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Novinky z obce
Vážení čtenáři našeho pravidelného zpravodaje, od posledního
zasedání zastupitelstva se rada obce sešla pětkrát a opět projednávala
širokou škálu témat. Do dalšího zastupitelstva se uskuteční ještě dvě
jednání, a nebojíme se, že bychom se při nich snad nudili. Hned na
první z našich jarních schůzí jsme se seznámili se zprávou o kontrole
hospodaření obce za rok 2015. Kontrolor nenalezl žádné chyby ani
nedostatky, a byl s naším účetním a informačním systémem velmi
spokojen pro jeho transparentnost.
Zabývali jsme se opravou centrálního kříže na lhoteckém hřbitově,
na jehož neutěšený stav upozornili občané. Naše snažení začalo
nejprve zjišťováním pravděpodobných nákladů, pokračovalo výběrem
odborníka, který práci provede, a také jsme podali žádost
o dotaci na renovaci kříže Ministerstvu zemědělství ČR. Výsledek řízení
doposud není znám, ale práce byla zadána a smlouva na její
provedení je podepsána. Dílo by mělo být hotovo v polovině srpna.
Na křižovatce u Sůvů bylo s pomocí zvedací plošiny opraveno
světlo, a zároveň přidáno ještě jedno na sloup vlevo od sokolovny, tím
se stalo veřejné osvětlení v této oblasti souvislejší.
Na jaře proběhlo asfaltování
dvou cest v obci, horní části
Hromovky a na Bačově odbočky
z hlavní silnice na křižovatku mezi
domky Berkových a Bičíkových, tzv.
„k
vrbičkám“.
Protože
šlo
o zakázku nad 500 tisíc bez DPH,
vyhlásili
jsme
výběrové
řízení
s odevzdáním nabídek v uzavřených
obálkách. Ve výběrovém řízení byla
úspěšná firma Colas, a. s., se kterou
byly následně podepsány smlouvy
a práce byly provedeny v dubnu.
Mezitím jsme se dozvěděli, že na
opravu
cesty
k vrbičkám jsme
neobdrželi požadovanou dotaci od
Ministerstva pro místní rozvoj (ani na
cestu od Vejnarů k potoku), ale na
opravu Hromovky máme přislíbenou
dotaci od Libereckého kraje. Na tuto
akci jsme si sjednali odborný
stavební dozor.
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Ještě zbývá dosypat štěrkem některé výjezdy, aby se nelámaly
okraje asfaltu a aby nedošlo k poškození vozidel. V této souvislosti ještě
doplňujeme informaci, že jsme podali žádost k Libereckému kraji
o dotaci na opravu Německé cesty – na část požádala obec
Chuchelna a na část DSO Mikroregion Kozákov. Výsledek zatím
neznáme.
Po schválení rozpočtu obce na rok 2016 zastupitelstvem jsme
projednali a schválili také rozpis rozpočtu, to znamená členění příjmů,
ale hlavně výdajů obce na jednotlivé položky.
Schválili jsme také žádosti několika spolků o dotaci. Klubu přátel
festivalu Jazz pod Kozákovem jsme poskytli 2 tisíce korun na uspořádání
již 30. ročníku festivalu – mimochodem jedná se o nejdelší souvisle
pořádaný jazzový festival v České republice. Mysliveckému spolku Slap
jsme poskytli 20 tisíc korun. Myslivci letos instalují pachové ohradníky
podél úseků silnic, kde docházelo k nejčastějším střetům motoristů se
zvěří. Pro Mikroregion Český ráj jsme schválili jako každoročně částku
6 tisíc korun na provoz letních turistických autobusů.
Opakovaně jsme se zabývali dostavbou plotu u školy na jižní
straně zahrady. Rozhodli jsme se na to věnovat dotaci 150 tisíc korun,
kterou jsme získali za loňskou stuhu za rozvoj venkova v soutěži Vesnice
roku. Starosta oslovil asi deset firem, z nich rada obce vybrala firmu IRSA,
v. o. s. ze Semil, a v době vzniku tohoto článku již byly práce zahájeny.
Probírali jsme také kulturní a společenské dění v obci.
O Velikonoční neděli se uskutečnil v kapli sv. Antonína krásný koncert,
o kterém jiní dopisovatelé referují na následujících stránkách
Chucheláčku. 16. dubna proběhlo na Obecním úřadu slavnostní vítání
občánků. Přivítali jsme devět chlapečků z jedenácti pozvaných. Historie
snad nepamatuje, aby se za uplynulý rok nenarodilo ani jedno děvče.
Tentýž den se v sokolovně četní diváci dobře bavili při divadelním
představení „Postel pro anděla“ sehraném semilskými ochotníky.
Nechybělo tradiční pálení čarodějnic na Veverce ani Májový pochod
přes Kozákov a Rotštejn do Dolánek. Čeká nás rovněž tradiční dětský
den, potom největší naše akce – Chuchelská pouť. Na ni jsme opět
žádali dotaci z Libereckého kraje, ale tentokrát jsme úspěšní nebyli.
Doufáme, že se pouť i tak vydaří, hlavně počasí ať nám přeje!
Po delším čase jsme se opět vrátili k obecním symbolům, ale
dosud jsme v radě obce nedospěli k takové shodě, aby bylo možno
návrh předložit zastupitelstvu.
Podali jsme opět přihlášku do soutěže vesnice roku, tak uvidíme,
jak se nám podaří uspět letos. Hodnotící komise se do Chuchelny
dostaví začátkem června.
Na žádost vedoucí učitelky MŠ pí Blanky Pekařové začínáme
uvažovat o výměně herních prvků na zahradě MŠ. Stávající kolotoč,
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houpačky ani prolézačky už nevyhovují bezpečnostním požadavkům.
Tyto úvahy jsou teprve v začátcích.
Seznámili jsme se činností DSO Mikroregionu Kozákov. Ten buduje
ve spolupráci se Sdružením Český ráj „Geologická zastavení
v Geoparku UNESCO Český ráj“. Na území Mikroregionu (Semily,
Chuchelna, Záhoří) jich bude zatím pět a z toho čtyři na území
Chuchelny – u ferraty „Vodní brána“, u Krkavčí skály, v lomě Slap a na
Lhotě u Kodrů.
Další užitečná informace se týká krajské silnice III/2923 z křižovatky
u Sůvů do Klinkovic. Liberecký kraj v těchto dnech podepisuje smlouvu
s firmou Syner a v červnu by měla být zahájena kompletní rekonstrukce.
Na konec jsme si nechali nejvíce diskutované téma tohoto
období, a sice pronájem koupaliště. Velice pečlivě v několika etapách
jsme promýšleli zadávací podmínky výběrového řízení. Předběžných
zájemců bylo šest. Výběrové řízení mělo uzávěrku 7. dubna a rada
obce rozhodla dále pokračovat v jednání s paní Ditou Regnerovou. Ta
byla pozvána na jednání rady, a spolu se svým partnerem Petrem
Drahoňovským sdělili členům rady své představy a plány. V těchto
dnech již probíhají čilé přípravy na otevření areálu a dolaďují se detaily
nájemní smlouvy. Obecní parta se postarala o drobné úpravy –
probourání jedné příčky, vymalování, nátěr fasády atd. Obec se bude
nadále starat o posekání trávníků v areálu, a také o chemickou čistotu
vody v bazénech. Za to bude inkasovat k sjednanému nájemnému
ještě dohodnutý podíl na vybraném vstupném.
Nájemce bude provozovat
občerstvení
v plném
rozsahu
včetně vaření teplých jídel. Bude
se starat o běžný úklid areálu
a odstraňování mechanických
nečistot z bazénů. Pokud jde
o sekání travnatých ploch, obec
pro tento účel zakoupila žací
malotraktor.
Jeho
výběru
s ohledem na dobrý poměr ceny
a výkonu se rada obce rovněž
pečlivě věnovala.
Vážení čtenáři, seznámili jsme vás s činností rady obce za uplynulé
období a jako obvykle vás srdečně zveme na veřejné zasedání
zastupitelstva. Pozvánku s podrobným programem uveřejňujeme níže.
Rada obce
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Hřbitovní správa v obci Chuchelna
Důležité informace pro nájemce hrobových míst !!!
• Lidské pozůstatky a zpopelněné lidské ostatky je možné
ukládat do hrobů a hrobek pouze se souhlasem správce
hřbitova.
• Vždy před ukládáním lidských pozůstatků a zpopelněných
lidských ostatků do hrobů a hrobek je třeba na Obecní úřad
v Chuchelně doložit úmrtní list nebo list o ohledání mrtvého.
• Zřízení nového hrobového zařízení (hrobu, hrobky, náhrobku
apod.) je možné pouze se souhlasem správce hřbitova.
Podmínky a technické parametry pro zřízení hrobového
zařízení hrobu a hrobky stanovuje správce pohřebiště.
• Stavební úpravy a opravy hrobového zařízení je nutné předem
nahlásit správci hřbitova. Podmínky a technické parametry
stavebních úprav a oprav hrobového zařízení stanovuje
správce hřbitova.
• Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů v okolí hrobů není
povoleno.
• Oznamovat správci hřbitova veškeré změny údajů potřebných
pro vedení evidence hřbitova a nájemních smluv.
• Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu
hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren.

5

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA V BŘEZNU, DUBNU A KVĚTNU 2016:
87 let

Olga Hejralová
Irena Koucká

85 let

Jaroslav Bobek

84 let

Miloslava Prskavcová

83 let

Růžena Kyloušková
Vlastislav Vajs

82 let

Rudolf Fišer
Věra Šimková
Radoslava Dostrašilová

81 let

Helena Repaská

80 let

Josef Kalousek
Jiří Kořínek
František Hajný
75 let

Alena Růžičková

70 let

Jiří Zeman
Jaroslav Pirek
Vladimír Šefr

65 let

JUDr. Zdeňka Seemanová
Milena Zemanová
Jindřich Stránský
Jiří Hejl
Petr Buriánek

60 let

Milena Michalová
Eva Klikarová
Ladislav Buriánek
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55 let

Vladimír Kmínek
Stanislava Buriánková
Jaroslav Dostrašil
Blanka Pekařová
Zdeněk Šprdlík

50 let

Jaroslav Vocelka

Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí!

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

NARODILI SE:
SE
Mikuláš Zelenka
Isabela Machačná
Jakub Vondráček
Jiří Makovička

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života!
*******************************************************************
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
jedná
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. Pokud
některý z našich občanů uzavře sňatek a novomanželé mají zájem
být v našem zpravodaji uvedeni,
, žádáme, aby se sami aktivně
přihlásili podepsat souhlas se zveřejněním. Obec se většinou
o konání svatby nedozví.
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Začátkem roku oslavili diamantovou svatbu manželé
Zdeňka a Jaroslav Bobkovi.

***************************************************************
V nedávných dnech oslavili zlatou svatbu manželé
Jaruška a František Pokorní

Oběma párům let přejeme do dalších let spokojenost a pevné zdraví!

************************************************************
Vážení čtenáři, redakce upustila od zveřejňování výročí svateb formou
poznávací soutěže.
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Velké poděkování posílají touto cestou
cvičenky, scházející se každé pondělí
v zasedací místnosti Obecního úřadu,
paní Jarmile Holubové,
Holubové, která se jim už
15 let nezištně věnuje a pravidelně
pondělí co pondělí trpělivě dohlíží na
správné provedení všech cviků.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna
se uskuteční ve čtvrtek 9. června 2016 od 19,30 hodin
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna
Program:

1) zpráva o činnosti rady obce
2) zpráva o hospodaření do 31. 5. 2016
3) rozpočtové opatření č. 1/2016
4) závěrečný účet obce za rok 2015
5) účetní závěrka obce za rok 2015
6)) zprávy výborů – finančního a kontrolního
7)) zpráva komise pro kulturu a sport
8) smlouvy s TJ Sokol Chuchelna
9) různé
10) usnesení, závěr

Občerstvení zajištěno,
těno, dopravu z Komárova a Lhoty organizujeme
nizujeme osobními auty
od 19,10 hodin – čekejte u autobusových zastávek
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Konec, ale i nový začátek
Sedím u počítače a snažím se najít nějaký začátek pro svůj článek. Hlavou se mi
honí celá řada myšlenek, ale protože se blíží konec školního roku, myslím na jeho
zdárné ukončení, a asi mi nikdo nebude mít za zlé, že i na blížící se prázdniny. Většinou
již touto dobou (druhá polovina května) začínáme bilancovat a pokoušíme se zhodnotit
to, co se nám v uplynulém čase podařilo a kde máme ještě nějaké resty a nedodělky.
Nás ale zatím čeká ještě nejméně měsíc poctivé práce a snažení, nás učitele i žáky,
a tak si hodnocení daného období ještě na chvíli odložíme. To kvůli objektivnosti, protože
za měsíc se toho může ještě hodně stát.
Ale „čas letí jako bláznivý“ jak zpívá Karel Gott v jedné své písni. Já si to
uvědomuji vždy, když se ráno se žáky zdravíme. Speciálně ve čtvrtek, kdy za názvem
dne lakonicky konstatujeme „do soboty malý drtek“. A připadá mi, že toto tvrzení se
opakuje stále častěji a častěji v kratších intervalech za sebou. Školní rok začal, jak víme,
1. září loňského roku a pomalu se blíží ke svému závěru. Událo se toho dost za toto
období. O některých událostech, které nás čekají, čtenáře Chucheláčku již v minulém
čísle informovala kolegyně Mgr. Martina Vaníčková. Mnohé jsme již zdárně absolvovali,
jiné nás ještě s blížícím se koncem školního roku čekají. Já bych se chtěl dotknout
některých událostí, které ovlivnily během tohoto probíhajícího období školního roku chod
školy.
Především je to dopad školní inspekce, která proběhla v měsíci říjnu se
zaměřením na bezpečnost. Pravděpodobně byla vyprovokována stavem nezabezpečení
školní budovy ve školním roce minulém a možností volného přístupu do budovy, o čemž
se mohla přesvědčit náhlá návštěva inspektorky na místě i prověřování Policie české
republiky. Tyto akce České školní inspekce i Policie české republiky byly vyprovokovány
násilnou smrtí studenta střední školy, kde zavedený bezpečnostní systém na místě
selhal. Ale na naší škole neobstojí tvrzení, že máme příliš mnoho cizích strávníků, kteří si
chodí pro obědy, a proto nemůže být škola uzavřena. Ani to, že se na tragickou
záležitost brzy zapomene a žádná kontrola již nepřijde. Ani to, že systém zabezpečení
bude lidem jen komplikovat život. Jak inspekce konstatovala, musíme se snažit pro
bezpečnost našich dětí udělat co nejvíce.
Prvním krokem po dohodě se zřizovatelem, a který doporučila i inspekce, bylo
zavedení dohledu v ranních hodinách, kdy děti přicházejí do budovy školy. Zpočátku
tento dohled v „ranní špičce“ vykonávala paní uklízečka Hana Brucknerová, dokud jí to
rodinná situace dovolovala. Pánové z obecní party se střídají před vchodem do budovy
nyní a případné cizí návštěvníky prověřují. Za umožnění využít pracovníky obecní party
k tomuto účelu bych chtěl poděkovat panu starostovi. Dohodli jsme se také, že
zabezpečovací systém pro školu navrhne a zrealizuje firma Elektrotech pánů Blažka
a Hlouška. Ta předložila panu starostovi k posouzení dva návrhy koncem října, ale
situace se trochu na několik měsíců zadrhla. V současné době nový upravený
a schválený návrh zabezpečení školní budovy bude firma realizovat v prvních
prázdninových dnech. Takže po prázdninách bude žáky a návštěvníky naší školy čekat
zcela nový systém pro umožnění vstupu do budovy.
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Dalším bodem, kterého se inspekční zpráva týkala, byl rezavý a poškozený plot
u školy. Na ten koneckonců poukazovala i zpráva Krajské hygienické stanice
Libereckého kraje. V letošním roce obec zajistila dodavatelskou firmu, a ta začala plot
opravovat již 12. května. V této souvislosti bych chtěl děti i rodiče upozornit, aby okolo
staveniště procházeli se zvýšenou opatrností.
Inspekční zpráva se týkala i realizace hodin tělesné výchovy. Inspektorky chtěly
vidět místa, kde probíhá výuka. Bohužel v den, kdy sokolovnu navštívily, nebylo hodně
věcí v pořádku. K mému zděšení konstatovaly, že v takových prostorách by se děti
neměly vůbec zdržovat. Na jevišti, kde je uskladněno tělocvičné nářadí, byl nepořádek,
nářadí různě poházené přes sebe a bohužel i špína, staré potrhané žíněnky. Protože je
jeviště vyvýšené, měl by na něj dětem být vstup zakázán. Nejen na mne, ale i následně
na pana starostu byly inspektorky dost ošklivé, a vytýkaly, co se dalo. Ale přenesme se
do současnosti. V současné době máme k dispozici pro tělocvičné náčiní vestavěnou
skříň v přísálí, nářadí je na jevišti srovnané, bývá uklizeno. Proti popisovanému dni je
situace úplně jiná. Za to bych chtěl poděkovat vedení Sokola, že i některé připomínky
z naší strany akceptovalo. A doufat, že podobný den, který jsem tehdy v říjnu loňského
roku absolvoval v doprovodu členek České školní inspekce, se již nebude opakovat. Ten
pocit, který jsem zažíval, bych nepřál žádnému řediteli školy.
Inspekce poukázala i na nepříliš vyhovující sedací nábytek ve školní družině
a v jídelně. S kolegyněmi jsme prostudovali mnoho firemních katalogů, které se týkaly
nabídek školního nábytku. Některé nabídky byly hezké, ale cenově nevýhodné, jiné
konstrukčně neodpovídaly našim požadavkům. Zdá se však, že jsme konečně s výběrem
nábytku dospěli do cíle a objednávku začneme realizovat v nejbližších dnech tak, aby
žáci po prázdninách nastupovali do nového, vylepšeného a hygienickému hledisku
odpovídajícího prostředí.
Situací, které ovlivňují chod školy, je mnoho. Některé se ho dotknou jen okrajově,
jiné ho poznamenají více. Je třeba se zamyslet nad osobností učitelek, učitelů, kuchařek
a jiných pracovníků, ale i rodičů a samotných žáků, kteří chod školy spoluvytváří. Bez
nich by škola nemohla fungovat. I škola je složitý organismus, který se řídí určitými
zákonitostmi, předpisy, nařízeními, vyhláškami. A každá součást tohoto organismu,
jednotliví lidé, se musejí s tímto organismem sžít a dělat vše pro to, aby správně
fungoval. Každý si musí svoji roli v procesu výchovy a vzdělávání správně nastavit. Bez
respektování druhých i sama sebe to nebude nikdy správně fungovat.
V této souvislosti bych chtěl jen letmo zavzpomínat na dobu, kdy jsem jako učitel
začínal, a kdy jsem si v duchu promítal obraz sebe jako malého žáčka, kterého svým
postojem a charakterem ovlivnili učitelé, kteří formovali jeho osobnost v začátcích. Mezi
ně patřili: Eva Vozková, Anna Morávková, Jindřich Tomeš, aj. Na začátku mé učitelské
praxe můj postoj k žákům a škole jako takové ovlivnila nejvíce bývalá ředitelka naší školy
paní Irena Koublová. Právě ona v první polovině měsíce června oslaví významné životní
jubileum. „Tak, Irenko, všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let.“
Mgr. Radmil Stínil, ředitel školy
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Činnost myslivců v období jara
Po letošní mírné zimě, hodnocené z pohledu myslivce jako „příznivé“, nás čeká
práce na obnově krmných a mysliveckých zařízení. V předjaří začínáme
opravou voliéry pro chov bažantů a přípravou osevních ploch našich
mysliveckých políček. Každoročně obhospodařujeme celkem pět malých polí
pro zvěř, na kterých pěstujeme obilí, hrách a hlavně kukuřici, která následně
slouží pro přikrmování zvěře v zimním období.
Zároveň nás čeká období, které je pro nás tím méně příjemným. A to hlídání
právě osetých ploch kukuřicí místního zemědělského družstva před divočáky.
Tato činnost je spojena s preventivním lovem a velkou dávkou deficitu spánku.
Nicméně je nutné osetá pole alespoň deset dní ochránit před černou zvěří, než
osivo vyklíčí. Černá zvěř dovede velmi bravurně polnost od naseté kukuřice
vyluxovat a budoucí úrodu tím výrazně negativně ovlivnit.

srnče

Jaro už je po krátké době v plném proudu a pomalu se blíží měsíc červen. Již od
nepaměti je tento měsíc nazýván „Měsícem myslivosti a ochrany přírody“.
A právě v tomto období veškerá zvěř klade mláďata a hnízdí. Současně také
přicházejí první zemědělské sklizně. Začíná kosení luk a s tím i preventivní
ochrana před posečením malých zajíčků a srnčat. Snažíme se po dohodě se
zemědělci veškeré travní porosty projít s našimi čtyřnohými pomocníky
a nalezenou mladou zvěř přemístit do bezpečí. Činnost nelehká, ale záslužná.
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Tímto se zároveň obracíme na veřejnost k ohleduplnějšímu venčení svých
čtyřnohých miláčků. Vězte, že k nejhorším škůdcům nově narozených mláďat
patří právě toulavý pes a kočka. V neposlední řadě se také musím zmínit
o „zachraňování nalezených mláďat“ v domnění, že jsou opuštěná. Každé takto
nalezené mládě v přírodě má bezpochyby svoji mámu a není nutno vyvíjet
jakoukoliv aktivitu na jeho záchranu.

zajíc polní

Dále nás trápí neustále se zvyšující silniční doprava, která má za následek stále
častější případy střetu vozidel se zvěří. Proto jsme poslední tři sezóny přistoupili
k aplikaci takzvaných „pachových ohradníků“. Je to hmota ve spreji obsahující
repelent, který odrazuje zvěř v pobytu na takto ošetřených místech.
Toto je jen malý výčet činností a prací spojených s myslivostí. Jak vidno,
myslivost není pouze lov zvěře, ale také její ochrana.

Text a fotografie ©Richard Stehlík
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Velikonoční koncert v kapli Sv. Antonína Paduánského
Jsem ráda, že se stává již tradicí velikonoční koncert v nejvznešenějších
prostorách naší obce, v kapli sv. Antonína. Již potřetí jsme si tam mohli
na Boží hod velikonoční přijít poslechnout skladby světoznámých
skladatelů, tentokrát v podání mladého uskupení TrioTones. Tři
sympatičtí hudebníci, kteří se potkali na studiích na Akademii múzických
umění v Praze, hrají ve složení Veronika Liebigová - klarinet, Vojtěch
Urban - violoncello a Michaela Hajíčková – klavír. V nádherně
vyzdobené kapli zazněla hudební díla Beethovenova, Mozartova či
Schumannova, jakož i u nás možná méně známého d'Indyho, či takřka
soudobého Piazzolly; Gershwina pak jistě poznal každý. Mně osobně
udělal nejvíc radost Piazzolla (Oblivion), jelikož argentinské tango je
moje srdeční záležitost. Milovníci jazzu však jistě s potěšením uvítali
typické tóny Rhapsody in Blue. Popravdě však každá skladba byla
interpretována s láskou, zaujetím a s úctou k původnímu záměru autora,
což je třeba ocenit. Ihned po koncertu se interpretům dostalo takového
uznání od dlouholetého sbormistra Jizerky Václava Brádleho. Nejen
upřímný a dlouhotrvající potlesk publika, ale také milá slova
sbormistrovské
legendy
jistě
zanechala
v
hudebnících
nezapomenutelný dojem, zrovna tak, jako jejich hudba v srdcích
posluchačů.
Šárka Bažantová
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Rozhovor s klarinetistkou Veronikou Liebigovou
aneb kulturní život v Chuchelně
Vážení čtenáři,
přelom měsíců března a dubna se v naší obci nesl v duchu kultury.
O zpestření velikonočních svátků se nám postaralo instrumentální trio
„TrioTones“ a naše tváře zalilo smíchem představení „Spolku (od)padlých
ochotníků“ ze Semil. To, že naše obec patří ke kulturně myslícím obcím, je
velice potěšující. Svědčí o tom také návštěvnost obou akcí, která byla více
než uspokojující. Ti, co se nezúčastnili, mohou pouze litovat, jelikož přišli
o úžasný zážitek, který v každém z nás něco zanechal. Kultura je velice
důležitá věc. Rozvíjí naše myšlení, ukazuje nám krásu kolem nás a rozšiřuje
nám obzory.
Je velice zajímavé povídat si osobně
s účinkujícími, a to jak s herci, tak s muzikanty.
Dozvíte se, kolik práce a úsilí se schovává za
jedním takovým vystoupením, že právě toto
uskupení patří k nejznámějším v republice
a mnoho dalších zajímavých věcí. Abyste i vy měli
možnost nahlédnout do života profesionálního
muzikanta, přináším vám jedinečný rozhovor
s profesionální
klarinetistkou
a
členkou
instrumentálního souboru „TrioTones“ Veronikou
Liebigovou.
V úvodu jsem se zmiňoval, že jste profesionální
klarinetistka. Ale jak jste se ke klarinetu vůbec
dostala?
„Mí rodiče jsou muzikanti, takže jsem od malička obklopena hudbou. Zprvu
jsem chodila na klavír a na druhém stupni ZŠ (konec 6. třídy) jsem
přestoupila na klarinet. Na klarinet hraje také můj táta, takže jsem se poprvé
setkala s klarinetem už jako dítě.“
Jako profesionální klarinetistka máte za sebou určitě celou řadu úspěchů.
Můžete nějaké jmenovat?
„Za mé největší úspěchy považuji sólové hraní
s orchestrem, např. absolventský koncert, kdy
mě doprovázela Severočeská filharmonie pod
taktovkou dirigenta Charlese - Olivieri Munroe.
Mezi další významné úspěchy řadím účast na
různých mezinárodních klarinetových kurzech
např. v Telči, Žirovnici, Teplicích, Gambetolle
v Itálii, Payerbachu v Rakousku atd. Zúčastnila
jsem se také mnoha soutěží. Pro mě nejcennější
je 2. cena v Hořicích na soutěži Czech Clarinet
Art, 3. cena v soutěži B. Martinů v Payerbachu
(Rakousko), 3. cena na Mezinárodní klarinetové
15

soutěži v Chieri (Itálie). V neposlední řadě bych chtěla připomenout účast při
turné po Evropě se světově známým filmovým skladatelem Ennio
Morriconem.“
Kde působíte v současnosti?
„V současnosti hraji se souborem TrioTones a vypomáhám v ČNSO
(Český národní symfonický orchestr). Posledních osm let se také zabývám
pedagogickou činností. Učím děti na ZUŠ v Žatci a nově nastupuji v Praze na
ZUŠ Učňovská, kde budu učit klarinety a zobcové flétny.“
Naplňuje a baví Vás práce, kterou děláte, nebo byste ji vyměnila za jinou?
Že bych dělala něco jiného než hudbu, si nedokážu představit. Učení beru
jako poslání. Děti je třeba motivovat ke hře na nástroj tak, aby se k hudbě
rády vracely po celý život. Má práce je zároveň i mým koníčkem a láskou.
Uznejte, že bez lásky k hudbě by to nefungovalo.
Popište prosím pár slovy vaše uskupení pro ty, kteří na vašem koncertě
nebyli.
„Naše trio se skládá
z poněkud netradičních nástrojů
–
klarinetu,
violoncella
a klavíru. Setkali jsme se na
studiích na Hudební fakultě
Akademie
múzických
umění
v Praze (HAMU) a aktivně
působíme
od
roku
2012.
V našem triu hrají: Já – Veronika
Liebigová
(klarinet),
Vojtěch
Urban (violoncello) a Michaela
Hajíčková (klavír). Všichni tři
hrajeme sólově nebo vystupujeme v různých souborech a orchestrech.
Máme za sebou různé úspěchy v národních i mezinárodních soutěžích.“
Jaké skladby převážně hrajete?
„Hrajeme komorní skladby různých stylových období pro různá
nástrojová uskupení a také skladby sólové. Svůj repertoár stále rozšiřujeme
a sbíráme zkušenosti od předních osobností české i zahraniční vážné hudby.
Na koncertě v Chuchelně jsme zahráli skladby od autorů Vincenta d'Indyho,
L. van Beethovena, Astora Piazzoly, G. Gershwina, W. A. Mozarta,
R. Schumanna.“
S jakými významnými osobnostmi jste již spolupracovali?
„Cenné zkušenosti získalo naše trio v kurzech u našich i zahraničních
interpretů
a pedagogů. Mezi ně patří například Vovka Ashkenazy (ruský klavírista),
Štěpán Koutník (profesor komorních souborů na HAMU v Praze a klarinetista
v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu v Praze), Milan Řeřicha
(klarinetista a profesor na Conservatorio della Svizzera Italiana ve
švýcarském Luganu).“
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Přesuňme se k Vašemu koncertu v Chuchelně. Jak se Vám u nás hrálo?
„Hrálo se nám krásně. Byli
jsme moc spokojení po všech
stránkách. Je zajímavé, že právě
na těchto „malých“ koncertech
se nám hraje vždy dobře. Přeci
jenom je pro nás kontakt
s publikem důležitý a právě
tento kontakt mezi publikem
a muzikantem tu byl a my jsme
za něj byli vděční.“
Jak na Vás působilo zdejší
publikum?
„Jak už jsem říkala, publikum bylo skvělé a vypadalo spokojeně. Na
publiku hodně zaleží. Podle toho, jaké je publikum, takový je náš výkon a
naše nadšení, se kterým hrajeme. Zkrátka hráli jsme pro radost sobě i Vám.“
Jak na Vás působilo zdejší prostředí?
„Zdejší prostředí je nádherné. Příroda, krajina a vůbec vesnice působí
velice uklidňujícím dojmem. A kaplička sv. Antonína, ta vypadá jako
vystřižená z obrázků od pana Lady. Moc se nám tu líbilo.“
Jak jste byli spokojení s organizací?
„Spokojenost
byla
stoprocentní.
Organizace
bezvadná.
Velice
nás
překvapila osobní účast pana
starosty při stěhování clavinovy
(piano). Na to opravdu nejsme
zvyklí, aby se starosta obce
takto angažoval. Příjemně nás
překvapilo vesnické posezení
po
koncertě
v místní
sokolovně, které jsme si moc
užili.“
Vrátili byste se sem?
„Ano, ihned!“
Chtěli byste ještě něco dodat závěrem?
„Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří zajišťovali organizaci
koncertu – obci Chuchelna, panu starostovi, Martinu a Václavu Brádlovým,
ale především bychom chtěli poděkovat publiku, které bylo skvělé a ocenilo
hudbu interpretovanou naším souborem „TrioTones“.“
I já bych se rád připojil s poděkováním za to, že vedení obce není lhostejný
kulturní život v naší obci a že dělá maximum pro to, abychom nepatřili k tzv.
„mrtvým“ obcím.
Děkuji za rozhovor
Štěpán Strnad
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OHNISKO ŽHAVÝCH ZPRÁV NÁMĚSTKA SDH CHUCHELNA
Vážení spoluobčané a čtenáři čtvrtletníku Chucheláček, dovolte mi, abych
Vás co nejsrdečněji pozdravil a v následujících pár odstavcích provedl, jak je již
zvykem, pravidelné shrnutí aktivit, které se v našem sboru za uplynulý kvartál
udály. V našem sboru toho proběhlo opravdu hodně, ať už z pohledu obměny
požární techniky, činnosti mládeže, požární ochrany obce, tradičních aktivit
sboru či plánování kulturně-společenských akcí, které nás v blízké budoucnosti
čekají.
Asi nejdůležitější věcí, která se v našem sboru udála, bylo bezpochyby
pořízení zánovního zásahového vozidla LIAZ K 25-L 101 CAS. Na tomto vozidle
bylo třeba provést nutné úpravy před tím, než bylo vozidlo zařazeno do
zásahové techniky, které nám musel posvětit semilský útvar. Na zásahovém
vozidle jsme osadili ovládání vodního děla, instalovali světelnou rampu a zadní
světelný maják na nástavbu vozu, museli na vozidlo nechat vytvořit rozlišovací
polepy a následně provedli přezbrojení vozidel. V současnosti je již vozidlo plně
připraveno zabezpečovat požární ochranu obce a má již za sebou i jeden
„ostrý“ testovací výjezd. Původní zásahové vozidlo Š706 CAS 25 bylo navráceno
svému majiteli, který pro něj hledá nové využití.

V současné době stále řešíme reklamaci řídících/ovládacích jednotek
sekčních vrat u obou požárních zbrojnic/garáží. Řídící jednotky přestaly
reagovat, a museli jsme je tedy zaslat na reklamaci. Po třech týdnech od
odeslání však stále nemáme zpětnou vazbu, v čem problém tkví. Stavební práce
v požárních zbrojnicích jsou prozatím pozastaveny a budeme čekat na
poprázdninové období, kdy se v součinnosti s obecními pracovníky pustíme do
dokončovacích prací. V současnosti plánujeme rekonstrukci zdravotního
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střediska v areálu sportovního hřiště. Již proběhla jednání se starostou obce,
který nám odsouhlasil zapůjčení ½ střediska. Na poslední výborové schůzi jsme
tedy veškerou problematiku poměrně obsáhle řešili. V začátku třetího
květnového týdne jsme se s velitelem a starostou sboru ve zmiňovaném
středisku sešli a vymezili plán a nutnost stavebních prací/úprav. Již jsou svolány
i nutné brigády, na kterých se budeme snažit vše potřebné realizovat.
Doufáme, že se nám do červnové pouti podaří vše připravit tak, abychom Vás
mohli přivítat již v „novém“ a i Vy budete třeba mile překvapeni. ☺
Nesmím však z aktivit sboru, které se udály, opomenout tradiční sběr
kovového šrotu. V letošním roce jste VY, naši spoluobčané, byli velmi štědří, co
se do hmotnosti připravených kovů týče, avšak v současnosti je výkupní cena
poměrně nepříznivá, a tak i když bylo letos šrotu více nežli loni, na celkové
vybrané částce, nebyl rozdíl znatelný.
I tak jde, pro náš sbor, o důležitý
finanční příspěvek, za nějž dětem pořídíme novou kovovou ruční džberovou
stříkačku. Abychom toho ve sboru neměli málo, a nesetkali se se zahálkou,
provedli jsme požární zabezpečení upalování čarodějnic na Veverce
o Filipojakubské noci, kde tedy došlo k již zmíněné „ostré“ testovací jízdě naší
„nové“ cisterny.
V souběhu všech těchto aktivit jsme ale také museli od začátku března
opětovně začít pracovat s mládeží (požární útok a štafetové disciplíny
(všestrannost). V letošním roce máme 25 aktivně cvičících mladých hasičů
(4 sportovní družstva), kteří nás prozatím více než uspokojivě reprezentují
v právě probíhajícím poháru OSH „O dráčka Soptíka“. Do druhého květnového
víkendu jsme absolvovali prozatím tři soutěže poháru, z nichž jsme přivezli
celkově 5 pohárů. Dovolím si tvrdit, že je to více než slušný úspěch.

Na prozatím posledním třetím díle v Bozkově dokonce náš mladší tým
Chuchelna A zvítězil a ještě mladší tým Chuchelna B obsadil 3. místo (v tomto
týmu jsou i děti školou nepovinné, které se musí porovnávat s dětmi, kterým je
o 5 let více – PALEC NAHORU!!!). Pro zajímavost zde ještě zmíním, že na této
19

prozatím poslední proběhlé soutěži mladší tým Chuchelna A stlačil svůj čas,
jako jediný ze všech účastníků, v požárním útoku pod 20s (19:37).

Starší družstvo Chuchelna A letos chytilo taktéž velmi slušnou formu
a prozatím jsou z toho 3 poháry a velmi nadějné průběžné umístění. Uvidíme,
jak se nám bude dařit v dalších třech dílech tohoto seriálu (jedním z nich je
i dětská soutěž poháru OSH u nás v Chuchelně 11. 9. 2016, na kterou jste
všichni již nyní srdečně zváni).
Během zmíněné sportovní činnosti mládeže jsme ještě stihli s naším
hasičským potěrem odskočit v sobotu 7. května na tradiční Májový pochod
pořádaný bratry a sestrami TJ Sokol Chuchelna, abychom se co nejlépe naladili
na nedělní soutěž v Kundraticích. Z našeho pohledu se tradiční pochod velmi
vydařil a s bratry sokoly příští rok na viděnou, pokud nenastane kolize termínu
pořádání pochodu s hasičskou soutěží.
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A co nás v následujícím čtvrtletí čeká? Chceme se aktivně podílet na
spolupořádání dětského dne, kde pro děti opět připravíme zajímavé disciplíny
(dráhu všestrannosti, střelbu z palných zbraní ☺,, …), při návštěvě komise
soutěže Vesnice roku chceme oslnit (již
již máme se starostou obce připraven
plán, jak letos zvítězit ☺),
☺ dále samozřejmě aktivně činit v souvislosti s naší
vesnickou poutí, s dětmi dokončit jarní část sportovní sezony (ještě přibližně
čtyři soutěžní víkendy ☺),
), asi s nimi vyrazit na jeden tajnýý výlet/pochod, třeba
i vyrazit někam za vodou, ale poté už se pomalu budeme chystat k uspořádání
hasičského soustředění, které je již pevně stanovené na konec 3. a začátek 4.
týdne v měsíci srpnu (délka opět na 4 dny - chata je již rezervována). Čeká nás
toho tedy více než dost, nebudu vás
ás tedy již více zdržovat a jdu rychle
pokračovat v usilovné práci. ☺
Za SDH Chuchelna bratr David Hošek
SPORTU ZDAR A HASIČINĚ ZVLÁŠŤ!!!
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Motorsport Chuchelna – jaro ve znamení motorů, pedálů a tenisek
Skutečně je to tak. Motorsport Chuchelna zahájil jarní sezónu roku 2016
nejenom za zvuku motorů, ale k dopřednému pohybu jsme ve velké míře použili
i vlastních sil.
Ale popořádku.
První závod tradičního seriálu KTM ECC odstartoval v sobotu 9. 4. 2016
v Kunčicích nad Labem. V našem dresu se tentokrát na start postavili celkem
čtyři jezdci. Zkušení Michal Buriánek, Tomáš Celler a Michal Strnad, dále pak
benjamínek Šimon Rosenberg. Šimon jakožto teprve patnáctiletá naděje
nastoupil ke svému prvnímu závodu mezi „dospělými“. Odstartoval v kategorii
motocyklů E1 a v cíli z toho bylo 22. místo a první bod. Michal Strnad a Tomáš
Celler nastoupili v kategorii E2 a závod dokončili v pořadí jako 20. Michal a 35.
Tomáš. V odpoledním závodě licencí nás reprezentoval Michal Buriánek, který
získal pěkné sedmé místo.
Hned následující víkend se roztočila i čtyři kola. Tomáš Kudrnáč
s Martinem Lichtenbergem se představili na jihočeské rallye v Radouni. Po
slibném začátku jim na druhé rychlostní zkoušce vypověděla službu technika
a kluci se domů vrátili jednak bez bodů, a jednak také s velkými materiálními
škodami na motoru jejich Clia.
Další dubnovou akcí byl běh pro Světlušku. Tento noční běh letos rozzářil
Prahu, Brno a Jihlavu. Čelovku si symbolicky nasadilo více než 5,2 tisíce
účastníků. Již potřetí mezi nimi nechyběli ani běžci motorsportu, kteří vyběhli
14. 4. 2016 do pražské Stromovky. Na projekt pomáhající lidem se zrakovým
handicapem tak putuje suma celkem 2,4 milionů korun.
Následovala účast MSCH na Ratibořickém maratónu horských kol se
startem v Úpici. Pedály za nás roztáčeli Martin Ráž, a do této doby „pouze“
mechanik, Ráfek. Kluci jeli sbírat především zkušenosti, rozhodně nešlo v první
řadě jen o výsledek. Takže umístění na hranici druhé a třetí stovky nikoho
nestresovalo.
Druhý květnový víkend se konaly závody Mezinárodního mistrovství
České republiky v Endurosprintu. Na startu v Bílině se v mistrovské kategorii
E3 představil za MSCH Martin Kučera. V sobotu bylo výsledkem jeho snažení
místo sedmé, v neděli si Martin o jednu příčku pohoršil a dojel osmý.
Část sezóny je tedy za námi. Některé závody dopadly lépe, jiné trochu
hůř, ale o to snad ani tolik nejde. V první řadě nám jde přeci o to, udělat si
pohybem radost, vyplavit nějaký ten adrenalin či endorfin..., až nakonec člověk
zjistí, že je vlastně na tom rychlejším pohybu tak trochu závislý.
Takže do další části sezóny přeji co nejvíce závisláků!
Za MSCH Jan Kudrnáč
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Volejbal
Tak tu máme květen, a začíná
teplo a jaro, i když venku to zatím moc
teple nevypadá. Celou zimu jsme
chodili
hrát
do
Semil
do
haly
a všichni jsme se moc těšili, až od
května začneme hrát na chuchelském
hřišti. Počasí nám ale moc nepřeje, buď
prší, nebo je hrozná zima, a tak jsme si
zahráli zatím jenom jednou.
Během zimy se opět hrála
Amatérská volejbalová liga v Lomnici
nad
Popelkou.
Zde
si
družstvo
Chuchelny
vedlo
zpočátku
velmi
úspěšně a za účasti 14 družstev se
pohybovalo na průběžném 2. až 3.
místě.
Program turnajů je ale dlouhý, začíná na podzim a letos se
protáhl až do začátku dubna, kdy už na tom někteří hráči byli
časově dost špatně. Na závěrečný turnaj jsme družstvo dohromady
nedali a tím se v tabulce propadli až na 6. místo. Je to škoda, ale
i tak si myslíme, že to je pěkný výsledek a chtěli bychom poděkovat
Michalu Pavlatovi, který všechno dával dohromady a organizačně
zajišťoval.
Mezitím
jsme
se
v sobotu
12.
března
opět
zúčastnili
také
volejbalového turnaje v tělocvičně ve
Sklářské škole v Železném Brodě, který
organizoval Sokol Dlouhý. Pěkně jsme si
zahráli, turnaj jsme vyhráli, a protože
pořadatelé nachystali občerstvení dole
vedle sklářské huti, měli jsme to
i s exkurzí a mezi zápasy jsme mohli
obdivovat skláře při jejich práci.
A ještě něco do budoucna.
18. června se bude na chuchelském hřišti
konat již tradiční jarní volejbalový turnaj
a tak zveme všechny příznivce volejbalu,
aby se přišli podívat a fandit. Jen doufáme,
že nám bude přát počasí a turnaj se
vydaří!
Ivana Pavlatová a Jitka Šindelářová
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JARNÍ SOKOLÍ LET
Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy. Tak zbývá nám
jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám… Slova slavné
mistrovy písně sedí i na uplynulé jarní měsíce, jen místo do
písní skryjeme vzpomínání do následujících řádků.

Rok 2015 z pohledu Sokola jsme zhodnotili v pátek 1. dubna na Výroční
schůzi. Probrali jsme jak ten uplynulý rok, tak jsme naplánovali ten současný.
K tomu jsme si pochutnali na guláši a na zákuscích a shlédli skvělé taneční
vystoupení děvčat, které s nimi nacvičila Martina Musílková. Na výročce se
vždy sejde několik generací členů - od malých dětí plných energie až po ty
starší, zkušené členy. Toto rozvržení ostatně shrnul v následujících řádcích
Honza Picek:
Letem sokolským statistickým světem
V pohádce Princové jsou na draka, zazněla dnes již populární píseň:
„Statistika nuda je“. Samotná pohádka, ani písnička poté nudné rozhodně
nebyly. Doufám tedy, že ani následující statistický výčet týkající se naší sokolské
jednoty nebude pro mnohé z vás nezajímavým, natož nudným.
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T. J. Sokol Chuchelna měl k 1. 4. 2016 celkem 235 členů. Vezmeme-li to
od „dospěláků“ (nad 18 let – horní hranice není omezena), pak z daného počtu
bylo 108 mužů a 84 žen. Dorost (14-18 let) je pak zastoupen 7 hochy a 6
dívkami, žactvo (0-14 let) pak 16 hochy a 14 dívkami.
Z hlediska národnostního je to tak, že převážná většina z nás je národnosti
„České“. Máme tu ale výjimku, člena s občanstvím „USA“. Nevím, zda by nám
David Gore dal souhlas s uveřejněním jeho jména, proto ho pro jistotu nebudu
jmenovat...
Zajímavé je také zastoupení různých členů z pohledu jména. Zde se odráží
nejen plodnost bratrů a sester, ale i historická kontinuita, chceme-li, tradice
členství v rodině. Nejčastěji zastoupené příjmení je tedy „Plíva - Plívová“ – to
se vyskytuje hned 13x (tradice), následují „Šírkovi“ – 10x (plodnost), „Šimkovi“
– 9x, „Koucký“ jsou zastoupeni 8x, atd. Nejzajímavějším příjmením je asi
„Ceé“. Zde nikdy nevíte, jestli jde o Michala, Magdu, Tondu, nebo Anežku!
Populární – zejména v bulvárních plátcích (kterým Chucheláček rozhodně
není) je pak srovnávání z pohledu věkového. Zde máme asi jednu z největších
rarit (a nutno dodat, že naprosto úžasnou!). Nejstarším a také nejmladším
členem jsou „sestry“ Machačné. Sestry to jsou pochopitelně z pohledu sokolské
mluvy, v tomto případě jde o prababičku Ludmilu Machačnou, resp.
o pravnučku Isabelu Machačnou. Věkový rozdíl mezi nimi je neuvěřitelných (ale
ano … můžete tomu věřit) 93 roků, 6 měsíců a 3 dny!, chcete-li to ve dnech pak
je to 34 153 dnů! Málokdo si pamatuje rok 1922, proto pro osvěžení
připomínám, co se v tento „památný“ rok, například, událo: byla uzavřena
Rapallská smlouva, podle které Německo a Sovětský svaz obnovili diplomatické
vztahy, proběhla Bitva u Dumlupinar: poslední bitva v řecko-turecké války
("turecká válka za nezávislost" -), Spojené státy americké uvádí do provozu
první námořní letadlovou loď (USS Langley (CV-1), v Egyptě britský archeolog
Howard Carter a jeho muži našli vchod do Tutanchamonovy hrobky v Údolí
králů a Josef Vissarionovič Stalin se stal prvním generálním tajemníkem
Komunistické strany Sovětského svazu. V nově vzniklém Československu (1918)
v roce 1922 vznikla Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu
a Českou stranu lidovou od tohoto roku vedl katolický kněz Jan Šrámek… Co se
stalo 31. 3. 2016, už asi pamatuje více lidí…
Průměrnou výšku členů, průměrnou velikost bot, či průměrný obvod
hrudníku…(zejména u mužů) sdělím jindy… Anebo raději ne – abychom se
nedostali do situace, kdy už si budeme jen říkat, že: „Statistika nuda je ...“
O sváteční neděli 27. 3. pořádala obec Chuchelna Velikonoční koncert v kapli.
Letos se o vystoupení postaral výborný komorní soubor Trio Tones (klarinet,
violoncello a klavír). A my jsme opět zajistili následné pohoštění v sokolovně –
káva, pivo či víno, k tomu sladké a slané občerstvení, kterému vévodil hovězí
tatarák s topinkami. Toto posezení je vždy takovou příjemnou tečkou za
krásným kulturním zážitkem.
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A aby té kultury nebylo málo, tak jsme
na sobotu 16. 4. naplánovali v
sokolovně divadelní představení pro
dospělé. Humornou hru „Postel pro
anděla“ v podání souboru Od-padlí
ochotníci ze Semil si užila velká
spousta diváků. A jsme rádi, že hodně
z nich zůstalo i po skončení divadla,
aby se pobavili jak s kamarády, tak i
s herci. A stále tu visí otázka – nenajde
někdo čas a odvahu, aby obnovil
chuchelskou ochotnickou tradici…?
I další týden – konkrétně v sobotu 23. 4. – jsme žili společenským životem.
Pořádali jsme totiž další taneční večer. Při reprodukované hudbě jsme si na
volném parketu vyzkoušeli naše taneční (ne)umění a zároveň jsme strávili večer
ve společnosti příjemných lidí, dobrého vína a drobného občerstvení. Tímto
krásným večerem jsme se symbolicky rozloučili s plesovou sezónou a už se
těšíme na podzim, kdy začnou opět taneční pro pokročilé a již podruhé i taneční
pro začátečníky pod vedením taneční mistryně Ilony Šulcové z Turnova. Místa
jsou, takže přemluvte protějšky a okuste krásu tance.
První květnovou sobotu se konal tradiční
Májový pochod. Po celou trasu nám
svítilo sluníčko, což pozitivně ovlivnilo
jak počet, tak náladu pochodníků. První
zastávka je vždy na Kozákově u stánku,
zde si dospělí dají s chutí jedno chlazené
a děti loudí první svačinku. A pak už se
pokračuje sestupem do Vesce, kde se
nejenom děti rádi osvěží nanukem
z místní prodejny, aby posléze zvládli
výstup hrad Rotštejn. Ten už z dálky
voní pečenými buřty našich rychlejších
kamarádů – po těch několika zdolaných
kilometrech v kopcovitém terénu je to
pokaždé ta největší pochoutka. Na
Rotštejně také děti každoročně hledají
poklad – truhlu plnou dobrot. Povedlo se
jim to i letos, takže měli dostatek energie
na průchod Klokočskými skalami až na
Zrcadlovou kozu. Zde i ti největší
zmrzlíci odhodili přebytečné svršky
a nechali se hýčkat slunečními paprsky
jako u moře. Některé děti dokonce
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okusily i chladnou vodu v Jizeře – no zkrátka léto jak vyšité. A pak nás vlak
odvezl do Semil, odkud jsme unavení, ale šťastní došli všichni domů. Tak zase
za rok!
Jako každé jaro posledních let se i letos scházíme pravidelně kvůli přípravám na
Chuchelskou pouť, která se koná v sobotu 11. 6. My ženy vlastnoručně
vyrábíme papírové růže (je jich potřeba nejméně tisíc kusů) a holky „Martinky“
zase vyrábí z korálků náramky, přívěsky a jiné ozdoby. Tímto vás na pouť
srdečně zveme.
Na závěr bychom se ještě chtěly zmínit o sokolovně. Tato krásně
zrekonstruovaná budova slouží celé Chuchelně ke každodennímu cvičení, dále
k pořádání různých kulturních a společenských akcí, ale také se zde občas konají
soukromé akce jako svatby, oslavy apod. A jelikož po jedné akci zůstaly krásné
jarní květiny (různobarevné primule, macešky a narcisky), o jejichž krásu by
byla škoda se nepodělit, tak jsme uspořádaly akci „zasaď si svou kytku“ – po
cvičení žen jsme každá zasadila kytičku před sokolovnu. Sázely jsme je skoro za
tmy, ale vkusně a důvtipně tak, aby se v trávníku co nejlépe vyjímaly. Doufáme,
že i vám svými květy zpříjemnily jaro a kdo ví, třeba za rok zase rozkvetou nebo
k nim přibudou i další? A kromě ozdob před sokolovnou jsme se dočkali
i výzdoby uvnitř v podobě třech nádherných obrazů, které namaloval místní
mladý malíř Patrik Rutkovský. Všechny tři obrazy jsou namalované stejným
stylem, tedy na plátno technikou suché tempery, která umožňuje namíchat větší
škálu barev. A jsou opravdu výrazně barevné, čímž krásně rozjasňují kuchyň (tu
jídelní část) v sokolovně. Motivem prvního obrazu je Kozákov s rozhlednou, na
druhém je zachycena Kaple sv. Antonína a na třetím je vyobrazena sokolovna
v novém kabátě. Obrazy spatřily světlo světa již v minulém roce, ale než se
dostaly do sokolovny, tak byly součástí výstavy. Malíři patří velké díky a věřím,
že si obrazy přijdete všichni prohlédnout, ať už na spolkovém posvícení či na
některém z plesů.
Sokolovna je potřeba také jednou za čas z gruntu uklidit, proto se minimálně
jednou ročně scházíme muži i ženy na velkém jarním úklidu (okna, obklady,
dveře,...). Letos v účasti vyhrála rodina Machačných v počtu 4 žen (ze třech
generací)! Děkujeme všem zúčastněným.
Jak vidíte, tak těch akcí během celého roku Sokol pořádá (nebo spolupořádá)
opravdu hodně – za loňský rok jsme jich napočítali celkem 13 a letos to vypadá
obdobně. A k tomu nám zabere spoustu času obsluha vleku na Kozákově, vedení
cvičení všech věkových skupin apod. A to všechno děláme jen tak, pro radost
ostatních, ale také pro radost vlastní! Kéž by to naše děti okoukaly
a pokračovaly ve šlépějích, tak jako jsme to okoukali my po našich rodičích
a prarodičích.
Přejeme vám všem krásné léto plné příjemných zážitků.
Za Sokol sepsaly Magda Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová
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