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Z ČINNOSTI RADY OBCE
Nejprve bych vás ráda informovala o rozjetých projektech v obci a jejich
aktuálním stavu:
 Rekonstrukce silnice III/2923 – stavební práce provádí společnost
STRABAG. Uzavírka této komunikace je naplánována na období od
15. 8. 2019 do 8. 11. 2019, kdy bude umožněn vjezd dopravní obsluze
a rezidentům. Při pokládce konečné vrstvy – asfaltování je naplánována
úplná uzavírka trvající maximálně 1 týden. O přesném termínu budete
včas informováni.
 Čistírna odpadních vod u školy a obecního bytového domu – dodavatel
byl vybrán – UNICA, s. r. o. Stavba čistírny u školy byla započata
v polovině července s tím, že by měla být dokončena do konce prázdnin.
Čistírna u obecního bytového domu bude zahájena hned po dokončení
a zprovoznění nové ČOV, protože díky ní bude zachován plný provoz
v obecním bytovém domě i během stavby.
 Hřbitov – poptané stanovisko hydrogeologa a posouzení stability terénu
je vyhotovené. Nyní je v plánu studie proveditelnosti a příprava
vizualizace možných řešení. Návrhy možných řešení bychom rádi
přednesli na jednání zastupitelstva. Je uvažováno prozatím o třech
variantách: zdi z bílých lícových cihel, o živém plotu a o kombinaci živého
plotu se sloupky z bílých cihel.
 Komunikace – oprava cesty „u Matičky“ je u konce, zbývá dořešit příčné
odvodnění. Cenovou nabídku na opravu a položení asfaltu na cestu od
pneuservisu k „traktorce“ jsme již obdrželi, zbývá tedy dojednat
požadavky s dotčenými vlastníky okolních nemovitostí a hlavně se
společností možný termín realizace. Poptali jsme se také možnosti oprav
prasklin ve vozovce ze Sídliště na Slap.
 Vodovody a kanalizace:
- „vodovod Sídliště – I. etapa“ – od hřiště ke koupališti (4 přípojky) –
stavbu spojíme s další jinou etapou, a to z důvodu finančních úspor
- „vodovod Sídliště – II. etapa" – zokruhování Sídliště, vymístění ze
soukromých zahrad; tuto akci pravděpodobně rozdělíme na dvě etapy.
Nejprve by se začalo na horní části Sídliště, poté přijde na řadu dolní část
Sídliště. Možný počátek realizace je příští rok.
Veškerá výstavba kanalizace a vodovodu stále vázne na povolení
vyústění, o kterém jsem Vás již informovala, a které je pozastaveno od
r. 2015. Vznesená podmínka od Povodí Labe na kamerové zkontrolování
stavu již postavené kanalizace v oblasti u Housů byla splněna a bohužel
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pro nás, objevila závažné trhliny a v některých místech i rozpojení.
Vyřešení této nepříznivé situace hledáme s projektanty p. Koldovským
(projektuje pro naši obec spoustu akcí) i s p. Vávrou (projektant této
konkrétní akce). Do tohoto vyústění by mělo být napojeno
odkanalizování oblasti výstavby u „Tří stodol“.
 Veřejné osvětlení – v době, kdy píšu tento článek, se blíží tato akce do
samotného finále – tzn. osazení chybějících tří lamp a vyúčtování dotace.
Poté se vrhneme na doregulování svítivosti, protože některé úseky jsou
osvíceny enormně.
 V obecním bytě stále probíhají opravy a to v součinnosti s novým
budoucím nájemníkem.
 Chodník Chuchelna - Semily – zpracovává se projektová dokumentace.
Téměř denně řešíme problémy s kabelovou televizí a servisní opravy se
společností Katro Servis s.r.o. V minulosti nefungující programy – Animal
Planet, TLC, Discovery Showcase by již zase měly fungovat. Naštěstí jsme našli
jiné řešení než dokupovat nový vstupní díl do vysílacího zařízení. Jsou poptány
i jiné společnosti na servis kabelové televize, ale jejich nabídka nám ještě
nebyla dosud předložena.
Jistě jste si stačili všimnout, že nám v obci přibyly nové kontejnery na sběr
jedlého oleje. Svoz a likvidaci jedlého oleje má v naší obci na starost společnost
ČernohlávekOil, která nabízela ty nejlepší podmínky z oslovených firem.
Kontejnery máme tři – u samoobsluhy, na Bahýnkách a na Bačově. Do
kontejnerů se olej NEVYLÉVÁ, ALE VHAZUJE V UZAVŘENÝCH PET LAHVÍCH!!!
Povinnost třídit jedlé oleje a tuky nám vyvstává ze zákona od 1. 1. 2020, jsme
tedy na novou situaci připraveni s předstihem.
Ve spolupráci s paní Pekařovou poptáváme nové herní prvky – sestavy do
školkovské zahrady. Do MŠ odsouhlasila rada obce nákup nových lehátek.
Závěrem bychom vás na následujících stránkách rádi seznámili s návrhem znaku
obce a tento návrh projednali na nejbližším jednání zastupitelstva.
Jménem rady obce Chuchelna vám přeji příjemné babí léto.
Bc. Eva Peštová, starostka obce
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BUDE MÍT CHUCHELNA OBECNÍ SYMBOLY?

Po dlouhých devatenácti letech se znovu a poněkolikáté dostává do
popředí zájmu vedení obce otázka chybějících obecních symbolů,
znaku a praporu. Zatímco se okolní obce těmito důležitými grafickými
znameními pyšní na příjezdových panelech a vlajícím praporu na sídle
obecního úřadu, naše obec tyto charakteristické symboly postrádá.
První návrhy byly předloženy starostovi již v roce 2000 a vycházely ze
zobrazení dominantního motivu zdejší krajiny vrchu Kozákova a tří
červených kroužků (tři části obce), znázorňujících plody jeřabin (často
se zde vyskytujících), nebo též skleněných korálů, jejichž navlékáním se
živila v minulosti řada zdejších rodin.
Návrhy i jejich varianty byly znovu předloženy novému představenstvu
obce v roce 2012 a jejich projednání skončilo bez rozhodnutí. Po
zdlouhavém předkládání zcela nové podoby znaku a praporu v roce
2018 bylo rozhodnutí o jejich schválení znovu odloženo
nekvalifikovaných

připomínkách

rady.

K poslednímu

oživení

- po
této

záležitosti dochází v letošním roce s novým vedením obce.
Návrh znaku - zobrazuje zelený a bílý Kozákov (dominantní symbol naší
obce v létě i v zimě) a jedno ze vzácných úkazů našeho území –
sloupcovitá odlučnost čedičových sloupců uspořádaných do vějíře.
V modrém štítu snížené zelené břevno a zvýšené stříbrné návrší. Do
břevna je vetknut vějíř stříbrných a černých čedičových sloupů jako
zobrazení sloupcovité odlučnosti čediče v místních lomech, které je
jedním z nejvzácnějších a nejcharakterističtějších přírodních úkazů na
našem území.
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Návrh praporu – se odvíjí od navrženého znaku:
List tvoří čtyři vodorovné pruhy – modrý (hraniční řeka katastru Jizera),
zelený a bílý (Kozákov pro letní turistiku i pro zimní sporty), a opět modrý
(obloha). V žerďové části se opakuje vějíř bílých a černých čedičových
sloupů. Poměr stran praporu je 2:3.

Autorem návrhů je náš občan Jaroslav Barták, autor mnoha obecních
znaků a praporů okolních obcí. Znak obce by měl zobrazovat
dominantu obce a případnou výjimečnost, charakteristiku. Měl by být
jednoduchý, lehce zapamatovatelný a nezaměnitelný. Znak obce musí
být schválen Podvýborem pro heraldiku (nauka o znacích) a vexilologii
(nauka o vlajkách) a musí být vypracován dle heraldických zásad pro
tvorbu nových obecních symbolů.
Návrh obecního znaku a praporu musí být schválen zastupitelstvem
obce, a proto bude předmětem jednání na nejbližším veřejném
zasedání zastupitelstva obce.
Eva Peštová, Jaroslav Barták
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila
životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 660,46 kg starých spotřebičů
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již po několik let vyplácí. Naše obec obdržela
certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace
elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrická energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která
s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.
Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 660,46 kg elektra.
Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 16,02 MWh
elektřiny, 1137,83 litrů ropy, 61,16 m3 vody a 0,30 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,95 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 12,68 tun.
Výsledek
studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na
4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám
do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti,
kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.
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Veřejné zasedání
zastupitelstva obce Chuchelna
se uskuteční ve čtvrtek 19. září 2019 od 19,30 hodin
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna

Program: 1) zpráva o činnosti rady obce
2) zpráva o hospodaření do 31. 8. 2019
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

rozpočtové opatření č. 2/2019
zprávy výborů – finančního a kontrolního
zpráva komise sociální
obecní symboly
různé
diskuse
usnesení, závěr

Občerstvení zajištěno
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany
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A je tu opět škola!
Prázdniny pomalu končí a nám nezbývá nic jiného než se připravit na nový
školní rok. Ten nastávající se nebude od toho předešlého téměř nijak odlišovat. Jen
ten začátek bude trošku netypický. Nastupujeme až ve středu 4. září. Děti mateřské
školy poslední týden prázdnin budou muset strávit v náhradních prostorách tzv.
kostky (přístavby obchodu u hřiště), a ani školní kuchyně v závěru prázdnin nebude
vyvařovat. Je to dáno tím, že u školy se buduje nová čistička odpadních vod, která
nahradí starý a nevyhovující původní septik. My, pracovníci školy a žáci to
nepoznáme, ale sousedé bydlící v blízkosti školy si oddechnou. O rybách v potoce, pro
které byl v suchém období výtok ze septiku téměř jediným zdrojem vody, ani
nemluvím.
Teď o prázdninách nám práce na čističce trochu komplikovaly život. Do
odpadního potrubí ve škole se nesmělo nic vypouštět, a tak byl člověk rád, že
špinavou vodu po úklidu bylo možné vylít třeba na zahradu. Výstavba nové čističky
bude přínosem pro zlepšení životního prostředí. To školní prostředí jsme si my,
učitelé, také vylepšili. Ve sborovně jsme nechali položit nové lino a již nevyhovující
a stářím rozvrzané skříně pro učebnice a jiné pomůcky jsme vyměnili za celou novou
skříňovou sestavu. Přibyly i nové psací stoly. Nové skříně vylepšily i nevzhledný kout
na chodbě u chlapeckých záchodků. Nově byla vymalována celá školní jídelna
a ušpiněná výmalba chodeb a tříd byla také opravena.
Malování ve škole - vzpomněl jsem si také na jedno výročí, které bylo
uveřejněno v minulém Chucheláčku. Byly to 75. narozeniny pana Františka Menšíka.
Ten pro školu v minulých obdobích také hodně vykonal. Ještě v dobách před rokem
1989 ve škole pravidelně maloval a pomáhal manželce Janě s úklidem budovy.
V dobách po revoluci se pak o výmalbu prostor staral dále, a poté měl jako důchodce
na starosti i obsluhu plynových kotlů a drobnou údržbu. Tak Františku, dodatečně
k tomu Tvému výročí hlavně pevné zdraví do dalších let a trochu té pohody a klidu.
Když jsem se minule zmiňoval o tom, že pojedeme na školní výlet na hrad
Pecka, vůbec jsem netušil, že když budu psát nyní článek, uslyším v rádiu také zmínku
o Pecce. Není to sice přímo o hradu, ale o jeho okolí. Rád totiž chodím na houby. Ale
u nás díky suchu nerostou. A moderátor v rádiu vzpomněl, že před pár dny byl na
výletě na Pecce a na náměstí potkal člověka s plným košíkem hub. Obdivoval houby
a dotyčný mu řekl, že za ním jde manželka s dcerou a obě mají také plné košíky. No
má to někdo štěstí.
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Nám se na hradě ale také líbilo. Byl připravený hezký program: pohádka Princ Bajaja,
ukázky řemesel, dobývání hradů (jen makety), střelba z kuše, vyprávění
o starých časech. Celkově byl program povedený, ale k osobě moderátora a hlavního
organizátora mám připomínku. Jeho samolibost a ukázka nadřazenosti přímo
prostupovala veškerou jeho činnost. Jeho vystupování bylo založeno na tom, že říkal
samé legrační věci a očekával od dětí jako reakci salvy smíchu. Myslím, že tím
samotnou pohádku s ostatními účinkujícími dost degradoval do úrovně tzv. Hry
jednoho herce. Po skončení programu si žáci zakoupili občerstvení a následovala
prohlídka hradního sklepení, např. i s ukázkou středověké mučírny. Venkovní prostory
hradu si žáci prohlédli a prolezli důkladně. Při zpáteční cestě nám pan řidič zastavil na
náměstí v Pecce, kde si většina žáků zakoupila skvělou, i když trošku dražší domácí
zmrzlinu vyráběnou v místní cukrárně. Po okružní jízdě okolím a cestou přes Hořice
jsme se vrátili plni krásných dojmů domů.
Ale trochu předbíhám. Původně jsme nejprve vyrazili do muzea v Nové Pace.
Místní „Klenotnice“ zanechala v žácích silný zážitek. Tolik krásných a zvláštních
„šutrů“, jak někteří konstatovali, zatím nikdo z nich neviděl. A všechny pocházejí
z oblasti Českého ráje, Novopacka a okolí. Mobily vrněly a zaznamenávaly výjimečné
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kousky místní sbírky křišťálů, achátů, chalcedonů, záhněd, citrínů, jaspisů, ametystů
a dalších drahých kamenů. Zdařilá expozice a jednoduchý a věku dětí velmi
přizpůsobený projev průvodce přiblížily dětem pravěkou historii a vznik těchto
„klenotů“.

Jak jsem v minulém vydání zmiňoval, ubyli nám ve škole žáci. Nový školní rok
2019/2020 tedy zahájíme s 34 žáky 1. - 4. ročníku. Prvňáčků bude 10, druháků 6,
třeťáků 8 a čtvrťáků 10. Do roku 2004 byl na škole i 5. ročník. V roce 1997 se dokonce
musela zvyšovat kapacita školy na 66 žáků. Tolik jich sem chodilo! Díky rozšíření
mateřské školy by ale v současnosti tato kapacita již stavebně hygienickým
požadavkům neodpovídala. Mateřská škola má svou kapacitu 35 dětí plně obsazenou.
Co si přát? Aby ten nový školní rok 2019/2020 byl pro všechny žáky příznivým
rokem, aby v učení dosahovali co nejlepších výsledků, aby byli zdraví, aby měli hodně
štěstí a byli spokojení, a aby dělali sobě a rodičům jen samou radost. No a nám přát
kromě zdraví a štěstí také dostatek hodných a šikovných žáků. Bez těch žáků se škola
neobejde.
Mgr. Radmil Stínil, ředitel ZŠ a MŠ Chuchelna
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA V ČERVNU, ČERVENCI A SRPNU 2019:

88 let

Věnceslava Babková

86 let

Zdenka Bažantová

85 let

Věra Zdrůbková
Jiří Skrbek

84 let

Jaroslav Picek
Zdeňka Bobková

83 let

Irena Koublová

82 let

Miloslav Bažant

81 let

Lubomír Kořínek

75 let

Miroslava Nosková

70 let

Václav Housa
Zuzana Pitlová

65 let

60 let

František Kroupa

55 let

Milan Lichtenberg

Marie Horáčková

Jana Buchtová

Vladimír Dlatla

Iva Fejfarová

Stanislava Strnadová

Helena Bažantová

Lidmila Kudrnáčová

Vladimír Hošek

Ivana Heřmanová

Jiří Kořínek

Václav Kouble

50 let

Robert Kahuda

Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí!
*******************************************************************
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NARODILI SE:

Marek Seeman
Ondřej Jančík
Novorozeňátkům přejeme
dobrý start do života!
*******************************************************************

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:
Ing. Renata Čakrdová a Jiří Pokorný
Lenka Buchtová a Radek Najman
Adéla Coufalová a Tomáš Jech
Přejeme jim dlouhý a spokojený společný život

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

OPUSTILI NÁS:
Lidmila Koucká
Marie Ronová
Pozůstalým rodinám vyjadřujeme soustrast.
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Kulturní komise
Vážení čtenáři, dovolte mi v krátkosti zrekapitulovat práci a činnost kulturní komise
za uplynulé tři měsíce. Scházíme se pravidelně první týden v měsíci a první část schůzky
věnujeme zpětné vazbě a rozboru posledních uskutečněných akcí. V druhé části se
věnujeme přípravě akcí budoucích.
Od minulého čísla Chucheláčku jsme uskutečnili čtyři akce. Tři zcela v naší režii a na
té čtvrté a největší, chuchelské pouti, jsme se spolupodíleli zajištěním kulturního programu.
První akcí byl Dětský den. Zde jsme se rozhodli pozměnit stávající formát konání jen
v areálu koupaliště a celou akci jsme předělali do formy Pohádkové cesty. Krásná krajina
kolem nás k tomu přímo vybízí. Přesto, že nás počasí tentokrát řádně vytrestalo a prudký
déšť nás vyhnal ze všech stanovišť a poničil kostýmy a kulisy, tak ohlas od účastníků byl
nebývale pozitivní a pochvalný. Že to byla akce povedená, jste měli možnost zhlédnout na
obálce minulého čísla díky krásným fotkám Šárky Bažantové. Velké díky patří všem
28 dobrovolníkům, kteří se kromě komise na akci podíleli. Jako velmi dobrá se ukázala
i spolupráce při této akci s novými nájemci koupaliště. I jim patří náš dík za poskytnutí
zázemí a celkovou ochotu.
Dalšími akcemi byly dvě přednášky. První cestovatelskou pod názvem Toulky letní
Arménií a zimní Gruzií nám přednesl Mgr. Tomáš Jech. Velmi zajímavé a poutavé vyprávění
mělo však jen poměrně málo posluchačů. Zde vina padá na hlavu nás a naši nezkušenost.
Nyní už víme, že jakmile slunce protáhne den a začnou zahrádky, sena
a kola, je na jakékoliv přednášky už pozdě. Jejich pravý čas je v podzimních a zimních
měsících.
Ze stejného důvodu se nám nepovedlo naplnit cíl další přednášky Šmejdi, zaměřené
především na prevenci před zneužívání důvěřivosti starších občanů. O to větší škoda, že
zástupce Policie ČR, komárovský rodák Lukáš Prskavec, měl přednášku velmi dobře
připravenou a jím uváděné příklady nekalých praktik na seniorech byly z praxe a přímo
z našeho okolí. Bylo by škoda, aby tyto informace neslyšeli ti, kterým jsou určeny, a tak akci
pravděpodobně v zimě zopakujeme.
O chuchelské pouti se jistě dočtete v příspěvcích našich spolků, které na jejím
pořádání mají lví podíl. My jsme měli jako komise na starost kulturní program odehrávající
se na jevišti, ozvučení, osvětlení a večerní zábavu. Ač se to nezdá, na zajištění
vystupujících umělců je půl rok od voleb poměrně krátká doba a všichni mají už plné
kalendáře. A tak sestavování programu bylo poněkud adrenalinovou záležitostí, ale
domníváme se, že s dobrým výsledkem. Posouzení necháme na vás. Každopádně už teď
domlouváme umělce na rok příští.
K pouti ještě jednu malou vsuvku. Obnovená tradice poutí přinesla do vsi největší
kulturní akci roku. Ale nejsou to už poutě v té podobě, jakou jsme mnozí zažili ve svém
dětství. Jsou to poutě nové, v moderním hávu. Jsou zajišťovány spolky, atrakce jsou
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převážně zdarma nebo jen za symbolický peníz, na podiu běží program
a večer se koná venkovní zábava. A to vše v sobotu. V neděli už atrakce nejsou, spolky
sklízejí své stánky a areálem se koulejí kelímky po večerní zábavě. A do této atmosféry
chodili Svobodní a Ženatí hrát své tradiční utkání. Bez diváků a jen s pocitem nějakého
přílepku k akci, která už dávno skončila.
Proto jsme považovali za rozumné, se tentokrát zaběhlému vzepřít a na přání
samotných hráčů posunout termín fotbalu z neděle na sobotu. Nezvyklé, nové, ale snad se
osvědčí (či už osvědčilo – divácká kulisa byla nesrovnatelná). Změna je jen v termínu, ne
v tradici, neboť něco tak ojedinělého a tolik let probíhajícího, jako je tento zápas, je nutno
udržovat jak rodinné stříbro.
Za kulturní komisi Vít Coufal

15

16

SOKOL LÉTEM SVĚTEM
Teda to to letí - léto se s námi pomalu loučí,
školákům již skončily zlaté časy a vše se zase
vrací do starých kolejí. I my jsme si přes léto
odpočinuli, abychom měli síly se zase rozjet
na plno. Nicméně i během letního relaxování
jsme stihli potěšit sebe i ostatní na pouti a pak
zorganizovat letní soustředění, tak se na to
pojďme kouknout trochu víc zblízka.

CHUCHELSKÁ POUŤ
Krásná společná obecně – spolková událost se konala v sobotu 8. června.
Přípravy nám zaberou vždycky spoustu času. Již několik týdnů před poutí
začínáme motáním růží do střelnice, dále sháníme „rybičky“ do rybníčku,
mrazíme led do koktejlů nebo oživujeme mašinku Agátu a pouštíme jí sílu do
žil, aby vydržela vozit děti po celé odpoledne poutí skrz na skrz. Těsně před
poutí se už pak nezastaví nikdo – ono připravit vše na chuchelsko-čínské
nudle, bramborové spirály či langoše zabere mnoho hodin, stejně tak
i příprava koktejl baru, kdy je potřeba nachystat všechny ty drobnosti, které
dělají koktejl tím správným koktejlem (připomeňme z nabídky např. mojito,
piňacoladu, cubalibre, aperolspritz…). Ale všechno klaplo, i počasí nám přálo,
takže jsme si mohli pouť užít se vším všudy až do ranních hodin.
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Pouť v této podobě, jak ji máme u nás
v Chuchelně, je výsledkem ohromné
práce
všech
spolků,
spousty
dobrovolníků a zástupců obce. Pouť
vzkřísil bývalý starosta Tomáš Šimek
již před devíti lety a klobouk dolů před
všemi, kdo se na ní podílejí. Díky pouti
se bavíme a veselíme s kamarády
z širokého okolí, ale také mezi sebou.
Ochutnáme dobroty, které připravily
ostatní spolky, a naopak. Pospolitost
se prolíná celou poutí a pokračuje
i druhý den, kdy se na place opět
všichni sejdeme, abychom uklidili.
Společné posezení u kávy a dezertu je
jen tou pomyslnou třešničkou na dortu.
Sejdeme se zase příští rok, který bude
jubilejní – těšíme se na vás!

SOKOLSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ 7. – 12. 7. 2019
…popíše Martina Musílková, hnací motor celé akce:
Myšlenka, že bychom mohli zorganizovat soustředění pro sokolské děti, v nás
vzplála loni v červnu, když jsme zakončovali cvičení spaním pod širákem na
lyžařském vleku na Kozákově. Od myšlenky k realizaci vede často složitá
cesta, ale když je chuť, tak jde všechno, zejména když je ochota pomoct nám
z mnoha stran. Začali jsme s úpravami na vleku - chlapi zřídili venkovní sprchy
s teplou vodou a upravili okolí tak, aby tam bylo možné postavit dětem stany.
Obec nám zařídila obědy ve škole a kuchařky se o nás vzorně staraly - velké
díky! Martin Ráž zařídil přednášku první pomoci.
Soustředění začalo v neděli 7. července – rodiče přivezli děti a pomohli
postavit stany. Přednesli jsme dětem harmonogram na celý týden a rozdělili
jsme služby na snídaně a večeře a také na úklid (o ten se starali hlavně kluci).
Celkem se sešlo 16 dětí – 10 holek a 6 kluků.
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Cílem soustředění byl pohyb a poznávání okolí Kozákova. Program byl natolik
náročný, že děti ani nestačily zlobit, a ani jim nechyběla wifi (mobil tedy
používaly pouze na focení). Jediný problém tak byl ten, že den měl málo hodin
a tudíž jsme nestihli všechno. Děti mohly spát ve stanech, pod širákem nebo
vevnitř.
Celé pod palcem to měly Martina Musílková a Sára Bažantová. Ale pomáhali
i další – např. Michal Prousek pomohl se sportovním odpolednem, Martin Pitl
se každý den stavoval a dle potřeby zásoboval tím, co chybělo. V úterý večer
jsme se sešli u táboráku i s rodiči a bylo to moc hezké - byli jsme jako jedna
velká rodina  Zde vám pro představu nastíníme program celého týdne:
PONDĚLÍ – přes Dola do Chuchelny, míčové hry na hřišti a po obědě
i v sokolovně, poté autobusem do Záhoří, přes Vzdychánek na Rotštejn a ze
Špice autobusem na Kozákov
ÚTERÝ – přes Koberovy a Suché Skály do Malé Skály, pak vlakem do Semil
a autobusem do Záhoří (zde si užíváme trampolínu u sokolovny). Večer
táborák s rodiči a stezka odvahy.
STŘEDA – sportovní odpoledne – hod na koš, kop na bránu, skok do dálky,
skok do dálky z místa,vybíjená, přehazovaná, florbal…
ČTVRTEK – dopoledne přednáška první pomoci i s praktickou ukázkou, kterou
zorganizoval Martin Ráž, odpoledne míčové hry v sokolovně, pak výlet ze
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Záhoří na Samotoč a do Lestkova na zmrzlinu a autobusem zpátky na
Kozákov. O večeři se postarali sami kluci – hora skvělých palačinek se setkala
s nadšením!
PÁTEK – hraní společenských her, piknik a zakončení tábora s úklidem
Soustředění se moc povedlo, děti nachodily desítky kilometrů, pokreslily
mnoho metrů silnice křídami, snědly všechny zásoby, ale hlavně se nasmály
na několik let dopředu  Děkujeme všem za pomoc a rádi bychom tuto akci
příští rok zopakovali.

CVIČENÍ
Po prázdninách se opět rozjede pravidelné cvičení v sokolovně. Budeme
rádi, když se k nám přidáte, cvičí ženy, dívky, muži, chlapci a malé děti.
Zkrátka každý si může vybrat.V následující tabulce můžete vidět přehled
cvičení i s kontakty na cvičitele. Samozřejmě nejsou vyloučené drobné změny,
proto v případě zájmu o cvičení raději předem zavolejte.
16:00-17:00
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

žákyně ml.
děti 3–6 let
žákyně st.

17:00-18:00

18:00-19:00

mladší žáci
starší žáci
muži M.Ráž&ost.
žákyně st.

žáci
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19:00-20:00
ženy
muži
ping-pong
ženy
muži

20:00-21:00
muži
ping-pong
muži

Kontakty a zaměření cvičení:
předškolní děti (všestrannost): Magdalena Ceé, tel.: 604 488 618; e-mail:
maggg@seznam.cz
žákyně mladší + starší (všestrannost): Martina Musílková, tel.: 604 303 876,
e-mail:martinamusilkova@seznam.cz a Sára Bažantová
ženy (posilování s vlastní vahou, balanční podložky, powerjóga, …): Adéla
Machačná, tel.: 728 022 342, e-mail: adelama@seznam.cz+ Magdalena Ceé
mladší žáci 1. - 4. třída + starší žáci 5. - 9. třída (všestrannost): Jan Picek,
tel.: 776 304 140, e-mail: Picek.Jan@seznam.cz
muži (úterý senior crossfit, pátek hry – fotbal + florbal): Jan Picek
muži M.Ráž& ostatní (od 17:30 posilování, všestrannost): Martin Ráž, tel.:
603 867 586, e-mail: m.raz@heiko.cz
ping-pong: Michal Ceé, tel. 604 344 913, email: majkl.cee@gmail.com
Ve volných časech a o víkendu probíhají v sokolovně i nepravidelná cvičení
(fotbal, florbal, volejbal,…), proto pokud máte zájem, sledujte v sokolovně
„pohyb“…
a nebojte se zeptat .

PLÁNOVANÉ AKCE
Spolkové posvícení – v sobotu 21.9. se na vás spolu s myslivci a hasiči
budeme těšit, přijďte se dobře najíst a posedět si u kávy a dobrých moučníků
Vejšlapník – na turistický víkend vyrazíme v říjnu, bližší informace budou včas
na vývěsce a kabelovce. Vezměte kamarády a vyražte s námi.
Oslavy 90.výročí postavení sokolovny a 30.výročí od sametové revoluce
– oslava proběhne cca v půlce listopadu, bližší informace budou upřesněny.
Ale již nyní přinášíme malou ochutnávku z historie Sokola včetně stavby
sokolovny z pera Šárky Bažantové:
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Devadesát let sokolovny a oslavy 30. výročí sametové revoluce
a střípky z kroniky chuchelského Sokola

„Tam svět se pohne, kam se síla napře! Věčný ruch, věčná nespokojenost!“

Dr. Miroslav Tyrš
V listopadu tohoto roku nás čekají hned dvě oslavy v jednom: jednak kulatiny
naší sokolovny, které bude již devadesát let, jednak vzpomenutí na třicet let
svobody v naší zemi. Sokolovna je již starou dámou, ovšem v novém kabátě
by jí tolik nikdo nehádal. Svoboda je o dvě třetiny mladší, plná síly
i zkušeností; může si směle a sebevědomě vykračovat vpřed.
Ustavující schůze prvního Českého tělocvičného spolku, později Sokola
pražského, se konala 16. února 1862. Ustavující schůze chuchelského (tehdy
kuchelského) Sokola se konala 26. května 1895. Chuchelský Sokol začínal
s 35 členy. Cvičilo se v Hlubučkově hospodě.
Co se týče historie vzniku sokolovny, základní kámen k ní byl položen
v červnu 1929. V listopadu téhož roku sokolovna, a to hlavně díky nadšení
a nasazení tehdejších členů Sokola, stála. Byla postavena podle
architektonického návrhu Františka Krásného (1865 – 1947), který vystudoval
architekturu ve Vídni u prof. Hasenauera a prof. Otto Wagnera. Tento
Západočech byl průkopníkem secese v českých zemích a hlavně dvorním
sokolským architektem. Projektoval více než sto sokoloven, přičemž se držel
zásady, že každá z nich má být v něčem jiná. Proto na našem území vidíme
spoustu sokoloven, které mají podobný ráz, ale přesto se jedna od druhé
v rozličných detailech liší. Chuchelská sokolovna je obzvlášť dobře vyvedená:
účelná, útulná a výzdobou uměřená.
Sokolovna měla původně stát v místech dnešního koupaliště, ale nakonec byl
za 17.000 korun zakoupen pozemek od hostinského Sůvy. Na samotnou
stavbu zbývalo 19.000 korun. Architekta přislíbila zaplatit rodina továrníka
Bažanta. Zbylé peníze si sokolové vypůjčili od místní kampeličky, které pak
částku spláceli tím, co utržili z pořádání divadel, zábav a plesů. Dluh byl
splacen až po válce. Během války byl Sokol r. 1941 jako spolek rozpuštěn
a za komunistů, v roce 1952, byl zrušen opět. Ale cvičilo se dál pod hlavičkou
sjednocené tělovýchovy, i když všichni věděli, že jsou sokolové, už jen proto,
že chuchelská organizace si udržela název Sokol. Pořádala se divadla
a zábavy tak, jako před válkou. Předválečnou a válečnou dobu a podobu
22

cvičení mládeže v sokolovně ještě pamatuje chuchelská rodačka Květuše
Dlatlová, žijící nyní v Semilech. Vzpomíná na sportovní hry mládeže, okrsková
cvičení i na to, jak děvčata ještě po pravidelném cvičení zpívala pod vedením
paní Marty Bažantové; hrávalo se loutkové divadlo a v zimě se sáňkovalo.
V roce 1965 sokolové započali se stavbou koupaliště. Anna Kocourková o tom
v kronice chuchelského Sokola píše takto: “Největším dílem, které učiní
z uplynulého roku 1965 jednou rok jubilejní, bylo položení základního kamene
a rozestavění koupaliště. Až se nám podaří toto dostavět, bude značně
obohacena nejen naše jednota, ale i obec a okolí, a našim potomkům se vedle
sokolovny stane drahým odkazem. Největší zásluhu o vybudování koupaliště
mají br. Jar. Bažant a br. Tomáš Šimek, jimž se jeho výstavba stala bez
nadsázky životním cílem.” Koupaliště bylo dokončeno v roce 1967.
V roce 1971 se začaly pořádat sáňkařské závody s názvem Kadlecova rokle
(podle prvního poválečného starosty Sokola v Chuchelně a nadšeného
ochotníka Bohuslava Kadlece).
O deset let později po dostavbě koupaliště, v roce 1976, přišla nová generace
sokolů s novými velkolepými plány. Tahouni Jiří Machačný a Josef Plíva
s mnoha dalšími dobrovolníky začali s budováním lyžařského vleku na
Kozákově. Vlek byl dokončen roku 1977. A zde malá vzpomínka tehdejšího
starosty Sokola Tomáše Šimka (rok 1980): „Nejmladší, kdo sjel kozákovskou
sjezdovku, je roční Adélka. Sice teprve v náručí Zdeny a Jirky, Zdenička říká
s úsměvem: ‚Ať si zvyká na rychlost!‘“
Mezitím sokolové pracovali i na poli kulturním. Jen za rok 1966 se mohli na
výroční schůzi pochlubit třinácti divadelními představeními sehraných na
sokolském jevišti, dvaceti čtyřmi odpoledními čaji a devíti večerními zábavami.
Díky profesionálním režijním schopnostem Věry Šimkové – Plívové chuchelští
ochotníci nacvičili v padesátých a šedesátých letech mnoho kvalitních
divadelních představení. Namátkou: Molièrův Zdravý nemocný, Skapinova
šibalství, Goldoniho Sluha dvou pánů, “ve kterém triumfoval jako
nezapomenutelný Truffaldino Jirka Šimek”, Divá Bára, Kubátové Jak přišla
basa do nebe, Zápolské Morálka paní Dulské, Čapkův Loupežník, Gogolova
Ženitba, Tylova Trvdohlavá žena, Preissové Gazdina roba, Casoneho Stromy
umírají vstoje či klasika - Naši furianti od Ladislava Stroupežnického.
V sedmdesátých letech měli již ochotníci tři režiséry: Ivanu a Jaroslava
Bartákovi, Petra Kylouška a Věru Šimkovou – Plívovou.
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Po sametové revoluci došlo hned v lednu roku 1990 k znovuobnovení Sokola.
Česká obec sokolská (ČOS) patří v České republice k nejpočetnějším
občanským sdružením. Chuchelská jednota byla zaregistrována na základě
rozhodnutí předsednictva ČOS dne 24. 8. 1991 a zařazena do Krkonošské
župy Pecháčkovy. V roce 1995 oslavila sté výročí svého vzniku, na jehož
počest nastudovali místní ochotníci pod režijním vedením Galiny Vrabcové
Sešívanou komedii od autorky Marcely Teichmannové.
Chuchelský Sokol patří k jednotám, které tradičně mají velký počet členů;
nikdy neustal ve své činnosti a hrdě navazuje na spolkovou práci svých
předků. Proto si tento rok v plné síle připomene 90. výročí vzniku sokolovny a
také 30. výročí politického převratu, který se v naší zemi udál.
Šárka Bažantová
Přejeme vám pohodové podzimní dny.
Za Sokol sestry Magdalena Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová

Fotografie z 85.výročí vzniku sokolovny 27. 9. 2014
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OHNISKO ŽHANÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA

Srpen 2019

Vážení a drazí čtenáři Chucheláčku, po drobné odmlce se opět vracím se
svým článkem v našem čtvrtletníku proto, abychom se společně ohlédli za jarní
sezónou naší hasičské mládeže, sběrem železného šrotu, naší nádhernou
Chuchelskou poutí, a pootevřeli dvířka a nahlédli do blízké budoucnosti.
Podíváme se společně na plánované aktivity v našem sboru, zejména pak
soustředění mladých hasičů, tradiční soutěž mladých hasičů a předpokládám, že
i uspořádání tradičního spolkového posvícení.
Letošní hasičská sezóna byla a stále je pro náš sbor po 6-7 letech něčím
prakticky novým. Čas bohužel nikdo nezastaví a s dětmi je to ještě horší (myslím
tím to, jak rychle rostou, nikoliv že by byly zlobivé ). Stálice a opory našich
družstev odrostly a tudíž bylo neudržitelné zůstat na pozicích, na kterých jsme
se nacházeli v předcházejících letech. Musíme tedy hovořit o jakési generační
obměně družstev. Letošní sezóna je tedy sezónou skládání jednotlivých týmů
a opakovaného učení se novým věcem a vychování těch mladších, aby z nich
jednou mohli být lídři našich týmů.

Zúčastnili jsme se celkem 5 jarních soutěží, 4 soutěže byly součástí
poháru OSH „O dráčka Soptíka“ a poté samozřejmě okresní kolo
celorepublikové hry Plamen. S ohledem na výsledky se bohužel nedá hovořit
o žádných velkých úspěších. Minulé roky jsou ty tam a musíme společně
zapracovat na tom, abychom se na bývalé pozice co nejdříve vrátili. Za zmínku
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stojí pouze dílčí úspěchy našich družstev, mezi které lze zahrnout např. 3. místo
mladšího družstva na soutěži v Kundraticích nebo 5. místo v celorepublikové
hře Plamen (okresní kolo). Toto je tedy pro nás sezona velkých změn
a trpělivosti při výchově nových mladých hasičských nadějí, ať už se jedná
o nové přírůstky do našich řad nebo zapracování mladších hasičů do družstev
starších.

Abychom si s dětmi spravili náladu po nepříliš vydařené jarní části
sezóny, uspořádali jsme společné opékání u nás v prostorách multifunkčního
hřiště na konci června. Děti nejprve vyrazily na stopovanou a následně trávily
čas na hasičském cvičišti a my mezitím připravovali vše potřebné na
„grilovačku“ (stany, sezení, gril, maso a další dobroty pro děti). Společně jsme si
s dětmi a radiči zaskotačili, dobře se najedli a v podvečerních hodinách se
rozešli domů.
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Abychom, my dospělí, nezůstali
pozadu, dali jsme dohromady „DREAM“
tým z nás vysloužilých hasičů, rozpomněli
se ve znalostech a pravidlech požárního
útoku a vyrazili na soutěž okrsku, která
byla pořádaná ve Škodějově. Soutěž jsme
zdárně dokončili a obsadili překrásné
8. místo. 
Toť asi vše z ohlédnutí za naší hasičskou sportovní jarní sezónou.
Na jaře jsme také společně s OÚ Chuchelna uspořádali sběr železného
šrotu. Železného šrotu se, po trochu hubenějších letech, letos vybralo poměrně
hodně, a tak jsme museli povolat záložní káru, abychom byli schopni veškeré
suroviny naložit a odvézt. Mnohokrát děkujeme všem přispívajícím
spoluobčanům za přípravu kovů ke komunikacím. Za rok jistě přijedeme znovu.
30. dubna jsme jako již tradičně zajišťovali bezpečnost organizovaného ohniště
na Veverce. V Chuchelně by to o filipojakubské noci nebyly ty správné
čarodějnice, kdyby nad Veverkou nezaplál pořádný oheň. 
Pro naší výjezdovou jednotku je pak tento rok opět velmi produktivní, co
se výjezdů naší jednotky týče. Za poslední dobu museli chlapci vyjíždět
k minimálně pěti zásahům. Většinou se jedná opět o uvízlé parašutisty
v korunách stromů. K zásahu vyrazilo naše zásahové družstvo vždy, pokud došlo
k jejich povolání z libereckého pultu!!!
TRADIČNÍ CHUCHELSKÁ POUŤ
Letošní opět mimořádně vydařená pouť se jako každoročně nesla
v duchu velké zábavy, jídla, pití a setkávání se sousedy, kamarády a známými
(i těmi přespolními). Letošní datum pořádání připadl na 8. 6. Hasičská cukrárna
se opět pyšnila čerstvými koláčky, nadýchanými muffinky, slaďoučkými
perníčky, preclíčky, zákusky a dalším sladkým a slaným pečivem. Sousedé se
mohli občerstvit ledovou či teplou kávou, žízeň uhasit vychlazeným pivíčkem
a případně okusit i nějaký pokrm z našich grilů. Na výběr bylo z grilované kýty,
špízů, hasičských „sejkor“, salátů, teplého pečeného bůčku či uzených klobás.
Doufáme, že se každý návštěvník přišel na to své. Dětem se malovala spousta
krásných ornamentů na obličeje a každé odcházelo spokojeně s motivem, které
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si vybralo. Bohatý program (včetně prestižního utkání SVOBODNÍ/ŽENATÍ)
zajistil vysokou návštěvnost. Vše jsme naštěstí zvládli, sousedé se pobavili a užili
si příjemnou zábavu. Pouť se nám opět vydařila. Děkujeme všem návštěvníkům
a zejména všem aktivním spoluobčanům, kteří se na uspořádání tohoto
nádherného kulturního svátku podíleli. 

V příštím článku Vás budeme informovat o průběhu hasičského
soustředění mladých hasičů, na který vyrážíme v neděli 25. 8. na chalupu
U Zvoničky do Rejdic, tedy v termínu, který je až po uzavření tohoto vydání
Chucheláčku (v příštím čísle Vám podáme naprosto vyčerpávající zprávu ze
soustředění). 15. září proběhne již tradičně 5. díl Soptíkova poháru u nás
v Chuchelně. Všichni jste srdečně zváni na tento překrásný hasičský zážitek!
Následně musíme dokončit letošní seriál Soptíkova poháru a na závěr se
vydáme na podzimní kolo hry Plamen. Společnými silami s ostatními spolky
opět jistě uspořádáme tradiční Spolkové posvícení.
Děkuji vám za váš čas a brzy na slyšenou/čtenou.
Za SDH Chuchelna bratr David Hošek

VLASTI ZDAR!!!
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Na slovíčko
Milí čtenáři našeho Chucheláčku,
po dlouhé odmlce se k Vám vrací oblíbené rozhovory s lidmi z naší obce.
Doufám, že i tentokrát Vám následující povídání přinese pěkné počtení.
Na stránky našeho obecního zpravodaje se vracím s povídáním, které je
načasováno k jednomu krásnému výročí. Nedávno jsem totiž zjistil, že jeden
z našich chuchelských spolků funguje již 22 let bez jediného přerušení a ještě
k tomu oslavil na začátku srpna přesně 1 100 setkání. Neuvěřitelné viďte?
Asi už všichni víme, o který spolek se jedná, ale pro ty, kteří nevědí – jedná se
o náš Senior klub.
Já si dnes budu povídat se zakladatelkou a bezesporu hlavou Senior klubu
paní Zdenou Bažantovou. Ještě jednou Vám přeji příjemné počtení.
 Paní Bažantová, Senior klub byl založen 4. dubna 1997, to je 22 let
existence – pomyslela jste si, v tom roce 1997, že budete takhle
dlouho fungovat?
Vůbec ne, my jsme totiž začínali s tím, že se budeme setkávat pouze jednou za
14 dní. Tedy jeden týden bude „babinec“ a druhý týden budou děvčata dělat
nějaké domácí práce. No, ale pak jsme zjistili, že je to moc dlouhá doba, tak
jsme se začali scházet každý týden, kromě voleb. To nám ten pátek vypadne,
takže se scházíme buď v hospodě, nebo jezdíme do cukrárny v Záhoří.
 Vy jste již od začátku byli „babinec“? Nebo mezi vás chodili i nějací
muži?
Ne ne, chodili mezi nás i muži. Myslím, asi čtyři nebo pět. Jediný, kdo chodil
pravidelně, byl pan Pelant, protože vozil svoji ženu. Pamatuju si, jak jsme s ním
hrávaly karty.
 Kolik vás tedy začínalo? A kolik vás je dnes?
Na začátku nás chodilo asi 22, ale skoro nikdy jsme nebyli všichni. Pravidelně se
nás scházelo tak 16 až 17. Dnes nás už chodí míň, než když jsme začínali.
Spousta z nás třeba ani chodit nemůže kvůli různým zdravotním problémům
atd. Stávajících aktivních členů máme osm.
 Neznám snad nikoho, kdo by nevěděl, že v pátek je na obecním
úřadě Senior klub. Mě by ovšem zajímalo, jak probíhá takové
setkání Senior klubu?
Když jsme začínali, měli jsme hodně přednášky. Často mezi nás chodil pan
doktor Holub, ale i další: paní Věra Šimková – Plívová, nebo Slávka Hubačíková.
Zkrátka jsme měli vždycky jednou za čtvrt roku nějakou přednášku. Dneska
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jsme od toho upustili, protože my si chodíme hlavně popovídat a zavzpomínat.
Jednu dobu jsme taky pletly. Jenže když se někdo moc zapovídal, uteklo mu oko
a byl průšvih. (smích)
Asi bych to shrnula tak, že Senior klub je přátelské posezení u dobré kávy
a něčeho sladkého.
 Přijít mezi Vás může kdokoli?
Ano, za každého nového člena jsme rády, protože je to takové i obohacení, když
mezi nás přijde někdo mladší a přinese mezi nás nové nápady.

Senior klub v roce 2010

 Co Vás vedlo před 22 lety k založení právě Senior klubu?
My jsme zjistili, že je potřeba se nějakým způsobem dát dohromady, setkávat
se. On sice obecní úřad pořádal pro nás seniory takovou sešlost před Vánoci,
ale my se chtěli scházet častěji, abychom si popovídali a zavzpomínali.
Kromě toho povídaní jsme taky zjistili, že potřebujeme trochu toho zdravého
ducha. Takže jsme navštívili pana doktora Holuba, který nám se svojí
manželkou Jarmilou vymyslel sestavu na cvičení a od roku 2000, každé pondělí
od 17 hodin cvičíme právě pod vedením jeho ženy. Je pravda, že z děvčat ze
Senior klubu už nechodí skoro nikdo, ale chodí tam mladší děvčata, která se
zase na to, aby chodila k nám do klubu cítí příliš mladá. (smích) Dokonce, to se
musím pochlubit, jsme se dostali s tím našim cvičením do Katalogu sociálních
služeb roku 2015 pro náš okres.
 Kolik Vás tedy cvičí?
Zapsaných nás je 15, ale samozřejmě opět skoro nikdy nejsme všechny.
 Scházíte se tedy…?
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Scházíme se každý pátek na obecním úřadě, kromě voleb. A časově záleží na
tom, jestli je zima nebo léto. V létě od 16 do 18 hodin a v zimě od 15 do 17
hodin.
 Pojďme se více podívat na ty přednášky. Kdo vám přednášel, nebo
na jaké téma?
Většinou nám přednášel pan doktor Holub, nebo nám někoho doporučil. Takže
u nás byla i paní doktorka Picková, nebo paní režisérka Plívová – Šimková.
Děvčata vždycky nejvíce bavily cestovatelské besedy s videem a fotografiemi.
To bylo hodně populární. Nesmím zapomenout na besedu s Jiřinou
Bohdalovou, ovšem to bylo pro celou vesnici na koupališti.
 Zorganizovali jste někdy, nějaký zájezd třeba do divadla?
V divadle jsme taky byly. To bylo ještě v začátcích se Svazem žen dohromady,
protože na nás to bylo moc nákladné vypravit vlastní autobus. Co si
vzpomínám, byly jsme v předvánoční Praze a pak v Karlínském divadle. Dále
jsme se vždycky připojovaly, když obec pořádala nějaký zájezd. Vím, že děvčata
měla nejvíce ráda zájezdy do Litoměřic na Zahradu Čech. Co se týče okolní
kultury, jezdíme na přehlídky dechovek do Semil a navštěvujeme společenské
akce v obci.
 Podporuje vás obec Chuchelna?
Ano ano, podporu od obecního úřadu máme. Scházíme se v jejich prostorách
a ještě nám přispívají finančně, hlavně když máme tzv. bubny (pozn.: „bubny“
název pro větší setkání před svátky – Vánoce a MDŽ). Na bubny si kupujeme
grilovaná kuřátka, abychom ty svátky pořádně oslavily. Jinak na normální
setkání si jezdíme do Záhoří do cukrárny pro zákusky. Ty si ale zajišťujeme sami,
ve vlastní režii.
Nově nám paní starostka slíbila, že pro některé naše členky zajistí na každý
pátek svoz, protože se už samy na obecní úřad nedostanou. Jako spolek jsme
spadaly a stále spadáme pod Komisi sociálně – zdravotní, jejíž členové nám také
pomáhají, právě třeba s tím svozem. Celkově nám obecní úřad vždycky vycházel
vstříc.
 Zajímaly jste se někdy o to, zda fungují podobné kluby i v jiných
městech, nebo obcích?
Zrovna nedávno jsem vzpomínala, jak náš „babinec“ navštívila delegace
z Chuchelné na Opavsku a jedna paní, co byla s nimi, nám říkala, že až bude
taky v důchodu, založí u nich podobný klub. Jestli ho, ale opravdu založila,
nevím. Oni sem pak přestali jezdit, což mě docela mrzí.
34

 Já bych se ještě vrátil k tomu vašemu výročí. Tisíc sto setkání si
zaslouží oslavu nebo ne?
Určitě to oslavíme, ale zatím se na obecním úřadě předělává kuchyňka, takže
počkáme, až to bude hotové a hned dáme něco dohromady. Pozveme paní
starostku i další hosty a uděláme si oslavu.
 O minulosti i přítomnosti jsme si již povídali, mě by ovšem zajímaly
vaše plány a přání do budoucna. Jestli tedy nějaké jsou?
(smích) Do budoucna si nemůžeme dávat velká předsevzetí, protože jsme rády,
když si v pátek řekneme na shledanou a všichni se zase příští týden ve zdraví
sejdeme. Jak nad tím ale přemýšlím, možná bychom se dostaly s těma 22 lety
existence i do té slavné Guinessovy knihy rekordů. (smích)
 Vaše slovo závěrem…
Nakonec bych samozřejmě ráda pozvala mezi nás kohokoli, kdo si bude chtít
popovídat a zavzpomínat na staré časy. Asi bych možná ještě ráda řekla, nebo
spíše vyzvala všechny, aby se více zapojovali do života a dění tady v obci.
Protože tu máme spoustu hezkých akcí a byla by škoda o ně přijít.
Neměla bych také zapomenout na poděkování. V prvé řadě panu doktoru
Holubovi za všechny krásné přednášky a jeho ženě Jarmilce, za její dlouholetou
práci při našem pondělním cvičení. Poděkovat bych chtěla taky Tomáši
Bažantovi, protože on se o nás vždycky stará a vozí nám občerstvení a nemohu
zapomenout na bývalého starostu Mirka Strnada, který nás vždycky v pátek,
když ještě fungoval rozhlas svolával. Na to nikdy nezapomeneme!
 A mně nezbývá než našemu chuchelskému Senior klubu a jeho
členkám popřát ještě další dlouhou řadu společných setkání.
Děkuji za rozhovor
Štěpán Strnad

Oslava 200. setkání Senior klubu 27. 4. 2001
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Setkání Senior klubu – podzim 2002
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