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Novinky z obce 

 
Vážení čtenáři, je to neuvěřitelné, jak čas letí, ale už jsme tu zas 

s naší pravidelnou informací o dění v radě obce i obci samotné. Od 
březnového zasedání se rada obce sešla pětkrát a ještě nejméně dvě 
schůze rady se do dalšího veřejného zasedání uskuteční.  

První věcí, kterou jsme začali řešit, bylo výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa referentky OÚ. Přihlásilo se šestnáct 
uchazeček, z nichž jsme vybrali osm zájemkyň, které jsme pozvali 
k ústnímu pohovoru. Ten se uskutečnil hned v následujícím týdnu. Po 
dlouhých diskusích a pečlivém zvažování jsme nakonec vybrali paní 
Ladu Koublovou, která už do práce nastoupila, a pilně se zapracovává.  

Schválili jsme poskytnutí dotací těm místním spolkům, které žádaly 
o méně než 50 tisíc korun. Dva největší spolky žádají více, a tam je 
zákonem vyžadován souhlas zastupitelstva, kterému návrhy předložíme 
hned na červnovém zasedání. 

Vyhlásili jsme výběrové řízení na pronájem hřiště a kiosku, protože 
současnému nájemci končila smlouva 30. dubna. Napoprvé se nikdo 
nepřihlásil. Museli jsme proto poněkud změnit podmínky, protože je 
v našem zájmu, aby zařízení fungovalo. Vyhlásili jsme tedy 2. kolo,  
a zároveň s ním i výběrové řízení na pronájem areálu koupaliště, neboť 
současní nájemci požádali o snížení nájmu. Nájemné ale není možno 
snížit bez provedení výběrového řízení, proto jsme museli již třetí rok po 
sobě výběrové řízení vyhlásit. O hřiště projevil zájem jeden žadatel,  
o koupaliště dva. Současní nájemci koupaliště však nedostáli 
podmínkám výběrového řízení, a proto byli ze soutěže vyřazeni. Oba 
areály získává do pronájmu pan Marek Ševčík. Těšíme se na dobrou 
spolupráci s ním, a přejeme mu hodně úspěchů. 

Připravujeme opravu pomníku obětem I. a II. světové války  
u sokolovny – záhy bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Na 
opravě musejí spolupracovat dva řemeslníci, a sice kameník, který 
zrestauruje kamenné části a vytvoří podezdívku plotu, a kovář, který 
zhotoví plot samotný.  

Boží muka „Matička“ jsou již opravena a nyní čekají 
v restaurátorském ateliéru na převoz zpět na své místo. Zatím na to 
nespěcháme, protože bychom rádi nechali opravit cestu od Vejměla 
kolem "Matičky". Chceme se vyvarovat poškození opraveného díla, 
proto vyčkáme, až bude terén plně připraven.  Na opravu cesty  
k „Matičce“ bylo vyhlášeno výběrové řízení, kterého se zúčastnilo pět 
firem nebo podnikatelů. Cenové nabídky se lišily velice výrazně, 
všechny však překročily naše očekávání. Zatím jsme o akci nerozhodli.  
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Chystáme se vyhlásit výběrové řízení na opravu cesty z Komárova 
nad Rokliště (souběžná s Hromovkou) a výspravu cesty od lyžařského 
areálu směrem k Záhoří.  

Přímo u školy jsme projednávali nabídku na doplnění dílů plotu  
u bočního schodiště. Dohodli jsme se, že plot bude zřízen na vysokém 
tarasu na straně blíže k budově. Na opačné straně jenom necháme 
dosázet ptačí zob a bezpečí dětí tak bude chránit živý plot, jako je to 
po celé délce zahrady na straně směrem k potoku.  

Poptávali jsme službu sekání krajnic u našich obecních cest. Měl 
ho provádět pan Bagin ze Semil, který si pro tento účel zakoupil novou 
techniku. Kvůli technickým problémům s novým zařízením byl na tyto 
práce objednán dodavatel náhradní. 

Na Hořením konci se chystá velká akce, kterou objednává a platí 
ČEZ – jde o uložení elektrických kabelů od trafostanice u kravína 
směrem k Záhoří do země. Jde o značně rozsáhlý projekt, který koliduje 
s naší akcí rekonstrukce veřejného osvětlení. Problém spočívá 
v časovém nesouladu, neboť obec má v dotačních podmínkách 
stanoven termín dokončení na letošní rok, zatímco zmíněný projekt 
ČEZu se má uskutečnit až v roce 2019. Jenomže když obec provede 
výkopy a uloží do země své kabely, ČEZ se tam už nevejde. Bylo by 
ideální, kdyby se mohly akce provést najednou s jedním výkopem. ČEZ 
však projekt uspíšit nedokáže, a my jsme zase pod časovým tlakem 
s hrozbou vrácení dotace státu. Kvůli kabelizaci elektrické sítě už také 
proběhlo jednání s veřejností.  

V dané oblasti ještě obec chystá rekonstrukci cesty na Kopeček, 
ale zjistili jsme, že projekt bude v takové cenové relaci, že je nutno i na 
něj vyhlásit výběrové řízení. A také tento projekt je nutno dobře 
zkoordinovat s projektem ČEZu. Bohužel také ztrácí smysl plánované 
vydláždění nástupních ostrůvků dvou autobusových zastávek (Na 
Bahýnku a Horní část), protože oba tyto prostory budou při pokládce 
kabelů zcela rozkopány. 

S firmou SURPMO jednáme ohledně pořízení změny č. 1 Územního 
plánu Chuchelna. Do 14. června by mělo být dílo předáno k předběžné 
kontrole na Stavební úřad Semily, odboru územního plánování.  

Museli jsme se, bohužel, zabývat dalším odvoláním proti 
vydanému stavebnímu povolení na rekonstrukci krajské silnice III/2923 
z křižovatky u Sůvů do Klinkovic, jež stavbu opět odkládá na neurčito. 
Rada obce k odvolání vyslovila své připomínky, které byly zaslány 
písemně na odbor dopravy MěÚ Semily.  

V jarních měsících skončili dva pracovníci na veřejně prospěšné 
práce, kteří měli smlouvu na dobu určitou. Na jednu pracovní sílu jsme 
obdrželi novou smlouvu od Úřadu práce, ale další pracovníci, které 
bychom potřebovali, zatím nejsou na obzoru.  
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Podařilo se dokončit 1. část akce „Kanalizace a komunikace  
u čp. 113“ – tedy kanalizace. Oprava komunikace by měla být hotova 
do 30. června. Firma Šebesta – subdodavatel, který provedl kanalizaci, 
se úkolu zhostil bez větších problémů a bez zdržení.  
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Co nás hodně trápí a do značné míry obtěžuje uživatele kabelové 
televize, je rušení u některých programů – rozpadá se obraz a zadrhává 
zvuk. Pracovník Katroservisu se snaží závadu nalézt a odstranit, zatím 
krůček po krůčku vylučuje možné příčiny. K cíli  dosud nedošel. Mrzí nás 
to hodně, zmíněného pracovníka snad ještě víc. Zejména ve světle 
zvýšení uživatelského poplatku je to hodně nepříjemné. Chceme 
všechny občany ujistit, že pro odstranění závady se snažíme dělat 
maximum. Je třeba ale připomenout, že ke zvýšení účastnického 
poplatku došlu kvůli novým cenám od dodavatelů programů. Největší 
technické problémy máme ale s programy, které se do zvýšení 
poplatku nepromítly (ČT1 HD, ČT2 HD, ČT Sport HD, ČT 24 HD a ČT :D/art 
HD). Placené programy jsou: Spektrum, Sport 1, Nova, Nova Sport, JOJ 
Cinema, Prima, Viasat Explorer  a programový balíček obsahující 
Animal Planet, Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery, TLC. Spolu 
s autorskými a licenčními poplatky stojí tento provoz obec 166,50 Kč 
měsíčně na jednu přípojku, od uživatele vybereme 150,- Kč. Už tady 
obce na provoz doplácí 16,50 Kč měsíčně na jednu přípojku, a to 
nepočítáme náklady na opravy a údržbu.  

Pozvánku na veřejné zasedání zastupitelstva najdete na 
následujících stranách zpravodaje. Všichni jste srdečně zváni, můžete se 
zde dozvědět další podrobnosti o dění v obci. 

Rada obce 
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Poklona našim hasičům 
 

V tomto zpravodaji výjimečně schází zpráva našich hasičů. Pravidelní 
dopisovatelé se omluvili pro velkou zaneprázdněnost. Vynahradil nám 
to výjezd z 22. 5., který mohla rada obce sledovat „v přímém 
přenosu“. Od obdržení SMS zprávy a spuštění sirény uběhly dvě až 
tři minuty a prvních šest členů zásahové jednotky se sjíždělo ke 
garážím SDH. Za další dvě až tři minuty byli převlečení do 
zásahových obleků a bot, mezitím se dostavil poslední ze 
vzdálenějšího koutu obce, ten si věci ze skladu popadl do náruče  
a převlékl se až v autě. Zásahová jednotka tedy vyrazila do 6 (šesti) 
minut od vyhlášení poplachu. Pro úplnost dodávám, že se jednalo  
o nahlášený hustý dým nad Slapem. Člověk, který cosi pálil, jak se 
v průběhu akce ukázalo, v Bítouchově při začátku Riegrovy stezky, se 
houkání několika hasičských jednotek lekl, oheň uhasil a z místa utekl. 
Foto z přípravy a výjezdu přikládáme. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



7 
 

Veřejné zasedání zastupitelstva 
obce Chuchelna 

 
se uskuteční ve čtvrtek 14. června 2O18 od 19,3O hodin 

v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 
 

Program:  
 1) zpráva o činnosti rady obce 
 2) zpráva o hospodaření do 31. 5. 2O18 
 3) schválení závěrečného účtu obce za rok 2O17 
 4) schválení účetní závěrky obce za rok 2O17  
 5) rozpočtové opatření č. 1/2O18 
 6) stanovení počtu členů budoucího zastupitelstva 
 7) zprávy výborů – finančního a kontrolního 
 8) zpráva komise pro kulturu a sport 
 9) různé 
1O) diskuse 
11) usnesení, závěr 
 

Občerstvení zajištěno 
 

Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany 
 
 
******************************************************* 
 
Další jednání zastupitelstva obce Chuchelna v roce 2O18: 

   
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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ŽIVOTNÍ JUBILEA V BŘEZNU, DUBNU A KVĚTNU 2018 
 

89 let Olga Hejralová 
87 let Jaroslav Bobek 
86 let Miloslava Prskavcová 
85 let Vlastislav Vajs 
84 let Rudolf Fišer 

Věra Šimková 
Radoslava Dostrašilová 

83 let Helena Repaská 
82 let Josef Kalousek 
  Jiří Kořínek 
81 let Hana Šprdlíková 
75 let Jaroslava Etrichová 
  Jaroslava Dlouhá 

Eva Tomšová 
  Zdeněk Remsa 
  Jaroslava Lichtenbergová 
  Lidmila Koucká 
70 let Věra Čermáková 
  Miluše Salabová 
65 let  MUDr. Miroslav Holub 
  Karel Kudrnáč 
60 let Petr Plíva (zveřejněno dodatečně) 
  Karel Šindelář 
  Jaroslav Mašek 
  Milan Berka 
  Libor Klikar 
55 let Ivana Pavlatová    

Ivana Hošková    
  Galina Vrabcová 

Václav Vaníček   Do dalších let přejeme  

Jiřina Salabová   pevné zdraví a mnoho štěstí 
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NARODIL SE:  

 
 

      Mojmír Babka 
 

Novorozeňátku přejeme 
 dobrý start do života! 

 

 
 
 
 

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

OPUSTILI NÁS:   
 

Lidmila Masničáková 
Josef Horáček 

  
    

 
Pozůstalým rodinám  
vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

 

 
******************************************************************* 
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JARNÍ SOKOLÍ LET 
 
No jarní… Letošní jaro nasadilo přímo letní tempo, 
takže jsme se ze zimních bund převlékli zrovna do 
tílek a lyže jsme vyměnili za kola. Ale i přes to 
slunečné počasí můžeme zavzpomínat na chladnější 
dny letošního roku.  
Třeba rovnou na konec zimy na Kozákovském vleku. Přírodního sněhu jsme si během 
celé sezóny moc neužili, ale díky dlouhodobým teplotám pod bodem mrazu jsme 
mohli zasněžovat a tím pádem i dlouho a skvěle lyžovat alespoň na prostřední 
sjezdovce. Nicméně nic se neudělá samo – i takové zasněžování technickým sněhem 
vyžaduje velkou péči, jsou to hodiny zejména noční práce, kdy je potřeba obsluhovat 
sněžná děla a následně ty nasněžené hromady sněhu roztahat rolbou po celé sjezdovce. 
Dotyčným mužům z našich řad patří velké díky. A také bychom touto cestou rády 
poděkovaly panu Stanislavu Římkovi za sponzorský dar v podobě nových krbových 
kamen do kiosku – ta stará kamna už opravdu dosluhovala a jejich výměna výrazně 
zvýšila teplotní komfort pro lyžaře a jejich doprovod, kteří v kiosku často tráví nemalý 
čas. 
Závěr sezóny patřil Karnevalu na lyžích – masky všech barev a velikostí rozzářily 
kozákovský svah a radostný smích se nesl celým údolím. Lyžovalo se celé odpoledne 
zdarma a děti i dospělí schovaní za maskou řádili, jak se patří. Můžeme říct, že jsme se 
se zimou na Kozákově rozloučili opravdu důkladně, a už se pomalu těšíme na tu další. 
Během zimy spousta z nás vyhledává zábavu i mimo venkovní prostředí, například 
v krytém bazénu. Užít si plavání a řádění na tobogánu v partě kamarádů umožnila 
dětem Martina Musílková, když je vzala s sebou na celé odpoledne do jabloneckého 
bazénu. Děti si to moc užily a Martině patří velké díky! 
O sváteční neděli 1. 4. pořádala obec Chuchelna Velikonoční koncert v kapli. Letos se 
o příjemný komorní zážitek postarala nejprve pětice studentů ZUŠ se smyčcovými 
nástroji a poté nastoupilo duo krásných dam s hobojem a klavírem. Nádherný zážitek! 
A my jsme opět zajistili následné pohoštění v sokolovně – káva, pivo či víno, k tomu 
sladké a slané občerstvení, co hrdlo ráčí. Toto posezení je vždy takovou příjemnou 
tečkou za krásným kulturním zážitkem. 
První dubnový pátek jsme se sešli na Výroční schůzi, kde jsme se vrátili zpět do roku 
2017, tedy konkrétně k tomu, jak jsme ho z našeho pohledu prožili. Nutno říct, že to 
byl opět aktivní rok – napočítali jsme celkem 14 velkých akcí jako např. ples, pochod, 
divadelní představení, pouť, vejšlapník, cestovatelská beseda, prosincové akce pro děti 
atd. Do toho nás zaměstnal v zimě provoz vleku na Kozákově, tedy spousta 
dobrovolnických hodin. A k tomu všemu se samozřejmě po celý rok věnujeme 
hodinám cvičení (od dětí různého věku až po dospěláky). Jinak „výročkový“ večer 
nám zpestřily holky Martinky svým tanečním vystoupením, jsou moc šikovné! No  
a pak už jsme neslyšeli nic – měli jsme totiž boule za ušima díky výbornému guláši, po 
kterém ještě následovaly zákuskové hody. No, užili jsme si to   
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Vystoupení „Martinek“ na výroční schůzi 
 
Druhou dubnovou sobotu se sokolovna zaplnila při divadelním představení pro 
dospělé. Hudební komedii ze života „Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst  
v mapách“ nám zahrál divadelní soubor z Bozkova. Sál byl opravdu plný, přijelo  
i poměrně dost přespolních diváků. Ti všichni si užili večer plný smíchu, okořeněný 
nečekanými výpadky elektřiny (divadelníci to bravurně zapojili do děje). 
Mimochodem divadelníků bylo na jevišti asi patnáct a navíc měli velké kulisy, takže 
jsme opravdu ocenili zrekonstruované jeviště – na tom starém by hrozilo, že divadlo 
dohrají dole v kuchyni. Po představení jsme poseděli u dobrého občerstvení a opět 
nastala otázka stran obnovy chuchelské ochotnické tradice – najde se nějaký tahoun, 
který do toho půjde? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Záběry z divadelního představení 
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V sobotu 5. 5. se konal tradiční Májový pochod z Chuchelny do Dolánek. Za 
vyloženě letního počasí se početná skupina výletníků vydala zdolat nejvyšší bod trasy, 
tedy Kozákov – zde jsme, v prvním výškovém táboře „u stánku“, všichni doplnili 
energii a pokračovali jsme přes Vesec na Rotštejn. Tam se počet účastníků pochodu 
hodně navýšil a po občerstvení se opečenými buřty a po nalezení pokladu jsme všichni 
pokračovali přes Klokočské skály do cíle, tedy na Zrcadlovou kozu v Dolánkách. Zde  
se všechny děti (ano, i ty, které už dávno před cílem nemohly  ) pořádně vyřádily na 
místním hřišti plném prolézaček, houpaček, trampolín atd. A na závěr nás čekala cesta 
vlakem do Semil následovaná posledním výstupem do Chuchelny, který je vždy 
nejtěžší. Pochvala všem, kteří to zvládli, a budeme se těšit zase za rok! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opékání buřtů na Rotštejně 
 
Ve středu 9. května se konal každoroční velký úklid sokolovny, tedy mytí oken, dveří, 
obkladů a vůbec všeho, na co se při běžném úklidu nedostane. Sešlo se nás naštěstí 
opět hodně, takže bylo rychle hotovo – velké díky všem! Takovýto úklid samozřejmě 
neděláme jen tak pro dobrý pocit, ale díky tomu, že je sokolovna téměř každý den 
využívána (nejen sokoly), tak je potřeba ji občas pořádně vygruntovat a také opravit 
závady vzniklé provozem. A jsme rádi, že s námi chodí pomáhat i děti. Jdeme jim tak 
příkladem stejně jako šli příkladem naše rodiče nám. Nezapomínejme na tyto hodnoty 
– nezištně pomáhat a starat se o ostatní, a také o společně užívaný majetek, v tom je ta 
síla a motor spolku.    
A jelikož se blíží Chuchelská pouť (9. června), tak se opět pravidelně scházíme kvůli 
přípravám. My ženy vlastnoručně vyrábíme papírové růže (je jich potřeba nejméně 
tisíc kusů) a holky „Martinky“ vyrábí z korálků náramky, přívěsky a jiné ozdoby. 
Tímto vás na pouť srdečně zveme. 
 
Přejeme vám všem krásné léto plné zážitků. 
                                Za Sokol sepsaly Magda Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová  
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Záběry z velikonočního koncertu v kapli 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žáci ZUŠ Semily   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dita Eiseltová, Jana Kopicová a Jula Murbach 
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PEČUJETE 
DOMA???  
JSTE DOMA 
SAMI??? 

Využijte profesionální pomoc !!!!! 
1) terénní pečovatelská služba:  v pracovních 
dnech od 6:30 do 19:00 hodin (pomoc při osobní hygieně, 
přesunu na vozík, na lůžko, pomoc při oblékání, obouvání, zajištění 
nákupů, pomoc při zajištění, přípravě a podání stravy, aj.) 

2)  odlehčovací služby: v pracovních dnech od 7:00 
do 16:00 hodin (pomoc pro pečující osoby: dohled a zajištění 
bezpečí pro pečovanou osobu v době, kdy potřebujete beze strachu 
nakoupit, navštívit lékaře, lékárnu, kadeřnici, přátele aj.) 
více na:  Sociální služby Semily, příspěvková organizace, 
www.ddsemily.cz, telefon: 736 643 241 
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Smutné zápisky z deníku chuchelského vojáka z počátku 1. světové války 
 
V tomto roce vzpomínáme stého výročí vzniku samostatné Československé 
republiky. Naše samostatnost byla vykoupena krví a životy desetitisíců našich 
občanů, kteří padli jako rakousko-uherští vojáci či českoslovenští legionáři na 
frontách první světové války. Pomník padlým v Chuchelně uvádí jména 66 našich 
spoluobčanů. Každý měl svoji rodinu, své blízké, své radosti i starosti, každý různý 
osud a různý životní příběh. Všem ale život ukrátila světová válka. Pojďme se 
začíst do příběhu jednoho z nich. 
Před několika lety mi moje sestřenice ze Semil půjčila malý vojenský deníček. Je 
po jejím nevlastním dědečkovi Josefu Vacátkovi z  Chuchelny čp. 33.  Před první 
světovou válkou se název naší obce psal s K, tedy Kuchelna.  Zmíněný dům čp. 33 
stojí jen o dva domy dále od mého rodného domu směrem na Záhoří, před několika 
lety ho vlastnila paní Radoslava Skrbková, jejíž maminka byla za svobodna 
Vacátková. Dnes zde bydlí pan Aleš Bažant.  Tento smutný příběh mě velmi zaujal. 
Nejen proto, že Josef Vacátko byl soused mého pradědečka Josefa Machačného  
z čp. 35, který také byl v první světové válce, ale měl to štěstí, že se vrátil domů, 
ale i pro jeho hluboce lidskou výpověď. Myslím, že i pro čtenáře Chucheláčku  
může být zajímavý pohled našeho rodáka, obyčejného českého člověka, vojáka, 
který se náhle ocitl v hrůzách první světové války. Člověka, který i v hrozných 
chvílích vzpomíná na svoji rodinu, svoji rodnou ves, která je kdesi daleko. 
Člověka, který doufá, že se domů vrátí, ale kterému se kdesi v hloubi duše skrývá 
obava, že své blízké už nikdy neuvidí.  Tato obava či předtucha se bohužel splnila a 
Josef Vacátko se domů už nikdy nevrátil. Manželce byl později předán kamarádem 
jeho deníček, který Josef nosil pořád v náprsní kapse svého mundúru. Díra od 
kulky svědčí o tom, jak Josef zemřel. Pojďme si tedy poslechnout jeho příběh. 
V loňském roce (2017) vyšla velmi pěkná kniha Lenky Holubičkové „Hrobům 
v dáli – otisk 1. světové války na Semilsku“, ve které je příběh Josefa Vacátka také 
zachycen. Jeho deník je zde v mírně zkrácené verzi také otištěn. Kromě vlastního 
deníku a informací od příbuzných si dovolím některá fakta z této knihy zde také 
připomenout. 
Josef Vacátko se narodil 17. listopadu 1888 v Chuchelně čp. 33 domkáři Josefu 
Vacátkovi. Byl členem Sokola, v roce 1909 pracoval jako tkadlec u A. Bažanta  
v Chuchelně a před válkou v Tanvaldu. Ve svých 25 letech se dne 31. ledna 1914 
oženil s dvacetiletou  Annou Plívovou (*na Hořensku 25. 1. 1894 - † 9. 10. 1970  
v Chuchelně). Anna žila před válkou v  Chuchelně čp. 68 (dnes dům Kudrnáčových 
proti  pomníku padlým).  Měla dva bratry Bohumila Plívu (*30. 3. 1881)  
a mladšího Josefa (*21. 5. 1886). Oba také byli na frontě první světové války, starší 
Bohumil, který byl od roku 1907 ženatý, se domů vrátil. Mladší Josef Plíva, který 
byl svobodný, se sice také vrátil domů do Chuchelny do čp. 68, zde ale brzy po 
skončení války dne 21. listopadu 1918 zemřel a byl pochován do čestného hrobu 
vedle kaple sv. Antonína na chuchelském hřbitově. Josef Vacátko oba švagry ve 
svém deníku také zmiňuje. Svatba Josefa Vacátka a Anny Plívové se uskutečnila 
v kapli sv. Antonína v Chuchelně. V době svatby byl Josef veden jako dělník na 
Jablonecku. Jestli se po svatbě hned vrátil zpět do Chuchelny, není známo. Jeho 
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mladá žena, která byla již těhotná, žila po svatbě v Chuchelně čp. 33 u ženichovy 
matky a sestry. Pracovala zde v místní továrně Celestina Buriánka. 
Josef Vacátko asi brzy po vyhlášení mobilizace narukoval, nevíme přesně kdy, ale 
bylo to před 19. srpnem 1914, protože se mu toho dne narodil syn Josef (*19. 8. 
1914 - †v Chuchelně 1. 8. 1987). Tohoto “strýčka Pepu“ i jeho maminku Annu si 
ještě pamatuji, byl jsem u nich několikrát se svojí sestřenicí jako malý chlapec na 
prázdninách, žili u Slapu v čp. 155 (blízko bydlí Hladíkovi), Anna Vacátková se 
totiž v roce 1923 provdala za Jana Stehlíka, oba byli rodiče mého strýce Zdeňka 
Stehlíka  – pozn. J. T.).  Josef Vacátko se o narození syna dozvěděl až později.  Na 
konci září 1914 měl záložník Josef Vacátko opustit výcvikový prostor 
v Milovicích, který znal už z doby své základní vojenské služby ještě před 
světovou válkou. Tento výcvikový prostor byl založen v roce 1904 nedaleko 
středočeské obce Milovice v blízkosti Lysé nad Labem. Obec Mladá, která ležela 
v tomto prostoru, byla tehdy nuceně vysídlena. Za první světové války zde byl také 
zřízen zajatecký tábor pro ruské a italské vojáky.  

 
Ještě v Milovicích si Josef Vacátko 
začal psát do malého sešitku své 
zážitky a myšlenky. Josef píše 
většinou správným pravopisem, 
často ale používá typickou 
vojenskou hantýrku, složenou 
z různých germanismů, takže dnes 
jsou některá slova čtenáři hůře 
srozumitelná (dekunky = kryty, 
šišardy = předsunutá opevnění, cuk 
= vlak, kvérvisita = kontrola zbraní, 
laufgráb = zákop, švarmlinie = 
frontová linie, hoh = hurá, 
aplésujeme = střídáme, kvéposty = 
střelecká stanoviště, ristung = 
vojenská výstroj, zvibach = tvrdý 
chleba atd.). Pokusím se zde vypsat 
všechny Josefovy záznamy nijak 
nezkrácené, pokud ovšem byly 
čitelné. Pojďme se tedy i přes tyto 
obtíže začíst do jeho deníčku, kde 
na titulní stránce je napsáno: 
 

 

 

Mojí milé choti  - padnu-li - - Anně Vacátkové    v Kuchelně č. 33   p. Semily   

Čechy   Josef Vacátko 
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Na další straně potom: Moje zápisky Josef Vacátko  Kuchelna č. 33 Čechy    
p. Semily 
 
Potom již následují vlastní zápisky od 26. září do 1. listopadu 1914 nejprve 
z Milovic, pak ze srbské fronty:  
26. září – dozvěděli jsme se, že v pondělí určitě pojedeme pryč, kam ovšem nikdo 
nevěděl. Rozdělili nás mezi rekruty do cuku a začali jsme fasovati „mundúr“. 
27. září – neděle plynula za stálého fasování. Byla v Milovicích Anda Janatová, 
poslal jsem domů malý balíček. Po Pastorkovi, který byl raněn, posílal jsem domů 
větší balík s prádlem a tabákem, s dopisem, v němž bylo deset korun ve zlatě. 
28. září – měli jsme přísahu na execíráku, trochu mnoho řečí a dostali jsme od 
pana hejtmana deset sportek svázaných stužkou. Víme, že v půl osmé půjdeme do 
Vlkavy na nádraží. A šli jsme za deště až do Vlkavy, v půl jedenácté jedeme. 
29. září – ráno v Pardubicích měli jsme snídani, v České Třebové oběd, v Brně 
k večeři čaj, v noci projeli jsme Vídeň, v Persekváru (?) máme zase …… (text je 
kvůli průstřelu nečitelný) čaj, to jest již  
30. (září,) středa- v Budapešti máme oběd v 5 hod., jsme vesměs stravováni 
v kuchyni Červeného kříže, vidíme všude zdravotní opatření a vojenské „latríny“, 
cestou vlakem dostali jsme vše, co na cestě bylo třeba…. salám, chléb, čokoláda. 
Do večera již se tmou dojeli jsme do Rumy, viděli jsme blýskati se od děl. Tam 
vystupujeme a jsme zde na nocleh. Byl jsem ještě s jinými pěti v jedné chalupě na 
nocleh někde na seníku. 
(1. října) -Ráno jsme zaspali, museli jsme dohánět regiment, bez snídaně jsme je 
brzy dohonili. Potkáváme vozy s raněnými, vozy muniční … atd. Ještě na rakouské 
půdě na břehu Sávy jsme obědvali a fasovali všelijaké věci, konservy, cukr, zvibach 
atd. Obloha čistá, hřmí děla, nálada více méně choulostivá. Přecházíme pontonový 
most přes Sávu a jsme v Srbsku. 
Jdeme těžko dál….(kvůli průstřelu nečitelné) do Jaraku, zde byla...(nečitelné). 
Poučují nás, jak měli by jsme se chovat, kdyby ještě v noci měli jsme doplniti 
regiment. Našli jsme si pěkný nocleh v malém domečku. 
3. října – fasovali jsme ještě sem tam něco, jeden padl na cestě raněn mrtvicí, já 
dosud ještě normální mysli rozhlížím se po srbské vesnici, za chvíli jdeme ku před. 
Došli jsme k dekunku, ležíme zde a budem přiděleni ku kompaniím. Spali jsme ještě 
v rezervu, děla malý kousek za námi a sem dolétají kuličky z pušek. V noci začali 
nás buditi rány z děl i pušek, kuličky nad dekunky hvízdaly až strach a přece nás to 
zase ukolébalo, až jsme usnuli. 
4. října – je neděle, císařův svátek, kuličky(létají) sem tam, některá hvízdne, 
snídaně, fidla hraje kdesi v dekunkách, máme poručeno volati „hoh“, nastává 
střelba, po mináži přidělují nás ku kompanii …(text kvůli průstřelu opět nečitelný), 
v noci pršelo. 
5. října, pondělí – prší celý den, fasovali jsme chleba, cigarety. Zdálo se mi v noci  
o domově, poprvé, co jsem na vojně. O všech: ženě, matce, švagrovi Josefovi. Cítil 
jsem se jako doma, škoda těch chvil. Nic jsme zatím nedělali, jenom jsme si upravili 
ležení. 
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6. října, úterý – zdálo se mi zase o domově, o matce. Po snídani „kvérvisita“  
a mundúr čistit. Ve dvě hodiny odpoledne jdeme do švarmlinie, fasovali jsme 
„disciplínu“. Viděl jsem zde generálmajora „Schön“(?). Srbové začínají 
kanonádu, naši ovšem odpovídají. Ve 2 hodiny „aplésujeme“ druhou kompanii ve 
švarmlinii, kopeme na novém linii, zažili jsme „oheň“, nikomu ale neuškodil, jenom 
že jsme přišli o kafe. 
7. října – byli jsme aplésováni ráno ve 4 hodiny a pracujeme na novém 
„laufgrábu“. Našli jsme dvě mrtvoly našich vojínů. Ráno byl...(kvůli průstřelu 
nečitelné)… a střelba byla ráno… Tři vydali se na patrolu, dva přišli ranění, máme 
tušení, že to s námi špatně dopadne. Srbové mají dobré dekunky a nenechají nikoho 
se přiblížiti. Mnoho nás padne, to jest jisto.  Odpoledne šli zase dva na zvědy  
a přišli zdrávi. Ve 4 hod. jdeme zase do linie, na noc máme stavěti „kvepost“ na 50 
kroků před linii, na zodpovědnost šarží bylo to změněno, bylo jisté, že šli by jsme na 
smrt. Stráže byly zesíleny, vždy celý svarm po třech hodinách. Byla zima. 
8. (října), ve čtvrtek – fasovali jsme víno, cigarety a ve tři hod. jdeme do zadu na 
odpočinek. Připravili jsme si se Svobodou nocleh a jdeme spát, před spaním si to 
rozmýšlíme, jak to bude, až prokopem se blíže, málo naděje máme na život. 
9. (října), pátek – chtěli jsme posílati domů peníze a nešlo to. Také do Rumi 
nemohli jsme si nic poslati, vše bylo vráceno zpět. Psal jsem si domů o prádlo. 
V noci se mi zdálo o domově. 
10. října, sobota – fasujeme víno a cigarety, více chleba. Dnes zase půjdeme do 
linie, prší stále. Učíme se šlapati s orientálskou ležérností orientálské bláto. V noci 
zažili jsme dosti prudký oheň, loučil jsem se v duchu s domovem.  V noci stále 
pršelo, zmoklí a zamazaní blátem spíme a nespíme, jak to šlo. „Ristunk“ na sobě, 
stavíme „kvéposty“. 
11. (října), neděle – vypadali jsme až hanba, ty cesty zde samé bláto, možno utopit 
se, prší dále. Poněkud přestalo pršet a my robíme si boudu. Odpoledne kopeme, 
stále máme na mysli, že máme veliký boj před sebou. Dostávám dopis z domova, 
jsem dnes mrzut, ten čas špatný. Co zkusíme v takovémto čase. A takový bude, to ví 
sám Bůh. Odpoledne kanonáda, jaká ještě nebyla, různé dojmy střídají se 
…(průstřel – nečitelné)... v noci jsme nespali, jsme rádi, že je ráno. 
12. (října), pondělí – rozladěn tím nečasem, jest mi jedno, budu-li zraněn dříve neb 
později, začínám pohrdat životem. Jest mi drahý, ale ztratím-li ho, jest mi to 
souzeno. Prší. Odpoledne jsme aplesováni, šel jsem pro slámu daleko, myslel jsem, 
že jsem zabloudil. Na noc byla služba. 
13.(října), úterý – zima, bláto. Fasujeme víno, neprší, granáty srbské létají, ale 
dosud neškodně buď do Sávy, neb kukuřice, jeden padl před nás na cestu. Dopis 
žádný nedostávám, jest mi divně. Nemám, s kým bych si pohovořil a s kým 
dopisoval. Stojím opuštěn, jako ta úroda zde (turky, kukuřice) a čekám, až některý 
granát neb kulička vyrvou mi života kořeny. Domov mě nějak rozrušuje, 
nedostávám ničeho z domova, jako by o mě se tuze nezajímali, jsem již…(kvůli 
průstřelu nečitelné)…také se mi zdá, že doma nejde to nějak dohromady, nebudu po 
tom pátrat, ať rovnají se, jak chtí, tuším asi, jak je to. V noci … palba. Psal jsem 
sestře Marii.       (ukázka na protější straně) 
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14. (října), středa – fasovali jsme také rum, cigaretový tabák, umyl jsem se, mantl 
není k rozeznání od srbského, mokrý a zablácený, ve 2 hodiny jdeme zase do linie, 
zase nastane utrpení. Se Šmídem máme ujednáno, že v pádu smrti peníze mně 
odebéře a zašle domů. Přišel nový rozkaz, že nemáme užíti srbských dekunků, 
poněvadž tam zuří cholera. Odpoledne jdeme do linie. Při opravování šišard dostal 
kuličku jeden muž do spánku a byl okamžitě mrtev – Těhník (byl to dvaadvacetiletý 
Václav Těhník z Bystré nad Jizerou, který dle záznamů padl 14. října 1914  
u srbského Pričinoviče – viz Lenka Holubičková – Hrobům v dáli). V noci zase 
kopeme, hrabeme se k Srbům jako krtci. Jednu hodinu kopeme, jednu stojíme 
kveposta a jednu máme odpočinek. Vzpomínám.  Hvězdy svítí, nacházím Velký vůz, 
Polárku…Tam někde je moje otčina, matka, žena …(dvě slova kvůli průstřelu 
nečitelná) ... a já zde! Co je to otčina zde? Málo, země veliká a my zde daleko od 
domova, jenom vzpomínky proudí hlavou. Vzpomínám na národnost. Co to 
znamená? Nic. Bratr Slovan, Srb – můj nepřítel, dnes my připraveni, pušky 
v šišardách namířeny na nepřátelské švarmlinie a čekáme. Střílíme ku svojí 
záchraně, jest to jednoduchá theorie, můj život je mi dražší, ať padne ten druhý. 
Kdo stará se o mne. Tak je to, nebudu raději rozjímat, není to nic platno. 
 
Pokračování příště      připravil PhDr. Jan Tomíček 
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Motorsport Chuchelna – chuchelští roztáčejí motory 
 
     Po nevydařené zimě, která nám neumožnila uspořádat žádný z tradičních 
závodů, začala Motorsportu Chuchelna sezóna 2018 až s koncem měsíce dubna. 
 
Jubilejní desátý ročník seriálu KTM ECC 2018 odstartoval o posledním 
dubnovém víkendu v Bozkově. 
     
 Z našich se představilo celkem  osm jezdců. Své závodní premiéry si v Bozkově 
odbyli dva jezdci MSCH, Michal Buriánek Jr. a Petr Hajný. Michal si  
v kategorii děti do 65 ccm vyjel krásné  čtvrté místo, Petr po technických 
problémech s motocyklem získal svůj první seriálový bod. Z našich se na stupně 
vítězů prosadil pouze Martin Kučera v kategorii Licence B, když v sobotním 
závodě obsadil třetí místo. Bozkovský závod se ukázal jako skvělá příprava na 
následující víkend, kterým seriál pokračoval v Chuchelně. 
      
Bylo zvykem, že závody v areálu TJ Sokol Chuchelna pořádáme jednou za dva 
roky. Vzhledem k tomu, že se letos koná desátý ročník celého seriálu, pokusili 
jsme se závody uspořádat bez této  roční pauzy. Tímto chci ještě jednou 
poděkovat Obci Chuchelna, TJ Sokol Chuchelna a majitelům pozemků za to, že 
nám vyšli vstříc a umožnili nám účast v letošním seriálu. 
     
 „Kozákovská“ trať budí mezi závodníky respekt, a když se k tomu přidá deštivé 
počasí, které nás provázelo v minulých ročnících, tak se jedná o skutečnou 
prověrku jezdců a jejich strojů. V letošním roce nám však počasí přálo,  a tak se 
závodního víkendu zúčastnilo celkem 231 jezdců. V kategorii dětí nás 
reprezentovali Tomáš Kudrnáč Jr. a Michal Buriánek Jr.  Michal si dojel pro 
bramborovou medaili za čtvrté místo, Tomáš dokončil na místě pátém.  
V dospělých kategoriích reprezentovalo MSCH celkem  sedm jezdců. Na stupně 
vítězů se prosadil Jan Kudrnáč, v kategorii Veterán s licencí, když zvítězil  
v sobotu  i v neděli. V nedělním závodě obsadil v kategorii Licence B Michal 
Buriánek druhé místo. 
      
Hned následující  víkend se uskutečnilo v Dolním Hradišti Mistrovství a Přebor 
České republiky v endurosprintu. V tomto seriálu nás zastupuje Michal Buriánek 
a opět si vedl skvěle. V sobotním závodě Michal zvítězil, v tom nedělním dojel 
druhý. 
 
Medailovým umístěním se můžeme pochlubit i z další závodní soboty.  
19. května 2018 proběhl v Tanvaldské kotlině závod Tanvaldský autošťouch. Jan 
Nosek doslova vybojoval pohár za druhé místo. 
 

Za Motorsport Chuchelna Jan Kudrnáč 
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A na závěr loučení 
 

Milí čtenáři Chucheláčku, mnozí z vás už zaznamenali, že jsem se 
rozhodla po 25 letech a 6 měsících práce v kanceláři OÚ své působiště 
opustit a využít možnosti odejít do předčasného důchodu. 

Nebylo to lehké rozhodnutí. Práci pro naši obec mám ráda a vždy 
jsem se snažila vykonávat ji, jak nejlépe jsem uměla. Po celá ta léta mi 
záleželo na tom, aby moje práce na Obecním úřadu sloužila co nejlépe ve 
prospěch obce a jejích obyvatel, a tam, kde jsem mohla něco ovlivnit, 
jsem se častokrát snažila působit nad rámec svých běžných povinností. 
Snad tady po mně zůstane nějaká pozitivní stopa. A neodstřihnu se od 
dění v obci úplně. Přislíbila jsem, že budu nadále editovat Chucheláček, se 
kterým jsem od jeho prvopočátku od roku 1995 a je to tak trochu moje 
„dítě“. Také zůstávám kronikářkou obce, a těším se, že konečně budu mít 
čas doplnit určité nedodělky, ke kterým se zde bez mučení přiznávám.☺   
A na podzim se pravděpodobně potkáme u voleb, kde budu působit ve 
funkci zapisovatelky.  

Organizace práce v kanceláři OÚ zůstane stejná jako doposud, 
budou zde nadále působit dvě pracovnice na plný úvazek. Kolegyně Ilona 
Bažantová postupně přebírá účetnictví a další činnosti, které v současné 
době vykonávám já. Na její místo pak začátkem května nastoupila nová 
zaměstnankyně paní Lada Koublová, která vzešla z nedávného 
výběrového řízení. Přihlásilo se neuvěřitelných 16 (namouduši šestnáct, 
není to překlep) uchazeček a volba mezi nimi byla opravdu složitá. Vítězku 
jsme vybrali až po dlouhých diskusích a pečlivém posouzení všech 
kandidátek. A tak mé loučení je zároveň vítání nové kolegyně – přeji Ladě 
Koublové i Iloně Bažantové, aby se jim práce dařila a přinášela jim 
uspokojení. 

Ivana Heřmanová 
 
 
 

 
 


