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Z ČINNOSTI RADY OBCE
Vážení občané, dovolte abych vás opět seznámila s uplynulou
činností rady obce.
Ještě ke konci minulého roku se rada obce sešla se zástupcem
společnosti Severočeských komunálních služeb, aby představil systém
v odpadovém hospodářství tzv. „door to door“ systém neboli hezky
česky „sběr odpadů od domu“. Jedná se o metodu, kdy jsou
k jednotlivým domům přistaveny i popelnice na plast a papír a svoz se
střídá – čtrnáctidenní svoz pro komoditu plast a směsný komunální
odpad, 1x měsíčně svoz papíru. Pro občany by to znamenalo více
pohodlí v třídění. S novou legislativou v oblasti životního prostředí
a avizované omezení skládkování komunálních odpadů, rostoucí ceny
za svoz a likvidaci komunálních odpadů, nás nutí hledat řešení, jak
komunální odpad snížit a zvýšit ten recyklovaný. Tento systém se jeví
jako možné opatření proti zvyšování poplatku za svoz odpadu ve
střednědobém horizontu.
Velké množství odpadu, nízké výkupní ceny tříděného odpadu
a rostoucí ceny skládkovného mají i dopad na roční odměnu, kterou
společnost Dimatex vyplácela obci za tříděný textil – odměna je nyní 0,Kč. Odvoz a likvidace jedlého oleje, který byl dosud zdarma, je nově
zpoplatněn.
Určitě se budeme poohlížet o vhodných dotacích, které by nám
případně pomohly nastartovat nový systém a upravit stanoviště
kontejnerů na tříděný odpad.
Obdrželi jsme také dlouho očekávanou cenovou nabídku na
servisní práce kabelové televize. Ty jsou však podmíněny větší investicí
cca 300 tis. Kč a změnou technologie. Rada obce se proto dohodla
poptat ještě další společnosti.
Rozeslali jsme žádosti o dotace:
- Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo program, ze kterého by bylo
možné čerpat dotace na rekonstrukci víceúčelového hřiště. To
naše, dle odborných posouzení, již nelze renovovat. Povrch musí
být vyměněn. Zároveň bychom chtěli vyměnit oplocení
a renovovat doskočiště. Kvůli této žádosti bylo i svoláno
mimořádné zasedání zastupitelstva, protože podání žádosti musí
být schválené.
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Liberecký kraj – požádali jsme o příspěvek na pořádání pouti ve
výši 22 tis. Kč, o příspěvek na provoz sportovního kroužku ve výši 50
tis. Kč a máme připravenou žádost o dotace na dopravní
infrastrukturu.

Rada obce také schválila příspěvek na dopravu pro děti z MŠ na
lyžařský kurz ve Ski areálu Kozákov a také příspěvek na dopravu na
pobyt dětí s Marcelou Kouckou na horách.
Rada obce projednala a schválila vyhlášení podávání žádostí
z fondu rozvoje bydlení.
Bylo započato jednání s pojišťovnou Kooperativa ohledně
pojištění v obci a aktualizaci stávající smlouvy.
Stále vyjednáváme podmínky se společností Vodafone, která má
zájem o pronájem věže na Veverce.
Dne 23. března v 15 hodin proběhne veřejné projednání změny
č. 1 Územního plánu (to znamená projednávání žádostí z r. 2016).
Nyní ve stručnosti ohledně rozjetých projektů a aktuálním stavu:
 Čistírna odpadních vod u školy a obecního bytového domu –
stavby již byly zkolaudovány. Konečná smluvní cena byla
navýšena o vícepráce – změny velikosti pojízdných poklopů.
 Hřbitovní zeď – poptáváme cenové nabídky na výsadbu živého
plotu, variace oplocení budou předmětem jednání zastupitelstva,
kde se rozhodne zdali stavět zeď z bílých cihel nebo vysadit živý
plot.
 Vodovody a kanalizace:
o „Vodovod Sídliště“ a čtyři přípojky od hřiště ke koupališti probíhá výběrové řízení na dodavatele, bylo osloveno 60
firem, výběrové řízení končí 3. března. V polovině března
bude spolu s VHS vybrán nejvhodnější dodavatel. Letos
proběhne I. etapa, a to horní část Sídliště a výše zmíněné
čtyři přípojky. Napřesrok bude následovat spodní část
Sídliště.
o Vyústění kanalizace v oblasti u Housů (na kterém stojí
veškerá výstavba v lokalitě u „Tří stodol“) – probíhá
bezvýkopová oprava pomocí sklolaminátových rukávců.
 Veřejné osvětlení – v nejbližších dnech proběhne deregulace
svítivosti v oblasti Hromovky. Čekáme na vhodnější počasí.
 Komunikace – probíhá úprava cesty na Lhotech; již jsme obdrželi
cenové nabídky na vyasfaltování komunikace od pneuservisu
k „Traktorce“ – výběr dodavatele proběhne na následujícím
jednání rady.
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 Akce ČEZu v horní části Chuchelny – obec obdržela projekt
k odsouhlasení a k připomínkám.
 Cesta na Kopeček – oprášili jsme jednání s projektanty na
vypracování projektu.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili
obecního plesu v Chuchelné a reprezentovali tak naši obec. Akce se
vydařila, opět jsme navázali kontakt a těšíme se na další společnou
událost.
Příjemné jarní dny vám přeje
Bc. Eva Peštová, starostka obce

INFORMACE K TELEVIZNÍMU VYSÍLÁNÍ
Nedávno proběhla velká změna v televizním vysílání, a to přechod
z analogového vysílání na digitální systém DVB-T. V roce 2017 začala ČR vysílat
v nové digitální formě DVB-T2. Důvodem je vyšší počet přenesených TV
programů ve vyšší kvalitě a uvolnění kanálů pro mobilní operátory. Souběh
starého a nového vysílání je relativně krátký (cca 4 roky) a nyní nastalo
postupné vypínání současného DVB-T. Nastává tak nutnost pořídit si nový settop box DVB-T2 i k drtivé většině starších plochých LCD televizorů nebo přímo
novou televizi.
Tvrzení, že přechod na DVB-T2 se netýká uživatelů kabelové televize je
nepřesné a není obecně platné. Menší kabelovky, včetně té chuchelské,
používají i v kabelovém rozvodu pozemní systém DVB-T. A proto se nás také
přechod na DVB-T2 týká!
Postupné vypínání již probíhá, další vlna bude 26. 2. 2020, poslední 29. 4. 2020.
Harmonogram vypínání lze nalézt na webových stránkách Radiokomunikace
Liberec. Nás konkrétně se týká vysílač Černá Hora a Černá Studnice.
Některé stanice budou vysílat s více zvukovými stopami, takže se můžete
rozhodnout, zda film bude sledovat v původním znění nebo jeho dabovanou
verzi. Volbu provádíte vy sami u vás doma dálkovým ovladačem.
CO DĚLAT, POKUD VYSÍLÁNÍ NEFUNGUJE?
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1) Nejprve se ujistěte, že máte vhodný TV nebo set-top box (více informací
níže v článku)
2) Zkuste přeladit – i pokud už vysílání DVB-T2 nyní přijímáte!!! Nové
vysílání DVB-T2 mnohdy probíhá prostřednictvím tzv. přechodových sítí,
které se budou vypínat společně se sítěmi DVB-T a nahradí je nové,
finální. Pro diváky, kteří již přijímají nové vysílání, to bude znamenat
opětovné ladění a znovunačtení programové nabídky do jejich přijímače.
Program v DVB-T2 poznáte jednoduše – k logu televizní stanice je
připojeno „HD“, pokud chybí, přijímáte stále vysílání DVB-T, které se
bude vypínat (a opětovně ladit). Při zobrazení detailu programu v EPG se
u názvu stanice objevuje zkratka „T2“.
Tři informace k ladění DVB-T set-top boxů a digitálních televizorů:
o Některé TV stanice se vám naladí dvakrát, protože je přijímáme ze
satelitu i pozemně, nebo jsou šířeny pozemně v různých
multiplexech. Doporučujeme tyto duplicity nemazat, ale jednu z nich
přesunout na konec vašeho seznamu stanic, popř. u nich použít
v nastavení "přeskočit" nebo "vynechat". Často se totiž stává, že TV
stanice v jednom z multiplexů přestane vysílat, a pokud si ponecháte
v seznamu jen jednu variantu, a druhou jste si fyzicky smazali, tak o její
příjem přijdete. Pak nezbývá než zařízení znovu naladit, což u většiny
zařízení znamená znovu přeskládat všechny programy. Pokud si ale
duplicitní stanice necháte v záloze výše uvedeným způsobem, tak tuto
duplicitní stanici jen jednoduše přesunete na původní pozici, kde vám
stanice přestala fungovat.
o Mezi duplicity patří i verze šířené ve vysokém rozlišení, tedy HD
varianty programů. I u nich doporučujeme duplicity, tedy programy
v normálním (běžném) rozlišení, nemazat, ale ponechat v seznamu dle
bodu 1) a to ze stejných důvodů.
o Při ladění zařízení zvolte v menu jako typ zdroje signálu "anténa"!
a nikoliv "kabel", protože v naší kabelové televizi šíříme TV stanice
v systému DVB-T, tedy pozemním. Televizor je tedy připojen
ke kabelové přípojce, ale jako typ zdroje signálu volíme "anténa" =
DVB-T. Zařízení tedy máte připojeno na kabelový rozvod, ale typ zdroje
signálu volíte "anténa", což vlastně znamená, že volíte normu DVB-T.
Zařízení se vás vlastně nepřesně ptá, jestli má ladit v normě DVB-C
nebo DVB-T. V DVB-C najde zařízení 0 programů, v DVB-T (volba
"anténa") pak …….. TV programů plus duplicity.
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3) Pokud problém stále přetrvává – nahlaste poruchu:
Při hlášení poruchy vždy uveďte, kterých programů se porucha týká (zda
opravdu všech nebo jen částí) a zda se vyskytuje i u dvou sousedů ve vaší
oblasti! Děkujeme. Vzhledem k možným poruchám set-top boxů nebo
vnitřních kabelových rozvodů uvádějte i zda se porucha vyskytuje ve vaší
domácnosti na jedné TV nebo na všech TV.
Žádáme po opravě i zpětnou reakci, zdali byl problém vyřešen. Bez
vašich konkrétních připomínek nedokážeme zjistit, jestli vám televize
doma funguje v pořádku či nikoliv.
Při přerušení dodávky el. energie se výpadek kabelové televize
(a kabelového internetu) projeví nejen na vypnutých ulicích, ale také
v jejich okolí. Důvodem je výpadek v napájení zesilovačů, které jsou po
trase od centrály k vašemu domu.
PLÁNUJETE KOUPIT NOVÝ TELEVIZOR NEBO SET-TOP BOX? TAK POZORNĚ
ČTĚTE!
Všechny televizory musí umět zpracovat normu DVB-T2 a to její novější verzi
H 265, tzv. HEVC. Televizory prodávané v poslední době sice mohou
mít označení DVB-T2, ale umí zpracovat jen starší verzi H 264. TA SE ALE V ČR
POUŽÍVAT NEBUDE! POZOR NA VÝPRODEJE! Aby České radiokomunikace
divákům tento nákup usnadnily, začaly nové televizory s budoucí normou DVBT2 certifikovat a označovat zlatým kulatým logem (pečetí).

U takto označených výrobků České radiokomunikace garantují, že českou
normu DVB-T2 dobře zvládají. Tato nálepka (zlatá pečeť) tedy usnadňuje výběr
nové televize. Proto ji hledejte a nekupujte technicky zastaralé zboží ve
výprodejích. Svůj budoucí nákup si také můžete předem ověřit na internetu na
adrese www.dvbt2overeno.cz.
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Obecně je doporučováno, aby nový televizor měl i vstup ("šuplík") pro modul CI
(Common Interface). Komerční televize totiž v současnosti uvažují, že v normě
DVB-T2 zpoplatní divákům příjem HD kanálů. Pak by byl na televizoru nutný
tento modul CI pro rozkódování těchto zašifrovaných placených kanálů. Toto
jejich současné rozhodnutí se může během nastávajících let změnit, a je možné,
že tento modul nakonec potřeba nebude. Jejich současné rozhodnutí by ale
modul CI v budoucnosti vyžadovalo. O všech změnách vás budeme včas
informovat.
Pokud tedy budete kupovat televizor, tak trvejte na tom, aby byl:
- ve Full HD (tj. rozlišení 1920x1080 bodů)
- uměl normu DVB-T2 s novou verzí H 265, tzv. HEVC. Starší verzi H 264
nekupujte!!!
- a televizor by měl mít i vstup pro modul CI
Výběr vám usnadní zlatá pečeť (nálepka) od Českých radiokomunikací nebo
seznam přístrojů na www.dvbt2overeno.cz.
Pokud kupujete jen set-top box DVB-T2, musí rovněž umět novější kodek
H 265, tzv. HEVC. Navíc si zkontrolujte, čím bude set-top box DVB-T2 k vašemu
stávajícímu televizoru připojen. Většinou se jedná o malý konektor HDMI. Starší
televizory ho ale nemají, ale mají jen zastaralejší velký konektor SCART, a proto
konektor SCART musí mít i nově pořizovaný set-top box. Nabídka set-top boxů
s konektorem SCART bývá menší než s konektorem HDMI.
Závěrem, prosím, o trpělivost – mnohdy není chyba výpadku na naší straně.
Probíhají přípravné práce na vysílačích bez ohlášení, tzn. výpadky. Termíny
vypnutí u vysílače Černá Studnice nemusí být konečné. Jedná se o problémový
úsek.
Eva Peštová, starostka obce
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Platby na rok 2020
číslo účtu: 107 773 716/0300
Variabilní symbol: souvislé desetimístné číslo
XXXXYYQQQQ
lokalita:

druh poplatku :
odpady
TV
pes
protahování

3722
3341
1341
2212

Příklad: p. Novák,
VS 3722010015
Odpady
Protahování
Kabelová TV
Poplatek ze psa

číslo popisné:
doplňte zleva nulami

Chuchelna 01
Komárov 02
Lhota
03
Klinkovice 04
evidenční v Chuchelně
05
evidenční Lhota, Komárov 06

Chuchelna

čp.

15,

bude

platit

odpady:

600 Kč/osoba/rok
500 Kč/zimní sezóna
1800 Kč/rok
200 Kč, každý další 300 Kč

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ VÝŠE POPLATKŮ
PRO ROK 2020
MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD
600,- Kč/osoba/rok nebo rekreační objekt/rok
POPLATEK Z POBYTU
15,- Kč/osoba/den
více na:
www.chuchelna.cz/obecní úřad/vyhlášky

8

Že třídění odpadu nedává smysl?
Nesmysl!
Vyplývá to z loňské statistiky odvezeného
a zpracovaného směsného a tříděného odpadu,
kterou máme k dispozici od společnost SKS.
Nejvíce se vytřídilo v komoditě skla a plastů.
Občané za uplynulý rok vytřídili srovnatelné množství odpadu jako za
poslední léta.
Do kontejnerů na tříděný odpad patří plasty, sklo bílé a barevné, papír,
bioodpad, od loňského roku jedlé oleje a tuky.
Do drátěných kójí mohou občané odkládat pytle, které získají na OÚ
Chuchelna s nápojovými kartóny, kovy, textilem, plasty z domácnosti a PET
lahvemi. Kóje jsou ve všech sběrných místech, ale i za Obecním úřadem.
Pokud budete třídit textil, máte dvě možnosti. Buď si vyzvednete pytel na
textil a pak odložíte do kóje nebo odložené věci, které mohou ještě posloužit,
vložíte přímo do samostatného kontejneru na textil. Pozor, věci nesmějí být
znečištěné a mokré!
Malý box na baterie je také k vyzvednutí u nás na úřadě. Na úřadu
a v Základní škole Chuchelna můžete vypotřebované baterie odložit.
Kontejner na malý elektroodpad, který se vejde do podavače, najdete
v Chuchelně u prodejny.
Během celého roku mohou občané zdarma odevzdávat odpad, který je
nadměrný nebo má jiné specifikum, ve sběrném dvoře v Semilech. Budou
pouze potřebovat svůj OP a chalupáři předkládají doklad o zaplacení poplatku
za odpady, který jim rádi na úřadu vystavíme, pokud provedli platbu přes
bankovní účet, při platbě v hotovosti jej získají automaticky.
Provozní doba TSM Semily, Jatecká 128, Semily
Pondělí 8:30 – 16.30
Středa 8:30 – 16:30
Sobota 8:00 – 12:00
Za loňský rok jsme vyprodukovali cca 260 tun odpadů z čehož jsme
vytřídili přes 42 tun, tj. 16%. V popelnicích skončilo přes 157 tun odpadů.
Na jednoho obyvatele tedy připadá 257 kg celkových odpadů.
Obec za rok 2019 doplácí za svoz všech odpadů částku ve výši 287.463 Kč.
Na 1 občana tedy obec doplácí 250 Kč.
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Chtěli bychom občanům v první řadě
poděkovat, že třídí a pevně věříme,
že za letošní rok budeme ještě lepší.
Obci tím ušetříte nemalé finanční
prostředky a zároveň velmi výrazně
přispíváte ke zlepšení životního
prostředí.
Dobré výsledky v třídění odpadu jsou
v Chuchelně již několikátý rok
tradicí a velmi nás těší, že mu občané
věnují takovou pozornost.

Příjmy celkem
Příjmy obce z poplatků za odvoz komunál. odpadu
Příjmy z prodeje pytlů
Příjmy za vytříděný odpad

Náklady za svoz odpadů celkem
papír
plast
sklo
nápojové kartony
bio odpad
směsný komunální odpad
sběrný dvůr
administrativa

Příjmy
Výdaje
Doplatek obce

732.285 Kč
604.410 Kč
8.634 Kč
119.241 Kč

1.019.748 Kč
84.800 Kč
87.800 Kč
31.000 Kč
1.300 Kč
6.600 Kč
604.300 Kč
203.150 Kč
798 Kč

732.285 Kč
- 1.019.748 Kč
- 287.463 Kč

Občané
1.002
Chalupáři
143
Poplatníci celkem 1.147
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Za minulý rok jsme vytřídili:
8,65 t
papíru
12,47 t
plastů
0,92 t
nápojových kartonů
14,6 t
skla
0,061 t
jedlých olejů
0,82 t
kovů

57,87 t
157,21 t
1,55 t
1,58 t
3,68 t

objemného odpadu
směsného komunálního odpadu
ostatní odpady
textilu
bio odpadů

Lada Koublová, referentka OÚ Chuchelna
Jaromír Coufal, předseda Komise ŽP

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

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ

NÁVRHU ZMĚNY Č. 1
ÚZEMNÍHO PLÁNU CHUCHELNA
proběhne dne 23. 3. 2020 OD 15:00
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna
Jedná se o žádosti, které byly projednány
na zasedání Zastupitelstva dne 13. 10. 2016
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Návštěva v Chuchelné
V lednu tohoto roku přijalo vedení naší obce pozvání od
našich dlouholetých přátel z Chuchelné na Opavsku na tamní
Obecní ples. Z naší obce se výpravy zúčastnili jednak příslušníci
"staré gardy", tedy pamětníci čilých kontaktů z let 1999 - 2002,
a samozřejmě nynější zástupci Chuchelny, celkem patnáct osob.
Než se podrobněji rozepíšu o průběhu návštěvy, myslím, že
by bylo vhodné stručně připomenout historii vzájemných návštěv
a společných akcí.
Úplně nejdávnější setkání probíhala v letech 1966 až 1970.
Iniciátorem byl náš občan Petr Kyloušek, který se zdejšími ochotníky
režijně připravil představení "Ta naše písnička česká". Představení bylo
úspěšně provedeno v Chuchelné. Naši občané shlédli tamní továrnu na
plasty, plemenářský podnik v Albertovci i Rehabilitační ústav, cestou
zpět navštívili zámek Hradec nad Moravicí. V následujícím roce
navštívila delegace z Chuchelné nás, hosté předvedli kulturní slavnost
na počet 100. výročí narození Petra Bezruče. Prohlédli si Český ráj,
Kozákov a Riegrovu stezku, cestou zpět navštívili sklárnu v Železném
Brodě. V roce 1968 opět vyjeli naši občané do Slezska, kde si opět
prohlédli Rehabilitační ústav a také hřebčín Albertovec. Delegace
z Chuchelné pak přijela až v roce 1970. Předvedla kulturní pásmo k 50.
výročí navrácení Hlučínska k ČSR, navštívila Trosky a Prachovské skály.
Další návštěvy se uskutečnily v letech 1973 a 1974. Nejprve jeli naši
ochotníci s představením "Hledá se panic" v režii Petra Kylouška do
Slezska, pak navštívila zase nás výprava převážně mladých lidí
z Chuchelné s pásmem scének, písní a tanců. Pak se dlouhé roky
nedělo oficiálně nic, až v roce 1997 se po dlouhé době setkali
starostové a další funkcionáři obou obcí. Byla dohodnuta vzájemná
spolupráce. Naplánovaný dětský výměnný tábor se ale v tom roce
nepodařilo uspořádat z důvodu velkých povodní na Moravě. V roce
1999 obdržel pozvání tehdejší starosta Miroslav Hrubý, aby se zástupci
naší obce zúčastnili oslav 650. výročí první písemné zmínky o obci
Chuchelná v historických pramenech. Oslav se zúčastnila naše
pětičlenná delegace. Tím začalo období velice plodné spolupráce.
7. ledna 2000 byla podepsána smlouva o spolupráci, vzápětí
následovalo pozvání pro nás na Obecní ples do Chuchelné. To
inspirovalo tehdejší radu obce k uspořádání našeho 1. obecního plesu,
který samozřejmě navštívili naši přátelé. V témže roce se uskutečnil první
dětský tábor. Nejprve jela skupina našich dětí s vedoucími do
Chuchelné, kde byl připraven bohatý program sportovních akcí
a výletů po tamním okolí. Při zpáteční cestě domů jsme si vezli
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v autobusu skupinu dětí s vedoucími z Chuchelné a zase jsme vymýšleli
program my pro ně. Ve stejném duchu proběhl dětský tábor
i v následujícím roce, ale v roce 2002 jsme uspořádali společný tábor
"na půl cesty" - uskutečnil se v chatkové základně v Klášterci nad Orlicí.
V těchto letech se uskutečnilo mnoho vzájemných návštěv, zejména
mezi členy rad obou obcí. V roce 2001 se opět předvedli naši ochotníci,
tentokrát se hrou "Noční dobrodružství". Občané obou obcí se rovněž
utkávali v různých sportech, nejčastěji se jednalo o fotbalové turnaje.
Po volbách v roce 2002 se v Chuchelné zcela vyměnilo vedení obce
a čilé kontakty poněkud ochably. V roce 2003 nás navštívil chrámový
sbor z Chuchelné a předvedl nejen velmi úspěšný koncert v naší
sokolovně, ale svým zpěvem také naprosto ohromil semilské věřící při
nedělní mši v kostele sv. Petra a Pavla. V roce 2004 se starosta
Chuchelné Josef Kubný s kolegy zúčastnili slavnostního otevření našeho
víceúčelového hřiště. Další kontakty už byly velmi sporadické. Je mi
známo, že probíhaly i neoficiální návštěvy nově spřátelených rodin.
A tím se už dostávám k současnosti, neboť v předchozích dvou
volebních obdobích si starostové obou obcí nanejvýš volali.

Vrátím se tedy k poslední návštěvě. Vyjeli jsme třemi vozidly
v pátek 24. ledna v dopoledních hodinách a na místo jsme přijeli
po 14. hodině značně hladoví, neboť se nám cestou nepodařilo dát
si oběd. Později se ukázalo, že to byla výhoda, protože krátce po
přivítání starostou obce Ing. Rudolfem Sněhotou a místostarostou
obce Ing. Milanem Nedvědem s chotí MUDr. Ilonou Nedvědovou předsedkyní kulturní komise, jsme byli uvedeni do zasedací
místnosti, kde jsme byli pohoštěni jeden každý půlkou pečeného
kuřete, mimochodem výborného.
Mezitím
nám
pan
starosta
promítal různá videa a fotografie
z Chuchelné, diskutovali jsme
mimo jiné i o výše popsané
historii. V přátelské atmosféře
proběhla větší část odpoledne,
také jsme obdrželi dárkové tašky
s knihou Dějiny obce Chuchelná,
kalendářem
a
několika
upomínkovými drobnostmi.
Pak jsme se odebrali ubytovat se. Tři účastnice přijala ve
svém domě naše kamarádka paní Martina Michalíková, ostatní byli
ubytováni v malém penzionu těsně za státní hranicí v sousední
polské obci Krzanowice.
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Okolo 20. hodiny jsme
se už scházeli v kulturním
domě, dějišti obecního plesu.
Ten jsme si všichni náramně
užili, kapela hrála svěže,
nálada byla výborná. Guláš,
na který jsme byli pozváni,
byl výtečný.
Shlédli jsme taneční vystoupení - nejprve skupina děvčat
z tanečního klubu z Opavy předvedla ukázky streetdance,
v dalším bloku zatančil mladý soutěžní pár několik standardních
tanců,
a
na
závěr
titíž
tanečníci
zatančili
ukázky
latinskoamerických tanců. Byli opravdu dobří. Pořadatelům se
podařilo shromáždit vskutku bohatou tombolu, a nutno
podotknout, že delegace z Chuchelny si odvezla mnoho
hodnotných cen. Zkrátka úspěšný zájezd. 😊 Spát se šlo až
v brzkých ranních hodinách.

V sobotu dopoledne jsme měli sraz opět u budovy Obecního
úřadu, kde se nás ujala paní primářka Rehabilitačního ústavu
MUDr. Ilona Nedvědová a provedla nás tam. Poskytla nám velice
zajímavý výklad jednak o historii ústavu - někdejším sídle rodu
Lichnovských, ale zejména o současnosti. V ústavu se léčí stavy
po těžkých mozkových příhodách, a také po amputacích. Pacienti
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a jejich rodinní příslušníci si například mohou prohlédnout vzorový
byt vybavený pro takto postižené, aby věděli, jak se zařídit po
propuštění z ústavu, a mohli tak co nejlépe fungovat. Prohlédli
jsme si Kapli sv. Kříže, ve které jsou umístěny restaurované
sarkofágy tří příslušníků rodu Lichnovských. Při našich dřívějších
návštěvách z let 1999 - 2002 byly tyto sarkofágy zazděné
v postranních výklencích kaple. Prohlédli jsme si také moderní
kostel Povýšení sv. Kříže.

Poté jsme byli znovu pozváni do kulturního domu, kde pro
nás byl připraven výborný a vydatný oběd. A pak už nastal čas
loučení. Na cestu jsme ještě obdrželi krabice s občerstvením
v podobě sladkých muffinů a lahví s minerálkou, abychom
opravdu a namouduši nestrádali.
Myslím, že všichni účastníci zájezdu byli nadšení zejména
dokonalou péčí a pozorností našich hostitelů, samozřejmě také
programem návštěvy a velice přátelskou atmosférou po celou
dobu našeho pobytu. Nepochybně máme našim hostitelům co
oplácet.
Ivana Heřmanová
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Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Chuchelna
se uskuteční ve čtvrtek 19. března 2020 od 18,30 hodin
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna
Program: 1) zpráva o činnosti rady obce
2) zpráva o hospodaření za rok 2019
3) informace komise FRB
zprávy výborů – finančního a kontrolního
zpráva komise životního prostředí
obecní symboly
veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Chuchelna
na dotaci z rozpočtu obce ve výši 200.000,- Kč
8) veřejnoprávní smlouva se Sborem dobrovolných
hasičů Chuchelna na dotaci z rozpočtu obce ve
výši 122.935,- Kč
9) rozpočtové opatření č. 1/2020
10) různé
11) diskuse
12) usnesení, závěr
4)
5)
6)
7)

Občerstvení zajištěno
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany
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Zprávy komise pro kulturu a sport
Milí čtenáři, příznivci kulturních akcí naší obce!
Zimní měsíce letos nepředvedly loňskou sněhovou parádu, a lze je snad
již považovat za uplynulé, proto i my se plně věnujeme akcím jarním i letním.
Nežli vás pozveme na plánované kulturní a společenské akce, letmo se
zmíním o akcích uplynulých. Dovolte mi zavzpomínat na jednu z větších
sešlostí, jakou byly benefiční vánoční dílničky v sokolovně a následné
rozsvěcení stromu na návsi. Výnos z dílniček a prodeje sladkých dobrot byl
věnován naší malé občance Anince Hypšmanové, které je 2,5 roku a trpí
infantilní systémovou hyalinosou.
Letos prvně kulturní komise rozhodla obě krásné myšlenky (dílny
a rozsvěcení) spojit. Zprvu panovala nejistota, předsudky a obavy ze změny, kdy
rozsvěcení stromku nebylo v adventní neděli, ale již v sobotu v podvečer.
A proč zdobit právě lípu a ne trojstromí? Nám pořadatelům jsou důvody zřejmé
a jasné. Spojení dílniček a rozsvěcení stromku vzešlo po zkušenostech
z předešlých let, kdy krásná myšlenka předvánočních dílen nebyla v posledních
letech hojně navštěvována a muselo to mrzet především pořadatele, kteří nad
celou akcí trávili mnoho času, a návštěvnost se vytrácela. Vyrábění pro děti
i dospělé a následný přesun ke stromečku, kde bylo pro všechny nachystané
drobné pohoštění, nápoje převážně do vlastních hrnečků, se jevilo jako dobrý
tah. Každý rok docházelo k rozsvěcení stromu o adventní neděli i v Semilech,
kdy mnoho občanů se rychle přesouvalo z Chuchelny do Semil. Zdobení lípy
a ne trojstromí má jednoduché vysvětlení. Lípa stojí uprostřed návsi, jednodušeji
se zdobí, je přístupná ze všech stran, a je to náš státní strom. Že je bez listí?
Nevadí. Je krásný, pravidelný a je náš.
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Příprava této akce zabere mnoho času a vyžaduje ochotu mnohých z nás.
Pro děti i dospělé jsme připravili pět dílniček, kdy každý si zvolil, co bude
vyrábět. Připraveno bylo příjemné posezení, drobné pohoštění bylo tvořeno
členky kulturní komise a finanční zisk putoval do benefiční kasičky pro Aninku.
Též bych chtěla moc poděkovat naší vesnické partě Tomáše Bažanta, která
ochotně připravila venkovní zázemí pro občerstvení, nazdobila světýlky lípu
a s veškerou těžkou prací nám vždy pomohla.
Akce by neměla střechu nad hlavou, pokud by nebylo ochoty spolku
Sokol, který nám již opakovaně vyšel vstříc, sokolovnu nám zapůjčil
a zasponzoroval energie. Velice nám pomohli hasiči, kteří si vzali na starost
výčep a po vyčerpávajícím dni nám ochotně pomohli s úklidem po dílničkách.
Poděkování patří i Martinu Borešovi, který se postaral jako v loňském roce
o ozvučení jak vnitřních tak i venkovních prostor. Děkujeme za nemalý
příspěvek formou sladkostí našemu usměvavému vietnamskému prodavači,
který nám připravil 100 balíčků pro všechny děti, které se rozsvěcení účastnily.
Balíčky tentokrát děti dostávaly přímo z rukou dvou andílků. A plně si ho svým
krásným zpěvem koled zasloužily. Proto nesmíme s poděkováním zapomenout
ani na kolektiv učitelů naší školy a školky, kteří s nimi pásmo nacvičili.
Velmi mile nás překvapila velká účast vás občanů, kteří se do takovýchto
akcí zapojíte, přijdete podpořit organizátory a užijete si příjemné odpoledne
a večer. Vidíme, že má smysl to, co pro vás děláme, a to nám vhání novou
energii při přípravách akcí dalších.
Zimní dlouhé večery jsou ideální pro divadla a přednášky na všechna
témata. Divadlo odehrané ochotníky ze Semil sklidilo velký úspěch před
zaplněnou Sokolovnou. Jedním z herců byl i náš občan Štěpán Strnad, který
překvapil svým hereckým uměním a dialogy srdečně pobavil snad všechny
z nás. Doufám, že děj zaměřený více na ruku ženám, si užili i muži. Další
divadelní představení jsou již v jednání.
Beseda konající se v zasedací
místnosti obecního úřadu pod taktovou
MUDr. Miroslava Holuba na téma
Východní Vietnam, měla vysokou účast
50 občanů místních i přespolních.
Velmi děkujeme přednášejícímu za
poutavé informace o této exotické zemi
a budeme se těšit na další témata
v oblasti medicíny.
Díky poklidné atmosféře a zajištění občerstvení hasiči se příjemně
posedělo a popovídalo se sousedy ještě chvíli po ukončení přednášky. Při čtení
těchto řádků již proběhla další z cestovatelských přednášek na téma Výpravy za
Gruzínským podzemím v podání cestovatele a dobrodruha Mgr. Martina
Hubačíka.
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Po zkušenostech budeme soubor přednášek a besed organizovat do měsíce
dubna a následně pak od měsíce října. Těšíme se na vaši účast při dalších
besedách, sledujte naše plakátky.
Některé akce jsou trochu závislé na počasí, ať je to rozsvěcení stromku,
kdy pro rok 2019 počasí přálo, ale ještě nyní mám v paměti, jak předcházející
rok pršelo. Bohužel na počasí stojí a padá jedna z krásných akcí Kadlecova
rokle. Píši tyto řádky v době, kdy je venku zeleno, 6 stupňů. Počasí si však dělá
co chce, neumíme mu poručit a tak je třeba ještě možné, že v následujícím
vydání Chucheláčku budu psát o ,,Kadlecovce“ jako o akci pořádané. Naděje
umírá poslední.
V měsíci únoru Kulturní komise iniciovala schůzku se zástupci všech
spolků naší obce, kde došlo k projednání termínů akcí pořádaných v letošním
roce a jejich organizační a technické zajištění. Velmi všem děkujeme za účast
a čas, který tomu věnovali. Zjednodušuje to komunikaci a propojuje vztahy mezi
spolky samotnými.
A závěrem vás srdečně chceme pozvat na 2. ročník Velikonočního jarmarku
a dílniček, který se bude konat v Sokolovně 5. 4. 2020 od 14 hodin. Dílničky pro
děti i dospělé, prodej drobných dekorací, laskominek, výrobků naší školy
a družiny, krátký kulturní program, jídlo a pití zajištěno. Přijďte si užít nedělní
odpoledne s námi a nasát velikonoční atmosféru.
Srdečně se těšíme na další shledání při pořádaných akcích a přejeme vám
mnoho krásných již téměř jarních dní.
Za kulturní komisi Pavla Wohlmuthová

Drazí spoluobčané
Díky vaší štědrosti jsem měl tu čest, spolu s paní starostkou, předat
rodičům malé Aninky Hypšmanové částku pět tisíc korun. Tato částka byla
vytvořena celým výtěžkem z vánočních dílniček, polovičním výtěžkem
z prodeje na rozsvěcení (druhá část bude již tradičně použita na nákup cen
na dětský den) a z vašich dobrovolných příspěvků.
Předání se spolu s námi zúčastnili i zástupci našich dvou největších
spolků. Jak hasiči, tak i sokolové přispěli rovněž částkou pět tisíc korun
a tak se celková částka vyšplhala na rovných patnáct tisíc.
Věříme, že tyto peníze určené na kompenzační pomůcky alespoň
trochu pomohou zlepšit kvalitu života malé Aninky, která s obdivuhodnou
vitalitou a statečností bojuje s nepřízní osudu. Držíme jí všechny palce.
Za kulturní komisi Vít Coufal
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA V PROSINCI 2019 A V LEDNU A ÚNORU 2020:

99 let

Anežka Stehlíková

92 let

Mojmír Husar

86 let

Štěpánka Husarová

85 let

Zdeňka Bursová

84 let

Jiřina Bažantová
Zdeňka Buriánková

83 let

Václav Brádle

82 let

Mária Maršíková
Marie Vaníčková
Ivan Burkert
Danuška Burkertová

81 let

Zdeňka Havrdová
Janička Hajná

70 let

Dana Kozáková
Vratislav Karásek
Antonín Zelinka
Alžběta Doležal

65 let

Hana Richnáková
Jaroslav Michal

60 let

Ladislav Klučka
Vladimír Juska
Jaroslava Vaníčková
Hana Kořínková

55 let

Do dalších let přejeme
pevné zdraví a mnoho štěstí!

Marcela Koucká
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NARODILI SE:

Denis Špidlen
Jáchym Hošek
Adam Chlud
Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života!
*******************************************************************

Zlatá svatba - 50 let společného života oslavili:

Jiří a Zuzana Pitlovi

Do dalších let jim přejeme hodně zdraví a lásky!
*******************************************************************
*******************************************************************

OPUSTILI NÁS:

Miloslav Bažant
Eva Szábo

Pozůstalým rodinám vyjadřujeme soustrast.
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*******************************************************************
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Tříkrálová sbírka 2020
I tento rok se podařilo uskutečnit tříkrálovou pochůzku v naší obci,
a to opět hlavně díky pevnému odhodlání a nezlomnému nadšení
Danušky Kudrnáčové a Vendulky Hladíkové.
Sbírka proběhla
v odpoledních a večerních hodinách v neděli 5. ledna, v předvečer
svátku Tří králů. Během tří set minut, kdy jsme byly na cestě, jsme
vykoledovaly přesně 6.879 Kč a ušly 18.839 kroků. V Semilech
a přilehlých obcích se vybralo celkem 105.665 Kč. V celé republice se
podařilo získat 126.927.021 Kč. Děkujeme vám za vaši štědrost.
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika často
ve spolupráci s farnostmi, školami, mládežnickými organizacemi
apod. V případě Semil je to ve spolupráci s místní římskokatolickou
farností. V kostele Sv. Petra a Pavla vždy před zahájením sbírky
probíhá požehnání koledníků a svěcení kříd, kterými se potom píše na
veřeje dveří známé K (Kašpar) + M (Melichar) + B (Baltazar) +
příslušný rok.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. V roce 2020
byla uspořádána již podvacáté. Výtěžek sbírky je určen na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména
v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je
každoročně určena na humanitární pomoc do zahraničí.
Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65 %
vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je
určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty
v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné
režie sbírky.
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O konkrétním využití získaných prostředků se můžete dočíst zde:
https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/
Jsem ráda, že do sbírky je již mnoho let zapojena také naše obec,
a doufám, že se na této dobré tradici bude nadále podílet.
Šárka Bažantová
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NA KOLE DĚTEM 2020 – NADACE JOSEFA ZIMOVČÁKA
SPORTOVNÍ PROJEKT NA PODPORU ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ
Do Chuchelny dorazí peloton,
v rámci již jedenáctého ročníku CYKLOTOUR
2020, ve čtvrtek 4. června kolem desáté
dopoledne. Cyklisté vyjedou ráno kolem osmé
hodiny ze Sobotky ke Kozákovu a v Chuchelně
bude krátká zastávka, poté pojedou směrem na
Pecku, Dvůr Králové do Solnice, jedná se
o nejdelší letošní etapu, je dlouhá 132 km.
Nejedná se o závod, ale jde především o dobročinnou jízdu cyklistů
zdatných i těch méně zdatných, mohou se za určitých podmínek zúčastnit i děti.
Celá akce je především o pomoci, přátelství, pohybu a poznání nevšedního
zážitku.
Smysl desetiletého projektu Josefa Zimovčáka nejlépe vystihuje motto
„My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají
méně“…
A jak můžete pomoci?
- Přispět na účet
- Stát se partnerem projektu
- Šířit informace mezi přátele
a známé
- Aktivně se účastnit v pelotonu
a
přispět
zaplacením
dobrovolného startovného
- Zakoupit některý z nadačních
předmětů na stánku během
zastávky v Chuchelně
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Partnery dobročinné jízdy napříč Českou republikou jsou obce, města, kraje,
firmy, školy, osobnosti - jako například automobilový závodník Karel Loprais,
bývalá česká reprezentantka v biatlonu Gabriela Koukalová, prof. MUDr. Pavel
Pafko, DrSc., prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Vedoucím pelotonu je Josef Zimovčák, jeden z nejuznávanějších jezdců
na historickém vysokém kole, který má hodně obdivovatelů. Jedním z nich je
Ivan Burkert, který ujel na vysokém kole tisíce kilometrů do Santiaga de
Compostela, Říma přes Istanbul, na Nordkapp, do Petrohradu a v minulém roce
do Skotska.
Bližší informace o celém projektu najdete na www.nakoledetem.cz
Do 2. 4. 2020 je možné na zmíněném webu objednávat vybavení na
CYKLOTOUR 2020. Za prohlédnutí jistě stojí sportovní trička a dresy v dámském
i pánském provedení.
Případně si můžete v místní knihovně půjčit zajímavou knížku Honzy
Bicka MOJE CESTA na kole dětem.
Krásné jarní dny přeje Marie Plívová
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Zážitky ze školky z první poloviny školního roku
Mateřská škola má i letos opět naplněnou kapacitu. Z celkového počtu 35
zapsaných dětí je 21 chlapců a 14 dívek. Nejpočetnější věkovou skupinu tentokrát
tvoří 15 nejstarších předškoláků. Již dvanáctým rokem probíhá provoz naší
mateřské školy v Chuchelně ve dvou třídách. V hlavní části školky jsou starší děti
a v malé třídě je 11 nejmladších dětí. O výchovu a vzdělávání se v mateřské škole
starají
Blanka
Pekařová
(vedoucí
učitelka),
Marcela
Koucká,
Yvona Chrissová a nová posila Veronika Coufalová. (Další paní učitelku jsme
přijali na zkrácený úvazek v rámci nového financování školství od roku 2020.)
Od začátku školního roku jsme dětem nabídli spoustu zábavných činností
a aktivit. Hned druhý týden v září jsme zahájili desetihodinový plavecký kurz.
Pravidelně každý čtvrtek jsme jezdili do krytého bazénu v Jilemnici. Spolu s námi
jezdili na plavecký výcvik i školáci a to konkrétně třetí a čtvrtá třída. Volnou
hodinku před plaváním jsme vyžívali k prohlídkám zajímavostí města. V muzeu
jsme si prohlédli pohyblivý betlém pana J. Metelky, na náměstí dva velké
Krakonoše, ve Zvědavé uličce roztomilé chaloupky atd.

Děti si opět jako každý rok ve školce vyzkoušely dramatizaci pohádky.
Angažovaly se v divadelním představení konkrétně pohádce „O dvanácti
měsíčkách.“ Téma této pohádky jsme probírali ve školce hlouběji (např. malba
výjevů z pohádky, povídání o dobru a zlu, probrali jsme díky této pohádce i téma
měsíců v roce atd.), aby děti našly spoustu různých poučení a naučily se ji
i dramatizovat. Před Vánoci ji předvedly v pěkných převlecích na besídce svým
nejbližším.
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Krásných barevných podzimních dnů jsme využívali k delším vycházkám do
přírody za poznáním. Navštívili jsme výstavu exotického ptactva v Semilech, kde
se děti mohly poučit ze zajímavého výkladu a rozšířily si obzory o druhy ptáků,
které se běžně v přírodě nevidí.
Na ukončení podzimních aktivit jsme společně s rodiči dětí uspořádali
„Dýňové strašení“. Děti zde plnily různé úkoly a především vysvobodily
obrovskou dýni zamotanou v pavučině. Rodičům dětí srdečně děkujeme za
napečené sladkosti, vydlabané dýně i kostýmy pro děti.
Adventní
období
jsme
zahájili nácvikem koled, které
jsme společně s velkými školáky
zpívali u rozsvícení vánočního
stromu na návsi. I tentokrát děti
navštívila
v
MŠ
Barborka
a Mikuláš s čertem a andělem. Za
jejich pěkné ztvárnění děkuji
Yvoně Chrissové, Daně Řehákové,
Milanu Drábkovi a Romaně
Kořínkové. Také vánoční nadílka
s hostinou a tradicemi se velice
vydařila. V malé třídě nejmladších
dětí měla pod stromečkem největší
úspěch
dřevěná
kuchyňka
s hradem, lodí a ve velké třídě
starších dětí to byly stavebnice
Lega,
Magformers
a
auto
s přívěsem pro koně. Za
financování krásných dárků pro
mateřskou školu děkujeme vedení
obce Chuchelna.
Hezkou a milou vánoční tečkou se stala návštěva paní Dagmar Čemusové
s hudebním pořadem „Putování za betlémskou hvězdou“. Příběhem zazněl kromě
koled i úryvek z „České mše vánoční“ J. J. Ryby.
S vážnou hudbou, tentokrát W. A. Mozarta se děti setkaly i těsně po Novém
roce a to v podání kytaristy pana Kaulfersa. Děti opět se zájmem naslouchaly
a aktivně spolupracovaly. Za kulturou jsme se postupně vydávali na zdařilá
představení i do Semil. V KD jsme shlédli hudebně zábavný pořad „Naše písnička
aneb postavím si domeček“, moderní autorskou pohádku o cestě libereckého
kamionu do nitra Afriky „Pohádka o Liazce“ a klasickou pohádku „Čert a Káča“.
Dvě divadelní společnosti jsme si pozvali přímo do školy - Maňáskové divadlo
Šternberk s pohádkami „O perníkové chaloupce“, „Červené klubíčko“ a O slepičce
a kohoutkovi“ a Divadélko pro školy Hradec Králové s loutkohereckým
představením „Písnička pro draka aneb Jak se vaří pohádka...,“ které poučilo
a pobavilo i starší školáky.
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Nedostatek sněhu letošní zimy si naše děti alespoň trochu vynahradily při
absolvování pětidenní Lyžařské školičky na Kozákově. Pod vedením zkušených
instruktorů se jí zúčastnilo celkem 19 dětí. Poslední den předvedly své dovednosti
i svým rodičům. Závěrečný slalom byl pro všechny tou největší odměnou.
Dopravu nám, podobně jako autobus na plavecký kurz, uhradil obecní úřad, za což
velice děkujeme.

V rámci probíraného tématu o řemeslech a povoláních jsme se s dětmi vydali
do místního podniku Kovap. Je to celosvětově známý výrobce kvalitních
plechových hraček s dlouholetou tradicí. Některé z nich máme i v MŠ. Mezi
nejoblíbenější patří traktůrky a patrový autobus na klíček. Pan vedoucí Luboš
Hošek nás provedl celým provozem a „krok za krokem“ dětem názorně ukázal
a vysvětlil jejich náročný postup výroby.
Další akce s novými zážitky děti teprve čekají. A na které se obzvlášť těší?
Na ty, které prožijí v naší nově vybavené školkovské zahradě. Od TR Antoš
z Turnova zde máme nové herní prvky. Za nevlídného podzimního počasí je firmě
pomohla zabudovat parta OÚ pod vedením Tomáše Bažanta. Děkujeme! Už aby
bylo jaro a mohly si zde děti hrát!!!
Za Mateřskou školu Blanka Pekařová
Poděkování
Srdečně děkujeme manželům Váchovým z Klinkovic za televizní přijímač,
který vyhráli na Hasičském plese v Chuchelně a obratem jej věnovali jako
sponzorský dar naší Mateřské škole.
Blanka Pekařová, vedoucí učitelka MŠ
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Základní škola a Mateřská škola Chuchelna
srdečně zve všechny děti i jejich rodiče na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
¨

Těšíme se na vás v úterý 7. dubna 2020 mezi 8,00 a 16,00 hodinou.
Děti si mohou v mateřské škole pohrát,
rodiče získat informace k provozu, a dle potřeby vyzvednout
pro své dítě přihlášku do MŠ na školní rok 2020 – 2021.
Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat nejpozději v den zápisu do mateřské školy.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
proběhne v úterý 5. května 2020 mezi 13,00 a 16,00 hodinou.
Bližší informace podáváme na čísle školy: 481 625 140
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SOKOL ZIMNÍM LETEM
Jaro sice podle kalendáře ještě nezačalo, ale
letos tak trochu vystrkovalo růžky celou zimu.
Opakovaně padaly teplotní rekordy (bohužel
v plusových hodnotách), místo sněhu padal spíš
déšť, no a sáňky se z letního spánku ani nemusely
probouzet.
I přesto všechno jsme ale velkou část zimy strávili na Kozákově na vleku
a těšili se z lyžovačky. Ale vezměme to pěkně popořadě:
PING–PONG
Místní muži již třetím rokem trénují ping – pong, a tak bylo na čase
poměřit síly s jinými hráči. Založili tedy pod hlavičkou Sokola ping – pongový
oddíl a přihlásili se do okresního přeboru. V něm se od podzimu střetávají se
zkušenými hráči, nyní probíhá jarní kolo.
A aby si poměřili síly i mezi sebou, tak na Štěpána pořádali 3. ročník ping
– pongového turnaje. Jako vždy to byla pořádná bitva, kde bratr nezná bratra.
Vítězství těsně obhájil Michal Ceé – gratulujeme!
DĚTSKÝ SILVESTR
Jak nejlépe s dětmi strávit poslední den v roce? No přece s námi
v sokolovně! Děti se zde pořádně vyblbnou – spousta soutěží, tancování,
zpívání, smíchu a lákavých dobrot. Takovýto program každoročně přiláká hodně
místních i přespolních dětí, takže sokolovna vždy praská ve švech. A tento
tříhodinový akční maratón je pak završen ohňostrojem na návsi. No a pak už
můžou jít unavené děti na kutě, aby si závěr roku užili patřičně i rodiče.
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SOKOLSKÝ PLES
Do února jsme vpluli tanečním krokem za doprovodu libých tónů kapely
Futrál. Tato kapela ze Semilska je složená z devíti muzikantů a při svých
vystoupeních hraje na mnoho nástrojů – kytaru, basu, bicí, klávesy, housle,
akordeon, trubku a trombón. A to vše jsme si mohli užít i na našem plese.
Kapela otevřela večer klidným waltzem v domnění, že utvoří kulisu pro bavící
se diváky – jaké bylo jejich překvapení, když se diváci ihned proměnili
v tanečníky a zaplnili sál. A plný parket vydržel až do ranních hodin – kapela
dokonce po plese prozradila, že to ještě nezažila. Sokolský ples byl historicky
vždy tanečním plesem a my se snažíme i nadále v této tradici pokračovat a jsme
rádi, že si k nám našli cestu i přespolní páry, aby si zatancovaly.
A tradiční byla i široká nabídka pohoštění – kachna se zelím, guláš, řízky,
různé saláty, jehněčí na zelenině či půlnoční topinky s tatarákem – no málokdo
odolal! A bohatá tombola byla už jen třešničkou na dortu.
CO SE DĚJE NA NAŠÍ BÁJNÉ HOŘE – 43. SEZÓNA LYŽOVÁNÍ
NA KOZÁKOVĚ
Nyní předáváme slovo Martinu Pitlovi, starostovi TJ Sokol Chuchelna:
Na sklonku minulé výborné lyžařské sezony 2018/2019 jsme si dali opět nemalé
cíle, jak vylepšit komfort Lyžařského areálu Kozákov, který reprezentuje nejen
místní Tělocvičnou Jednotu Sokol, ale také obec Chuchelnu a její občany.
Ke konci léta opět začínáme nabírat na obrátkách a práce na vleku jsou tu.
Úklid sjezdovek od kamení, štípání dříví, mírné stavební úpravy uvnitř budovy,
čištění nádrží, oprava unašečů a kontrola sloupů – standardní práce, které
děláme každý podzim. Dále byly provedeny veškeré elektrické i standardní
revize všech zařízení v areálu.
Vzhledem k tomu, že novodobé zimy jsou nevyzpytatelné, musíme se čím
dál více spoléhat na technické zasněžování, které jsme vlastními silami
vybudovali v letech minulých. A letošní sezóna 2019/2020 je toho zdárným
příkladem. Přírodního sněhu napadlo jen pár centimetrů, a proto se s prvními
mrazy pokoušíme zasněžit alespoň prostřední sjezdovku. Toto se nám přes
nepřízeň počasí daří, od 3. 1. 2020 lyžujeme od půlky kopce, a od 8. 1. 2020 je
sjezdovka otevřena celá. Ale nic není zadarmo. Zatímco uprostřed obce máme
přes noc – 6 °C, na vrcholu Kozákova je díky inverznímu počasí kolem nuly,
a jsme rádi za každý minusový stupeň. Bratři sokolové, kteří mají na starosti
zasněžování, běhají po Kozákově po nocích s teploměrem a hledají, ve které

35

nadmořské výšce by šlo zapnout sněžné dělo, a částečně prodloužit a zachránit
sezónu (je potřeba alespoň – 2 °C).
Pro úpravu sjezdovky s tímto technickým sněhem je potřeba hodně velký
výkon sněžné rolby, který náš dobrý stroj Kässbohrer PB 170, přes čtyřicet let
starý, z toho dvacet let na Kozákově, již nezvládal. Proto první velkou investicí
do nové sezony 2019/2020 bylo pořízení relativně nové sněžné rolby
KässbohrerPistenBully 400 o výkonu cca 280kW. Investice přesahující
1.200.000,- Kč.

Protože se snažíme o vybudování areálu zaměřujícího se hlavně na rodiny
s dětmi, druhou velkou investicí bylo zakoupení nového lyžařského dopravního
pásu Snowmann Express. V průběhu listopadu jsme svépomocí započali
s terénním úpravami v místě dětské lyžařské školy, a na začátku prosince
proběhla samotná montáž technologie a revize zařízení. Dopravní lyžařský pás
přispívá k výuce malých dětí již od tří let, které ještě nezvládnou lanový nebo
velký vlek, a to tím, že se bez problému vyvezou na kopec, a výuka může začít.
Investice blížící se opět milionu, se kterou nám pomohl dotací 204.000, – Kč
Liberecký kraj.
Vzhledem k tomu, že TJ Sokol Chuchelna na tyto dvě velké akce
prostředky na svém účtu nemá, nezbylo nám nic jiného než se opět semknout,
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a vypůjčit si bezúročně od bratrů sokolů zmíněné finance, jako jsme to udělali
již v minulosti při budování zasněžování.
Již druhým rokem vzkvétá spolupráce s Lyžařskou školou Kozákov,
kterou vedou děvčata z Nové Paky. A hned s prvním sněhem je vidět, že
zaměřovat se na výchovu malých lyžařů je správné. Každý všední den, týden co
týden, se na sjezdovkách Kozákova střídají Mateřské školky z blízkého
i dalekého okolí, přivážející malé špunty, kteří se na konci týdne promění ve
výborné lyžaře zvládající své ski téměř dokonale. Je krásné pozorovat, jak si ti
malí lyžníci pamatují, kde se naučili lyžovat, a o víkendech se vracejí s rodiči na
sjezdovku, kterou důvěrně znají.
A to vše jen díky společné práci, kterou všichni Sokolíci a jejich přátelé
v průběhu zimní sezóny odvádějí. Během týdne se v dobrovolných službách
vystřídá kolem padesáti brigádníků, kteří obětují svůj volný čas, a věnují ho pro
dobrou věc. Za týden 150 brigádnických hodin – za sezónu přes 1.500 hodin.
Tímto bych rád všem poděkoval za čas strávený s rodinou „Sokolskou“ na
Kozákově, který by mohli trávit odpočinkově s rodinou doma.

PLÁNOVANÉ AKCE
Karneval na lyžích – termín bude upřesněn na www.ski.kozakov.cz a na
plakátech
Výroční schůze Sokola
Májový pochod – v sobotu 2. května si projdeme tradiční trasu Chuchelna –
Rotštejn – Dolánky, krásné počasí objednáno, tak pojďte s námi!
Chuchelská pouť – bude se konat sice až v červnu, ale již od dubna se my ženy
budeme každý čtvrtek od 20 hodin scházet v sokolovně a připravovat na pouť
různé výrobky, zejména růže do střelnice. Tímto mezi nás zveme všechny ženy
i holky, každá ruka se hodí a navíc je vždycky veselo 
A jelikož se blíží výročí květnového povstání, tak na následujících řádcích
předáváme slovo Šárce Bažantové, která strávila mnoho hodin v archivu, aby
nám připomněla historická fakta z naší obce z období druhé světové války a z let
následujících:
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Chuchelské květnové povstání, Zelená internacionála,
ILPKORG 1 a Hynek Palas
Letos v květnu se připomeneme 75 let od konce druhé světové války. Již
tři čtvrtě století žijeme v zemi, která se ve světě řadí k těm nejbezpečnějším.
Těch, kteří si pamatují válečné hrůzy odehrávající se v minulosti na našem
území, je už pramálo. Většinou se jedná o pamětníky, kteří ve válečných letech
byli ještě dětmi, a tak i jejich vzpomínky jsou zkreslené. Nezbývá nám tedy nic
jiného, než se obrátit k archivním materiálům: kronikám, válečným zprávám
a rozkazům, dobovému tisku, zápiskům pamětníků a v neposlední řadě také
k dobovým fotografiím. Díky obětavé pracovnici Státního okresního archivu
v Semilech (SOkA) Martině Housové jsem se dostala k maximálnímu množství
původních dokumentů.
V tomto článku se zaměřím na jednu z nejdůležitějších událostí
novodobých dějin naší obce, kterou je květnové povstání v roce 1945. Budu se
snažit popsat to, co mu předcházelo i to, co následovalo. V neposlední řadě si
budu zvláště všímat osobnosti pekaře, a v letech 1945 – 1948 starosty
chuchelského Sokola, Hynka Palase, který s nasazením života svého i svých
blízkých ukrýval několik let před koncem války uprchlé ruské zajatce –
partyzány.
V době války, od roku 1943, na území Semilska, Železnobrodska,
Turnovska a Jilemnicka působilo několik partyzánských skupin, které se
formovaly z řad ruských zajatců, s nimiž německá armáda ustupovala směrem
na západ. Lokální český odboj organizoval útěk těch zajatců, kteří byli svými
schopnostmi místním skupinám nejprospěšnější. Jednalo se tedy především
o vyšší šarže příslušníků Rudé armády. V Chuchelně se od 1. 10. 1943 do 1. 4.
1944 ukrýval u Hynka Palase ruský důstojník Daniel Petrov, který utekl ze
zajateckého tábora v Liberci. Na podzim roku 1943 čítala zdejší skupina 11
Rusů. Jejich velitelem byl právě Petrov. 24. května 1944 byl jeden ze členů
skupiny, Pavel Korzan, zatčen německými četníky v Semilech a na základě jeho
výpovědí byla odhalena celá skupina, která musela urychleně zmizet. Na jejím
útěku ji doprovázel až ke slovenským hranicím tajemník obecního úřadu
v Chuchelně Jaroslav Kousal. Poté Kousal vyhledával další uprchlíky. V únoru
a březnu 1945 procházela krajem řada transportů. Transport zajatců, pracujících
v dolech v Dolním Slezsku v okolí Waldenburgu, jenž vedl přes Trutnov,
Vrchlabí dále do Německa, přenocoval 28. února 1945 v Dolní Sytové.
Ubytováni byli v hostinci u Hajských, kde je Kousal vyhledal a několika z nich
nabídl v případě útěku podporu. Druhý den z transportu u Tanvaldu uprchli
major Michail IvanovičŠalujev, nadporučík Vasilij ArtěmovičVoronkov a letec
– starší seržant Vasilij Metěljev. Tito tři se stali základem paryzánského oddílu,
jehož velitelem se stal Šalujev. Všichni byli ukrýváni v Chuchelně. Někteří
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(včetně Voronkova) u pekaře a starosty Sokola Hynka Palase v č.p. 221, další u
starosty obce Rudolfa Buriánka (č.p. 183) a v posledních dnech války další
uprchlíci v hostinci u Hlubučků. Byla to velká odvaha, protože za ukrývání
uprchlých zajatců hrozilo mučení a trest smrti celé rodině. Na začátku května
1945 čítala Šalujevova skupina 26 ruských vojáků a 18 českých uprchlíků.
Jaroslav Kousal a Oldřich Morávek (č.p. 250) pro ně sháněli šatstvo a obuv.
Podle možností se partyzáni pokoušeli získávat zbraně a provádět sabotáže.
V březnu 1945 byla v našem kraji shozena skupina parašutistů plukovníka
Chanova, se kterou okamžitě navázali kontakt všichni velitelé ruských
zajateckých skupin, včetně Šalujeva. Hlavní úlohu však Šalujevova skupina
sehrála při květnovém povstání, které přepadením skladu v Chuchelně ve čtvrtek
3. května zahájila.
Kolem 9. hodiny ranní si přišli velitelé českých odbojových skupin
Jaroslav Kousal a Pavel Krupka obhlédnout bohatě zásobený německý sklad
kožených obleků (Bažantova továrna). Zjistili, že se Němci snaží uskladněné
věci rychle odvážet. To rozhodlo. Oba velitelé odzbrojili 6 ozbrojených Němců.
Přivoláním posily se všechno událo ráz na ráz. Mezi prvními se připojili
nadporučík Václav Regner a dva ruští velitelé partyzánských skupin major
Michail I. Šalujev a nadpor. Vasil A. Voronkov. Dále přijelo 6 členů odbojové
skupiny ze Sytové, kteří ihned zasáhli. Byla obsazena sokolovna, kde Němci
ubytovali pracovní oddíl Vlasovců v síle 110 mužů. Do skladu pak přijelo další
auto se 6 Němci, z nichž se jeden odmítl vzdát a zahájil palbu, při které byl
raněn Jar. Kousal do levé nohy. To byl hlavní signál k otevřené vzpouře proti
okupantům. Celá Chuchelna povstala a občané začali porážet stromy a telegrafní
sloupy, aby vytvořili na silnici zátarasy. Ještě téhož dopoledne odjelo 6 mužů na
Kozákov, kde odzbrojili pětičlennou německou hlídku. Ve 12:10 hod. odjela
z Chuchelny dvě nákladní auta s první ozbrojenou jednotkou v kraji do Řek, kde
již Češi prováděli odzbrojování Volkssturmu, čímž byly získány nejpotřebnější
zbraně. V odpoledních hodinách se již povstání rozšířilo do Semil a do okolí. K
večeru se k Chuchelně blížili Němci. Jedna část šla ke Kozákovu, druhá, jdoucí
přes Záhoří, byla zastavena kulometnou palbou. V pátek 4. května bylo vydáno
nařízení o odevzdání zbraní. V Chuchelně bylo rozhodnuto zbraně neodevzdat,
ukrýt se v lesích a vyčkat. Bylo navázáno spojení s nejbližší skupinou
parašutistů velitele Kotova v Prackově. Dvacetiosmičlenná skupina se
Šalujevem a Voronkovem v čele zajela do Turnova, kde odzbrojila německý
vojenský lazaret a získala tak další potřebné zbraně. V sobotu 5. května
provádělo asi 180 německých vojáků akci proti Chuchelně tím, že prostřelovali
z automatických zbraní okolní lesy. Tehdy byl poblíž lhotské hájenky zastřelen
dvaadvacetiletý Oldřich Koucký (z č.p. 156). Zapisovatelka „Pamětní knihy
obce Kuchelny“ Anna Morávková pak na straně 142 a 143 vzpomíná: „...
běhaly jsme s dcerkami Alenkou a Olgou na půdu do vikýře, odkudž jsme
spatřily také smutný průvod našeho povstání. Po hoření silnici šli chlapci
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obklopeni německými vojáky a tlačili trakař, z něhož bezvládně visely lidské
ruce narážející na tvrdou silnici. Že to vezli chlapci našeho Oldu Kouckého, to
jsme se ovšem toho dne nedověděli.“ Na téže stránce ještě: „Stravování
partyzánů ve Lhotě přejímá od 6. května Sokol v Chuchelně. Jsou to sestry:
Sylva Hamplová, Marie Jirdová, Božena Grafková, Marie Opočenská, Hermina
Pelantová, Ludmila Fejfarová, Anna Morávková a paní Slámová. Sestra Marie
Brychová dává ochotně naložená vajíčka a mouku, ostatní potřeby (máslo,
mléko aj.) ochotně poskytují bratři Plívové aj. Sokolkám ochotně pomáhá Bož.
Peštová.“ V úterý 8. května byla v prostoru Mříčné vyzvána silně ozbrojená
jednotka (250 mužů na 26 nákladních vozech), aby složila zbraně. Němci však
zahájili palbu. Zabito bylo 62 a raněno 31 Němců. Boj trval 45 minut. Na české
straně byli 3 mrtví a 7 raněných, z nichž těžce raněn do břicha byl
čtyřiadvacetiletý mladík z Chuchelny Jaroslav Koucký, který ještě téhož dne
zemřel v semilské nemocnici. Se zastřeleným Oldřichem Kouckým byli
bratranci. Raněn byl i „chuchelský“ partyzán Voronkov, jak se opět můžeme
dočíst v pamětní knize Chuchelny na straně 144: „Bratr starosta Hynek Palas
podává nám zprávu, že na vlásku jen visí život mladého sovětského chlapce
Vasila Voronkova, který se při likvidaci posádky Řek zdržel, ztratil směr cesty
a místo do Chuchelny zašel na opačnou stranu, kde byl Němci strašlivě
postřelen. Leží nyní po těžkém utrpení, když byl vyrván z rukou nacistických
bestií, kteří mu sypali do ran sůl a hrozili ještě i jiným mučením, v nemocnici v
Jilemnici, kde se lékaři snaží ze všech sil ho zachovat při životě.“ Vasil
Voronkov nakonec přežil. Do Československa a do Chuchelny se ještě jednou
vrátil. Bylo to u příležitosti 20. výročí konce války v roce 1965. Hynka Palase
nazýval důvěrně svým „otcem“. Hynek Palas a Rudolf Buriánek byli také ihned
po konci války oceněni ruskými vyznamenáními.
Kola dějin se však točí nevyzpytatelně, a tak měl jak Hynek Palas, tak
Rudolf Buriánek dost co dělat s komunistickými soudy. Oba byli na nějaký čas
odsouzeni a socialistický režim se na ně díval skrz prsty. Soudní spisy z té doby
se hledají dost obtížně. Mnoho jich také bylo skartováno, takže informace jsou
kusé. Víme však alespoň to, že Hynek Palas byl odsouzen u Krajského soudu
v Hradci Králové rozsudkem ze dne 31. 1. 1961 (paragraf 245/1 trestního
zákona z té doby). Ve vězení si pobyl 1 rok, peněžitá pokuta ve výši 2 000 Kč
mu byla udělena za nepovolené držení zbraně zn. Walther, která měla
v minulosti propadnout státu. Rudolf Buriánek (č.p. 183), neohrožený starosta
Chuchelny ve válečných letech a předseda MNV Chuchelna po roce 1948, byl
odsouzen v roce 1952. Podobně jako Karel Kyloušek (č.p. 69), který byl
odsouzen na 3 roky, údajně pomáhal tzv. Zelené internacionále.
Na začátku padesátých let zde v kraji totiž působila skupina třetího odboje
s názvem „Oheň na Strážníku“, ta čas od času ukrývala své lidi (agenty –
chodce, emigranty) i v Chuchelně. Víme například, že benešovský rodák
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a rezident Josef Šedivý ukryl v Chuchelně v prosinci 1951 neznámou osobu,
kterou přivedl B. Plecháč. Pak ještě další tři lidi v nedalekém domě. Hlavou celé
organizace byl protinacistický a protikomunistický odbojář Josef Zeman za
Stanového u Vysokého nad Jizerou, který v říjnu 1948 emigroval do Německa.
Část jeho rodiny mu zabili a umučili nacisté, druhou část komunisté. Tajná
organizace „Oheň na Strážníku“ byla aktivní od podzimu 1949 do konce roku
1951. Prostřednictvím Zemana, který byl v kontaktu s generálem Moravcem,
pracovala pro CIC (dnešní CIA). Náplní její činnosti byla špionáž: zprávy
o počtech zaměstnanců zemědělských družstev, průmyslových podniků, složení
výborů MNV, způsob zabezpečení strategických míst, seznamy příslušníků
SNB, rozmístění stanic SNB atd. Důvěryhodní sedláci měli na svých pozemcích
tajné schránky, jejichž prostřednictvím byly zprávy předávány. Bylo také
stanoveno heslo, jež znělo: „Pšenice nekvete“. Celá organizace měla několik
podskupin. Rudolf Buriánek byl například odsouzen v soudním procesu se
skupinou Josefa Víta, Karel Kyloušek se skupinou JUDr. Josefa Dufka.
Buriánek byl odsouzen proto, že přijal od učitele Hampla 1 800 Kč pro
manželku Josefa Zemana, která zůstala v Československu, a k tomu přidal 200
Kč svých; peníze poslal po V. Lampovi. Soudní proces se konal 22. října 1952
u Krajského soudu v Liberci. Buriánek byl odsouzen pro schvalování trestného
činu na 8 měsíců a k pokutě 10 000 Kč. Taktéž v Liberci byl v procesu z 23.
a 24. října 1952 odnětím svobody v době trvání 3 let odsouzen Karel Kyloušek
za neoznámení trestného činu (dostal dopis od Zemana ohledně úkrytu agentů).
Do všech těchto událostí bylo ovšem zapojeno mnohem víc lidí, o kterých dnes
již nevíme.
Píšeme-li o komunistických perzekucích v Semilech a okolí, zbývá
nakonec zmínit ilegální odbojovou, a zprvu spíš recesistickou, skupinu
ILPKORG 1. Ivo Navrátil píše: „Od jara roku 1949 nacházeli semilští občané,
chvátající plnit smělé úkoly budovatelského plánu, na ulicích a za ploty
v zahrádkách malé letáčky.“ Tištěny byly na primitivní dětské tiskárničce
a obsahovaly lapidární sdělení: TO NIC, NEZTRÁCEJTE NADĚJI, DEN
ODPLATY NASTANE BRZY, nebo: BOJUJTE PROTI KOMUNISTŮM!, či:
PRAVDA VÍTĚZÍ, A VY PROHRAJETE! Také informovaly o frekvenci, na
které vysílal Hlas Ameriky. Autorem letáků byla skupina chlapců, za jejichž
vůdce později Státní bezpečnost určila Otakara Vrbenského, bydlícího na
Rovném. Po válce měl v Chuchelně malou firmu na stolní hry a hračky.
Vedoucím skupiny byl jen zpočátku, vedení se později ujal 19letý Jaroslav
Mochan. Vrbenský byl z celé skupiny nejstarší, bylo mu již sedmatřicet let.
Kromě cyklostylu a psacího stroje taktéž chlapcům umožnil poslouchat
Svobodnou Evropu. První nacyklostylované letáky roznášeli Václav Mach, Jiří
Naděje, Hana Krsková a Ladislav Šmejkal. Podpis na letácích – ILPKORG 1
(ilegální protikomunistická organizace č. 1) – vymyslel Miroslav Mochan. Tato
skupina zde působila do začátku roku 1952. Její členové byli odhaleni,
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vyslýcháni, týráni, obviněni z přípravy teroristických útoků na stanici SNB
a MUDr. Aloise Pluhaře, a nakonec odsouzeni. Jaroslav Mochan na 23 let,
Otakar Vrbenský na 21 let, další dostali podobně vysoké tresty. Devatenáct
obžalovaných bylo uznáno vinnými trestným činem velezrady, dva sabotáží,
čtyři sdružováním proti republice, další čtyři neoznámením trestného činu, jeden
ohrožením státního tajemství a dva nadržováním. Nikdy se neprokázalo, že by
kterýkoliv z členů Vrbenského skupiny použil zbraň, a tak za skutečně spáchané
násilné skutky lze označit rozbití agitační skříňky OV KSČ v Semilech a okna
předsedovi MNV v Chuchelně Jaroslavu Kouckému, jednomu z hrdinů
protinacistického odboje a chuchelského povstání, leč komunistovi. Většina
odsouzených se, po tvrdé práci v uranových dolech, dostala na svobodu
v důsledku amnestie z 9. května 1960, na amnestii z 9. května 1962 byl z vězení
propuštěn i Jaroslav Mochan a jako poslední 3. října 1963 Vladimír Vojtíšek.
Jednotliví aktéři se pokusili dosáhnout obnovy procesu a soudní rehabilitace
během 60. let a na začátku 70. let, ale bez úspěchu. V únoru 1973 vzal návrh na
zahájení přezkumného řízení zpět i Josef Vrbenský, bratr zemřelého Oty.
O zrušení všech rozsudků rozhodl až 26. listopadu 1990 na základě zákona
o soudní rehabilitaci krajský soud v Ústí nad Labem. Soud zjistil, že v původním
řízení byly hrubě porušeny procesní předpisy, že obžalovaní byli donucováni
i k nepravdivým výpovědím psychickým nátlakem a fyzickým násilím a že soud
v důsledku tohoto nezákonného postupu dospěl k nesprávným skutkovým
zjištěním.
Soudních procesů bylo v té době vedeno samozřejmě mnohem víc,
například zřejmě i proti našemu Hynku Palasovi, ale je velmi obtížné, a díky
skartaci mnoha dokumentů i nemožné, se k nim dopídit. Soudní spisy se
skupinou Oty Vrbenského zůstaly zachovány. Jeho příběh jsem zde uvedla
hlavně jako ilustraci toho, co se zde po nástupu komunistů k moci dělo.
Šárka Bažantová
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Přejeme vám všem krásné jarní dny.

za Sokol Magdalena Ceé, Jana Vocelková, Markéta Tomšová a Šárka Bažantová

Poražené stromy a sloupy elektrického vedení v době květnového povstání
v Chuchelně. (SOkA Semily, SbF, sign. III - 266, 3. května 1945, autor neznámý)
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Pekař a starosta Sokola Hynek Palas
na fotografii z roku 1945. Ve válečných
letech ukrýval ruské partyzány.
(SOkA Semily, SbF, sign. II – 913, 1945,
foto K. Brych)

Zleva: Hynek Palas, Danilo Petrov,
Jaroslav Kousal a Marie Palasová
v r. 1944 (SOkA Semily, SbF, sign. II
– 13, 1944, repro M. Václavík)
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Major Ruské armády Michail Ivanovič
Šalujev, kterého před koncem války ukrýval
Hynek Palas. (SOkA Semily, SbF, sign II – 11,
květen 1945, repro M. Václavík)

Partyzánská skupina z Chuchelny. Vlevo stojící major Šalujev.
(SOkA Semily, SbF, sign. ? - 3164, květen 1945, autor neznámý)
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Vasil A. Voronkov s Jaroslavem
Kousalem. (SOkA, SbF, sign. ? - 3164,
květen 1945, autor neznámý)

Návštěva V. A. Voronkova v Chuchelně
v květnu 1945 před Palasovým domem.
(První řada zleva: štábní kap. Boris Havlík,
který v době války evidoval bojové síly
na Semilsku, Marie Palasová a V. A.
Voronkov.) Hynek Palas není na snímku
zřejmě z důvodu jeho tehdejšího uvěznění.
(SOkA Semily, SbF, sign. I – 313a, květen
1965, autor neznámý)

Zde již V. A. Voronkov se svým
“otcem” Hynkem Palasem. Říká se,
že Hynek Palas byl propuštěn právě
díky intervenci Voronkova a celé
sovětské delegace. (SOkA, SbF, sign.
I – 323, foto M. Václavík)
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Otakar Vrbenský, za komunistického režimu odsouzen k 21 letům vězení, se zúčastnil
květnového povstání v Chuchelně. Zde je návrh z r. 1945 na jeho vyznamenání. (SOkA
Semily)

Hynek Palas (první zprava)
na konci padesátých let 20. st.
při úpravě terénu budoucího
hřiště v Chuchelně – dnes hřiště
na koupališti.
(Archiv Marie Plívové)
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OHNISKO ŽHAVÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA
Vážení a drazí čtenáři Chucheláčku,
měsíc s měsícem se sešel a proto vám
i tentokrát přinášíme krátkou zprávu o činnosti
našeho sboru, kterou jsme uskutečnili od
podzimu loňského roku.
Jednou z posledních akcí loňského roku byla dětská vánoční besídka,
která se uskutečnila 13. a 14. prosince v sále obecního úřadu, která byla
plánována i s přespáním, abychom společně strávili co nejvíce času. V pátek 13.
prosince jsme se v odpoledních hodinách sešli v prostorách sálu obecního
úřadu a po přivítání jsme se pustili do výroby papírových andílků pro maminky
a babičky. S dětmi jsme též vyrobili velké vánoční přání našim sousedům, které
bylo k vidění v zasklené vitrínce u zastávky. Toto přání bylo vytvořeno všemi
dětmi, které na besídku zavítaly. Děti napsaly vzkaz a nakreslily obrázky
s vánočními motivy. Poté jsme vyslali starší děvčata, aby šla přání vyvěsit (měli
to jako bojovku), což musela splnit v určitém limitu.

Všichni měli za úkol přinést trochu cukroví a jeden nepopsaný dárek,
který si našel svého majitele formou losování. U rozbalování jsme se společně
dost nasmáli, jelikož každý musel postupně říci, co dostal, a každý se musel
přiznat, jaký dárek daroval. Na besídce nás doprovázela hudba, kterou si volily
děti podle svého, a tak jsme poslouchali od vánočních koled přes klidné
melodie, až po moderní současnou hudbu. Večer utekl rychle a po studené
večeři (šunka, sýr, bageta, ovoce, zelenina) byl čas uložit se do spacáků a pustit
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si večerní kino. Kdo chtěl, mohl vydržet až do samého konce promítání, ti
nejmenší však usnuli ještě před jeho koncem. V každém případě po půlnoci šli
na kutě i ti zbylí. Druhý den jsme odstartovali rozcvičkou před naší hasičskou
zbrojnicí a následným během po Hromovce. Ke snídani, kde se podávala
vánočka s čajem, přišla mládež ve veselé náladě a s červenými tvářičkami od
čerstvého ranního štiplavého vzduchu.

Dětem připravili chlapi ze zásahové jednotky překvapení formou planého
poplachu, při kterém jsme simulovali houkání sirény z notebooku. Děti se díky
tomuto nácviku dozvěděly, co se vlastně skutečně děje při zásahu naší
výjezdové jednotky. Nakonec všichni naskákali do naší zásahové cisterny a zažili
tak „skutečný“ výjezd naší jednotky. Po návratu jsme se oblékli a vyrazili na
stopovanou. Ušli jsme celkově šestikilometrový okruh, při kterém si děti
zazpívaly, zacvičily, skládaly básničky, plnily všemožné prapodivné úkoly, které
si pro mladší děti připravila naše starší tvořivá děvčata. Počasí se nám přibližně
v půlce trasy pokazilo a začal padat mokrý sníh. Zpět jsme se vrátili naprosto
vyfoukaní a mokří jako slepice, avšak šťastní, protože děti věděly, že je čeká
vynikající oběd, samozřejmě nic jiného než PIZZA. Po obědě jsme se ještě
zaslouženě zabalili do spacáků, hráli hry, koukali na pohádky, a to až do
příchodu rodičů, kterým jsme děti ve zdraví vrátili se slovy, že se opět uvidíme,
bohužel až, na jaře. Na závěr musíme vyzdvihnout sestru trenérku Danču
Dvořákovou za její organizaci, pomoc s dětmi, a Ivetku Trnkovou za dovoz pizzy
z restaurace Adria. Děvčatům mnohokrát děkujeme. 
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Po příchodu nového roku jsme se tradičně sešli na výroční valné
hromadě, na které jsme jako vždy zhodnotili a bilancovali uplynulý rok, probrali
veškeré činnosti v loňském roce a zaplánovali stěžejní aktivity, ať už sportovní či
kulturní na rok letošní, zapracovali do plánu činnosti podněty od přítomných.
Celý večer jsme zakončili výborným gulášem, hudbou tancem a volnou
zábavou.
V roce 2020 na nás z pohledu SDH Chuchelna čeká tradiční hasičský ples
a dětský maškarní bál, jehož přípravy finišují v tomto čase, kdy píšeme článek
do našeho čtvrtletníku Chucheláček. V následujícím čísle vám samozřejmě
přineseme horkou reportáž s této kulturní akce. Ihned z jara provedeme
tradiční sběr železného šrotu (o jeho konání budete s dostatečným předstihem
informování v TV Chuchelna a na plakátech). S příchodem léta se pak
samozřejmě zúčastníme Chuchelské poutě, kde budeme opět nabízet tradiční
pokrmy a nápoje. Opět plánujeme soustředění mladých hasičů a spolupořádání
spolkového posvícení. Mimo těchto jednotlivých akcí na nás samozřejmě čeká
kontinuální činnost s naší hasičskou mládeží, zabezpečení pálení čarodějnic
a držení nepřetržité celoroční požární ochrany v naší obci. Po tomto všem jsme
si k večeři dali tradiční guláš a na závěr klidného večera ještě kávu a nějaký ten
zákusek. Zbytek večera byl vyplněn moderní reprodukovanou hudbou tancem
a zábavou.
Všem sousedům přejeme sluníčkové jaro a přetrvávající dobrou náladu.
Nás už pomalu začínají svrbět ručičky a chodidla s ohledem na blížící se tradiční
akce a činnost včetně zahájení sportovní sezóny.  Až nám vyschne hřiště, hurá
na tréninky!
Za SDH Chuchelna bratr David Hošek a sestra Veronika Hajná

VLASTI ZDAR!!!
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Placená inzerce
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