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Novinky z obce
Vážení čtenáři našeho Chucheláčku, opět vás po uplynulém
čtvrtletí chceme informovat o dění v obci, jak je vnímá rada obce na
základě témat, kterými se zabývá na svých schůzích. Od posledního
jednání zastupitelstva jsme se sešli pětkrát, z toho jednou krátce těsně
před koncem roku. Schválili jsme rozpočet naší příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Chuchelna na rok 2018 a její
střednědobý rozpočtový výhled, jak nám ukládá novela zákona
o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků. Schválili
jsme vyřazení několika předmětů z drobného dlouhodobého majetku
pro jejich nefunkčnost či nepotřebnost.
Další čtyři schůze proběhly již v letošním roce, dvě v lednu a dvě
v únoru. Do veřejného zasedání zastupitelstva se sejdeme už jen jednou.
Stěžejním tématem všech letošních schůzí byla příprava na tvorbu
rozpočtu obce. V letošním roce nás čeká značné množství úkolů, z nichž
některé zapojujeme do rozpočtu opakovaně, protože z nejrůznějších
důvodů se dosud nezdařila jejich realizace. Návrh rozpočtu obce
zveřejňujeme na dalších stranách zpravodaje. V současné době se
pilně pracuje na projektové dokumentaci k plánovaným akcím.
Chodník podél silnice z křižovatky U Sůvů do zatáčky ke školkovské
zahradě; pozemní komunikace a inženýrské sítě do lokality nad Třemi
stodolami; pozemní komunikace Na Kopeček až k čp. 16; čistírna
odpadních vod u školy; čistírna odpadních vod u obecního bytového
domu; prostor autobusové zastávky Na Bahýnku; celkové řešení plochy
a chodníku před prodejnou potravin; pozemní komunikace, dešťová
kanalizace a propojení vodovodu od Tří stodol na Sídliště. Dále probíhají
práce na projektu „Bezpečný chodník Chuchelna - Semily", který řešíme
společně s Městem Semily. Na žádost obce začaly práce na projektu
VHS Turnov – propojení vodovodu mezi hřištěm a Sídlištěm s připojením
přilehlých nemovitostí a také byly obnoveny práce na projektu
prodloužení splaškové kanalizace ze sídliště na Slap, který je úzce spojen
s projektem dešťové kanalizace a celkovou rekonstrukcí pozemní
komunikace v té samé trase.
Těsně před vydáním stavebního povolení je rekonstrukce cesty
včetně odvodnění od Vejnarů k Šindelářům. Ve spolupráci s VHS se
opakovaně snažíme o rekonstrukci cesty s odvodněním na Komárově,
ale tam je trvalý problém se souhlasem jednoho majitele pozemků.
Informujeme o tom opakovaně, a situace se zatím nemění, i když byl
projekt na základě požadavků zmiňovaného majitele pozemků
v listopadu už poněkolikáté přepracován. Chystáme se na opravu
dalších pozemních komunikací a výstavbu některých úseků chodníků.
Musíme dokončit rekonstrukci veřejného osvětlení, ukládají nám to
podmínky přidělené dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu. Další
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záměry lze vyčíst z návrhu rozpočtu obce, který bude nejméně 15 dní
před zasedáním zastupitelstva zveřejněn na úřední desce, a také na
internetových stránkách obce.
Vyhlásili jsme výběrové řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu
rozvoje bydlení, ale do termínu podání nikdo z našich občanů neprojevil
zájem. Další šance bude po vyhlášení druhého kola v polovině roku.
Již v polovině prosince byl zahájen provoz v prodejně smíšeného
zboží, a my doufáme, že ke spokojenosti našich obyvatel.
Od 1. února se podařilo po dlouhé době zprovoznit pravidelné
spoje na autobusové lince Semily – Turnov přes Chuchelnu a Komárov.
Kdy bude znovu zahájena rekonstrukce silnice III/2923, zatím není
známo, obec Chuchelna průběh a rychlost stavebního řízení nemůže
nijak ovlivnit.
Obec Chuchelna uzavřela s Úřadem práce smlouvu o zajištění
veřejné služby, což je neplacená veřejně prospěšná práce
nezaměstnaných osob, které tak dosáhnou na vyšší dávky v hmotné
nouzi. V současné době u nás veřejnou službu vykonává jeden člověk.
Rada obce obdržela výzvu od organizátorů petice „Za
spravedlivé odměny členů volebních komisí“ k doplacení odměn
členům okrskových volebních komisí, kteří mají ze státního rozpočtu
obdržet za konání druhého kola volby prezidenta pouze 200,- Kč. Radu
obce velmi zlobí skutečnost, že stát tuto problematiku neřeší
a odpovídající ohodnocení členů OVK nechává na rozpočtech obcí,
ale na druhé straně si je vědoma, že členové komisí si za práci a čas
strávený u voleb náležitou odměnu zaslouží. Proto schválila poskytnout
určitý doplatek ke stanoveným odměnám.
Byla zahájena oprava Božích muk „Matičky“, v současné době je
dílo odvezeno do kamenické dílny. Na tuto práci máme od loňského
roku přislíbenou dotaci od Ministerstva zemědělství. Čeká nás také
důkladná oprava pomníku u sokolovny, kterou vzhledem k blížícímu se
výročí konce první světové války a vzniku Československa nemůžeme
dále odkládat.
Starosta obce stále řeší s pracovníky Katroservisu rozpadající se
obraz u některých programů v HD kvalitě. Příjem tohoto balíčku je rušen
neznámým zdrojem, a my doufáme, že se co nejdřív podaří příčinu
potíží odhalit. Naštěstí se lze při velkých poruchách vrátit k programům
vysílaným v SD kvalitě.
V současné době vyhlašujeme výběrové řízení na pronájem hřiště
s kioskem a zázemím, protože současnému provozovateli končí nájemní
smlouva k 30. dubnu letošního roku.
Rovněž v těchto dnech vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení
místa referentky obecního úřadu. Dosavadní pracovnice pí Ilona
Bažantová převezme pozici účetní. Protože zácvik je poměrně náročný,
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potřebujeme její agendu předat tak, aby se mohla zaučení plně
věnovat. Pí Heřmanová ukončí svoji činnost k 31. červenci.
Milí čtenáři, zajímáte-li se o dění v obci hlouběji, zveme vás
všechny srdečně na veřejné zasedání zastupitelstva, pozvánku najdete
na dalších stranách našeho čtvrtletníku.
Rada obce
**********************************************************************************

Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Chuchelna
se uskuteční
ve čtvrtek 15. března 2O18 od 19,3O hodin
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna
Program:
1) zpráva o činnosti rady obce
2) zpráva o hospodaření za rok 2O17
3) informace komise FRB
4) rozpočet obce na rok 2O18
5) zprávy výborů – finančního a kontrolního
6) zpráva komise životního prostředí
7) různé
8) diskuse
9) usnesení, závěr
Občerstvení zajištěno
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany
**********************************************************
Další jednání zastupitelstva obce Chuchelna v roce 2O18:

14. června, 13. září a 13. prosince
Mezi zářijovým a prosincovým jednáním zastupitelstva
obce se letos navíc uskuteční ustavující zasedání,
jehož termín se bude odvíjet od termínu voleb do
zastupitelstva obce.
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NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHUCHELNA NA ROK 2018:
daň z příjmu FO placená plátci
2.800.000,daň z příjmu FO placená poplatníky
80.000,daň srážková
240.000,daň z příjmu právnických osob
2.600.000,daň z příjmu PO – obec
22.230,DPH
6.200.000,místní poplatek – odpady
610.000,-„ze psů
38.000,-„ze vstupného
500,-„z ubytovací kapacity
5.000,úhrada z dobývacího prostoru
30.000,správní poplatky
4.000,daň z hazardních her
30.000,daň z věcí nemovitých
470.000,dotace na volbu prezidenta republiky
44.000,souhrnná dotace
199.600,dotace od Úřadu práce na VPP
240.000,dotace od MZe na opravu „Matičky“
23.716,dotace od LK na cestu a kanalizaci u čp. 113
300.000,pronájem prodejny
12.000,protahování vjezdů
5.000,místní knihovna
300,ostatní záležitosti kultury
3.000,provoz TKR
410.000,pronájem části stožáru
6.000,pronájem sportovního areálu
100.000,bytové hospodářství
258.800,nebytové prostory
10.800,hřbitovní poplatky
20.000,pronájem pozemků
16.500,prodej pozemků
200.000,prodej pytlů
4.000,poplatky od EKO-KOM za třídění odpadů
80.000,služby OÚ
12.000,pronájem sálu atd.
1.700,příjmy z úroků
1.000,Fond rozvoje bydlení: splátky od obyvatel
79.240,úroky z půjček FRB
7.500,Sociální fond: příjem z rozpočtového účtu
40.000,CELKOVÉ PŘÍJMY
15.204.886,FINANCOVÁNÍ - zapojení zůstatku bankovních účtů
9.443.066,02
CELKOVÉ ZDROJE:
24.647.952,02 Kč
Příjmy:

300.000,Výdaje: oprava a údržba prodejny
silnice (cesty) – údržba i zimní, investice (včetně kanalizace
a včetně příspěvku VHS Turnov na společnou akci na Komárově,
případně na další akce)
7.771.985,6

investice – chodníky včetně projektové dokumentace, příspěvku
městu Semily, opěrných zdí a odvodnění + zábradlí
1.200.000,bezpečnost silničního provozu
30.000,dopravní obslužnost - příspěvek Libereckému kraji
89.460,vodovod (pod Sídlištěm) – formou příspěvku VHS
200.000,úprava zahrady MŠ
600.000,projektová dokumentace – zateplení školy, septik
120.000,příspěvek naší škole
1.440.000,místní knihovna
10.000,ostatní kultura
150.000,oprava „Matičky“
50.000,oprava pomníku u sokolovny
200.000,ozvučení kaple
30.000,provoz TKR
550.000,digitalizace TKR – investice
100.000,rekonstrukce místního rozhlasu
50.000,Chucheláček
40.000,sociální komise (jubilea, vítání občánků, …)
45.000,sportovní areál – hřiště i koupaliště
300.000,ostatní sport (např. běžecké stopy)
10.000,sportovní a zájmový kroužek
100.000,bytové hospodářství - investiční i neinvestiční výdaje
300.000,veřejné osvětlení
300.000,rekonstrukce VO
1.750.000,hřbitovy
50.000,územní plán
250.000,územní rozvoj – neinvestiční výdaje (VPP)
500.000,-„– transfery DSO
27.000,-„– investiční (nákupy pozemků)
400.000,projektové dokumentace (lokalita „U Tří stodol“ aj.)
450.000,odpadové hospodářství
850.000,veřejná zeleň
40.000,zákonná rezerva
100.000,kamerový systém
50.000,požární ochrana – zásahová jednotka SDH
100.000,volby prezidenta
53.000,zastupitelstvo
1.767.000,místní správa
2.800.000,nákup malého nákladního automobilu
350.000,Euroregion Nisa
4.985,úroky z úvěru
23.000,finanční vypořádání s Libereckým krajem
17.620,02
daň z příjmu PO
22.230,dotace spolkům (rozpočtová skladba dle činnosti)
350.000,Sociální fond: převod ze ZBÚ
40.000,CELKOVÉ VÝDAJE:
23.981.280,02
FINANCOVÁNÍ: splátky jistiny úvěru
666.672,CELKOVÁ POTŘEBA:
24.647.952,02 Kč
Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, schodek ve výši
8.776.394,02 Kč
je kryt financováním takto: zůstatek financí z předchozích období 9.443.066,02
splátky jistiny úvěru
- 666.672,7

ŽIVOTNÍ JUBILEA V PROSINCI 2017 A V LEDNU A ÚNORU 2018:
97 let

Anežka Stehlíková
90 let

Mojmír Husar
Stanislav Hošek
86 let

Hana Havrdová

84 let

Štěpánka Husarová
Josef Konečný

83 let Zdeňka Bursová
82 let

Jiřina Bažantová
Zdeňka Buriánková

81 let

Václav Brádle

80 let

Mária Maršíková
Marie Vaníčková
Ivan Burkert

Danuška Burkertová
75 let

Olga Morávková

70 let Jitka Prachařová
Lubomír Podnar
Bohumil Šimek
65 let Zdeňka Machačná
Vlastimila Hrubá
Irena Neumanová
55 let Jindřich Kovář
Jan Maštalíř
Eva Szábo
50 let Martina Tomíčková
Jana Marešová
Martin Andrle
Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí!
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*******************************************************************

NARODILI SE:
Adam Hruboš
Linda Chludová
Jan Novák

*******************************************************************
*******************************************************************
OPUSTILA NÁS:

Milena Zemanová

Pozůstalé rodině 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 či zákonného zástupce,
zástupce 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.
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Tříkrálová sbírka 2018
Již mnohokrát proběhla
prob
Tříkrálová sbírka
rka v celé republice a již
mnohokrát proběhla
hla i v naší obci. Tentokrát se sbírka uskute
uskuteč
uskutečnila
ve dnech
5. ledna až 14. ledna. My jsme se už počtvrté
po tvrté vydaly za koledou v osv
osvědčené
sestavě s děvčaty
aty ze 4. třídy
t ídy chuchelské základní školy, s Danuškou
Kudrnáčovou
ou a Vendulkou Hladíkovou, a to hned v pátek 5. ledna v podvečer.
podve
Tentokrát nemrzlo jako vloni. Zdálo se, že budeme mít na koledování ideální
počasí,
así, což se však záhy změnilo,
zm
protože začalo
alo pršet. Tu slaběji,
slab
tu silněji,
ale zato vytrvale. Z královských korun
k
nakonec nezbylo téměř
ěř nic. I tak jsme
však za čtyřii hodiny putování od domu k domu stihly obejít vvětší
vě část vsi než
v předešlých
edešlých letech. Opě
Opět se však musíme omluvit těm,
m, kte
kteří nás snad
očekávali
ekávali a ke kterým jsme dojít nestihli. Moc nás to mrzí, ale není
n
v našich
silách obejít všechny části vesnice.
Tento rok se v naší kasičce
kasi ce sešlo a na semilském mě
městském úřadě
slavnostně rozpečetilo
etilo 4 242 K
Kč. Byli jsme jednou ze třiceti
iceti dvou kasiček,
kasi
které
se na Semilsku pohybovaly,
pohybovaly a do nichž se vybralo celkem 131 996 Kč.
K Větší
část těchto penězz (65%) opět
op zůstane
stane v regionu a bude použita na pomoc
potřebným, 15% využívá na své projekty příslušná
p íslušná diecézní Charita (u nás to
je litoměřická), 10% putuje na pomoc potřebným
pot ebným do zahrani
zahraničí, 5% jde na
celostátní projekty a 5% pokrývá režii sbírky. V celé Diecézi litoměřické,
litom
k níž
místně příslušíme,
íslušíme, se letos vybralo 2 901 608 K
Kč.. Celkový výnos sbírky za
celou republiku pak činí
iní 114 083 868 Kč.
K Tato čísla
ísla rok od roku rostou, což je
velmi potěšující.
Nezbývá mi tedy než poděkovat
pod
za
dary, kterými jste do sbírky přispěli
p
i za jedlé dárky pro koledníky, kteří
kte je
již během
hem cesty opravdu velice
ocenili.
Šárka Bažantová
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SOKOL ZIMNÍM LETEM
Zima už za sebou nejspíš zavře brzy vrátka,
ale my se k ní můžeme kdykoli vrátit ve
vzpomínkách. Připojte se k nám…
TANEČNÍ A SOKOLSKÝ PLES
Je to k neuvěření, ale taneční pro dospělé v Chuchelně mají za sebou už
sedm sezón! Před těmi sedmi lety jsme začali opravdu od nuly, jelikož
v Chuchelně taneční nikdy neprobíhaly. Sehnali jsme v této lokalitě
neokoukanou taneční mistryni Ilonu Šulcovou z taneční školy ILMA v Turnově
– neměla to s námi jednoduché. Hned na začátku jsme totiž nastoupili
v počtu asi 15 párů, většina tancem moc nepolíbená, ale zvládla nás
ukočírovat a k tomu i něco naučit. Postupem času některé páry ubyly a jiné
zase přibyly, celkem jejíma rukama prošlo určitě na dvacet párů.
A z profesionálního vztahu mezi učitelkou a jejími žáky se záhy zrodilo
přátelství. Ilona je studnicí optimismu a radosti ze života,
o čemž jste se mohli přesvědčit i na plese, který nám už po několikáté
moderovala. A za její pedagogický úspěch lze určitě považovat i manžele
Pickovi, kteří se už tanci věnují na soutěžní úrovni. O jejich umu jsme se
mohli přesvědčit i loni na plese, kde nás nechali nakouknout do krás
standardních tanců. A bylo se opravdu na co koukat! Nicméně nejsou jediní,
kteří se nám na plese předvedli – letošního předtančení se velkolepě ujaly
další dva páry se skvostným valčíkem (manželé Tomšovi a Buriánkovi)
a potlesk nebral konce. Však si to zasloužili – patří k zakládajícím členům
v tanečních kurzech a tancují skvěle! Letošním plesem nás hudebně
doprovázela skvělá kapela Koplahoband z Týniště nad Orlicí, stejně jako
minulý rok. Až do ranních hodin se tancovalo a parket byl neustále plný.
Možná to už bereme jako samozřejmost, ale tolik tancujících lidí na
vesnickém plese není obvyklé. A je to nádhera! Ale nejenom tancem je náš
ples živ – k doplnění energie nabízíme pokaždé chutnou domácí kuchyni
a spoustu nápojů včetně kvalitního vína. A také jsme letos potěšili nejedno
oko vystoupením třech krásných dívek (mezi nimiž zazářila i „naše“ Bára
Šimková) v disciplíně zvané „pole dance“ neboli tanec na tyči. Je to nádherný
sport, ale fyzicky i technicky opravdu náročný, o čemž se mohlo na vlastní
kůži přesvědčit i několik návštěvníků plesu – moderátorka totiž vyhlásila
soutěž o velký dort, cílem bylo co nejlépe napodobit předvedené prvky na
tyči. Přihlásili se pouze muži, což se vzhledem k dámskému ošacení dalo
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předpokládat. Všichni se snažili, ale bylo vidět, že to není žádné „levou
zadní“. Nicméně i přes tu jejich snahu to leckdy vypadalo komicky a postarali
se tak o skvělou zábavu – pánové jistě prominou .
PROSINCOVÁ SOKOLOVNA
Sedmý ročník vánočních dílniček se konal o druhé adventní neděli, tentokrát
byl spojen i s malým jarmarkem a také se čtvrtým ročníkem soutěže
o nejchutnější, nejhezčí i nejnetradičnější chuchelské cukroví, tzv.
„Chuchroví“. Stejně jako loni byla porota složená výhradně z dětí, a opět to
vzaly velmi vážně! A vítěz každé kategorie, tedy vlastně vítězka, obdržela
dárkový balíček se zcela praktickým obsahem – mouka, máslo atd. Ale
obdarovanými nebyly jen cukrářky, nýbrž i samotné děti, které si domů
odnášely své krásné výrobky. Celou vánoční atmosféru navíc doplňovaly
i melodie tradičních koled a líbezná vůně punče. Poslední sešlostí roku 2017
v sokolovně byl dětský silvestr. Obrovská účast nás moc těší, děti si to vždy
užijí ve velkém stylu. Tancování, diskotéka, soutěže, prskavky, výzdoba
a občerstvení včetně dětského šampáňa, ale hlavně dětský smích znějící ze
všech koutů sokolovny. A na závěr jako vždy ohňostroj na návsi, který letos
nebyl díky nízké oblačnosti tak výrazný, ale snad jsme jím potěšili andílky na
nebi
Všem zúčastněným děkujeme za podporu a organizátorkám (nerozlučné trio
Lenka Soukupová, Markéta Ročárková a Lucie Gore) za perfektní práci!
13

Zodpovědná dětská porota
ŠTĚPÁNSKÝ PING–PONGOVÝ TRUNAJ
Každou středu se scházejí muži v sokolovně a pilně trénují ping-pong. A své
nabyté zkušenosti mají možnost zúročit na štěpánském turnaji v Chuchelně.
Loni, když s ping-pongem teprve začínali, se konal jeho zahajovací nultý
ročník. V roce 2017 už muži zorganizovali 1. ročník, kterého se zúčastnilo 10
dospělých a 6 dětí. Vítězům gratulujeme a do dalšího ročníku bychom byli
rádi, kdyby si přišli poměřit síly s našimi muži i přespolní hráči.
VLEK KOZÁKOV
Ještě před začátkem zimy bylo potřeba vlek a celé zázemí připravit na novou
sezónu, takže se konalo několik brigád. Na ně chodí, kdo může. Pokaždé je
hodně práce a často to není žádný med – např. takové čištění nádrže na
vodu je dost vyčerpávající samo o sobě, natož v těch mrazech. Takže se vždy
hodí každá ruka, a tak je to vlastně každý rok.
Letošní sezóna byla zahájena pořádně až během ledna. Celou zimu ještě
nemůžeme komplexně zhodnotit, jelikož v době uzávěrky Chucheláčku bylo
lyžování stále v plném proudu, ale do té půlky února to běželo báječně. Sice
nebylo tolik sněhu, kolik bychom si přáli, ale teploty pod bodem mrazu
zajišťovaly menší ztráty přírodního sněhu a také možnost zasněžování.
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Provozovat vlek od rána do večera a sedm dní v týdnu je personálně velmi
náročné a nebýt ochoty asi 50 lidí, kteří ve svém volnu obstarávají služby
kolem vleku a kiosku, tak by to nemohlo fungovat. Připomínáme, že
odměnou jim jsou pouze permice na vlek a zejména spokojení zákazníci.
Všem jim patří velké DÍKY!
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Nicméně nejdůležitější na vleku jsou samozřejmě lyžaři – jsme rádi, že si
k nám našli cestu nejen místní, ale také spousta lyžařů z širokého okolí. Jezdí
k nám asi nejvíce 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 se řada dospělých během týdne přijíždí po práci odreagovat.
CVIČENÍ
Naší pravidelnou náplní času je ale hlavně cvičení. Každý den v týdnu je
sokolovna plná – cvičení mají školkové děti, dívky, chlapci, ženy i muži.
Většinou jsou jednotlivé skupiny rozdělené, ale o Vánocích holky Martinky
spojily cvičení s kluky a společně si zahráli vybíjenou, a pak si udělali besídku
s cukrovím
a jinými dobrotami. Je skvělé, že takto tuží kolektiv – kamarádství a společné
zážitky jsou totiž nenahraditelné.
PLÁNOVANÉ AKCE
Tradiční zákuskové závody na lyžích na Kozákově (bude-li sníh)
Karneval na lyžích (bude-li sníh)
Výroční schůze Sokola
Májový pochod – v sobotu 5. května si projdeme tradiční trasu Chuchelna –
Dolánky, krásné počasí objednáno, tak pojďte s námi!
Chuchelská pouť – bude se konat sice až 9. června, ale již od dubna se my
ženy budeme každý čtvrtek od 20 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 jaro,
za Sokol Magda Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová
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OHNISKO ŽHAVÝCH
ÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA
02/2018
Vážení a drazí čtenáři Chucheláčku,
opět utekl čtvrtrok jako voda, a proto bychom Vás rádi informovali
o našich posledních aktivitách, které se udály
udál od posledního vydání
Chucheláčku.
Tento článek začnu trochu netradičně. Naše výjezdová jednotka má
v poslední době více než dost práce
práce a požárních poplachů. Za poslední
dobu museli chlapci vyjíždět k minimálně třem zásahům, kde se jednalo
o vytopený sklep, opět polomy v našem katastru a nakonec hořící saze
v komínovém tělese. Ale teď již zpět v čase a jako obvykle vše hezky
chronologicky….
Před Vánoci jsme se s dětmi sešli na předvánoční besídce, aby se
náš kolektiv mladých hasičů pobavil pospolu, udělal si hezké víkendové
předvánoční odpoledne, ochutnal napečené cukroví, trochu si zařádil,
zatancoval a zahrál kolektivní hry. Naše
Naše vánoční besídka byla opět na
obecním úřadě. Šlo o takový malý vánoční mejdan. ☺ Děti si vyráběly
vyráběl
bambulky z vlny a poté jsme skotačili. Na stolech tedy nechybělo cukroví,
tuzemské i tropické ovoce a samozřejmě i slané mlsy, které provoněly
provoněl
celý sál. V pozadí
zadí nám občas zazněly
zazněl i klidné vánoční písně, které pak
vystřídaly současné hudební pecky. Děti se vyřádily a s přáním
pohodových Vánoc jsme se v podvečerních hodinách rozloučili. ☺
Po příchodu nového roku jsme se tradičně sešli na výroční valné
hromadě, na které jsme jako podle zvyklostí zhodnotili a bilancovali
uplynulý rok. Probrali jsme naše stěžejní aktivity, ať už sportovní či
kulturní. Poté jsme navrhli plán činnosti na letošní rok, který bude hodně
podobný letům
m předešlým. Mezi tyto aktivity zahrňme:
zahrňme: tradiční hasičský
ples a dětský maškarní bál, jarní sběr železného šrotu, spolupořádání
Chuchelské poutě, soustředění mladých hasičů, spolkové posvícení,
Hasičskej maškarák pro dospělé. Mimo těchto jednotlivých akcí musíme
zmínit kontinuální činnost s naší hasičskou mládeží, zabezpečení pálení
čarodějnic a nepřetržitou požární ochranu naší obce. Ocenili jsme náš
hasičský potěr za vzornou reprezentaci sboru a vynikající soutěžní výkony
v uplynulém roce. Po tomto všem jsme si k večeři dali bramborový salát
salá
s pečenou sekanou a na závěr klidného večera ještě kávu a nějaký ten
zákusek. Zbytek večera byl vyplněn moderní reprodukovanou hudbou
tancem a zábavou zejména pro dospělé.

HORKÁ REPORTÁŽ SDH Z HASIČSKÉHO PLESU
17. února 2018 v naší sokolovně proběhl tradiční a hojně navštěvovaný
Hasičský bál. Letošní návštěva byla trochu narušena řádícími chřipkami
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a virózami. „I díky tomu“ jsme se v letošním do sokolovny poměrně dobře
poskládali. ☺ Opět jsme, i jako v minulých letech, neprováděli rezervaci
stolů (věrní hosté i tak v rezervaci doufali). Náš letošní ples nakonec
navštívilo na 170 sousedů a přespolních, čehož si velmi vážíme
a děkujeme všem, že se nám již pátý rok po sobě daří takto úspěšně
uspořádat ples, a že se i my můžeme s Vámi všemi sejít. K tanci
a poslechu nám zahrála, jako obvykle, oblíbená multižánrová kapela Sky
Way, překvapením včera pak bylo představení taneční skupiny z Košťálova
(průměrný věk účinkujících žen byl skutečně obdivuhodný). ☺ Dle
parametrů vypitých nápojů a úplně vyjedené kuchyni při nedělním
odpoledni během dětského karnevalu můžeme konstatovat, že se bál
a dětský karneval, jako nádherný společenský víkend, vydařil. Pro příští
rok se pokusíme nové nápady a poznatky opět začlenit do naší organizace
této kulturní události. Děkujeme tímto všem drahým spoluobčanům,
přátelům, kamarádům a i přespolním, že na náš ples zavítali a doufáme
v to, že se jím na našem plese líbilo. Budeme se snažit všemi svými
silami, aby byl náš ples příští rok zase o chloupek hezčí. Rádi bychom
touto cestou poděkovali všem sponzorům našeho plesu a dětského
karnevalu, kteří nám pomohli připravit překrásnou tombolu těchto
víkendových událostí.
Dětský karneval, aneb hrají si i dospěláci
Jak už je neměnnou tradicí, bývá po našem plese samozřejmostí i dětský
karneval, bez kterého by to nebyl ten správný a tradiční hasičský víkend.
Na dětský karneval, který se letos konal 18. února, přišlo přibližně 300
větších i menších lidiček, kteří se mohli pobavit a zasoutěžit si. I když byla
návštěva tak hojná, měli jsme bohatý program připravený pro všechny
děti.
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Určitě se nikdo nenudil, jelikož kdo chtěl, mohl si vyzkoušet skákání
v pytli, házení míčkem do panáka, chodit s pingpongovým míčkem na
pálce nebo na lžičce, a ti nejmenší si mohli složit kytičku podle barvy. Za
splněné úkoly si děti odnášely maličkosti, drobnosti, sladkosti, kterých
není nikdy dost. Děkujeme tímto všem sponzorům, kteří nás na této akci
podpořili buď
uď finančním obnosem, nebo věcnými cenami. ☺ V průběhu
karnevalového odpoledne si rodiče mohli zakoupit kávu, zákusky a drobné
občerstvení, které se prodávalo v kuchyni. V minulých letech jsme začali
i se soutěžemi pro tatínky a maminky, abychom je zapojili
zapojili do našich her.
V tomto duchu jsme pokračovali i letos. Maminkám jsme připravili soutěž
v pojídání preclíku, který visel na niti. Maminky mohly použít jen ústa.
Tatínkům jsme pak vymysleli originální soutěž v podobě přípravy základu
na guláš ☺ - loupání a krájení cibule, kterou si nejdříve museli vylovit (jen
ústy) z misky napuštěné vodou. Celým karnevalem nás provázela hudba
z českých filmů a pohádek a nechyběl ani legendární tanec Macarena či
tradiční „Jede, jede mašinka“. Děti si zahrály hru s barvami a lovily
i plyšáky, které si odnášely domů. Pro zpestření programu jsme opět
oslovili děvčata z Disco Smilies Semily,
Semily které třemi tanečními vstupy
vtáhly děti do víru tance. Nakonec jsme všem dětem v překrásných
maskách, kterých bylo mnoho a mnoho, rozdali
rozdali nakoupené vitamíny
v podobě pomerančů, aby zůstaly nadále zdravé a užily si nadcházející
jarní prázdniny. ☺
Musím hodně poděkovat ochotným lidem, kteří pomohli s přípravou plesu
a karnevalu, jelikož tato akce je naše největší a nejnáročnější za celý rok.
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Je opravdu zapotřebí každé ruky, byť i té dětské. ☺ Kdybych tady měla
všechny jmenovat, nestačil by papír, ale hlavně bych nerada na někoho
zapomněla. Však každý ví, kdo a jak pomohl a jen doufám, že Vás to
hřeje u srdíčka, tak jako nás. ☺
Všem sousedům přejeme sluníčkové jaro a přetrvávající dobrou náladu.
Nás už pomalu začínají svrbět ručičky a chodidla. ☺ Až nám vyschne
hřiště, hurá na tréninky!!! Doufejme, ať jsme v letošní sezoně opět dobří
a to alespoň z poloviny tak, jako tomu bylo v letech předešlých.
přede
Na jaře
pak náš sbor čeká tradiční sběr železného šrotu a možná uspořádáme
i hasičský maškarák pro dospělé. V případě uskutečnění této zábavné
události budete s dostatečným předstihem informováni o jejím konání. ☺
Nakonec bychom Vám všem spoluobčanům
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!!!
ZDAR!!
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