukci další části opěrného zdiva potoka.
Rekonstrukce proběhne ve výrazně menším rozsahu, nežli ta v roce 2013. I do
dalších let jsou připraveny projekty. Pro nový komárovský vodojem bude letos
hotové stavební povolení. Další dva zmiňované vodohospodářské projekty zatím
narážejí na odmítavé stanovisko majitelů některých pozemků. Obec chystá
projekt na rekonstrukci cesty od čp. 39 (Vejnarovi) k potoku včetně odvodnění
a části kanalizace. S potěšením mohu konstatovat, že Krajská správa silnic již
zařadila do pořadníku rekonstrukci silnice III/2923 v celé její délce od křižovatky
u Sůvů až ke křižovatce v Klinkovicích. Než dojde k realizaci, nějakou dobu to
potrvá, ale v naší obci již v souvislosti s tím byli projektanti, geodeti i pracovníci
připravující přeložku plynu na mostě u školy. Požadavkem obce je, aby most přes
potok u školy byl rozšířen o chodníkovou část. To bude již od začátku zaneseno
v projektové dokumentaci. Před rokem 2010, kdy byl zadáván projekt na
rekonstrukci silnice III/2922 o toto nikdo nedbal, a proto máme nový most vedle
hostince U Vega z roku 2012 bez chodníku, který bude muset být řešen
individuálně.
V průběhu celých čtyř let byla prováděna údržba a drobnější renovace
i dalšího obecního majetku. Průběžně byly opravovány obecní cesty, a to nejenom
dodavatelskými
firmami.
Cesty
opravovali
i
obecní
zaměstnanci,
a také řada chuchelských obyvatel. Velice oceňuji tento jejich přístup, kdy
opravili určitý úsek obecní cesty, většinou bez nároku na odměnu a za použití
vlastní techniky. Obec v takovém případě samozřejmě platila materiál. Celkem
bylo tímto způsobem na obecní cesty navezeno více než 550 tun kamene a štěrku.
To je množství odpovídající přibližně čtyřiceti plně naloženým nákladním
vozidlům značky Tatra. V cestách přibylo deset nových příčných odvodňovacích
žlabů. Bylo instalováno patnáct nových dopravních značek a pět dopravních
zrcadel. Přibylo šest nových lamp veřejného osvětlení. Byly renovovány staré
lavičky a instalovány čtyři nové. Staré, nevzhledné a od začátku nepraktické
odpadkové koše byly nahrazeny hezkými a praktickými. Zrenovovány byly
stánky, které používají při svých akcích hasiči i obec. Rozšířena byla šatna hasičů
a zprovozněno dálkové ovládání sirény. Natřeny byly sloupy veřejného osvětlení
na Sídlišti. Zrenovována byla autobusová zastávka u sokolovny. Nové stříšky
a nátěry dostaly informační panely u hřiště, na Kozákově i na Krkavčí skále.
Kvůli vlhnoucím stěnám byla podřezána a opatřena hydroizolací budova márnice
na hřbitově v Chuchelně, a také zvonice na Lhotě. Zvonice byla navíc vymalována
a byla v ní zbudována nová vkusná podlaha. Byly vyklizeny veřejné prostory ve
sklepě obecní bytovky. Po drobných stavebních úpravách zde byla zřízena
technická místnost a příruční sklad techniky používané obecními zaměstnanci.
Na koupališti byly provedeny opravy a nátěry dřevěných obkladů a dveří, opravy
plotů a renovace dětského hřiště.
Technická kvalita programů v kabelové televizi se zlepšila díky digitalizaci.
Chuchelský infokanál je prozatím vysílán analogově, ale i jeho technická kvalita
stoupla vlivem změny vysílacího místa a alespoň digitálního spouštění. Časopis
Chucheláček dostal barevnou obálku a barevné fotografie.

Po celé čtyři roky jsem se důsledně snažil dělat administrativní pořádek
v pozemcích, na kterých leží veřejně přístupné pozemní komunikace
a veřejná prostranství. Jednak se státními institucemi, Libereckým krajem, ale
i se soukromými majiteli. Musím touto cestou opět poděkovat všem soukromým
majitelům, kteří obci takové pozemky darovali. Jde celkem o šest pozemků
o celkové výměře 1.245 m2. Jednání s majiteli dalších pozemků ještě probíhají.
Došlo též k vypořádání pozemků okolo komárovské hasičské zbrojnice i pozemku,
na kterém tato budova stojí. Pozemky měly do té doby soukromého majitele.
I když se v tomto případě nejednalo o dar, jsem přesvědčen, že investované peníze
pomohly předejít budoucím problémům. Do té samé kategorie patří i nákup
autobusové garáže na Bačově s malou bytovou jednotkou a velkým prostranstvím
před ní. Tento nákup se uskutečnil na přelomu let 2012 – 2013, a v podstatě
zažehnal problémy, které mohly nastat, kdyby toto veřejně přístupné
prostranství chtěl někdo znepřístupnit.
Čemu uplynulé čtyři roky příliš nepřály, byly dotace. Žádali jsme o ně celkem
24 krát a vyhověno nám bylo v osmi případech. Získali jsme celkem 614 tisíc
korun, z požadovaných 2,933 milionu korun. Nejčastěji jsme žádali Liberecký
kraj, který ovšem dotace velmi omezil, pokud jde o jejich počet i objem peněz.
Formou dotací jsme také získali celkem 1,621 milionu korun od Úřadu práce ČR
jako příspěvek na zaměstnance vykonávající veřejně prospěšné práce.
Během uplynulých čtyř let se v Chuchelně uskutečnila spousta nádherných
kulturních, sportovních a společenských akcí. K dlouhé řadě těch tradičních
přibyla naše krásná originální pouť, o které se mluví už i v širším okolí. Proběhla
velice důstojná oslava 100. výročí postavení a vysvěcení kaple svatého Antonína
s ekumenickou bohoslužbou pod širým nebem a vystoupením světově proslulého
pěveckého sboru Jizerka. O letošní Velikonoční neděli byla naše kaple svědkem
naprosto úžasného koncertu hvězd operní a klasické hudby …
Za čtyři roky nešlo stihnout vše, co by si obec zasloužila, a co bych si i já
představoval. Rozhodně ale bylo uděláno mnoho užitečných a dobrých věcí.
Děkuji všem, kteří se o to zasloužili. Děkuji zastupitelům i členům rady obce,
všem spolkům i členům všech komisí a výborů, děkuji spolupracovníkům. Děkuji
všem aktivním lidem, díky nimž se Chuchelna v několika posledních letech
rozjasnila.
Tomáš Šimek, starosta obce

Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Chuchelna
se uskuteční
ve čtvrtek 11. září od 19,30 hodin
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zpráva o činnosti rady obce
zpráva o hospodaření obce do 31. 8. 2014
informace komise sociální a zdravotní
zprávy výborů – finančního a kontrolního
volba přísedících Okresního soudu Semily
různé
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
***************************************************

Na zasedání proběhne volba přísedících Okresního
soudu Semily. Žádáme zájemce o výkon této funkce,
aby
se
urychleně
hlásili
na
Obecním
úřadu
Chuchelna.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Chuchelna
podle § 29 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů.
1. Volby do zastupitelstva obce Chuchelna se uskuteční:
v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
- v okrsku č. 1 je zasedací místnost Obecního úřadu
v Chuchelně čp. 269 pro voliče části Chuchelna a čp. 35
v části Komárov, vyjma čísel popisných 103, 158, 169, 170,
185 a 193 v části Chuchelna (lokality „Rokliště“ a „Vrchy“)
- v okrsku č. 2 je spolková místnost v hasičské zbrojnici na
Komárově pro voliče částí obce Lhota a Komárov a čísel
popisných 103, 158, 169, 170, 185 a 193 v části Chuchelna
(lokality „Rokliště“ a „Vrchy“), vyjma čp. 35 v části
Komárov.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky.
4. Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Ing. Tomáš Šimek
starosta obce

ZPRÁVY Z SDH
Vážení čtenáři Chucheláčku, dovolte mi, abych Vám nastínila další
činnost hasičské mládeže v uplynulém čtvrtletí.
17. 5. se děti zúčastnily soutěže v Bozkově, spolu s ženami. Do
Bozkova odjela celkem tři družstva dětí a umístila se na 1. až 2. místě.
Nakonec naši hasiči odjeli se čtyřmi poháry, díky výkonu našich žen, které se
umístily na krásném 3. místě. Počasí zde nepřálo, ale dobrá nálada
z vynikajících výsledků zahřála u srdce.
24. 5. se konala v Kundraticích čtvrtá soutěž Soptíka. Na této soutěži
nás bohužel provázela trochu smůla, ale smůla se lepila na paty jak
pořadatelům, kvůli nefunkčním nástřikovým terčům na štafetách, tak i dalším
družstvům. Přijel se na nás podívat i starosta obce, fandil a držel palce i pěsti
a sám viděl, jak se děti snaží i přes to, že u mladšího družstva byla voda
v rozdělovači na 13. vteřině, ale v tom okamžiku se velkým tlakem uvolnil
redukční ventil a bylo po vítězství. Částečně nám náladu spravili starší a se
štafetou požárního útoku CTIF jsme obsadili 4. a 7. místo.

Výlet na Riegrovu stezku

31. 5. vyrazilo družstvo starších do Semil na okresní kolo Plamene.
Celý den se soutěžilo ve všech disciplínách a požárním útoku. Tento den byl
velmi náročný, jelikož se ho účastnilo hodně družstev a děti běhají od
disciplíny k disciplíně, dokud nesplní všechny. Naštěstí počasí přálo, byl
pěkný slunečný den a nakonec všichni odjeli spokojení a lehce unavení.
28. 6. jsme dětem naplánovali pochod Riegrovou stezkou. Pochod jsme
brali jako odpočinek po květnových a červnových soutěžích, a také jsme se
chtěli s dětmi na prázdniny pěkně rozloučit. Ráno v 9 hodin jsme vyrazili
z Chuchelny na Spálov, kde nám tamní majitel restaurace poskytl azyl. Děti
se zde občerstvily, odpočinuly si po pochodu a následoval návrat vlakem
domů. Popřáli jsme si hezké prázdniny, tábory, dovolenou a domluvili jsme
se, že se uvidíme 15. 8. na soustředění, které jsme pro děti naplánovali.
Na závěr přeji všem skvělé babí léto.
Verča Hajná

Členové zásahového družstva SDH Chuchelna před požární zbrojnicí s koněspřežnou ruční
požární stříkačkou Smekal – Smíchov z roku 1923 po návratu z VI. Propagační jízdy SH ČMS
pořádané 18. 5. v Semilech

Dětské hasičské soustředění v autokempu Rumcajs u Jičína 15. -17. 8. 2014
Konečně nastal osudný den, kdy jsme se všichni srazili u vlakového
nádraží v Semilech. V plném počtu 7 dospělých a 20 dětí jsme se ve 12.35
odpíchli od semilských kolejnic a vyrazili s veselou náladou k Jičínu. Do
kempu jsme dorazili v 15.30 a tam na nás čekala svačinka a tři veliké chaty
po devíti postýlkách. Všichni jsme se ubytovali, najedli, rozkoukali a pak
jsme děti seznámili s programem na celý víkend. Navečer jsme rozdělali
oheň, opékali jsme špekáčky a seděli u táboráku. V 22.00 byla večerka,
všechny děti musely být v chatkách, kde si mohly ještě povídat, nebo hrát
karty. Jako na každém táboře den začínal budíčkem, hygienou, úklidem,
rozcvičkou, snídaní a dalšími povinnostmi. Bohužel nám počasí moc nepřálo
a tak jsme se v sobotu po obědě vydali do krytého bazénu a tam jsme si to
užili tříhodinovým vstupem, nejlepší byl pro děti samozřejmě tobogán

.

V kempu jsme pak měli pro děti připravený program ve formě míčových her,
soutěží, a to člunkový běh, kačenky, přetahování, zkouška z topografických
značek, určování azimutu, uzlování. Pro děti byl připraven i kvíz a nakonec
proběhlo bodování pokojů za úklid. Nikdo se nemohl ulejvat nebo nudit. Vše
se poctivě měřilo, bodovalo, vyhodnocovalo.

O naše žaludky se poctivě starala Dáša Dufková a zdravotní dohled
nám zajistila Katka Lejsková. Dáša nám uvařila třeba špagety nebo
bramborový guláš, ale také vykouzlila těstovinový salát a ke svačinkám
spousty rozkrájeného ovoce a zeleniny. Katka si též moc neodpočinula, bylo
pořád co zavazovat, zalepovat, stahovat, zastavovat krvácení z nosu, také
bylo potřeba dojet na zubní pohotovost, ba i do Jičínské nemocnice
s naraženým prstem. To vše jsme zvládali levou zadní.
A byla neděle a přibližoval se odjezd domů, nikomu se nechtělo, ale
museli se vyklidit chatky a vše pobalit. V dopoledních hodinách jsme děti
zkoušeli z uzlování a nakonec jsme přistoupili k vyhodnocování a předávání
balíčků a cen za soutěže, kvízy, ba i za úklid pokoje. Myslím si, že děti byly
nakonec spokojené, jelikož se ptaly, jestli příští rok pojedeme znovu a na
delší pobyt.
Ve 14.30 jsme opouštěli kemp a razili jsme k vlakovému nádraží do
Jičína. Cestou jako v každém vlaku byla legrace a dobrá nálada. Do Semil
jsme přijeli v 17.07, kde na děti už netrpělivě ba odpočatě čekali rodiče.
Nezbývá než na závěr poděkovat všem, kdo se jakkoli podílel na
přípravě, financování, neb podal pomocnou ruku při realizaci tohoto plánu.
A za sebe budu tiše doufat, že příští rok se nám soustředění opět povede
zorganizovat.
Za SDH Verča Hajná
***************************************************************************

T Ř Í D Ě N Í K O MU N Á L N Í H O O D P A D U
Vážení spoluobčané,
v současné době jsou v obci tři sběrná místa s kontejnery na bílé
a barevné sklo, na papír, na PET lahve a na drobné elektrospotřebiče. Dále je
možné třídit do pytlů směsné plasty z domácnosti, PET lahve
a nápojové kartony. Nově jsou k dispozici pytle na kovové obaly
(plechovky) a na textil. Všechny uvedené pytle na třídění odpadů si můžete
zdarma vyzvednout na OÚ v Chuchelně.
Tříděním těchto komodit dojde ke snížení objemu směsného komunálního
odpadu, a tím se sníží i celkové náklady na komunální odpad. Vyzýváme vás,
abyste se snažili odpad třídit co nejvíc. Doufáme, že se tím předejde dalšímu
zvyšování místního poplatku za odpady, v úvaze zůstává systém vyplácení
určitého bonusu za třídění.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červnu, červenci a srpnu 2014 oslavili svá životní jubilea naši spoluobčané:
84 let
83 let
82 let
81 let
80 let
70 let
65 let
60 let
55 let
50 let

Věra Kupková
Věnceslava Babková
Ladislav Láska
Robert Hůlek
Zdenka Bažantová
Marie Fajxová
Věra Zdrůbková
Jiří Skrbek
Jozef Repaský
Oldřich Čech
Miroslava Nosková
Štěpánka Lásková
Václav Housa
Zuzana Pitlová
František Kroupa
Marie Horáčková
Vladimír Dlatla
Stanislava Strnadová
Ivana Heřmanová
Václav Kouble
Ing. Pavel Bičík
Jana Buchtová
Helena Bažantová
Vladimír Hošek
Jiří Kořínek

Do dalších let přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví!

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

Narodili se:
Dominik Šťastný
Štěpán Řehák
Natálie Šádková
Anna Housová
Eliška Kovářová
Matyáš Nesvadba

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života!

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

Opustili nás:

Vlastimila Bílková
Dagmar Mašková
Ladislav Buriánek
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

Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014
Blížící se konec prázdnin a vidina začátku nového školního roku v některých
lidech může vyvolávat i vzpomínky na rok předešlý. Ale myslím si, že daleko víc
mnohým zatrne a chtěli by prodloužit to krásné období pohody a klidu. Ale bohužel,
čas se zastavit nedá a na prázdniny jsou vyhrazeny jen dva měsíce. Dva nejkrásnější
měsíce v roce. Končí čas dovolených, dny se pomalu ale jistě krátí, rána bývají
chladná, při procházkách do přírody vidíme, že podzim se pomalu hlásí o slovo.
Já sám mohu parafrázovat slova z knihy a filmu Rozmarné léto: „Letošní
způsob léta zdá se mi být poněkud zvláštním.“ Časté střídání teplot některým lidem
moc nesvědčilo, a ačkoli bylo léto, onemocněli angínami, záněty dutin, virózami apod.
Takový člověk si pohodu prázdnin a dovolené nemůže plně vychutnat. Bohužel jsem
patřil do této skupiny lidí i já. Ale to se může stát přece každému. Tak jsem vzpomínal,
jak ten minulý školní rok rychle uběhl, a co jsme během něho hezkého prožili.
Vzpomínal jsem i na léta dávno minulá. Vždyť sám již hodně pamatuji. Vzpomínal
jsem na žáky, kteří prošli třídami, v kterých jsem učil. Byla jich za ty roky pěkná
řádka. Myslím si, že některé bych už ani sám nepoznal, kdybychom se po letech třeba
někde na ulici potkali. Kdoví, kam některé osud zavál.
Loňský rok jsme začínali v září se 43 žáky. Do cílové pásky 27. června jich
doběhlo 41. Během roku se jedna žákyně odstěhovala a jeden žák změnil školu. Pro
nový školní rok 2014/2015 předpokládáme, že bude naši školu navštěvovat 48 žáků.
Protože jsme školou vesnickou – málotřídní, máme spojené ročníky. První
a druhý, třetí a čtvrtý. Školní budova není nafukovací, má určité stavebně technické
dispozice, od kterých se odvíjí i hygienické normy apod. Kapacitu školní družiny
máme stanovenu na 28 míst. Bohužel ani v loňském roce jsme neuspokojili některé
zájemce z řad starších žáků o pobyt v družině právě z kapacitních důvodů. Pokud se ve
školní družině sejde 28 dětí, je to i veliká zátěž pro vychovatelku, která má žáky na
starosti a průběh jejich pobytu v družině řídí.
Hned na začátku školního roku v září nás čekal kurz plavání pro 3. a 4. ročník,
který se svými deseti lekcemi skončil koncem listopadu. Všichni žáci, kteří kurz
absolvovali, dostali tzv. „mokré vysvědčení“. Doufám, že nabyté zkušenosti zúročili
o letošních prázdninách a své plavecké dovednosti dále zdokonalili. Na kurz plavání
jsme jezdili společně se staršími dětmi z mateřinky do bazénu v Jilemnici.
Další, ne pravidelně se opakující aktivitou, kterou žáci absolvují, je návštěva
kulturních představení, většinou pohádek, v kulturním centru Golf v Semilech.
Z pohádek loňského školního roku, které jsme navštívili, byla asi nejzdařilejší pohádka
o Ferdovi Mravencovi, kterou předvedl mladý soubor z Ústí nad Labem. Na ostatních
představeních vídáme dva až tři herce, tentokrát se jich na jevišti sešlo sedm. Byl to
prostě zážitek. Divadlo, jak má být. A hlediště bylo spokojené.
Dalším zajímavým programem byl pořad agentury PLANETA ZEMĚ 3000:
Indonésie – po stopách lidojedů. I když jejich programy jsou určeny především starším
žákům pro doplnění výuky zeměpisu, program je vždy koncipován tak, že se ho
mohou zúčastnit i žáci mladšího školního věku. I tento program hodnotili žáci jako
zdařilý a zajímavý. Naše škola je členem klubu PLANETA ZEMĚ 3000 a již nyní se
těšíme na další program o východní Africe, který proběhne v červnu příštího roku.
Kromě programů v KC Golf v Semilech žáci 1. a 2. ročníku navštěvují

i pohádky, které nám do mateřské školy jezdí hrát různé agentury. Jejich úroveň
odpovídá věku dětí, jsou milé a hravé a u mnohých samozřejmě nechybí ani důležité
poučení, které si děti z představení odnášejí. Líbilo se i vystoupení pana kytaristy
Kaulfersta, který svůj program koncepčně rozdělil pro děti předškolního věku
(zaměřeno na lidovou píseň) a pro žáky školy (zaměřeno na klasickou a moderní
hudbu).
Velice zdařilá byla akce, která proběhla na jaře ve školní družině. Jednalo se
o výrobu skleněných figurek. Absolventka železnobrodské sklářské průmyslovky
Zdena Štrohalmová nejprve žákům interaktivně v krátkosti vysvětlila postup výroby
skla, pak následovala vlastní ukázka výroby figurek. Žákům obou tříd odděleně
předvedla výrobu několika figurek zvířátek, která si žáci přáli vyrobit. Žáci s napětím
pozorovali, jak se pomalu v plamenech plynového kahanu mění různobarevné
skleněné tyčky v tělíčka různých zvířátek. Nejvíce asi potrápila dětskou fantazii
výroba chameleóna. Na to, co to bude, až to bude, dlouho nemohl nikdo přijít. Na
závěr všichni žáci obdrželi papírový sáček, který ukrýval figurku zvířátka. Někdo
dostal kočičku, jiný pejska, další rybičku a jiná zvířátka.

Ukázka výroby skleněných figurek

Pro žáky 1. ročníku proběhl v červnu v knihovně v Semilech pořad Slavnosti
slabikáře. Pro jednotlivé prvňáčky byly připraveny archy s textem. Po úspěšném
přečtení byl tento arch jako vysvědčení ze čtení oznámkován písmenkovou vílou. Děti
pak mezi vystavenými knihami hledaly tu, ze které ukázka textu pocházela. Každý

účastník této akce obdržel na památku také knížku, která se jinde než na Slavnostech
slabikáře sehnat nedá.
Když se přiblížil konec školního roku, začali jsme přemýšlet o školním výletu.
Dostal se nám do rukou leták, zvoucí do pevnosti v Josefově. Vzpomněl jsem si, že
před několika lety jsme josefovskou pevnost navštívili a dětem se výlet líbil. Kolegyně
nebyly proti, a tak jsem telefonicky zajistil vhodný termín, spojený s návštěvou
železničního muzea Výtopna Jaroměř. Sehnat správné telefonní číslo na člověka, který
zajistí prohlídku mašinek i mimo soboty a neděle dalo zabrat, ale nakonec se to
podařilo. V pevnosti, aby prohlídka nebyla fádní, byli žáci rozděleni do několika
družstev, která mezi sebou soutěžila. Začínalo se historií, kterou nejprve žákům
děvčata, která je měla na starosti, promítla, pak následovalo plnění různých úkolů
a přidělování bodů. Nejzajímavější pro děti bylo procházet úzké pevnostní chodby za
svitu svíček, které si nesly. Na všechny nakonec čekal poklad v podobě čokoládových
mincí. Program se proti plánu trochu protáhl a i kupování drobných suvenýrů na
památku také zabralo dost času.
Do železničního muzea jsme dorazili se zpožděním. Nic se nestalo, byli jsme již
očekáváni. Každý žák obdržel jako vstupenku lístek na cestu vlakem, který si
vlastnoručně označil vyražením data ve strojku, tak jak to bývalo dříve ve výdejnách
jízdenek. Nejprve děti nakoupily pohlednice a suvenýry, což zabralo další drahocenný
čas a rozptýlilo pozornost dětí při výkladu. Slečna průvodkyně, která nás měla na
starosti, se moc snažila dětem všechno ukázat a vysvětlit přiměřenou formou, ale
některým žákům se dávat pozor nechtělo. Byli otrávení a zdálo se, že nemají zájem
vůbec o nic. Přesto všechno jsme prohlídku starých lokomotiv úspěšně absolvovali.
Do některých jsme dokonce byli vpuštěni, abychom viděli i místo, odkud se
lokomotiva řídí. Některé z vystavených lokomotiv jsou provozuschopné, ale na
kolejích je potkat nemůžeme. Zůstávají jako exponáty Národního technického muzea
pod střechou. Jízdy historických vlaků v našem kraji (i v Jaroměři) zajišťuje parní
lokomotiva z výtopny z Turnova.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Kuksu. Chtěli jsme si prohlédnout sochy
lidských Ctností a Nectností sochaře Matyáše Bernarda Brauna, které jsou umístěny na
galerii před hospitálem v Kuksu. Podařilo se nám to jen z části, protože celý areál
hospitálu je v rekonstrukci a bude nově otevřen v příštím roce. Abychom neporušili
bezpečnostní předpisy chozením po staveništi, prohlédli jsme si jen sochy Nectností
(Neřestí) a při zpáteční cestě zavítali do hospody, kde jsme si dali nápoje odpovídající
věku, případně nanuky. Kuks je velmi pěkné místo a po opravě hospitálu a úpravě jeho
okolí bude stát za to, vyjet sem třeba na rodinný výlet.
Cílem našeho již tradičního vlakového výletu byl tentokrát zámek Hrubý
Rohozec. Těsně před koncem školního roku jsme vyrazili vlakem do Dolánek a odtud
pěšky na prohlídku zámku. Tam kromě jiného děti využily občerstvení s dobrou
zmrzlinou. Při prohlídce zámku děti vesele leštily parkety velkými papučemi, které si
musí obout každý návštěvník zámku. Pak následovala hra o poklad, kterou žáci
rozdělení do družstev hráli pod vedením kolegyně Martiny Vaníčkové v parku. Od
zámku jsme sešli po schodech k železniční trati a pokračovali jsme cestou loukami do
Dolánek, k občerstvení u Dlaskova statku, kde jsme mohli utratit další peníze za
pochutiny a pití a počkat na příjezd našeho vlaku. I tentokrát nám počasí přálo a výlet
proběhl bez problémů. Paní průvodčí dětem ve vlaku zhasla, a ty pak mohly vychutnat

jízdu vlakem v tunelech potmě. Toto prý směrnice EU nedovoluje, proto se v našich
vlacích neustále svítí. Ale zážitek to byl. Zvláště pro ty děti, které vlakem jezdí málo,
nebo které jely vlakem poprvé. Vždyť celý vagón byl jenom náš.

Na nádvoří zámku Hrubý Rohozec

No a přišel konec školního roku. Rozdáním závěrečného vysvědčení jsme se
rozloučili s žáky a popřáli jim jako obvykle příjemné a ničím nerušené prázdniny
a rozešli se všichni domů. Tak jednoduché to ale zase nebylo. Škola nemůže přes
prázdniny úplně spát. Musí se pomalu připravovat na nové žáky v novém školním
roce. Všem, kteří se na úpravách a přípravách školy na nový školní rok během
prázdnin podíleli, bych chtěl poděkovat.
Žákům, kteří po ukončení 4. ročníku od nás odcházejí na školy do Semil, bych
chtěl popřát, aby ve studiu dosahovali co nejlepších výsledků a dělali tak radost nejen
sobě a rodičům, ale i nám, kteří jsme stáli na počátku jejich vzdělávání. Ostatním
našim žákům, ale především prvňáčkům, přeji, aby se jim ve škole líbilo a měli zájem
se učit a získávat nové poznatky a vědomosti, tak potřebné pro úspěšný život v dnešní
době.
Mgr. Radmil Stínil, ředitel ZŠ a MŠ

SOKOL JAREM LÉTEM
S končícím létem vám přinášíme pár vět o tom, čím se sokolové v uplynulých
měsících zabývali.
Velkou akcí byla pouť, která nás všechny zaměstnávala už od začátku jara. My
ženy jsme se pravidelně scházely a připravovaly drobnosti do střelnice a i k jiným
atrakcím – díky získaným zkušenostem z předchozích let nám to šlo pěkně od ruky. To
samé bylo znát u výrobků z korálků, které stejně jako v předešlých letech vyráběly „holky
Martinky“, letos nově posílené o několik chlapců. Jejich náramky, náhrdelníky a další
ozdoby dosáhly úplné dokonalosti a upřímně potěšily všechny zástupkyně něžného
pohlaví, které si je na pouti zakoupily (zástupci mužského pokolení se zase rozplývali
nad jejich skvělými langoši). V přípravách na pouť nezaostávali ani chlapi – ti si totiž
usmysleli, že stvoří první chuchelskou lokomotivu i s vagónem. Vzhledem k absenci
kolejí museli železná kola nahradit koly nafukovacími a zmenšit tak i plánované proporce
budoucí lokomotivy. Vznikla tedy menší, ale o to krásnější, mašinka s vagónkem, která
projížděla pouť křížem krážem a byla pokaždé narvaná až k prasknutí. Cestující, kteří se
nevešli, si čekání na nádraží mohli zkrátit čtením jízdenky, kde byli vypsané jednotlivé
zastávky:

Obsluha jednotlivých atrakcí zaměstnala celkem 23 holek a žen. Muže jsme v tom
shonu ani nestihli spočítat – pomáhali, kde se dalo, ale nejvíc se nadřeli ve stánku
s nápoji a jídlem – těm jejich čínským nudlím se nedalo nic vytknout, těžko uvěřit, že to
jsou rodilí chucheláci ☺
Samozřejmě nejenom sokolové tvoří chuchelskou pouť – i ostatní dobrovolníci se
pravidelně zapojují a svým úsilím tak zvětšují věhlas původně skromné vesnické pouti,
na kterou se každým rokem sjíždí více a více lidí z širokého okolí. Patří mezi ně např.
hasiči, jejichž stánky s laskominami nemohl snad nikdo minout a na jejichž čtyřkolkách
strávily některé děti celé odpoledne, no a ty krásně malované obličeje – paráda! Dále
zde byla „dáma mezi nebem a zemí“, která věštila lidem budoucnost z karet. Nebo
Roman Hedvičák a jeho úžasná pohyblivá prasátka, na která s radostí vystříleli děti
i dospělí velkou spoustu broků. A koktejl-bar Pepy Hlubučka byl opět parádní – jejich
vynikající drinky, tropické počasí a bezedné zásoby ledu způsobily to, že se za celý den
nezastavili. Všem jmenovaným ale i těm, na které jsme třeba zapomněli (nechť nám to

prosím prominou), touto cestou
velmi děkujeme a doufáme, že
se příští rok opět všichni
sejdeme. Velké poděkování patří
ale hlavně vám návštěvníkům –
radost
ve
vašich
očích
(nejen dětských) je pro nás tou
největší odměnou. A že těch očí
letos bylo!

S heslem „zima nepočká“ se už sokolové opět scházejí na Kozákově – údržba
lyžařského vleku a okolí je nutná, i když počasí láká jít k vodě. Doufejme, že k nám
letošní zima bude štědřejší a pošle dostatek sněhu nebo alespoň mrazu (sněžná děla to
jistí). Kryté zázemí s občerstvením ale potěší i při nepřízni počasí. Už se na vás těšíme.
To co nás ale zaměstnává nejvíce je rekonstrukce sokolovny. Tu odbornou práci
pochopitelně zajišťují jednotlivé firmy, ale na nás (hlavně na mužích) zbývají ty
„drobnosti“ – opravy interiéru, neustálé uklízení, přenášení věcí z jednoho místa na
druhé apod. Tím tráví mnoho hodin týdně a my jakožto jejich manželky jen zíráme, co
všechno jsou schopni udělat, když nejde o jejich domácnost ☺ Cílem ale pochopitelně je
zdárné zakončení rekonstrukce v předepsaném termínu, proto se každá ruka hodí.
Všichni se už těšíme na veřejné slavnostní otevření plánované na sobotu 27. září 2014,
kam jste všichni srdečně zváni. Uvidíte prostory, kam pravidelně chodí cvičit místní škola
a další cvičící skupiny nejen z řad sokolů. Sokolovna je ale i místem, kde se pořádají
všechny plesy, kde se koná posvícení, jarmark a spousta dalších obecních akcí. Proto se
všichni těšíme, až bude opět plně fungovat.
Z budoucích akcí vás chceme pozvat na již zmíněné Spolkové posvícení, které se
bude konat kvůli rekonstrukci sokolovny v náhradním termínu – budete včas informováni
na vývěsce a v chuchelském TV vysílání.
A o víkendu 4. – 5. října se bude konat již 11. Vejšlapník – tentokrát s ubytováním
v penzionu Andula (areál Friesovy boudy). Jako vždy si projdeme Krkonoše po trasách
pro většinu z nás neznámých – je úžasné poznávat krajinu tak blízkou a přitom
neznámou. Jsme zvědaví, jaké počasí nás letos bude provázet – zažili jsme už vedra
i sníh, takže nás nic nepřekvapí ☺ Bez ohledu na počasí je to ale parádní výlet s partou
kamarádů – dospělých i dětí. Pokud máte chuť, tak se k nám přidejte také! Více
informací na vývěsce a ve vysílání.
Závěrem bychom chtěli popřát školákům šťastný vstup do nového roku, učitelům
shovívavost a rodičům i prarodičům pevné nervy!
Hezké dny přejí sestry sokolky
PS: O rekonstrukci sokolovny se v Chuchelně neustále mluví, proto na toto
téma přidá pár slov ten nejpověřenější - starosta Sokola Jan Plíva:

Vážený spoluobčane!
Nepatřím mezi vášnivé dopisovatele Chucheláčku, avšak již mi nějak došly
argumenty, proč nepsat.
Hlavním důvodem je zřejmě fakt, že hlasy některých notorických antisokolů, jejich
nohsledů a několika zhrzených bývalých sokolů šíří po vesnici nelibost nad tím, že obec
přispívá místnímu spolku, Tělocvičné jednotě Sokol, na rekonstrukci místní sokolovny.
Uvedu zde stručně a jasně některá fakta, která by každého normálního
Chucheláka měla přesvědčit o tom, že obec tak koná správně.
Sokolovna slouží již 85 let celé obci.
Budova sokolovny včetně pozemku je v Katastru nemovitostí evidována jako
majetek Tělocvičné jednoty Sokol Chuchelna, který je samostatným právním subjektem
s vlastním identifikačním číslem, podléhající stanovám České obce sokolské. To nás
i všechny ostatní jednoty omezuje v nakládání s majetkem, aby nedocházelo
k tunelování. V případě, že bychom chtěli naši sokolovnu někomu prodat, darovat,
zastavit, nebo pronajmout na více než 10 let, musíme mít souhlas ČOS. Byl bych rád,
kdyby se nám do Katastru nemovitostí podařilo zanést, aby obec měla na sokolovnu
předkupní právo.
Cvičí v ní děcka předškolní, žactvo mladší, starší, chlapci, dívky, ženy a muži
prakticky každý den v týdnu, děti zdarma, dospělí v poslední době za symbolický
poplatek, jenž je výhradně využíván na koupi cvičebních pomůcek a školení cvičitelů.
Pro hodiny tělesné výchovy ji využívá škola za poplatek (cca 100 Kč/hodina),
který pokrývá zhruba jednu třetinu hodinových nákladů na vytápění (cca 300 Kč/hodina).
Přičemž bylo samozřejmě nutné topit již minimálně hodinu před příchodem dětí. Z toho
vyplývá, že na každý den, kdy školáčci odcvičili v sokolovně dvě vyučovací hodiny,
zaplatila škola Sokolu 200 Kč a Sokol k tomu přidal dalších 700 Kč, aby zaplatil naftu na
topení. Elektřinu na svícení ani nezmiňuji, neboť je „ skoro“ zadarmo.
Využívají ji ostatní spolky, hasiči, myslivci, motorsport, ale i obec pro své akce,
vždy zdarma, účtujeme pouze náklady za spotřebované energie. I to však některým
přijde moc. Související devastace budovy a jejího vybavení jde zpravidla vždy na vrub
Sokola.
Z výše uvedeného vyplývá, že sokolovnu provozujeme nekomerčně. O komerční
využití byl za posledních deset let projeven z řad podnikatelů zájem asi třikrát. Nabízené
nájemné bylo v řádu stokorun za víkend, námi požadované v řádu tisícikorun. K dohodě
nedošlo. Tudy cesta nevede.
Každoroční náklady na energie spojené s provozem sokolovny byly doposud cca
100 tisíc Kč za předpokladu, že se v objektu topilo pouze při kulturních a společenských
akcích, škole a pro cvičení nejmenším dětem a ženám. Rekordní mráz uprostřed sálu
sokolovny byl naměřen v únoru 2012, těžko uvěřitelných – 6º C. Udržovat v objektu
přijatelnou teplotu po celou topnou sezonu by nebylo v našich silách.
20 – 30 tisíc korun získáváme z dotací na provoz tělocvičných zařízení z MŠMT
a kraje. Ostatní hradíme ze zisku námi pořádaných kulturních a společenských akcí.
Veškeré náklady spojené s údržbou a opravami objektu jsme v minulosti hradili ze zisku
lyžařského vleku. Za posledních 10 let jsme obdrželi od obce příspěvek na provoz ve

výši 60 tisíc korun, když jsme byli v nouzi nejvyšší. Dále nám obec přispěla na novou
střechu částkou cca 600 tisíc korun z celkových 940 tisíc korun. Sokolských 340 tisíc
korun šlo samozřejmě ze zisku lyžařského vleku.
Možnost získat dotaci na nové vytápění, zateplení objektu a výměnu oken a dveří
jsme uvítali. Od EU obdržíme 4,2 milionu korun, od státu 0,6 milionu korun. Zbývá
dofinancovat spoluúčast ve výši 10 % a související práce, na které se dotace nevztahuje.
Jedná se hlavně o hydroizolace zdiva a podlah a teplovodní rozvody topení. Dále nám
přišlo vhodné až nezbytné při této příležitosti zrekonstruovat i sociální zařízení. Celková
částka spoluúčasti mírně přesáhne 2 miliony korun, obec přislíbila 1,7 milionu korun.
Děkujeme. Peníze, které si v sokolovně obecní spolky vydělaly, zůstanou v obci a slouží
k jejich další činnosti. Kdyby si někdo dal tu práci a sečetl, kolik sokolovna obci za dobu
své existence touto formou přinesla, částka by to byla jistě mnohonásobně vyšší.
Předvolební hesla jako „Sokol nedělá nic pro děti“, nebo „ať si to Sokol zaplatí
sám, když na Kozákově vydělává ročně 4 – 5 milionů“ může z úst vypustit snad jen
naprosto zaujatý antisokol.
Průměrná roční tržba z lyžařského vleku na Kozákově byla za posledních 10 let
615 tisíc korun, za posledních 5 let 570 tisíc. Náklady na elektřinu, naftu do rolby, nájmy
pozemků, běžnou údržbu a mzdu dvou vlekařů jsou cca ve výši 50%. Bez zasněžování
byly náklady sice jen cca 30 %, ale jistota sezony žádná, z posledních tří sezon by se
dvě nelyžovalo. Placení vlekaři jsou z řad nezaměstnaných, nebo sezonních dělníků,
nikdy z aktivních členů Sokola. Večerní a víkendové služby u vleku, rolbování,
zasněžování obstarávají sokolové brigádně. Stejně tak veškerou přípravu, údržbu areálu
a většinu investiční výstavby. Jedná se o tisíce hodin, které málokdo vidí. Nevyplácíme si
žádné cestovní náhrady, ani náhrady za telefon.
Za posledních 10 let jsme do modernizace vleku investovali 900 tisíc korun (600
tisíc bubínkové unašeče, 300 tisíc nové kladky). Přibližně 500 tisíc korun do přístavby
skiservisu, kiosku a zasklené terasy. 360 tisíc do nákupu pozemků. Na investici do
zasněžování jsme si vypůjčili 2,5 milionu korun od nejvěrnějších Sokolů. Celkové náklady
na výstavbu zasněžování přesáhly 3 miliony korun. Budeme to splácet minimálně dalších
10 let. Bylo to však nezbytné pro další fungování areálu. Potřebovali bychom ještě
investovat cca 1 milion do silnější rolby a 1 milion do druhého vleku, vybudovat
snowpark… Je tudíž jasné, že z vleku ještě peníze do sokolovny dlooouuuho nepotečou.
A že Sokol nic nedělá pro děti? V tom případě se zřejmě pravidelné cvičení
předškolních a školních, lyžařské závody, karneval na lyžích, tradiční májový pochod,
pouť se všemi atrakcemi, sáňkařské závody, dětský den, pálení čarodějnic atd. nedělají
pro děti. Protože na všech těchto akcích, pokud je Sokol nepořádá samostatně, se podílí
prostřednictvím obecní komise pro kulturu a sport.
Veškerou spolkovou činnost provádíme dobrovolně, nezištně, bez nároků na
jakékoli odměny a náhrady. A vězte, že je to pro nás poměrně časově i finančně náročné
hobby, které s větším či menším nadšením děláme pro druhé. Mnohdy silou vůle.
Tomu, kdo můj příspěvek dočetl až sem, děkuji.
Váš starosta Sokol, Jan Plíva

Milí spoluobčané,
myslím, že nastal čas, kdy je třeba také začít chválit a děkovat.
Za prvé bych chtěla poděkovat všem z Vás, kteří připravujete naši
pouť. Je nás dost, kteří se těšíme na shledání nejen se sousedy, ale
také s nějakou novotou např. letošním vláčkem.
Za druhé se těšíme na spolkové posvícení s posezením a dobrou
„baštou“. Já osobně mám radost z příjemné atmosféry, krásné
květinové výzdoby…
Za třetí moc děkuji za nádherné odpoledne o Velikonoční neděli.
Koncert v zrenovované kapličce byl nádherný. Kdo by věřil, že má
kostelík tak krásnou akustiku, a že by někdy nad hrobem mé mamky
zazněly její oblíbené Biblické písně.
Další velký dík patří všem, kteří se zasloužili o zrekonstruování
dominanty naší obce, to je sokolovny. Určitě mám radost nejen já, ale
i předchozí generace, které na sokolovnu sháněly korunky, stavěly,
opravovaly…
Je dobré vědět, že naše sokolovna bude dále stát a sloužit nám
i dalším generacím.
Ještě jednou, prosím, přijměte Vy všichni upřímné díky a ať Vám
tento elán a dobré nápady vydrží!
Eva Kadlecová
*****************************************************************************************************

UČÍME SE PRO ŽIVOT
Vzdělávací centrum Turnov (VCT) naváže v letošním školním roce na úspěšný
projekt S Krakonošem u počítače a tříletý kurz anglického jazyka - čtyřmi novými
vzdělávacími kurzy, a to v rámci projektu Učíme se pro život. Obyvatelé Chuchelny se
mohou hlásit do bezplatných vzdělávacích kurzů do konce září.
Kurzy povedou zkušení lektoři a budou zahájeny podle počtu účastníků v průběhu
školního roku. Každý zájemce o kurz se může hlásit do jednoho i více kurzů. Kurzy
budou probíhat postupně, proto aby například zájemce o všechny čtyři kurzy je mohl
pohodlně absolvovat. Veškeré vzdělávání bude organizováno v podvečerních hodinách
na Obecním úřadě v Chuchelně asi od 17 hodin v délce dvou až čtyř vyučovacích hodin,
abychom umožnili zapojení i těch zájemců, kteří se vracejí ze zaměstnání. Kurzy jsou
určeny pro pracující, nezaměstnané, živnostníky, podnikatele, maminky na rodičovské
dovolené, pracující důchodce i lidi v invalidním důchodu.
Celý projekt má za cíl umožnit další vzdělání obyvatel v obcích v okolí Turnova a
v oblastech s vyšší nezaměstnaností. Veškeré vzdělávání bude prakticky zaměřeno,
jednotlivé programy jsou navrženy tak, aby obsahovaly témata využitelná v běžném i
pracovním životě. Počítáme s tím, že vzdělávání bude probíhat v malých skupinách cca
10 osob. Účastníci se tak budou moci lépe zapojovat do diskuzí k praktickým příkladům.
Na závěr kurzu obdrží každý absolvent účastnické listy, které pak budou moci
doložit svoji aktivitu např. při hledání nového zaměstnání.
VCT ve spolupráci s obcí Chuchelna pořádá od konce září do června následující kurzy:
• FINANČNÍ GRAMOTNOST - výběr témat: Hospodaření domácnosti; finanční
produkty; krizová finanční situace a její řešení
• PRÁVA A OCHRANA SPOTŘEBITELE - výběr témat: podvodné praktiky a jejich
prevence; práva spotřebitele při využití e-shopů; práva spotřebitele v ČR a zemích
EU
• OBČANSKOPRÁVNÍ MINIMUM - výběr témat: Právní úpravy občanskoprávních
vztahů; účastníci občanskoprávních vztahů; lhůty v občanskoprávních vztazích a
občanském soudním řízení; právní úprava rodinného práva s praktickým
zaměřením na problematiku; vlastnické právo a jeho ochrana; závazkové právní
vztahy, vybrané smluvní typy, jejich charakteristika, rozdíly; ochrana spotřebitele,
pracovněprávní vztahy; civilní řízení.
• ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI výběr témat: základní ovládání
počítače; práce se soubory; práce na internetu; elektronická komunikace; další
služby internetu
Zájemci o kurzy se mohou hlásit na telefonu: 731 156 807 nebo e-mailem:
info@ucimeseprozivot.cz
Pro více informací www.ucimeseprozivot.cz
Uzávěrka přihlášek je 30. září 2014.

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

Sbor dobrovolných hasičů
v Chuchelně
pořádá

MAŠKARNÍ MERENDU
v sobotu 15. 11. 2014,
v sokolovně v Chuchelně
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH KOSTÝMŮ

