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Z ČINNOSTI RADY OBCE 
 
Nejprve bych Vás ráda informovala o rozjetých projektech v obci  
a jejich aktuálním stavu:  

 Čistírna odpadních vod u školy a obecního bytového domu – 
byla vypsána výzva na veřejnou zakázku, avšak nikdo 
nezareagoval. Několik přímo oslovených společností se omluvilo 
z kapacitních důvodů. Nyní je vypsaná opakovaná výzva s tím, 
že stavbu ČOV u školy bychom chtěli realizovat  
o letních prázdninách, aby nebyl omezen provoz školy. 

 Hřbitov – u obou hřbitovů proběhl úklid. V Chuchelně proběhlo 
kácení přerostlých bříz, které ohrožovaly přilehlou zástavbu. 
Nové břízky budou vysazeny. Spadlou hřbitovní zeď jsme uklidili, 
hřbitov provizorně oplotili a dříve než započneme stavět novou 
zeď, provádět opravy nebo vymýšlet jiná vhodná řešení, 
počkáme na stanovisko hydrogeologa a jeho posouzení 
stability terénu. Hydrogeolog byl poptán, práce dohodnuty, 
nyní však z dohody sešlo kvůli dlouhodobé nemoci. Proto byl 
osloven nový hydrogeolog a práce se opět trošku zdrží. 
K živému plotu byly instalovány pachové stopy, které by měly 
odradit případnou zvěř. Bohužel macešky a jiné květinové 
„dobroty“ jsou příliš velkým lákadlem pro srnky, tak ani toto 
řešení není stoprocentní. 

 Komunikace – u některých cest, kde probíhá nebo bude 
probíhat výstavba rodinných domů, řešíme jen nejnutnější 
opravy. V minulosti zastupitelstvem schválená oprava cesty  
„K Matičce“ bude probíhat tento rok v létě. Stavební firma byla 
vysoutěžena, podmínky spolupráce se ZD Kozákov dojednány. 
Nově poptáváme opravu a položení asfaltu na cestu od 
pneuservisu k „traktorce“. U komunikace „z Komárova do 
Rokliště“ byly zasypány okraje. Oprava komunikace „na 
Kopeček“ je pozastavena, a to z důvodu koordinace projektu 
s projektem ČEZu. 

 Vodovody a kanalizace: 
- „vodovod Sídliště – I. etapa“ – od hřiště ke koupališti (4 přípojky) 

– stavba povolena; předpokládáme, že stavbu spojíme s další 
jinou etapou, a to z důvodu finančních úspor 

- „vodovod Sídliště – II. etapa" – zokruhování Sídliště, vymístění ze 
soukromých zahrad; tuto akci lze rozdělit nadvakrát. V horní 
části Sídliště je nutné vyřešit i odvodnění komunikace  
a rozdělení splaškové a dešťové kanalizace tak, aby enormní 
množství balastních vod příliš nezatěžovalo čistírnu na koupališti. 
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Na projektu se pracuje. Projekt vodovodu má VHS již 
zpracovaný, čekáme na dokončení projektu kanalizace. 
Veškerá výstavba kanalizace a vodovodu stále vázne na 
povolení vyústění, o kterém jsem Vás již informovala, a které je 
pozastaveno od r. 2015. Nyní byla ještě vznesena podmínka od 
Povodí Labe na zkamerování a prokázání stavu již postavené 
kanalizace, do které by mělo být napojeno odkanalizování 
oblasti výstavby u „Tří stodol“. 

 Veřejné osvětlení – tato akce se musí v létě dokončit a to 
z důvodu čerpání dotací a jejich vyúčtování. K naplnění chybí 
osazení 3 lamp na hořením konci Chuchelny. Původně se 
zamýšlelo provést toto dokončení v souběhu s akcí ČEZu, která 
v této oblasti plánuje stavbu trafostanice. Vzhledem 
k průtahům  
a nejasnostem v jejich projektu, se rada obce dohodla 
dokončit náš projekt „veřejné osvětlení“ zvlášť. Výkop nutný pro 
osazení lamp může být vyhlouben ručně a šetrněji. 

 V obecním bytu stále probíhají opravy a to v součinnosti 
s novým budoucím nájemníkem. 

V obci i letos probíhá modernizace stávajícího zemního vedení  
a rada obce se ke každým stavbám vyjadřuje.  
 
Neustále se projednávají problémy s kabelovou televizí a servisní 
opravy se společností Katro Servis s. r. o. Některé programy – Animal 
Planet, TLC, Discovery Showcase přestaly fungovat. Dle sdělení 
technika je nutné dokoupit vstupní díl do zařízení, aby mohly být tyto 
programy dekódovány a modulovány do kabelové sítě. Ozývali se i 
někteří občané ohledně nefunkčnosti internetu vedeného přes 
televizní kabelové rozvody, nicméně problémy s internetem je nutné 
řešit přímo s provozovatelem – společností Katro Servis. Dlouhodobě 
vyjednáváme požadavek spol. Katro Servis o prodeji nebo pronájmu 
kabelových televizních rozvodů. Avšak kvůli nabízeným nevýhodným 
podmínkám a způsobu jejich jednání hledáme jiné řešení.  
Byla uzavřena nájemní smlouva na koupaliště. Nyní je už v provozu  
a těší se na vaši návštěvu. Na pronájem hřiště bylo vypsáno 
opětovné výběrové řízení s minimálním ročním nájmem 5.000,- Kč. 
Z Krajského úřadu Liberec nám byla schválena žádost o dotaci na 
pořádání pouti. Probírali jsme také došlé žádosti o dotace místních 
spolků. Žádosti do výše 50.000,- Kč může schválit rada obce, vyšší 
žádosti musí projít veřejným zasedáním zastupitelstva. Schválili jsme 
tak žádost o dotaci Motorsportu Chuchelna, Mysliveckému sdružení 
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v Chuchelně. Žádosti SDH Chuchelna a TJ Sokol musí být probrány na 
veřejném zasedání zastupitelstva. 
Jednali jsme také o žádostech o dary, kterých je požehnaně a není 
ve finančních možnostech obce všem vyhovět. Jednou ze 
schválených žádostí je na provoz cyklobusů, kde jsme odsouhlasili 
částku 3.000,- Kč. Požadovaná částka byla vyšší, ale rada obce vzala 
na vědomí změny na linkách letních cyklobusů, kdy jedna linka 
projíždějící Chuchelnou byla zrušena úplně a druhá zkrácena.  
Probíhá výběr společnosti, která bude mít na starosti svoz a likvidaci 
jedlého oleje. Opět projednáváme znak obce a pokračujeme tak 
v načaté práci bývalého vedení obce. 
Stížnosti občanů se snažíme vyřešit k plné spokojenosti Vás občanů. 
V této souvislosti žádáme všechny občany o soudnost a ohleduplnost 
– mnohdy vedou turistické cesty přes soukromé pozemky a v bytové 
zástavbě. Pokud tedy venčíte svého pejska a víte, že není plně 
kontrolovatelný, dejte si ho v těchto případech na vodítko. Ani Vám 
by se nelíbilo, pokud by cizí pes ohrožoval Vaše děti na Vaší zahradě, 
nechával tam exkrementy nebo plašil domácí hospodářská zvířata. 
Pokud jezdíte na kole, zvažte rychlost, kterou projíždíte mezi domy, 
kde si často hrají děti. 
A pro ty z Vás, kteří z různých důvodů míjí konání veřejného zasedání 
zastupitelstva – na YouTube jsou k nahlédnutí záznamy z veřejných 
zasedání. 
A poslední informace na konec. V návaznosti na článek z minulého 
čísla Chucheláčku ohledně územního plánu: požadované 
hodnocení NATURA 2000 a SEA k připravované změně územního 
plánu již probíhají.  
 
Jménem rady obce Chuchelna vám přeji příjemné léto. 
 

Bc. Eva Peštová, starostka obce 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA V

90 let Olga Hejralová
88 let Jaroslav Bobek
87 let Miloslava Prskavcová
85 let Rudolf Fišer
  Věra Šimková
  Radoslava Dostrašilová
84 let Helena Repaská
83 let Josef Kalousek
  Jiří Kořínek
82 let Hana Šprdlíková
80 let Milan Ron  
  Vladimír Medek
  Marie Ronová
75 let Josef Plíva  
  František Pokorný
  František Menšík
70 let Jaroslava Šefrová
65 let Jiří Šírek  
  Miroslav Richnák
  Ladislava Bičíková
 
 

Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

ŽIVOTNÍ JUBILEA V BŘEZNU, DUBNU A KVĚTNU
 

Olga Hejralová 
Jaroslav Bobek 
Miloslava Prskavcová 
Rudolf Fišer 
Věra Šimková 
Radoslava Dostrašilová 
Helena Repaská 
Josef Kalousek 
Jiří Kořínek 
Hana Šprdlíková  55 let Petr Včelka

     Lubomír Kořínek
Vladimír Medek     Jadwiga Koublová
Marie Ronová   50 let Zdeněk Hloušek

     Jana Vocelková
František Pokorný    Eva Salabová
František Menšík    Romana Kořínková
Jaroslava Šefrová    Břetislav Plíva

     Vlasta Lacinová
Miroslav Richnák    Jiří Řehák
Ladislava Bičíková    Renáta Dostrašilová 

Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí!
 

BŘEZNU, DUBNU A KVĚTNU 2019:  

Petr Včelka 
Lubomír Kořínek
Jadwiga Koublová
Zdeněk Hloušek  
Jana Vocelková 
Eva Salabová 
Romana Kořínková 
Břetislav Plíva 
Vlasta Lacinová 
Jiří Řehák 
Renáta Dostrašilová  

Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí! 



 

NARODILI SE:        

    

Monika Vítková 

Amálie Körberová 

 

 

 

 

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

 

 

     

 

     

 
 

 

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

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

   Manželství uzavřeli:

  Barbora Šimková a Jan Šída

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

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

OPUSTILI NÁS: 

   

  Stanislav Hošek 

  Oldřich Čech 

 

Pozůstalým rodinám vyjadřujeme soustrast.

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

Manželství uzavřeli:  

Barbora Šimková a Jan Šída 

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

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

vyjadřujeme soustrast. 
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Kulturní komise 
 
 Milí čtenáři Chucheláčku, příznivci kulturních a sportovních akcí 
v obci. 
 Jarní měsíce přinášejí uklidňující pohled do zelené krajiny, 
stoupající teploty, a akce střídá akci.  Mám pocit, že čas plyne 
rychleji, nežli je žádoucí. Všichni vytíženi vlastním zaměstnáním, 
rodinou, koníčky,… A najednou zjistíme, že plánovaná událost je již za 
dveřmi, nu a práce jako na kostele. Trocha stresu nás však motivuje 
k lepším výkonům (alespoň se to tak tvrdí) a při hodnocení se 
dobereme k závěru, že jsme to zvládli. Jak? Ze zpětné vazby, účasti  
a komentářů od vás, občanů. 
 Měsíc duben byl pro nás organizátory velkým maratonem ve 
znamení popsaného diáře a poznámek, aby nebylo nic opomenuto. 
Trošku vám připomeneme, co se událo, kde jste někteří byli, a ti co 
nebyli, si mohou přečíst, o co přišli a účastnit se příštích akcí, aby  
o nic nepřišli.  
 Cyklus besed jsme tentokrát naplnili přednáškou ,,Životospráva - 
cesta ke zdraví,“ pod vedením mnohaletého odborníka na stravu 
MUDr. Miroslava Holuba. Účast byla opět hojná, a my velmi 
děkujeme za podporu místních i přespolních. Budeme se těšit na další 
díl ze série cyklu besed, tentokrát v podání nadšeného cestovatele 
Tomáše Jecha. Cíl cesty bude Arménie a Gruzie. Pište si do diářů  
a kalendářů datum 13. června 2019 od 18.30 hodin. Občerstvení 
bude zajištěno po celou dobu přednášky. Připravujeme poutavou 
přednášku "Šmejdi" ve spolupráci s Policií ČR. O akci vás budeme 
informovat, termín upřesníme. 
 Velikonoce v letošním roce proběhly nejpozději, avšak přípravy 
spojené s Velikonočním jarmarkem zaměstnaly všechny šikovné  
a tvořivé lidičky, nás organizátory, rodinné příslušníky a přátele. 
Jarmark se nám do vsi navrátil po několika letech a jsme moc rádi, že 
se myšlenka této akce obnovila. Akce proběhla 13. dubna 2019 
v sokolovně, zakoupit jste si zde mohli rukodělné výrobky z keramiky, 
dřeva, proutí, domácí pečený chléb a mazance, domácí regionální 
zmrzlinu, med, šité oblečení, vyrobit si květinovou dekoraci i procvičit 
jemnou motoriku v korálkové dílně. Celým programem nás provázely 
zpěvy dětí ze sboru Sedmikráska pod vedením Ivy Srbové, které tímto 
moc děkujeme za navození atmosféry. O další hudební vstup se 
aktivně podílela naše základní škola s kytarovým doprovodem 
Radmila Stínila. Celou akci nám sponzorsky ozvučil Martin Boreš, 
děkujeme. V neposlední řadě chceme touto cestou poděkovat za 
skvělé občerstvení členům SDH Chuchelna, kteří pekli tradiční sejkory 
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a maso na grilu. Na baru nechybělo točené pivo, voňavá káva a 
sladké zákusky od Martiny Koucké ze Záhoří.  Velké díky patří i spolku 
Sokol za poskytnutí krásných a čistých prostor. Chceme i nadále 
zachovat myšlenku jarmarků, ať již jarních Velikonočních, tak i 
podzimních či zimních. Opravdu moc děkujeme za podporu, 
návštěvnost a chuť se s námi na těchto akcích setkávat a podílet se 
na přípravách. Mezi námi občany je mnoho šikovných  
a kreativních lidí s dobrým srdcem a chutí být tu jeden pro druhého.  
 Největším křesťanským svátkem jsou Velikonoce, které jsme 
uvítali koncertem vážné hudby dne 21. dubna 2019 v kapli  
sv. Antonína Paduánského s libými tóny rodinného hudebního 
kvarteta Sedlak Virtuosi. Bravurní výkon každého ze členů rodiny mohl 
potěšit příchozí posluchače. Radost a láska proudící mezi členy 
rodiny oslovila snad každého. Příjemnou tečkou pak bylo pohoštění 
zajištěné Sokoly v sokolovně u roztopených kamen. Zejména pak 
výborné domácí koláče. 
 Tradiční pálení čarodějnic, zahájeno podvečerním průvodem 
lampionů, doprovázeno chladným počasím, mnohé z vás 
neodradilo. Zajištěné občerstvení ve stánku, hudba v podání 
zkušených trempů, ohýnek k opékání buřtů přilákalo jak chuchelské, 
tak i sousední občany. Děti byly obdarovány pitíčkem a tatrankou. 
Juchalo se do hluboké noci a my děkujeme SDH Chuchelna za 
zajištění bezpečnosti při pálení ohně. Žákům 3. a 4. třídy patří díky za 
vytvoření čarodějnice. 
 Při čtení těchto řádků budeme řadit mezi uskutečněné akce 
Pohádkovou cestu ze dne 25. května 2019. O jejím zhodnocení se 
dočtete v dalším vydání Chucheláčku.  
 Dovolte nám vás všechny srdečně pozvat na jednu z největších 
akcí v naší obci, na Chuchelskou pouť, která bude probíhat dne  
8. června 2019 v odpoledních hodinách. Více se dočtete na plakátu 
samotné akce. Těšíme se na vás a budeme si moc přát, aby při nás 
stálo dobré počasí a pevné zdraví.  
 Děkujeme všem příznivcům kulturních a sportovních akcí, všem 
dobrovolníkům při přípravách i samotné organizaci. Užívejte slunných 
dní a budeme se těšit na nová setkání. 

Za kulturní komisi Pavla a Iveta 
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Pár dalších informací z kultury 
 Od začátku naší nově zvolené kulturní komise se na stránkách 
Chucheláčku pereme s tiskařským šotkem. Nejprve zcela popletl 
v prvním čísle složení komise a pak hned v tom druhém někam 
zašantročil fotky z akcí. Proto v tomto čísle máte fotek plnou 
dvojstránku. S napětím očekávám, co nám vyvede zas.  
        
        Jak jste si jistě všimli, 
komise má teď nové logo. 
Původní návrh je od Pavlíny 
Wohlmuthové a výtvarně ho 
zpracovala Katka Rážová. Ta 
nám teď dělá i výtvarně 
jednotné plakáty, takže hned 
na první pohled bude jasné, že 
jde o akci kulturní komise.  
  
Dále bych vás chtěl informovat o změně, kterou chystáme ohledně 
Velikonočního koncertu. Letos se termínově tento koncert sešel se mší 
a vzhledem k pohyblivosti velikonočních svátků se to může stát i do 
budoucna. Vzhledem k tomu, že velikonoční neděle (Hod boží 
velikonoční) patří mezi největší křesťanské svátky, bylo jasné, co více 
do kaple v tento den patří. Proto moc děkujeme panu děkanovi 
Gajdošíkovi a panu Menšíkovi za vstřícnost a maximální snahu o to, 
aby mohly proběhnout obě tyto akce tak, aby jedna druhou 
nevylučovala.  
 Protože nechceme, aby tato situace nastala znovu, dohodli 
jsme si schůzku s panem děkanem Gajdošíkem. Navštívili jsme ho 
s paní starostkou na faře v Semilech a hledali řešení nejen věcí 
budoucích, ale také se snažili odstranit některé komunikační šumy  
a křivdy z dob minulých. Schůzka proběhla ve velmi vstřícném duchu 
a ke spokojenosti obou stran. Ačkoliv na to pan děkan nikterak 
netlačil, sami jsme se rozhodli, že termín koncertů přesuneme. I pro 
nás bude výhodnější, když nebude vázán na žádné určené datum, 
ale jen na měsíc květen. Proto od příštího roku nebudeme pořádat 
Velikonoční koncert ale Jarní koncert vážné hudby. Opět v kapli, ale 
vždy tak, abychom se jiným církevním aktivitám termínově vyhnuli.   

Vít Coufal  
  
Omlouvám se komisi v čele s Vítkem Coufalem za nedopatření  
s chybějícími fotografiemi v minulém čísle Chucheláčku 

       Ivana Heřmanová, editorka 
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Veřejné zasedání zastupitelstva 
obce Chuchelna 

 
 

se uskuteční ve čtvrtek 20. června 2019 od 19,30 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 

 
 

Program: 1) zpráva o činnosti rady obce 
2) zpráva o hospodaření do 31. 5. 2019 
3) schválení závěrečného účtu obce Chuchelna za rok       

2018 
4) schválení účetní závěrky obce Chuchelna za rok 2018   

   5) schválení veřejnoprávní smlouvy s SDH Chuchelna 
6) schválení veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol 

Chuchelna 
7) rozpočtové opatření č. 1/2019 

   8) zprávy výborů – finančního a kontrolního 
   9) zpráva komise pro kulturu a sport 

10) různé 
11) diskuse 
12) usnesení, závěr 
 

 
Občerstvení zajištěno 
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany 
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Těšíme se na léto 

 

 Dítě školou povinné v tomto období již sní o tom, co bude dělat  
o prázdninách. Mohli by o tom vyprávět snad všichni učitelé. Ale i oni se 
již těší na zasloužený odpočinek po deseti měsících výchovné  
a vzdělávací práce. Ale ještě trochu práce před námi přece jen je, a pak 
zbývá probrané učivo trošičku zasunout do hlavy, aby to v září přece jen 
nedalo moc namáhání si na některé věci vzpomenout. 
 Docházku ve školním roce 2018/2019 ukončíme rozdáním 
vysvědčení 28. června, no a teprve pak začne to vysněné období školních 
prázdnin. Těší mě, že se po prázdninách vždy najde i pár jedinců, kteří 
řeknou, že se už do školy těšili a nemohli se dočkat. To mi dělá opravdu 
radost. Ne snad, že bych tu školu tolik miloval, ale za ty roky, které jsem 
v ní strávil buď jako žák (začal jsem chodit do školy ve Smrčí) nebo 
později jako učitel, mi tak nějak přirostla k srdci. A těch dětí, co se v těch 
školních lavicích vystřídalo… 
      Musím se zastavit u jedné věci. Tou je počet žáků naší školy. 
V uplynulých letech různě kolísal, až se nám v loňském září zastavil na 
čísle 36 žáků 1. – 4. ročníku. Není to moc, zvláště když je zatím škola ze 
státního rozpočtu dotována podle normativů na žáka. A pak je jasné, že 
když jsme v loňském září zaznamenali úbytek sedmi žáků, byl to pro nás 
pro všechny znatelný úbytek financí, od kterého se odvíjel rozpočet roku 
letošního. Snad bude nové financování školství od roku 2020 pro naši 
školu příznivější, a já budu moci svým zaměstnancům nabídnout lepší 
finanční ohodnocení, tak jak je neustále sdělovacími prostředky lidem 
předkládáno, jak porostou ve školství všem platy. 
      V současné době má škola 34 žáků. Je to dáno tím, že jeden žák 
v průběhu roku přešel na doporučení školského poradenského zařízení 
na tzv. domácí vzdělávání a jedna žákyně na doporučení změnila školu. 
Domácí vzdělávání zmiňovanému žákovi doporučila i Česká školní 
inspekce, jejíž návštěva na škole proběhla začátkem listopadu loňského 
roku. Musíme se pochlubit, že celá naše škola byla v závěrečné zprávě 
hodnocena kladně. A ještě musím dodat, že žáci čtvrtého ročníku  
v celorepublikovém testování znalostí z anglického jazyka dopadli velmi 
dobře. 
 Zápisu nových žáků do prvního ročníku ve školním roce 2019/2020, 
který proběhl 16. dubna,se zúčastnilo celkem 13 žáků. Na základě 
doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře byl třem 
žákům udělen roční odklad zahájení povinné školní docházky. Takže by 
v září do školních lavic mělo usednout 10 nových prvňáčků. Z tohoto 
počtu je 7 místních a 3 přespolní. V současné době je k trvalému pobytu 
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na území naší obce přihlášeno 20 dětí, potencionálních žáků prvního 
ročníku. Všichni byli obesláni, někteří rodiče pozvánce k zápisu 
nevěnovali pozornost, někteří nám nahlásili, že nepřijdou. Jim děkujeme. 
Některé děti zahájí školní docházku na jiných školách, což je dáno 
nejčastěji tím, že jejich sourozenci již navštěvují jinou školu, případně 
rodiče dojíždějí za prací a berou s sebou i své dítě. 
 Zápis do mateřské školy proběhl po dni otevřených dveří 2. května. 
Mateřská škola naštěstí zatím nedostatkem dětí netrpí. Ba naopak, 
někdy, tak jako letos, se stane, že z kapacitních důvodů nemůžeme 
všechny žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uspokojit. Přednost 
ze zákona dostávají předškoláci, pro něž je rok před nástupem do školy 
povinný a děti starší tří let. Podmínkou je i trvalý pobyt dítěte, případně 
sourozenec ve škole. Kapacita mateřské školy je pevně dána a ze 
stavebně hygienického hlediska ji v žádném případě nelze překročit.  
A tak nezbývá jiná možnost, než zaplnit ta místa, která zbudou po 
odcházejících prvňáčcích. Letos jsme tak mohli do mateřské školy 
přijmout pro školní rok 2019/2020 jen 10 dětí a rodičům čtyř dětí bylo 
předáno rozhodnutí o nepřijetí jejich dítěte. Byly to vesměs věkové 
důvody a trvalý pobyt dítěte. Je nám to líto, ale kapacitu mateřské školy 
35 dětí nelze překročit. 
     Před několika lety se naše škola zapojila do sportovního trojboje, 
který každoročně vyhlašuje Středisko volného času Žlutá ponorka 
z Turnova. Těší nás úspěchy našich žáků, kterých dosahují v okrskových 
ale někdy i okresních kolech. Letos do okresního kola, z okrskového, 
které se konalo 21. května v Semilech, postupují dvě žákyně: Leona 
Pospíšilová z 2. místa a Vendula Vítková ze 4. místa. Gratulujeme jim  
a přejeme hodně úspěchů v okresním kole. Z tohoto vyplývá, že naši žáci 
v konkurenci škol Semilska nezapadnou.  
     A co nás do konce školního roku ještě čeká? No především školní 
výlet, na který se již tradičně žáci těší. Pro letošní rok jsme vybrali 
zábavný program pod hradem Pecka. Dětem bude představeno tradiční 
rytířské klání a samotný život lidí té doby. Samozřejmě si prohlédneme  
i hrad a navštívíme klenotnici v muzeu v Nové Pace. Z dalších akcí to 
bude školní sportovní den, a také tradiční výlet vlakem „někam do 
Českého ráje“. A pak už přijde to zmiňované vysvědčení  
a PRÁZDNINY…… 
       

Mgr. Radmil Stínil, ředitel ZŠ a MŠ 
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JARNÍ SOKOLÍ LET 
 
 
 I přes to, že už je léto za dveřmi, zveme vás na 
takové malé jarní prolétnutí uplynulými měsíci. 
  
A zalétneme až na konec zimy. Ta se letos opravdu povedla – bylo hodně sněhu, 
mrazivé teploty, hromada návštěvníků… a tedy kvanta práce. Zmiňujeme se o té 
spoustě práce pokaždé, a pro mnohé z vás už je to tak trochu ohraná písnička. 
Ale pro nás provoz vleku znamená hodiny a hodiny strávené mimo domov, 
věnované ostatním lidem ve snaze udělat jim radost. Výsledkem našeho úsilí je 
hlavně vděk návštěvníků, kteří se k nám opakovaně vracejí (to je ta nejlepší 
vizitka). Jen díky nim můžeme neustále zvelebovat celý areál, například po této 
zimě jsme mohli zrealizovat nezbytný nákup novější rolby, což byla na poměry 
malého kozákovského vleku dost vysoká investice, a čekají nás i další výdaje. 
To jsou samozřejmě dobré zprávy, protože to znamená, že máme chuť  
a sílu pokračovat v provozování vleku i do dalších sezón. 
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Závěr lyžařské sezóny patří tradičně Karnevalu na lyžích, a ani letos tomu 
nebylo jinak. Rosničky na ten den předpovídaly silný vítr a déšť, a jako na 
potvoru jim to zrovna vyšlo. Deště sice nebylo mnoho, ale o to silněji foukalo.  
I přesto se na svah vydalo bezmála sedm desítek masek všech barev a velikostí! 
Lyžovalo se jako vždy zdarma a smích zněl ze všech koutů. Postupně se všichni 
přesunuli dovnitř do kiosku k teplu kamen a svařáku, a zábava pokračovala do 
pozdních hodin. Konec slavili nejenom hosté, ale i velká část sloužících 
brigádníků, a také lektoři z Lyžařské školy Kozákov, která u nás prožila první  
(a velmi úspěšnou) sezónu. Děkujeme všem a příští zimu na viděnou! 
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 Loňský rok jsme zhodnotili koncem března na Výroční schůzi. 
Připomněli jsme si proběhlé akce a seznámili se s plánovanými akcemi pro tento 
rok. Také jsme zvolili nové vedení Sokola – dosavadní starosta Honza Plíva 
předal po neskutečných šestnácti letech žezlo nově zvolenému starostovi 
Martinu Pitlovi, na pozici místostarosty byl zvolen Michal Prousek. Kulturní 
vložku večera zařídily holky Martinky se svým tanečním vystoupením, a pak už 
jsme se všichni odměnili vynikajícím gulášem a zákusky. A musíme 
připomenout tu pohodu při vaření ve zrekonstruované kuchyni – to je taková 
radost! 
 O sváteční neděli pořádala obec Chuchelna Velikonoční koncert v kapli. 
Letos se o příjemný komorní zážitek postarala jedna úžasná hudební rodina – 
manželé a jejich dvě děti ve věku 10 a 13 let svými smyčci rozehráli dvoje 
housle a dvě violoncella v tónech známých i méně známých skladeb. Byl to 
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. 
 V sobotu 4. května se konal tradiční Májový pochod z Chuchelny do 
Dolánek. Počasí nebylo úplně letní, dokonce jsme měli obavy z deště, ale 
nakonec jsme až na Zrcadlovou Kozu dorazili suchou nohou a v dobré náladě. 
V tu dobu už jsme měli za sebou pokořený vrchol Kozákova, poté sestup do 
Vesce s následným výstupem na Rotštejn (kde jsme se občerstvili opečenými 
buřty a děti také dobrotami z nalezeného pokladu), a také nádherný průchod 
Klokočskými skálami. Na Zrcadlové Koze 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! 
 A jelikož se blíží Chuchelská pouť (v sobotu 8.června), tak se opět 
pravidelně scházíme kvůli přípravám – vlastnoručně vyrábíme papírové růže, 
kterých je potřeba nejméně tisíc kusů. Těšíme se na vás nejenom ve střelnici, ale 
i u rybníčku, v mašince a ve stáncích s občerstvením. 
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A to nejlepší nakonec… 
 
 Je nám milou povinností sdělit vám, že při letošním předávání Cen české 
filmové a televizní akademie Český lev byla za mimořádný přínos české 
kinematografii oceněna paní režisérka Věra Plívová-Šimková. Připomeňme její 
filmy jako např. Tony, tobě přeskočilo, Lišáci, Myšáci a Šibeničák, Přijela 
k nám pouť, Páni kluci, Krakonoš a lyžníci či Artuš, Merlin a Prchlíci a mnoho 
dalších dětských filmů. Během své režisérské praxe objevila řadu dětských 
hvězd, ze kterých se později stali uznávaní herci a herečky. A některých rolí se 
zhostili i místní, kteří na natáčení určitě rádi vzpomínají. Paní režisérce 
gratulujeme! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: ČFTA - Lenka Hatašová Photography 
 
Přejeme vám všem krásné léto plné zážitků. 
 

Za Sokol sepsaly Magdalena Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová  


