CHUCHELÁČEK
Ročník 2017

číslo 1

Vydává Obec Chuchelna

Úřední hodiny:
pondělí 8 – 12, 13 – 17 hodin
středa 8 – 12, 13 – 16 hodin

Doručovací a fakturační adresa:

Bankovní spojení:

Obec Chuchelna
Chuchelna 269
513 01 Semily

ČSOB, a. s.
107773716 / 0300

Tel.: 481 622 702
www.chuchelna.cz
obec@chuchelna.cz

datová schránka: ib5bypj

Uzávěrka č. 1/ 2017 byla 20. 2. 2017
Příspěvky do Chucheláčku zasílejte na e-mail: hermanova@chuchelna.cz
1

Novinky z obce
Vážení čtenáři Chucheláčku, již tradičně se na úvodních
stránkách našeho čtvrtletníku můžete seznámit s děním v naší obci od
posledního veřejného zasedání, a to zejména z pohledu rady obce. Od
posledního veřejného zasedání zastupitelstva rada obce jednala
čtyřikrát, a než se opět sejde zastupitelstvo, ještě dvakrát se uvidíme.
Pouhé čtyři schůze v průběhu dvou měsíců přinesly dosti košatý výběr
témat, pusťme se tedy do nich.
Jak jste si určitě všimli, firma Syner nestihla v termínu dokončit pro
investora Krajskou správu silnic Libereckého kraje rekonstrukci silnice
III/2923 z křižovatky u Sůvů do Klinkovic. Stavba byla zazimována s tím,
že bude dokončena v jarních měsících. Nadále platí zákaz vjezdu
s výjimkou pro rezidenty a zásobování. Ani provoz autobusové linky
nebyl obnoven a nadále platí výlukový jízdní řád. Aby toho nebylo
málo, obec obdržela informaci, že stavba pozbyla stavebního povolení.
Stalo se tak na základě stížnosti jedné občanky, že se nestala účastnicí
stavebního řízení, ačkoliv její pozemky a dům bezprostředně sousedí se
stavbou. Uvidíme, jak moc velká komplikace pro dokončení stavby to
bude. V každém případě stavba bez vydání řádného stavebního
povolení pokračovat nemůže. Dílčí aktivity můžeme očekávat
v případech, kdy bude hrozit nějaký druh nebezpečí, ať již úrazu nebo
poškození stavby.
Zabývali jsme se několika žádostmi občanů o právo provést
stavbu na pozemku obce. Jedná se například o položení vodovodního
potrubí napříč pod obecní cestou. Tento požadavek by musel být
podle zákona předložen zastupitelstvu obce, což by žadatele
zdržovalo. Stavebnímu úřadu ke stavebnímu řízení postačí smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, což může schválit rada
obce. Touto cestou se tedy rada obce vydá a bude tak žádosti
občanů řešit.
Ještě před inventurou rada obce schválila vyřazení nepotřebného
drobného dlouhodobého majetku v celkové hodnotě cca 43 tisíc
korun. Jedná se zejména o opotřebený majetek z výbavy SDH, pak
také nepotřebné předměty z bývalého zdravotního střediska. Další
vyřazení proběhne v dohledné době na základě provedené inventury,
předběžně půjde o majetek v hodnotě cca 64 tisíc korun a půjde
hlavně o dožilou techniku.
Rada obce se shodla v názoru, že na zastupitelstvu vznikla zcela
zbytečná hádka okolo dvou sněžných skútrů, které obec obdržela
darem od Policie ČR. Ta si v darovací smlouvě vymínila, že skútry budou
zařazeny do výbavy zásahové jednotky SDH, ale Hasičský záchranný
sbor Libereckého kraje, který naši jednotku metodicky řídí a schvaluje
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zařazení techniky, s tím měl zpočátku problém pramenící z faktu, že
nikde jinde nic podobného nemají. Proto se jednání protahovalo a do
poslední chvíle nebylo jasné, zda nebudeme muset dar vracet kvůli
nesplnění smluvních podmínek. Zařazení skútrů k zásahové jednotce,
jakožto organizační složce obce, se podařilo dosáhnout na poslední
chvíli před prosincovým jednáním zastupitelstva, které tak předem
nemělo a nemohlo mít potřebné informace. Následně rada obce
projednala a stanovila pravidla pro používání, která byla doplněna
o několik bodů po jednání starosty obce se členy výboru SDH. Po
počátečních nedorozuměních se provoz skútrů stabilizoval a skútry
v rámci tzv. kondičních jízd posloužily v lyžařském areálu i pro úpravu
běžeckých stop v okolí obce – na Lhotě, na Kozákově, na Slapě a na
dalších místech.

Velitel zásahové jednotky SDH na skútru

Hned po Novém roce jsme se rozhodli uspořádat sáňkařské závody
„Kadlecova rokle“. V posledních letech sněhové podmínky nepřály,
naposledy se závody jely v roce 2013. Proto se rada obce shodla na
tom, že nelze váhat. Závody proběhly v sobotu 14. ledna, počasí bylo
příznivé a účast byla velmi slušná. Zúčastnilo se 39 dvoučlenných
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posádek v pěti kategoriích, nejvíce obsazená byla kategorie „rodič a
dítě“ s 19 startujícími dvojicemi.

Momentka z „Kadlecovy rokle“

Vyhlásili jsme výběrové řízení na zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
obce Chuchelna s termínem podání do 15. února. Přihlásili se dva
zájemci, jejich žádosti projedná komise FRB, která předloží své
stanovisko zastupitelstvu obce ke schválení.
V poslední době se objevilo několik případů, kdy po letech
používání cesty, která vede po soukromém pozemku, jejich majitelé
(většinou noví) začali sousedům bránit v přístupu. Tyto spory řeší starosta
obce ve spolupráci s Odborem dopravy MěÚ, který je nově pro tyto
komunikace silničním správním úřadem. Ten vydává na existenci
veřejně přístupných účelových komunikací osvědčení, nebo věc řeší
vydáním rozhodnutí. Apelujeme i touto cestou na všechny majitele
pozemků pod veřejnými cestami, aby se zamysleli nad tím, zda jim
vlekoucí se spory, a s tím spojená ztráta klidu stojí za to.
Zabývali jsme se zprávou o uplatňování územního plánu, která
hovoří o tom, že schválené pozemky pro výstavbu rodinných domů
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nejsou doposud využité. Nově požadované pozemky pro výstavbu
nechtějí nadřízené orgány v naší obci povolit s odkazem na tento
argument. Členům rady se zdá nespravedlivé, že noví žadatelé, kteří
chtějí opravdu začít stavět, doplácejí na nečinnost těch předchozích,
proto se budou snažit prosadit vše, co schválilo zastupitelstvo obce
v říjnu 2016. Přesto panují obavy, že se to nepodaří, ani zpracovatelé
nebudou chtít pravděpodobně pracovat na návrhu, který bude mít
pramalou šanci na schválení. Rada obce přesto trvá na zařazení
nových stavebních pozemků.
Rada obce schválila plán jednání zastupitelstva, které bude
svoláno v termínech 16. března, 15. června, 14. září a 14. prosince, vždy
od 19,30 hodin.
Starosta informoval radu obce, že se blíží vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení na rekonstrukci cesty a odvodnění
cesty od Vejnarů k Šindelářům. Naopak stejný záměr u roubenek na
Komárově stále vázne na neuděleném souhlasu jednoho občana.
Projektant intenzivně hledá náhradní řešení, kterým by se dotčeným
pozemkům vyhnul. Je to však velmi složité.
Rada obce dokončuje zadávací dokumentaci k výběrovému
řízení na zpracování projektové dokumentace na lokalitu „U Tří stodol“.
Jedná se o položení inženýrských sítí a výstavbu komunikací.

Úklid chodníků ještě za úsvitu
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Manželé Hrubí sdělili starostovi, že nadále nehodlají provozovat
prodejnu potravin, kterou tak uvolní případnému dalšímu nájemci.
Rada obce a starosta intenzivně jedná s potencionálními zájemci
o podmínkách. V každém případě budou nutné nějaké stavební
úpravy, a také proběhne veřejné výběrové řízení ohledně pronájmu
nebytových prostor. Zatím není jasné, kdo a od kdy se stane nájemcem
prodejny, rada obce se bude snažit, aby to bylo co nejdříve. Přesto lze
očekávat, že obec zůstane bez prodejny potravin několik měsíců.
Velkým problémem se stalo silné sněžení spojené s nárazovým
větrem, které přišlo v noci na 4. ledna. Traktory vyjely ještě v noci, ale
potýkaly se s četnými nesnázemi. Cesty nebyly místy vůbec znatelné
a silná vrstva 50 a více centimetrů sněhu se kvůli vichřici neustále
obnovovala. Naprostá většina občanů situaci chápala jako kalamitu se
vším, co k ní náleží – jim děkujeme za trpělivost.
Na jednu ze schůzí rady jsme pozvali zástupce naší školy – ředitele
Mgr. Stínila, vedoucí učitelku MŠ pí Pekařovou a učitelku Mgr.
Vaníčkovou. Projednali jsme s nimi problémy, které školu nejvíce trápí.
V první řadě je to docházení dětí na cvičení do sokolovny. Je časově
náročné, což asi v současné době nelze ovlivnit. Docházka a převlékání
ze 45 minut vyučovací hodiny uberou údajně až třetinu. Co by se však
mohlo zlepšit, je například stav nářadí. Obec chce Sokolu formou
dotací s údržbou nářadí, případně novým vybavením co nejvíce
pomáhat. Dalším tématem je vybavení zahrady MŠ novými herními
prvky. Ty stávající už nevyhovují požadavkům na bezpečnost dětí. Na
výběru bude spolupracovat především vedoucí učitelka MŠ Pekařová.
K obměně vybavení by mělo dojít aspoň částečně ještě letos, nezbytné
budou určité terénní úpravy, neboť zahrada je svažitá. Posledním
předmětem jednání je přijímací řízení do Mateřské školy. Kapacita je
bohužel omezená na 35 dětí, je dána prostorem a hygienickými
předpisy, překročit ji nelze. Škola připraví kriteria, podle kterých bude
děti k přijetí vybírat, ještě před samotným řízením se ještě jednou radní
a zástupci školy sejdou k jejich projednání. Obec v tomto směru nemůže
škole nic nařídit, škola však může přijmout některá doporučení rady.
Stále ožehavým problémem je koupaliště, a to hned v několika
rovinách. Současný nájemce deklaruje zájem v provozování
pokračovat, v současné době ale obci dluží na nájemném a za
elektřinu a plyn více než 50 tisíc korun. Příslib úhrady závazků do začátku
sezóny má obec zatím jen ústní. Tak jako tak musí obec vyhlásit nové
výběrové řízení, protože stávající smlouva platí do konce května 2017.
S tím vším se prolíná otevřená otázka, kdo bude nadále majitelem
areálu, protože podle původní darovací smlouvy měla obec nabídnout
TJ Sokolu zpětné převzetí, což také učinila. TJ Sokol nabídku přijal, ale
zatím nerozhodl, kdy a jakým způsobem by mělo k převodu dojít. Tato
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věc je velmi složitá a jednání pravděpodobně potrvají delší dobu, proto
obec s dalším nájemcem uzavře smlouvu, která pak případně přejde
na nového majitele areálu. Jinou cestou nelze jít, chceme-li normálně
zahájit letní sezónu, a tak to také vzal na vědomí starosta TJ Sokol Jan
Plíva, který se zúčastnil posledního jednání rady obce.
Na podzim loňského roku byl vyhlášen dotační program na
výstavbu domovních čistíren odpadních vod. Rada obce Chuchelna
o něm zprvu uvažovala, ale po bližším seznámení s podmínkami jej
občanům ani nepředložila. Šlo o to, že obec by zaštítila výstavbu
domovních ČOV, musela by jejich provoz pak po dobu deseti let
monitorovat, bez toho aby je vlastnila, a bez legálního přístupu na
pozemky vlastníků. Projektu by se muselo zúčastnit minimálně 30 %
domů z určité lokality, ale mezi ně se nepočítají ty, které už jsou
připojeny na kanalizaci nebo již mají vlastní ČOV. Navíc na projekt bylo
určeno celostátně tak málo peněz, že by šance na jejich získání byla
minimální, přičemž podání žádosti by bylo v tomto případě extrémně
pracné a komplikované.
Rada obce průběžně diskutuje o rozpočtu obce, zejména
o výdajové stránce – tedy jinými slovy, co se letos podaří realizovat a na
co už finanční zdroje nestačí. Rozpočet bude hlavním bodem jednání
zastupitelstva v březnu a všichni jste srdečně zváni.
Rada obce
****************************************************************************************
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NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHUCHELNA NA ROK 2017:
daň z příjmu FO placená plátci
2.500.000,daň z příjmu FO placená poplatníky
50.000,daň srážková
230.000,daň z příjmu právnických osob
2.600.000,daň z příjmu PO – obec
41.610,DPH
5.200.000,daň z odnětí zemědělské půdy
1.670,daň z odnětí lesní půdy
26.480,místní poplatek – odpady
613.000,-„ze psů
39.600,-„ze vstupného
1.000,-„z ubytovací kapacity
4.500,úhrada z dobývacího prostoru
3.400,odvod výtěžku z provozování loterií
730,správní poplatky
3.000,daň z věcí nemovitých
480.000,souhrnná dotace
189.100,dotace od Úřadu práce
96.000,na opravu plotu u ZŠMŠ – od Lib. kraje – doplatek 15.000,na rekonstrukci hasičské garáže od LK – doplatek 13.300,protahování vjezdů
5.000,místní knihovna
300,ostatní záležitosti kultury
3.000,provoz TKR
288.000,pronájem části stožáru
6.000,reklama ve zpravodaji
500,pronájem sportovního areálu
30.000,bytové hospodářství
265.000,nebytové prostory
10.800,hřbitovní poplatky
38.000,prodej drobného hmotného majetku
1.000,pronájem pozemků
16.500,prodej pozemků
3.500,prodej pytlů
6.000,poplatky od EKO-KOM za třídění odpadů
60.000,služby OÚ
10.000,pronájem sálu atd.
1.600,příjmy z úroků
1.000,Fond rozvoje bydlení: splátky od obyvatel
49.440,úroky z půjček FRB
4.560,Sociální fond: příjem z rozpočtového účtu
30.000,CELKEM PŘÍJMY
12.938.590,FINANCOVÁNÍ - zapojení zůstatku bankovních účtů
3.228.910,čerpání úvěru
4.000.000,Příjmy:

CELKOVÉ ZDROJE:

20.167.500,- Kč

Obec se bude snažit průběžně získávat podle možností dotace na vhodné účely. Podaří-li
se získat další finanční prostředky, dojde v průběhu roku navýšení rozpočtu
rozpočtovými opatřeními.
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300.000,Výdaje: oprava a údržba prodejny
silnice (cesty) – údržba i zimní (včetně kanalizace a včetně
příspěvku VHS Turnov na společnou akci na Komárově)
7.535.971,62
investice – chodníky včetně projektové dokumentace, příspěvku
městu Semily, opěrných zdí a odvodnění + zábradlí
1.000.000,dopravní obslužnost - příspěvek Libereckému kraji
89.460,bezpečnost silničního provozu
15.000,úprava zahrady MŠ
400.000,projektová dokumentace – zateplení školy, septik
100.000,příspěvek naší škole
1.440.000,místní knihovna
10.000,ostatní kultura
150.000,oprava „Matičky“
15.000,- D
oprava pomníku Lhota
80.000,ozvučení kaple
30.000,provoz TKR
450.000,digitalizace TKR – investice
300.000,Chucheláček
40.000,sociální komise (jubilea, vítání občánků, …)
35.000,sportovní areál – hřiště i koupaliště
200.000,ostatní sport
10.000,sportovní a zájmový kroužek
20.000,bytové hospodářství - investiční i neinvestiční výdaje
350.000,veřejné osvětlení
350.000,rekonstrukce VO
800.000,- D
hřbitovy
50.000,územní plán
60.000,územní rozvoj – neinvestiční výdaje (VPP)
250.000,-„– transfery DSO
31.000,-„– investiční (nákupy pozemků)
100.000,projektové dokumentace (lokalita „U Tří stodol“)
300.000,daň z nabytí nemovitosti
4.000,odpadové hospodářství
800.000,veřejná zeleň
40.000,nákup multifunkčního traktoru
250.000,- D
zákonná rezerva
100.000,požární ochrana – dobrovolní hasiči
100.000,zastupitelstvo
1.227.000,místní správa
2.800.000,Euroregion Nisa
4.970,finanční vypořádání s Libereckým krajem
6.488,38
daň z příjmu PO
41.610,přihláška na „Vesnici roku“
2.000,dotace spolkům (rozpočtová skladba dle činnosti)
150.000,Fond rozvoje bydlení: poskytnutí půjček
100.000,Sociální fond: převod ze ZBÚ
30.000,-

CELKOVÁ POTŘEBA:

20.167.500,- Kč

Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, schodek ve výši
financováním takto: čerpání úvěru
zůstatek financí z předchozích období
Vysvětlivka: D = za předpokladu získání dotace
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7.228.910,- Kč je kryt
4.000.000,3.228.910,-

Komentář k některým položkám návrhu rozpočtu obce na rok 2017
V tomto komentáři se podrobněji zmíníme o dvou výdajových položkách:
1) silnice – částka 7.835.971,62 zahrnuje dvě velké akce – stavbu cesty od
Vejnarů k Šindelářům včetně odvodnění a stavbu cesty a odvodnění u roubenek na
Komárově. Protože se zde bude pokládat vodovodní řad k novému vodojemu,
bude investorem stavby VHS Turnov a obec jí poskytne příspěvek na části, které se
vodovodu netýkají. Částka počítá samozřejmě s běžnou údržbou komunikací,
včetně pluhování v zimním období.
2) chodník – částka 1.000,000,- Kč zahrnuje výstavbu chodníku z křižovatky
u Sůvů k zahradě MŠ, kromě samotného chodníku je zde nutno v určitých úsecích
vybudovat opěrné zdi. Dále je počítáno s příspěvkem městu Semily na projektovou
dokumentaci na chodník ze Semil do Chuchelny.

Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu v Chuchelně
a na webových stránkách obce www.chuchelna.cz v sekci „Obecní úřad“ –
„úřední deska“.
***********************************************************************************

Na renovaci „Matičky“ žádáme v letošním roce o dotaci
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Tříděním baterií a akumulátorů chráníme především sami sebe
Vybité baterie a akumulátory obsahují
škodlivé látky, zejména těžké kovy, a i přes
své malé rozměry mohou napáchat v
přírodě výrazné škody. Když vyhodíme
baterie do odpadkového koše, nejčastěji
skončí na skládce. Zde mohou po čase
znečistit půdu a spodní nebo povrchové
vody. Pokud se dostanou s dalším
komunálním
odpadem
do
spalovny,
znečišťují zase ovzduší. Bylo dokázáno, že
těžké kovy obsažené v bateriích mají
škodlivý vliv také na lidské zdraví.
Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci. Čím více vybitých
baterií se dostane do recyklačního procesu, tím méně přírodních zdrojů je nutno
vytěžit k výrobě nových. Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují,
se podaří prostřednictvím recyklace zachytit. Z jedné tuny baterií lze přitom recyklací
znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a
mědi. Věděli jste, že zinek z deseti kilogramů baterií poslouží k výrobě mosazi pro
jeden saxofon?
Ročně se v České republice vytřídí přes 1.000 tun použitých baterií
a akumulátorů, což odpovídá hmotnosti přibližně 414 sloních samců. Zdá se vám to
hodně? Toto množství však představuje pouze třetinu všech dodaných baterií na trh.
Třiďte z pohodlí svého domova
Z průzkumu společnosti Recyklohraní o. p. s. vyšlo najevo, že průměrná česká
rodina má doma 49 baterií, z toho 8 použitých. V západní Evropě není výjimkou i 115
přenosných baterií v jedné domácnosti. Nejvíce baterií se nachází v kuchyních a
skladovacích prostorách.
Třídění baterií je přitom snadné. Stačí je pravidelně odkládat a čas od času
odnést na jedno ze sběrných míst. S tříděním baterií vám pomůže sběrná krabička
ECOCHEESE, kterou si můžete zdarma
vyzvednout na OÚ v Chuchelně. V českých
domácnostech je těchto boxů již více než 150
tisíc a i díky nim počet zpětně odebraných
baterií v ČR každoročně roste.
Sběrná místa jsou blíž, než si myslíte
Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve
všech prodejnách, které v rámci svého
sortimentu prodávají přenosné baterie, ve
sběrných dvorech, na školách, úřadech
a v některých firmách. Interaktivní mapa
sběrných míst na mapa.ecobat.cz vám pomůže nalézt nejbližší sběrný box, kam
můžete
odevzdat
použité
baterie
(tužkové,
knoflíkové,
monočlánky
i akumulátory). Stačí zadat lokalitu, která vás zajímá, a zobrazí se vám všechna
sběrná místa v okolí.
Obec Chuchelna má sběrnou nádobu umístěnou v budově OÚ v Chuchelně.
Baterie lze také odkládat do červeného kontejneru u samoobsluhy (v pravé
horní části je na baterie otvor). V dohledné době bude sběrná nádoba
umístěna i ve vstupní hale ve škole.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA V PROSINCI 2016,
V LEDNU A V ÚNORU 2017:

96 let

Anežka Stehlíková

89 let

Stanislav Hošek
Mojmír Husar

85 let

Hana Havrdová
Jaroslav Pelant

83 let

Štěpánka Husarová
Josef Konečný

82 let

Zdeňka Bursová

81 let

Jiřina Bažantová
Zdeňka Buriánková

80 let

Václav Brádle

75 let

Zdeňka Vajsová
Jana Coufalová

60 let

Jiří Brzobohatý

55 let

Eva Klučková
Jiří Douba
Ludmila Krupčíková

50 let

Jana Háková

Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí!

*******************************************************************
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NARODILI SE:

Ahmet Yusuf Bakis
Lukáš Lacina
Barnabáš Hušek

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života!

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

OPUSTILI NÁS:
Růžena Kyloušková
Božena Konečná

Pozůstalým rodinám vyjadřujeme soustrast.

*******************************************************************
*************************************************
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Základní škola Mateřská škola Chuchelna
Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Přijďte si s námi na chvíli pohrát
ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 13,00 do 16,00 hodin.

Rodiče si zde mohou vyzvednout pro své dítě přihlášku
do mateřské školy
na školní rok 2017 – 2018.
Vyplněnou přihlášku je třeba přinést nejpozději v den
ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.
(ve čtvrtek 4. května 2017 od 13,00 do 16,00 hodin.)
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Tříkrálová sbírka v Chuchelně
Na začátku ledna u nás v Chuchelně opět proběhla Tříkrálová
sbírka. Tentokrát pochůzka vyšla přesně na 6. ledna v souladu
s kalendářem a dnem, kdy mají „Tři králové” chodit po domácnostech,
koledovat a žehnat domy typickým nápisem K + M + B. Původně se
nápis psal zkratkami C + M + B. Nejsou to však pravděpodobně
počáteční písmena jmen „Tří králů”: Kašpar, Melichar, Baltazar, jak se
lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat”:
„Kristus žehnej tomu domu.” Tak tedy i letos „Tři králové” požehnali
mnoha domům v Chuchelně a opět vykoledovali štědrý finanční obnos,
kterým tak přispěli do celonárodní Tříkrálové sbírky. Letos z naší kasičky
putovalo na charitativní účely 2.997 Kč. Na Semilsku se celkově
vykoledovalo 81.161 Kč. Celostátní výsledek koledování je včetně
Tříkrálového koncertu 100.436.712 Kč. Výtěžek sbírky pomáhá vždy
z 65 % v regionu, kde byl vybrán; 15 % využívá diecézní Charita na své
projekty; 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí; 5 % jde na
celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.
Děkujeme
srdečně
všem za finanční příspěvek
do sbírky, jakož i za štědré
dary pro malé koledníky,
kteří si je v letošních
třeskutých
mrazech
skutečně
zasloužili.
Zároveň se omlouváme
všem, ke kterým jsme
nedošli, neboť to nebylo
v našich silách.
Za Tříkrálové koledníky
Šárka Bažantová
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SOKOL ZIMNÍM LETEM
Jaro už ťuká na dveře, ale ještě než ho
pustíme dál, tak bychom se s vámi chtěly
podělit o naše zimní radovánky. A že jich
opět nebylo málo. Pojďme na ně
postupně zavzpomínat:
TANEČNÍ
Podzimní neděle jsme opět, již šestým rokem, protančili. Jsou to vždy
krásné večery – manželé si udělají čas jeden na druhého a za zvuků
krásné hudby se bezchybně vlní do rytmu. No, konec pohádky, realita
je trošku jiná – tancování je dřina, navíc je čím dál těžší zapamatovat si
nové taneční prvky, takže to s námi nemá taneční mistryně Ilona
Šulcová úplně jednoduché. Někdy se prostě nedaří, dokonce spolu
občas partneři chvíli nemluví (dokud muž nepochopí, že žena má
vždycky pravdu☺), ale většinu času se přece jenom ozývá smích. A o to
přece jde, o tu zábavu. Té jsme si užili dost nejenom během
samotných lekcí, ale i na závěrečném věnečku v Pěnčíně, kde se vždy
sejdou skupiny stejných nadšenců z okolních obcí, aby si zopakovaly
naučené figury. A jsme rádi, že se letos naše řady opět rozrostly. Snad
chuť a elán vydrží i do dalších let!
PREVENCE JE ZÁKLAD…
… aneb tak by se dala shrnout zdravotní přednáška „Prsakoule“, kterou
si pro nás ženy v první prosincový pátek připravila jedna lékařka,
členka neziskové organizace Loono. Dozvěděly jsme se mnoho
informací o nemocech celého těla, ale primárně – jak již z názvu
vyplývá – se přednáška zabývala onemocněním ženských pokladů
a mužské chlouby. Byl to příjemný večer, ze kterého jsme si všechny
odnesly spoustu nových informací. Tato organizace pořádá
i další tematické přednášky – byly bychom rády, kdyby si s některou
z nich opět našly cestu i do Chuchelny.
PROSINCOVÁ SOKOLOVNA
Poohlédnutí se za vánočním koncem roku v sokolovně pohledem
organizátorek:
V měsíci prosinci proběhly plánované a dnes již tradiční akce: „Vánoční
dílničky“, „Chuchroví“ a „Dětský silvestr“.
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Šestý ročník vánočních dílniček se konal odpoledne o druhé adventní
neděli 4. prosince, a i přes slunečné počasí, které lákalo spíše ven,
nežli dovnitř, se nás v sokolovně sešlo dost. Asi 50 dětí si vyrobilo 6
různých výrobků s vánoční tématikou. Ozdobili jsme si svíčky, vyrobili
svícen, andílky i přáníčka, nechyběl ani fotokoutek. Užili jsme si tak
vespolek po roce pravou vánoční atmosféru s vůní františků a melodií
tradičních koled.
O třetí adventní neděli, tedy 11. prosince, v sokolovně proběhl třetí
ročník soutěže o nejchutnější, nejhezčí i nejnetradičnější cukroví, tedy
„Chuchroví“. Letos soutěžilo celkem 12 druhů a vítězka každé kategorie
obdržela dárkový balíček se zcela praktickým obsahem – mouka, máslo
atd. Jen doplníme, že porota byla tentokráte opravdu erudovaná – byly
to samé děti – a její odpovědný přístup nás všechny překvapil.
Tato akce byla doprovázena malým vánočním jarmarečkem, na kterém
bylo možné zakoupit drobné dárky s vánoční tématikou, ale i nástěnný
kalendář s fotografiemi Chuchelny a okolní přírody talentované mladé
fotografky Lucie Ročárkové, vánoční jmelí, a v neposlední řadě výrobky
dětí ze školy a školky. Návštěvnost této akce nebyla tolik hojná, jak
bychom si přály, a o výrobky svých dětí neměli zájem ani rodiče, což
nás mrzelo.
V příštím roce, při přízni osudu, se bude tato akce konat ve společném
termínu s vánočními dílničkami.
Poslední sešlostí roku 2016 v sokolovně bylo již tradiční silvestrovské
odpoledne pro děti. Tato akce vznikla před lety, když se nás jednoho
silvestrovského dne děti ptaly: „A co je to vlastně ten Silvestr?“ Od té
doby pořádáme bujarou veselici posledního dne v roce přizpůsobenou
dětem. Odpoledne jsme společně tančili, soutěžili, vyprávěli si vtipy
a povídali si o konci roku a novoročních předsevzetích. Děti spontánně
předváděly vše, co umějí, tančily na podiu, tančily pod ním, tančily
synchronní disco tance – byly opravdu báječné. Děti i rodiče mohli také
zahodit do koše své zlozvyky. Nechybělo prostě nic, co si pravá
silvestrovská oslava zaslouží – výzdoba, dětské šampaňské,
občerstvení i prskavky. Veselení zakončil krásný „půlnoční ohňostroj
o osmnácté hodině“ na návsi, který nám všem zajistila i letos naše obec
Chuchelna.
Děkujeme všem zúčastněným za podporu,
tradiční a nerozlučné trio Lenka Soukupová, Markéta Ročárková
a Lucie Gore
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ŠTĚPÁNSKÉ KLÁNÍ
Mezi našimi muži se rozšířil takový nešvar… Začali hrát ping-pong ☺
Pravidelně v sokolovně trénují a jelikož mají soutěživého ducha, tak se
rozhodli na Štěpána uspořádat 0. ročník turnaje v ping-pongu. Tohoto
turnaje se zúčastnilo 12 nadějných sportovců (včetně 2 žen), ale vítěz
může být jen jeden – stal se jím Michal Ceé. Vítězi gratulujeme
a těšíme se na příští ročník!

Ping-pongový turnaj

VLEK KOZÁKOV
Letošní zima si pro milovníky zimních sportů připravila ideální sněhové
podmínky. Hned z kraje roku se mohl roztočit vlek na Kozákově,
všechny sjezdovky byly bohatě zasněžené, no co víc si přát! Kiosek
běžel jako o závod, lyžařská školička měla neustálý přísun zájemců
a nezastavili se ani chlapi ve ski servisu. Jak asi víte, provoz celého
areálu leží vždy z největší části na dobrovolnických bedrech asi 50 lidí,
kteří obstarávají každodenní služby. Rolbaři a obsluha sněžných děl
zde zůstávají do noci, nezřídka až do ranních hodin. Ti všichni zde
odpracovali ve svém volnu spousty hodin, odměnou jim byly jako vždy
permanentky na vlek, a také kopa srandy s kamarády. Moc všem za
jejich ochotu děkujeme, bez takovéto podpory by nemohl vlek
18

fungovat! Nicméně nejdůležitější na vleku jsou samozřejmě lyžaři –
jsme rádi, že si k nám našli cestu nejen místní, ale také spousta lyžařů

Zasněžování

z širokého okolí. Jezdí k nám zejména rodiny s dětmi, pro které jsou
zde ideální podmínky, ale samozřejmě nejenom ony. I díky tomu, že
vlek funguje každý den do 20 hodin, tak i řada dospělých během týdne
přijíždí se po práci odreagovat.

Na Kozákov na lyže se místo jednoho cvičení v sokolovně vypravily
i děti pod vedením Martiny Musílkové, bylo to v pátek 20. ledna. Počasí
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jim přálo a děti to v té velké partě moc bavilo, takže nebýt lákavého
občerstvení v kiosku, tak asi lyžují dodnes. Nezapomenutelným
zážitkem pak pro ně byla zpáteční jízda autem, kde dělaly co největší
rámus ☺
SOKOLSKÝ PLES
Kulturním zpestřením zimy je každoročně náš ples, letos se konal
v sobotu 11. 2. Večerem nás provázela výborná kapela Koplaho Band
z Týniště nad Orlicí. Parket byl od prvních tónů až do ranních hodin
pořád plný – radost pohledět, kolik lidí rádo a krásně tancuje. Těší nás,
že se na našem plese schází tolik lidí z Chuchelny i z širokého okolí
a každým rokem mezi námi vidíme i nové tváře. Lidé na tento ples
přicházejí nejenom kvůli tanci, ale často i pro příjemné posezení
u krásně nazdobených stolů s lahví dobrého vína a s občerstvením
připraveným našimi šikovnými sokolíky. Rádi vás všechny za rok opět
přivítáme, určitě přijďte!
DIVADLO
V neděli po plese se sokolovna opět zaplnila, tentokrát divadelníky se
souboru Kvelb, kteří si pro nás připravili pohádku Otesánek. Jednalo se
o loutkové představení na motivy pohádky K. J. Erbena, „hrálo“ zde
několikero druhů loutek od marionet, maňáska, loutku trávicího ústrojí
až po dvoumetrového kolíbacího panáka, to vše za hudebního
doprovodu píšťal, banja či bubnu. Toto úžasné představení rozesmálo
nejenom malé diváky, ale i všechny dospěláky, bylo to opravdu skvělé!

Divadlo „Otesánek“
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PLÁNOVANÉ AKCE
Tradiční zákuskové závody na lyžích – v sobotu 4. 3. na Kozákově
(bude-li sníh)
Karneval na lyžích (bude-li sníh)
Výroční schůze Sokola
Májový pochod – v sobotu 6. 5. si projdeme tradiční trasu Chuchelna –
Dolánky, krásné počasí objednáno, tak pojďte s námi!
Chuchelská pouť – bude se konat sice až 10. června, ale již od dubna
se my ženy budeme každý čtvrtek od 19 hodin scházet v sokolovně a
připravovat na pouť různé výrobky, zejména růže do střelnice. Tímto
mezi nás zveme všechny ženy i holky, každá ruka se hodí a navíc je
vždycky veselo ☺

Přejeme vám krásné jarní dny,
za Sokol Magda Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová

Hranice inverze
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OHNISKO ŽHAVÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA
Vážení a drazí čtenáři Chucheláčku,
pokaždé, když píši se svou „kolegyní“ Veronikou nový příspěvek do našeho
obecního čtvrtletníku, říkám si, že snad ani není možné, aby ten čas takhle
chvátal. Je toho k psaní více než dost, a proto se podíváme zpět, ale pouze na ty
nejdůležitější aktivity našeho
ašeho sboru.
Aby náš hasičský potěr nevysedával celé mimosezónní dlouhé podzimní
a zimní večery u moderních vymožeností současné doby, rozhodli jsme se s dětmi
uspořádat předvánoční setkání, aby se náš kolektiv mladých hasičů sešel pospolu,
udělal si hezké
zké adventní odpoledne, ochutnal napečené cukroví, trochu si
zaskotačil, zatancoval a zahrál spoustu společenských her. S dětmi jsme se tedy
sešli na obecním úřadě, a uspořádali jsme si takový vánoční mejdan. ☺ Děti
nakreslily a napsaly vánoční přáníčko pro
pro sousedy, které jste mohli zahlédnout na
nástěnce našeho sboru vedle autobusové zastávky u Sokolovny. Zahráli jsme si
spoustu společenských her a vědomostních kvízů. Novinkou byla pavučina
přátelství, která u dětí sklidila asi největší úspěch. Děti si přinesly
přinesly klubíčka vlny,
která proplétala mezi židlemi osazenými do kruhu. Nekonečné klubíčko vlny si
navzájem podávaly, každý svému kamarádovi. A když už byly děti celkem nervózní,
přidali jsme mezi židle více klubíček, aby se děti nemotaly jenom mezi vlnou, ale
také mezi sebou. Což pro ně bylo samozřejmě nejzábavnější. Vznikla nádherně
barevná obří pavučina, jejíž nosnost byla až úctyhodná (kdejaký pavouk by
záviděl). Na stolech nechybělo cukroví, tuzemské i tropické ovoce a samozřejmě
i slané mlsy. Následovala
ala balónková hra, při které si děti musely navzájem
prasknout na noze uvázaný balónek. K tanci nám hrály nejprve vánoční koledy,
které pak vystřídaly hudební pecky posledních
poslední let. Děti se vyřádily a s přáním
pohodových Vánoc jsme se ve večerních hodinách rozešli, i když je nutné říci, že
některým mladým hasičům se domů skutečně ještě nechtělo. ☺
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Po příchodu nového roku jsme začali připravovat výroční valnou hromadu, která
proběhla 14. 1. Nejprve jsme provedli bilancování uplynulého roku, kde jsme
zhodnotili naše klíčové kulturní i mimokulturní aktivity, práci s mládeží, drobné
organizační změny a nastavili plán činnosti na letošní rok. Mezi tyto aktivity
opětovně patří: již proběhnutý tradiční hasičský ples a dětský maškarní bál, jarní
sběr železného šrotu, spolupořádání Chuchelské poutě, soustředění mladých
hasičů, spolkové posvícení a například ještě Hasičskej maškarák pro dospělé.
K tomuto ještě samozřejmě stálou práci s naší hasičskou mládeží, zabezpečení
pálení čarodějnic atd. Následně jsme přijali náměty od členů sboru, ocenili náš
hasičský potěr za vzornou reprezentaci sboru a vynikající soutěžní výkony
v uplynulém roce a poté se už pořádně nasytili výborným gulášem a zákusky.
Nakonec jsme celý zbytek večera strávili poslechem a tancem u reprodukované
hudby.
HORKÁ REPORTÁŽ SDH Z HASIČSKÉHO PLESU
18. 2. 2017 jsme pak uspořádali náš tradiční a hojně navštěvovaný Hasičský bál.
Vzhledem k problematice s maximální kapacitou sokolovny v uplynulých letech
jsme byli nuceni, oproti minulým rokům, zrušit možnost rezervování míst a stolů,
abychom nikoho neurazili, že jeden rezervaci má a druhý bohužel nikoli. Náš
letošní ples nakonec navštívilo více než 200 sousedů a přespolních, čehož si velmi
vážíme a děkujeme všem, že se nám již čtvrtý rok po sobě daří takto hojně
naplňovat sokolovnu. K tanci a poslechu nám zahrála oblíbená kapela Sky Way.
Milé překvapení nám zajistila i děvčata z Disco Smilies Semily se svým tanečním
vystoupením „GIRLS POWER“. Tombola byla bohatá, ale opět nám bohužel chyběly
tombolové lístky. Aby byl náš ples o něco zajímavější, proběhla po půlnočním
losování hlavních cen tomboly také tvrdá aukce o cenu, které se ku prospěchu
našeho sboru vzdali hosté našeho plesu – pražští zástupci hasičského sboru.
Aukce byla tvrdá, přihazovalo se třeba i o 500,- Kč, a z původních cca 8 bojovníků
zůstali na konci poslední dvě ženy, které se o cenu bily až do konce. ☺ Podle
těchto parametrů, prázdných lahví po alkoholu a prakticky úplně vyjedené kuchyni
můžeme konstatovat, že se bál vydařil. Pro příští rok se pokusíme zjištěné drobné
nedostatky odstranit a budeme opět připraveni. Děkujeme všem drahým
spoluobčanům, přátelům, kamarádům a i přespolním, že na náš ples zavítali
a doufáme v to, že se jim na našem plese líbilo. Budeme se snažit dělat maximum
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pro to, aby náš ples byl alespoň tak úspěšný jako ples letošní. Musíme však ještě
poděkovat všem sponzorům našeho plesu, kteří nám pomohli připravit překrásnou
tombolu hasičského plesu.

NEDĚLNÍ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Den po hasičském bále se tradičně konal dětský karneval. Přišlo nás navštívit
okolo 300 malých a velkých příznivců tohoto typu zábavy. Pro děti byl připraven
program v podobě čtyř disciplín – pro ty vetší byl připraven skok v pytli a chůzi
v gumákách. Pro menší návštěvníky a děti předškolního věku byl připraven hod
míčkem do dřevěného panáka a skládání kytiček podle barev. S programem nám
pomohla i děvčata z Disco Smilies Semily v čele s Terezou Müllerovou i svými třemi
tanečními vstupy, při kterých zapojovaly i malé děti do zábavy. Po každém
tanečním vystoupení vtáhly všechny malé děti na parket a děcka po nich musela
opakovat taneční kreace. Také jsme si zahráli hru „hledání barviček“. Ti odvážnější
si následně zazpívali do mikrofonu, za což obdrželi hodnotné ceny. Zatancovali
jsme si všechny známé typy tanců, včetně tohoto ptačího a dobře známé
Macareny. Asi třikrát sokolovnou projela velmi dlouhá mašinka. ☺ Všechny
kostýmy a masky, které se účastnily našeho programu, mohly vyhrát ceny
v podobě kovových hraček, frkaček, balonků, sešitků, ozdob do vlasů, pastelek,
pravítek, sladkosti, přívěsků a různých dárečků, které nám věnovali naší štědří
sponzoři. Děkujeme ☺
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Za chvíli tu máme jaro a na to se těšíme a až nám vyschne hřiště, hurá na
tréninky, ať jsme v letošní sezoně opět dobří a to minimálně tak, jako tomu bylo
v letech minulých.☺

Nakonec bychom Vám všem spoluobčanům kamarádům, přátelům
a sousedům popřáli příjemné jarní dny a hlavně spousty sluníčka, ať už
na nebi či v duši ☺
Za SDH Chuchelna bratr David Hošek a sestra Veronika Hajná

VLASTI ZDAR!!!
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Krkonošský pohár v autoskijöringu 2017
Uzavřená ledová dráha, automobil, za ním lyžař na laně, jejich souboj
s časem. Toto spojení je pro většinu z Vás velmi dobře známé. K jeho
pojmenovaní stačí pouze jedno slovo, a tím je autoskijöring. Přidejme ještě
slova tři, a máme tu Krkonošský pohár v autoskijöringu - ten letošní s číslovkou
2017.
S bohatou sněhovou nadílkou bylo jasné, že se ročník 2017 uskuteční.
Hlavními otázkami však zůstalo, kolika pořadatelům se podaří připravit trať,
a kolik dorazí soutěžících. Pořadatelé se nakonec našli čtyři.
První závod se odjel 14. 1. 2017 v Jesenném. Závod se vrátil do své
atraktivní polohy s částí po silnici a s dlouhým rychlým sjezdem loukou. Na
start se postavilo celkem 20 posádek vozů s pohonem jedné nápravy a 12
posádek vozů s pohonem obou náprav. Ve „dvoukolkách“ zvítězila posádka
Motorsportu Chuchelna Tomáš Kudrnáč – Radek Fuksa, druzí byli další
chuchelští Martin Chlupáč s lyžařem Dominikem Kvapilem. I ve čtyřkolkách
jsme měli zastoupení na stupních vítězů, poté co Jiří Buriánek s Martinem
Kvintusem dojeli na druhém místě.
Druhý závod poháru uspořádal dne 22. 1. 2017 Motorsport Chuchelna na
Lhotě. Tradiční místo přilákalo celkem 24 posádek „dvoukolek“ a 14 posádek
„čtyřkolek“. Kromě vysokého počtu diváků nám radost opět udělaly posádky
Motorsportu Chuchelna. Ve dvoukolkách se neměnilo pořadí z Jesenného
a první dvě příčky obsadily posádky MSCH. Ve čtyřkolkách zvítězila posádka
Pavel Richter – Jakub Jiránek, a již s předstihem mohu říci, že tato posádka
nepoznala hořkost porážky ani v jednom ze čtyř pohárových závodů.
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Třetím tradičním místem autoskijöringových klání je Bozkov. Zde se
sešlo dne 28. 1. 2017 celkem 28 posádek „dvoukolek“ a 16 posádek „čtyřkolek“.
Ve dvoukolkách do třetice zvítězila posádka MSCH Tomáš Kudrnáč – Radek
Fuksa, ve čtyřkolkách dojeli na druhém místě Jiří Buriánek s Martinem
Kvintusem.
Čtvrtým a posledním závodem se stal závod v Roprachticích. Na náročné
ledové trati se sešlo 24 „dvoukolek“ a 15 „čtyřkolek“. Po kolizi tentokrát vyšla
naprázdno naše posádka Kudrnáč – Fuksa, na nejvyšším stupínku je ale
vystřídali Martin Chlupáč s Davidem Kvapilem. Ve čtyřkolkách jsme na
stupních vítězů zastoupení neměli.
Krkonošský pohár v autoskijöringu je za námi. Výsledky ze čtyř závodů
určily letošní vítěze a poražené. Počet soutěžících, a zejména zájem diváků, nás
motivuje již teď přemýšlet o ročníku dalším. Takže v roce 2018 na
Autoskijöringu nashledanou!
Celkové pořadí:
Kategorie 4WD
1. Pavel Richter – Jakub Jiránek
2. Jiří Buriánek – Martin Kvintus
3. Dalibor Kužel – Lukáš Voltr
Kategorie 2WD
1. Jiří Meixner – Jakub Jiránek
2. Tomáš Kudrnáč – Radek Fuksa
3. Radek Lacina – Jakub Jiránek

Za MSCH Jan Kudrnáč
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Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Chuchelna
se uskuteční ve čtvrtek 16. března 2017 od 19,30 hodin
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna
Program:
1) zpráva o činnosti rady obce
2) zpráva o hospodaření za rok 2016
3) projednání žádostí o zápůjčky z FRB
4) rozpočet obce na rok 2017
5) zprávy výborů – finančního a kontrolního
6) zpráva komise životního prostředí
7) zpráva o uplatňování územního plánu
Chuchelna v uplynulém období
8) různé
9) diskuse
10) usnesení, závěr
Občerstvení zajištěno
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany
***********************************************************************************

Další jednání zastupitelstva obce Chuchelna v roce 2017:

15. června, 14. září a 14. prosince
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