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Novinky z obce
Po čtvrt roce se s našimi čtenáři opět setkáváme na stránkách
Chucheláčku, abychom obyvatele Chuchelny a její příznivce informovali,
co je v obci nového.
V současné době nás nejvíce zajímají opravy krajských silnic, které
jsou spojeny se značným nepohodlím našich občanů a návštěvníků, a obě
velice zkomplikují dojíždění dětí do naší školy po zahájení školního roku. Mrzí
nás to, ale bohužel – nejsou to akce obce, tudíž je takřka nemůžeme
ovlivnit. V polovině července byla zahájena kompletní oprava silnice
III/2923 od křižovatky u Sůvů do Klinkovic včetně přestavby mostů – u školy
a v Palučinách. Protože nebyla včas dotažena do konce žádost o přeložku
plynovodu u školy, zahájila firma bouráním mostu v Palučinách. Kdy dojde
na přestavbu mostu u školy, není v této chvíli nikdo schopen upřesnit,
protože oba mosty najednou být odstraněny nemohou. Došlo k tomu, že
přestaly až na jednu výjimku jezdit autobusy na lince Semily – Komárov –
Turnov přes Chuchelnu. Druhá oprava byla v těchto dnech zahájena na
silnici III/2829 z Lestkova na Lhotu. O souvisejících uzavírkách byla obec
informována na poslední chvíli a nedostatečně. Došlo opět ke změně
jízdního řádu. Výlukový jízdní řád je vylepen na všech zastávkách, je rovněž
zveřejněn na webových stránkách obce v sekci „jízdní řády“.

Situace po odstranění mostu v Palučinách
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S opravou této silnice souvisí oprava obecních cest, protože obec
dostala možnost odkoupit frézovanou asfaltovou drť. Rada obce stanovila
pořadí cest, které budou povrchem z drti opatřené. Začalo se cestou na
Bačově kolem Brzobohatých a Goddefroy směrem ke křižovatce s nově
vyasfaltovanou cestou okolo vrbiček. Tam musela být nejdřív vybudována
podkladní vrstva. Další cesty budou následovat a uvidíme, na kolik z nich
postačí materiál.
Při opravě silnice okolo školy zase budou položeny obruby pro
chodníky od Sůvů směrem k domku p. Ceé a na druhé straně kolem
domku pí Huškové až k mostu a dále od domku Coufalových až do
zatáčky k zahradě Mateřské školy.
Stálým tématem našich jednání je koupaliště. Se zprovozněním měli
spoustu práce zaměstnanci obce, v průběhu června to omezilo část jejich
běžných činností. Podařilo se zprovoznit technologii, která dobře
nefungovala, o stavebních úpravách budovy jsme informovali již
v minulém Chucheláčku. Obec se nadále stará o čistotu vody
v bazénech, sekání trávy a běžnou údržbu areálu. Letní sezona bohužel
nebyla ani z poloviny tak dobrá, jako tomu bylo loni, návštěvníků areálu
bylo pomálu. Dny, které stály za to, by se daly spočítat na prstech.
V září bude zahájena výstavba nového vodojemu na Komárově,
investorem je VHS Turnov. Výběrové řízení na dodavatele stavby i na
stavební dozor již proběhlo.
Rada obce vyhlásila II. kolo výběrového řízení na poskytnutí zápůjček
z Fondu rozvoje bydlení, ale ani tentokrát se nepřihlásil žádný zájemce.
Projednávali jsme záležitosti,
týkající se školy. Koncem školního
roku byla zahájena oprava plotu
na jižní straně pozemku před
školou,
ale
zatím
zůstala
nedokončena.
Oslovili
jsme
několik dodavatelů kovových
plotových dílů, ale žádný z nich
nemá o zakázku zájem. Je nutné,
aby
nový
plot
vzhledově
korespondoval s již hotovou částí
podél silnice. Rada obce využila
přítomnosti pracovníků a nechala
přeložit chodník, který dříve vedl těsně pod okny Mateřské školy, tam nyní
zásluhou učitelek pí Koucké a Chrissové vzniká květinový záhon. Dále jsme
nechali přestavět schodiště a tarasy směrem k potoku. V průběhu prázdnin
bylo zhotoveno zabezpečovací zařízení. Hlavní vchod do budovy se bude
otevírat pomocí čipů nebo na zazvonění.
Také jsme projednávali přijímací řízení dětí do Mateřské školy, kde
bohužel došlo k převisu poptávky nad volnou kapacitou. Seznámili jsme se
s bodovým systémem, který vytvořilo vedení školy. Zdůrazňujeme, že není
3

v kompetenci rady obce do výběrového řízení zasahovat. Může škole dát,
a také dala doporučení k úpravě kritérií tak, aby obyvatelé Chuchelny
dostali plnou přednost před ostatními. Škola se však tímto doporučením
řídit nemusí.
Dokončili jsme návrhy smluv s TJ Sokol – jedná se o smlouvu nájemní
na pozemky pod lyžařským areálem, úhrada bude činit 15 tisíc korun
ročně. Smlouva zůstane v platnosti do doby, než budou pozemky
převedeny na TJ Sokol. Zastupitelé již obdrželi návrh smlouvy o smlouvě
budoucí kupní, podle které by mělo po úhradě celkové částky 2 miliony
korun k tomuto převodu dojít. Smlouva počítá s horizontem deseti let.
Rada obce projednává také množství problémů, které průběžně
vznikají mezi sousedy, avšak v poslední době se nám zdá, že jich
neúměrně přibývá. Rada obce ani starosta nemají zákonnou pravomoc
tyto spory řešit, domluva občanům většinou nepomůže a mnoho sporů tak
spěje k soudu. Apelujeme na všechny obyvatele, aby si vždy dobře
rozmysleli, než vyvolají sousedský spor, snadno se věc vyhrotí a zvrtne do
neúnosných rozměrů, a soužití sousedů se stane pro všechny zúčastněné
peklem.
Tolik stručný výstup ze čtyř letních schůzí rady obce – než se sejde
zastupitelstvo, uskuteční se ještě jedna. Na jednání zastupitelstva najdete
pozvánku na dalších stránkách zpravodaje.
Rada obce

Nová zídka u školy
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Velice nás potěšila zdařilá celková renovace kříže na lhoteckém hřbitově,
na kterou obec obdržela dotaci od Ministerstva zemědělství ČR 56 tisíc korun
a provedl ji kameník pan Stránský.
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Soutěž „Vesnice roku 2016“
Obec Chuchelna se v letošním roce opět zúčastnila soutěže „Vesnice
roku“ spolu s dalšími šestnácti obcemi Libereckého kraje. Na svůj
loňský úspěch, kdy jsme získali červenou stuhu „Za rozvoj venkova“,
jsme letos navázali oceněním nazvaným „Cena naděje pro živý venkov“,
což je ocenění za naše celoroční společenské, kulturní a sportovní
aktivity. Tato cena pro nás prozatím neznamená finanční ohodnocení
na rozdíl od loni získané částky 150 tisíc korun. Obce, které za
jednotlivé kraje získaly uvedený titul, postupují do celostátního
hodnocení, ve kterém na základě získaných bodů a po posouzení
charakteristik jednotlivých krajských vítězných obcí hodnotitelská
komise Sdružení místních samospráv ČR vybere celkového vítěze,
který obdrží finanční odměnu 100 tisíc korun. Již nás tedy nenavštíví
žádná hodnotitelská komise, karty jsou rozdány. Tak držte své obci
palce, ať máme trumfové eso!
Všem, kteří se o prezentaci obce před hodnotící komisí zasloužili
(v mnohých případech se museli uvolnit z práce), velice děkujeme.
Děkujeme všem spolkům a aktivním jednotlivcům, kteří se svou
celoroční prací a elánem zasluhují o to, že Chuchelna patří mezi
nejaktivnější obce v celém Libereckém kraji. Zároveň přivítáme dobré
nápady na prezentaci pro příští ročník soutěže ☺
Rada obce
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Volby do zastupitelstev krajů
Blíží se podzim a s ním v letošním roce přicházejí volby do
zastupitelstev krajů. Uskuteční se 7. a 8. října 2016. V našem
obvodě letos neproběhnou volby do Senátu PČR.
V Chuchelně máme dva stálé volební okrsky. Volební místnost
č. 1 se nachází v zasedací místnosti Obecního úřadu, volební
místnost č. 2 je ve spolkové místnosti hasičské zbrojnice na
Komárově.
Obecní úřad včas (nejpozději do 22. září) zveřejní oznámení
o době a místě konání voleb, kde budou všechny potřebné
informace, mimo jiné bude přesně stanoveno, kteří voliči zamíří do
které volební místnosti. Hlasovat v těchto volbách mohou občané,
kteří nejpozději dne 8. října 2016 dosáhnou věku 18 let.
Voliči, kteří se nebudou moci voleb zúčastnit v místě trvalého
bydliště, mohou požádat o vydání voličského průkazu. Mohou tak
učinit osobně v kanceláři Obecního úřadu Chuchelna, a to
nejpozději do středy 5. října do 16.00 hodin s platným dokladem
totožnosti – občanským průkazem nebo cestovním pasem. Žádost
může být zaslána také v písemné podobě, Obecnímu úřadu musí
být doručena nejpozději v pátek 30. září do 16.00 hodin. Na takové
žádosti musí být úředně ověřený podpis žadatele, pro tento případ
je úkon osvobozen od správního poplatku. Žádost může být podána
také prostřednictvím osoby pověřené plnou mocí, opět s úředně
ověřeným podpisem žadatele, případně elektronicky se zaručeným
elektronickým podpisem či datovou schránkou. Formuláře žádostí
jsou k dispozici na Obecním úřadu a ke stažení též na
www.chuchelna.cz v sekci „obecní úřad“. Voličský průkaz lze použít
v kterékoliv volební místnosti, ale pouze na území Libereckého
kraje. Tam volič odevzdá svůj průkaz okrskové volební komisi, která
ho zapíše do výpisu ze seznamu voličů a umožní mu hlasovat.
Již nyní můžeme informovat voliče, že o místa v zastupitelstvu
Libereckého kraje se uchází 19 politických stran, politických hnutí
nebo koalic. Obálky s hlasovacími lístky obdrží každý volič
nejpozději v úterý 4. října na adresu trvalého pobytu.
Šťastnou ruku voličům přeje Ivana Heřmanová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ČERVNU, ČERVENCI A SRPNU 2016:
86 let

Věra Kupková

85 let

Věnceslava Babková

Eva Andrejsková

83 let

Zdenka Bažantová

Miroslav Strnad

82 let

70 let

Vlasta Bažantová

Marie Fajxová

65 let

Tomáš Čermák

Věra Zdrůbková

60 let

Břetislav Bažant

Jiří Skrbek

Alena Dlatlová

Jaroslav Picek

Jaroslava Maryšková

Zdeňka Bobková

Miloš Mikule
M

80 let

Irena Koublová

Miroslav Klápště

75 let

Karel Růžička

81 let

55 let

Věra Picková

Jitka Šindelářová
Pavel Kobrle

50 let

Petr Kouble

Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí!

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

NARODILI SE:
SE
Petra Havrdová
Tadeáš Šádek

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života!
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SŇATEK UZAVŘELI:
Dita Maturová a Jiří Pančenko
Kateřina Gončárová a Jan Kudrnáč
Tereza Kroupová a Lukáš Prskavec
Kateřina Šírková a Lukáš Ženíšek
Jitka Hlavová a Jaroslav Wittmayer
Monika Pitašová a František Preissler

Přejeme jim dlouhý a spokojený společný život!
*******************************************************************

OPUSTILI NÁS:

Josip Veg
Oldřich Vejnar
Drahuše Tomíčková
Pavel Menšík
Pozůstalým rodinám vyjadřujeme 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. 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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Zámek Loučeň a další cíle výletů mateřské školy
Na zámek Loučeň jsme se vydali objednaným autobusem v pondělí
13. června. Z pověstné třináctky a Medardovy kápě, jsme měli oprávněné obavy.
Již po ránu se na nás mračila zatažená obloha a cestou z autobusu jsme jen
smutně pozorovali, jak se první kapky proměňují ve stále se zesilující vytrvalý
déšť. Radostná nálada se všem vrátila až těsně před cílem. Silnice zde byla zcela
suchá. Dešti se nám podařilo ujet. Jedna sprška nás sice dohonila, ale opět jsme
se na ni dívali pouze z oken. Tentokrát z oken zámeckých. Měli jsme štěstí.
Vždyť i v Chuchelně ten den pršelo obzvlášť vydatně.
Zámek Loučeň nás
mile
překvapil
pěkným
vzhledem a celou řadou
zajímavostí. Je to romantická
barokní památka, která stojí
uprostřed zeleně rozsáhlého
anglického parku s desítkami
vzácných, často i exotických
dřevin a dvěma rybníky se
spoustou ryb a leknínů.
Návštěvníkům nabízí nejen
nahlédnutí do historie, ale
i romantická zákoutí pro
chvíle relaxace, a především
místa plná zábavy, kde se hlavně děti mohou pořádně vyřádit. Zámek dostal
ocenění „Nejlepší turistická nabídka regionu Okolí Prahy“. Průvodci zde chodí
v dobových kostýmech. Naši školku přivítala mladá veselá komorná. Provázela
nás původními interiéry a poutavě vyprávěla o zajímavostech života na zámku
přibližně před sto lety. Podnětnými otázkami děti vedla k aktivitě a stálé
pozornosti.
Po
dobrém
obědě
v zahradní restauraci jsme
se vydali do Labyrintária
zámeckého parku. Tento
celoevropský unikát je
souborem
dvanácti
labyrintů a bludišť. Jsou
zábavné, magické a mají
prý
schopnost
dobít
ubývající energii. Dle
popisů v naučné stezce,
která vede mezi nimi, mají
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svoji tajemnou roli a historické kořeny. Labyrinty dostaly název podle toho,
z jakého materiálu jsou vytvořeny. Například: Buxusový, Tisový, Pískovcový,
Kamenný, Písmenkový, Provazový, Palisádový, ... Postupovali jsme od těch
nejjednodušších ke složitějším a nejzábavnějším. Bludiště nabízejí různá
rozcestí, ve kterých se děti snažily najít tu správnou cestičku. Zjišťovaly, že
každý směr, kterým se vydají, nemusí být vždy ten pravý, který je dovede do
cíle. Ta správná cesta je jen jedna a zpravidla bývá řádně klikatá. Děti byly
nadšené. Tomášek Kudrnáč se po každé prosebně zeptal: „A bude ještě další?“
Za historií a zábavou jsme se vydali i oblíbeným vlakem. Pro změnu na
Dlaskův statek a k Zrcadlové Koze do Dolánek u Turnova. Na statku se děti
dozvěděly, jak žila rodina rychtáře Josefa Dlaska téměř před 300 lety. Na
vystavené expozici viděly, jak lidé dříve nejenom pracovali, ale i trávili sváteční
chvíle. U Zrcadlové Kozy na děti čekal kromě vyžití na bohatě vybaveném hřišti
s domácími zvířátky i poklad. Pro každého se v něm našly krásné korále na krk
od jedné parádivé kozy z pohádky. Den před tím se o ní dozvěděly v maňáskové
scénce, kterou jsme dětem zahráli v mateřské škole.
Velkým zážitkem se stala jízda hasičským autem, kterým děti ochotně
svezl pan Jiří Pokorný na Kozákov. Učili jsme se o počasí a koloběhu vody
v přírodě. Výlet jsme proto tématem motivovali. Počasí nám přímo nahrávalo do
našeho scénáře. U chaty nám vítr přivál černé mraky s mrholením a při scházení
do údolí je opět rozehnal. Dále jsme kráčeli pod blankytně modrou oblohou
prozářenou hřejivými slunečními paprsky a kochali se krásným rozhledem na
Chuchelnu. Cestou děti nacházely řadu překvapení, jako například „závoj
Červánkové víly“. Ten večer se dokonce i na obloze objevily pestrobarevné
červánky.
Za zmínku stojí i malé pěší výlety po okolí. Například jsme se vydali ke
Slapu k rodině malé Terezky Makovičkové za roztomilými jehňátky a na
opačnou stranu k rodině Lucinky Lánské na farmu s jeleny a daňky. Děkujeme
tímto za milé přijetí i sladké pohoštění.
Poslední a zároveň nejkratší výlet uplynulého školního roku byl
doprovázen písničkou „Šlapu si to do školy, dostanu tam úkoly“. Zpívali ji při
slavnostním rozloučení s mateřskou školou naši předškoláci: Nikola Bičíková,
Kateřina Dlatlová, Marika Hančlová, Terezie Havrdová, Daniel Hloušek, Lada
Jančíková, Tomáš Kudrnáč, Lucie Lánská, Filip Salaba, Pavla Šimková
a Andrea Šulcová. Po předání dárků a vysvědčení s velkou jedničkou se čerstvě
pasování školáčci usadili do školních lavic naší ZŠ, kde si vyzkoušeli svoji první
vyučovací hodinu.
Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo a hlavně dařilo.
Za Mateřskou školu Blanka Pekařová
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Veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna
se uskuteční ve čtvrtek 15. září 2016 od 19,30 hodin
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna
Program:
1) zpráva o činnosti rady obce
2) zpráva o hospodaření do 31. 8. 2016
3) rozpočtové opatření č. 2/2016
4) zprávy výborů – finančního a kontrolního
5) zpráva komise sociální
6) smlouva s TJ Sokol Chuchelna
7) různé
8) diskuse
9) usnesení, závěr
Občerstvení zajištěno, dopravu z Komárova a Lhoty organizujeme osobními auty
od 19,10 hodin – čekejte u autobusových zastávek
*************************************************
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Volejbal
Letní sezóna byla letos poněkud komplikovaná. Nejprve Sokol
Dlouhý posunul svůj turnaj o týden na 18. 6. 2016, a tím se dostal
na stejný termín, jako jsme měli naplánovaný turnaj v Chuchelně.
Přišli jsme tak o několik družstev, která u nás vždy startovala.
Nejprve jsme uvažovali o změně termínu, ale protože už byl turnaj
ohlášený a naši kamarádi z Kutné Hory, kteří stáli u vzniku tohoto
turnaje, jindy nemohli, rozhodli jsme se, že se rozdělíme a alespoň
„miniturnaj“ v daném termínu v Chuchelně uspořádáme. Podařilo se
vytvořit čtyři družstva, i když někteří členové trochu „migrovali“.
Nakonec se hrálo celé odpoledne, na dvě kola a po zásluze zvítězilo
družstvo Nouzova. Organizace se ujala Lenka Pleštilová a jako vždy
se jí zhostila úspěšně.
Další družstvo ve složení
Michal, Pavel a Iva Pavlatovi,
Karel a Jitka Šindelářovi
a Roman Galler se vydalo
hned ráno na turnaj na
Dlouhý,
obhajovat
loňské
a předloňské vítězství. Ve
skupině jsme vyhráli, ale
v zápase
o
finále
jsme
prohráli o 1 míč a mohli tedy
bojovat již jen o 3. místo,
které jsme nakonec také
získali.
Turnaj vyhrál nováček soutěže, družstvo z Nové Paky, které
původně skončilo v naší skupině na druhém místě. Snažili jsme se
odehrát turnaj co nejrychleji, abychom se mohli zapojit ještě do bojů
na chuchelském hřišti, ale soutěž už byla moc rozehraná a doplnit do
ní další družstvo by proto bylo příliš složité. Tak jenom někteří
členové posílili méně početná družstva.
Příjemně strávený den se sportem jsme zakončili zpěvem
a tancem na country večeru na chuchelském koupališti.
V srpnu jsme měli v plánu uspořádat noční volejbalovou smeč,
ale kvůli zdravotním potížím některých členů a různým termínům
dovolených se nám zatím nepodařilo najít vhodné datum. Doufáme,
že nám bude přát počasí a podaří se turnaj uspořádat v první
polovině září.
Ivana Pavlatová a Jitka Šindelářová
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SOKOL LÉTEM SVĚTEM
Prázdniny utekly jako voda - ostatně jako
každý rok – a nyní je před námi období zkracování
dnů a ukládání sukní do skříní. Ale zkusíme si toto
období zpříjemnit vzpomínkami na začátek léta, kdy
holky sukně vytahovaly, a kdy byly prázdniny teprve
před námi.
Konkrétně zavzpomínáme na Chuchelskou pouť. Je to pro celou obec ta
největší událost, všichni se na ni těší a právě pro radost všech návštěvníků trávíme
přípravami mnoho času. Samozřejmě nejenom my, sokolové, ale i hasiči, myslivci,
rybáři a spousta dalších lidí. My ženy jsme opět vlastnoručně vyráběly papírové růže
do střelnice a šlo nám to pěkně od ruky, přece jenom už máme pár let zkušeností.
K tomu jsme sháněly drobné dárky do „rybiček“. Ty jsou mezi dětmi snad
nejoblíbenější atrakcí – dlouhé pruty nahodí do „rybníčku“ s cílem vylovit si nějakou
drobnost. Rybáři by z nich měli radost, protože se jim pokaždé povede něco chytit ☺.
A není výjimečné, že přichází znovu, aby si ještě něco vylovily, takže je rybníček
každoročně k večeru už prázdný – a o to vlastně přeci jde. Kromě dětí ale myslíme i na
naše dospělé hosty, zejména dámy. Holky Martinky (pod vedením Martiny Musílkové)
pro ně totiž opět vyráběly krásné ozdoby z bižuterie - náušnice, náhrdelníky, přívěsky
apod., které pak navíc i samy na pouti prodávaly. Jsou to šikulky a svou prací udělaly
radost nejedné návštěvnici! Ani chlapi se v přípravách na pouť nezastavili. Sestrojili již
potřetí mašinku Agátu, ve které celé odpoledne od chuchelského nádraží vozili děti
i dospělé po pouti. A pak se také postarali o stánek s občerstvením, kde byla
k dispozici kromě různých nápojů i jídla, konkrétně skvělé čínsko – chuchelské nudle
a také neméně dobré bramborové spirály. Kromě tohoto stánku jsme každý rok
provozovali prostřednictvím Pepy Hlubučka i koktejl bar – Pepa letos na pouť nemohl,
ale byl ochotný nám zapůjčit stánek, připravil led a zaškolil pár lidí, kteří se až do noci
nezastavili, jelikož o ty výborné drinky byl obrovský zájem.
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Výtěžek z pouti jde vždy na běh spolků – za nás tedy například na nákup
vybavení sokolovny. A holky Martinky se za pilnou práci na pouti odměnily výletem na
kolech do Záhoří na zákusky.
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Po prázdninách se opět rozjede pravidelné cvičení v sokolovně. Budeme rádi,
když se k nám přidáte, cvičí ženy, dívky, muži, chlapci a malé děti. Zkrátka každý si
může vybrat. V následující tabulce můžete vidět přehled cvičení i s kontakty na
cvičitele. Samozřejmě nejsou vyloučené drobné změny, proto v případě zájmu
o cvičení raději předem zavolejte.
16:0017:00
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

17:00-18:00

mladší žáci
děti 3–6 let
žákyně
žákyně

18:0019:00

19:0020:00
ženy
starší žáci
muži
motorsport motorsport
ženy
žáci
muži

20:0021:00
muži

muži

Kontakty:
předškolní děti: Magdalena Ceé, tel.: 604 488 618; e-mail: maggg@seznam.cz
žákyně: Martina Musílková, tel.: 604 303 876
ženy: Adéla Machačná, tel.: 728 022 342, e-mail: adelama@seznam.cz
+ Magdalena Ceé
mladší žáci + starší žáci: Jan Picek, tel.: 776 304 140, e-mail: Picek.Jan@seznam.cz
+ Martin Ráž, tel.: 603 867 586, e-mail: m.raz@heiko.cz
muži: Jan Picek
PLÁNOVANÉ AKCE
Taneční pro dospělé – kromě těch pokračujících pro pokročilé budou letos již
druhým rokem probíhat i taneční pro začátečníky. Lekce se rozběhnou opět koncem
září (vždy v neděli) pod vedením naší osvědčené taneční mistryně Ilony Šulcové
z taneční školy ILMA Turnov. Přihlášení i další informace podává p. Vladimír Tomeš,
tel. 723 848 570.
Spolkové posvícení – v sobotu 24. 9. se na vás spolu s myslivci a hasiči budeme
těšit, přijďte se dobře najíst a posedět si u kávy a dobrých moučníků.
Vejšlapník – v sobotu 8. 10. odjezd autobusem do Pece pod Sněžkou, odkud
krásnou trasou dojdeme na Pražskou boudu. A druhý den po túře přijedeme
autobusem zpět domů. Bližší informace najdete na vývěsce a kabelovce. Vezměte
kamarády a pojďte se pokochat krásami našich nejbližších hor.
Divadlo – plánujeme podzimní divadelní představení pro dospělé, bližší
informace se včas dozvíte.
Přejeme vám krásné podzimní dny.

Za Sokol sestry Magda Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová
16

OHNISKO ŽHAVÝCH ZPRÁV NÁMĚSTKA SDH CHUCHELNA
Vážení spoluobčané a čtenáři čtvrtletníku Chucheláček, poslední tři měsíce
nám uplynuly jako voda, léto se s námi pomalu loučí a proto mi už jako obvykle
dovolte, abych Vás opět informoval o tom, co se událo a je nového v našem sboru.
A pak také samozřejmě výhled na nejbližší období.

AKTIVITY SBORU A SPOLKOVÁ ČINNOST
První aktivitou, která nás za uplynulé 3 měsíce čekala, bylo spolupořádání
dětského dne. Pro děti jsme si připravili disciplíny: střelba ze vzduchovky,
překážková dráha mladého hasiče a hledání
hledání neznámých předmětů v magické
bědně. Dětský den se velmi vydařil a byla radost vidět spoustu mladých a
nadšených účastníků.

V poměrně hojném počtu jsme se zúčastnili návštěvy komise soutěže
Vesnice roku, kde jsme nejprve v kostce zhodnotili naši celoroční činnost a poté
komisi předvedli s naším hasičským potěrem ukázkový požární útok.
K již tradiční naší aktivitě patří spolková Chuchelská pouť. Letošní rok jsme
se pustili do rekonstrukce zdravotního, v současnosti již hasičského střediska. ☺
Provedli jsme drobnou úpravu půdorysné situace střediska (vybourání příčky),
provedli kompletní výmalbu, rekonstrukci elektroinstalace,
elektroinstalace, vybavení střediska (bílá
(bíl
elektronika, nový nábytek) atp. Jediné co nám ještě drobně schází, je dokončení
kuchyňského
chyňského koutu (zánovní kuchyňská deska a rekonstrukce vodovodu). Naším
cílem je toto dokončit do
o naší soptíkovské soutěže,, která se uskuteční v neděli
11. 9. Určitě se povede. ☺ Ale teď už zpět k naší spolkové pouti. Všichni vy, kteří
jste se spolkové
vé pouti účastnili, jste si mohli všimnout, že jsme již naše produkty
nabízeli a prodávali z právě rekonstruovaného střediska. Myslím si, že je zbytečné,
abych se zde o naší spolkové pouti více rozepisoval, protože se jí bude určitě
věnovat někdo z dalších přispívajících v tomto čísle našeho Chucheláčku, ať už
z řad bratrů a sester sokolů a sokolek, či zástupců naší obce. Pouť se jako obvykle
vydařila a za rok na viděnou. ☺
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Naše výjezdové družstvo také o druhém srpnovém víkendu zasahovalo při
záchraně paraglidisty na Kozákově, kde „padáčkář“ uvízl v korunách stromu
a musel být vyproštěn za pomoci horolezecké techniky.

OZNAMUJÍCÍ (VÝJEZDOVÁ) SMS: ZACHRANA OSOB A ZVIRAT, Z VYSKY,
Z HLOUBKY, Chuchelna, Komarov, Komarov, parglajdista uvizl ve strome, kousek
pod startovaci plochou, bez zraneni, 6 m vysoko;
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POŽÁRNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST HASIČSKÉHO POTĚRU
Předprázdninový čas na náš hasičský potěr čekalo dokončení zbývajícího
jarního kola poháru OSH „O dráčka Soptíka“. Tato soutěž nepatřila k těm
nejvydařenějším. Družstvo mladších nemělo svůj den a v konečném pořadí
obsadilo 5. místo, což však není s ohledem na prozatímní průběžné pořadí zase až
tak k zahození. Družstvo starších mělo soutěž průběžně velmi dobře rozehránu
a dosáhlo i velmi kvalitního soutěžního času při plnění požárního útoku, avšak po
dokončení nebyl naším košařem dostatečně zašroubován spoj na nabírací savici
a tudíž nad hlavu rozhodčího automaticky vyletěl červený praporek a tedy
i nedokončení disciplíny PÚ. V konečném pořadí tedy nebyl náš výsledek nijak
povedený. Na konci sezony se však z celkových sezonních výsledků jeden nejhorší
škrtá a jsem si jist, že to bude právě tento. ☺ Na domácí soutěži v Chuchelně
musíme zabrat!!!
20. května však přišel vrchol naší jarní sezony, kterým bylo jarní kolo hry
Plamen, které navazovalo na podzimní část. Tato celodenní soutěž prověří
dokonale znalosti a fyzickou připravenost našich dětí. Mladšímu družstvu bohužel
těsně unikl pohár. Celý rok hry Plamen ukončili naši mladší na 6. místě. Starší
družstvo mělo vytvořený kvalitní základ z podzimního kola. Tento základ naše
starší družstvo potvrdilo a z celoroční hry Plamen domu přivezlo pohár za 4. místo.
LIKE!!!

Se školním rokem a dětmi jsme se rozloučili v pátek 1. 7. U našeho
hasičského střediska jsme přistavili gril a s dětmi a rodiči si trochu zařádili, zahráli
nějaké kolektivní hry a upekli si kuřata.
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Tím pro nás skončila jarní část poháru. Naše děcka však stále tvrdě pracují
a trénují. Proto nám bylo trochu líto, že jarní část „Soptíka“ skončila. Vyrazili jsme
tedy na volné soutěže v okolí. Tou první byla soutěž v Ploukonicích, kam jsme
vyrazili s dětmi, které ještě neodcestovaly na dovolené atp. Druhou soutěží pak byl
„Zlatoolešnický pohár“ ve Zlaté Olešnici. Je vidět, že v porovnání s konkurencí ze
vzdálenějšího okolí držíme krok. Důkazem jsou dva poháry, které naše mladé
naděje přivezly.

Poté na chvíli nastal klid proudnic, ale již jsme začali chystat naše Hasičské
soustředění, o kterém Vás však bude informovat referentka mládeže sestra
Veronika Hajná.
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DEPEŠE REFERENTKY MLÁDEŽE - Letní soustředění mladých hasičů
Letošní soustředění se odehrávalo na chatě Kapličce v Rejdicích, a to ve
dnech 20. - 23. srpna.
Odjezd jsme naplánovali na 13 hodin z Chuchelny ze hřiště, kde jsme vše
potřebné naložili a vyrazili osobními auty rodičů směr Rejdice. S počtem
sedmadvaceti dětí a osmi dospělými jsme se ubytovali ve velké, ale útulné horské
chalupě, která se skládala z jedenácti ložnic, kuchyně, společenské místnosti, herny
a dvou koupelen. Venku jsme měli k dispozici terasu, sezení pod pergolou, pergolu
s grilem a travnaté hřiště, spoustu prostoru okolo chalupy a téměř dvacet metrů
od chalupy les, který jsme využili pro sběr hub, kterých tam rostlo jako po dešti.

První den, když jsme se ubytovali a vše připravili na disciplíny – natáhnout
lano, připravit prostor na střelbu ze vzduchovek, vázání uzlů, práci s mapou,
topografie, hasební prostředky, technické prostředky. Naplánovali jsme grilovačku,
kterou jsme pojali, jako první večeři a seznámení dětí s celým programem
soustředění.
Ráno v 8 hodin byl budíček, ranní hygiena, rozcvička, v 9 snídaně, úklid
pokojů a v 9.30 nácvik disciplín, mezitím ovocná svačinka. Ve 12 oběd, do 14 hodin
polední klid. Potom opět nácvik disciplín, odpolední svačinka, chození na houby,
večeře byla od 19 a večerka od 22 hodin.

Druhý den nám bohužel do 14 hodin pršelo, tak jsme museli zůstat uvnitř
a disciplíny museli rozhodit po celé chalupě. Kromě střelby a lezení na laně jsme to
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zvládli. Po poledním klidu jsme byli nesmírně šťastní, že se počasí umoudřilo
a mohli jsme v pláštěnkách aspoň do lesa na houby. Do večera jsme pak s dětmi
nakonec i stříleli a lezli po laně. Po večeři jsme dětem uspořádali discomaškarák
a až do 22 hodin jsme tancovali a řádili.

Třetí den bylo počasí krásné a přálo nám, a tak jsme s dětmi byli celý den
venku a učili a mučili jsme je na uzlech, vzduchovkách, topografii, technických
prostředcích, lezení na laně a dalších. Po večeři šli kluci naplánovat trasu na stezku
odvahy, na kterou se děti nesmírně těšily, a taky si ji náramně užily. Každý večer
jsme dětem četli pohádky a povídali jsme si s nimi, dokud neodpadli únavou
a vyčerpáním.
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Čtvrtý den jsme bohužel museli chatu vyklidit do 11 hodin
hod a vlakem v 10.30
z Tanvaldu jsme dojeli do Železného Brodu, kde už čekali rodiče na své ratolesti.
O naše žaludky se starala Dáša Dufková
Dufková ve spolupráci se zdravotnicí
Marcelou Kouckou, a propos
propo Marcela nemusela naštěstí řešit velké úrazy, ale jen
drobné odřeniny, popálení kopřivou a jemné bolení bříšek, které se zázrakem
ztratilo, když se děcka pomazlila, pochovala,
pochovala popřípadě namazala zázračnou
zá
mastičkou!!!!!! Dáša nám uvařila své proslavené výpečky se zelím, gulášovou
polévku, špagety, řízečky se šťouchaným
š ouchaným bramborem, obložené talíře, tousty. Ke
snídaním nám maminky napekly různé muffiny,
mu finy, bábovky, buchty, záviny, slané
pečivo, koláč, řezy, vše bylo vynikající.
Jako trenéři jeli David Hošek, Monika Kroupová, Verča Hajná, Lukáš Babka
a s dětmi na stanovištích nám pomohli Ríša Ullrich a Aleš Zázvorka. Všem moc
děkuji, že se odhodlali a udělali si čas na takovou správnou partu lidiček ☺

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE
Po návratu z hasičského soustředění začínáme pěkně zostra. V prostorách
multifunkčního areálu se 3. září zúčastníme akce na ochranu bezpečnosti silničního
provozu v ČR a oblasti působení na lidského činitele (BESIP), kde uvidíte něco
z naší hasičské problematiky
atiky a s tím spojených aktivit.. O týden později nás čeká již
zmíněná soutěž – Chuchelský pohár „O dráčka Soptíka“. A poté již budou
následovat klasické činnosti našeho sboru, mezi které můžeme zařadit spolkové
posvícení, uvidíme, zdaa se rozhodneme uspořádat „Hasičskej
Hasičskej maškarák“
maškarák pro
dospělé a samozřejmě tvrdě pracovat s naším hasičským potěrem. ☺ Musíme
dokončit podzimní část poháru OSH „O dráčka Soptíka“, která bude skýtat ještě
celkem dvě soutěže. Následně se zúčastníme
zúčastn
podzimního kola
ola hry Plamen,
Plamen
a poté se rozloučíme se sezonou. Čeká nás toho
toho tedy více než dost, nebudu vás
v
tedy již více zdržovat a jdu rychle pokračovat v usilovné práci. ☺

Za SDH Chuchelna bratr David Hošek a sestra Veronika Hajná

SPORTU ZDAR A HASIČINĚ ZVLÁŠŤ!!!
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