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AKTUALITY Z OBCE
 Obec Chuchelna v letošním roce zažádala o následující dotace:
na nákup ochranných prostředků požární ochrany, na pořízení
mobilního rozhlasu, na opravy veřejných infrastruktur v obci, na
provoz sportovního kroužku, na opravu a modernizaci
multifunkčního hřiště, na rekonstrukci hasičského vozu CAS, na
pořízení oranžového hřiště od ČEZ, na pořádání Chuchelské pouti.
Z důvodu koronaviru a nastalé ekonomické krize byly všechny
dotace zamítnuty, pouze na nákup ochranných prostředků
požární ochrany nám byla přiznána částka 18.824,- Kč.
 Bylo vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení na získání zápůjčky
z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2020.
 Obci byl nabídnut bezúplatný převod nepotřebného majetku
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, mimo jiné
i vozidlo Škoda Fabia Kombi 1,4/55W, o které jsme požádali.
Darovací smlouva již byla podepsána. Domlouváme převzetí
vozu. Vůz bude využíván především na rozvoz obědů. Současné
vozidlo je v horším technickém stavu a jeho neustálé opravy
nabývají.
 Rada obce schválila účelovou dotaci pro Český rybářský svaz
Semily ve výši 20.000,- Kč a dále finanční dar pro poskytování
terénní pečovatelské služby občanům obce ve výši 9.800,- Kč
společnosti Sociální služby Semily, p. o.
Nyní ke stavbám v obci:
 Vodovod na Sídlišti - v horní části Sídliště již byly provedeny
všechny přípojky a byla vyměněna i dešťová kanalizace v úseku
od pí. Ettrichové k p. Dlatlovi. Stav dešťové kanalizace v tomto
úseku byl zkontrolován kamerou. Ta odhalila praskliny, průvaly
a rozpoje, proto jsme přistoupili k její úplné výměně. Přibyly horské
vpusti, které dokážou pojmout více vody. Na konci září proběhne
příprava podloží komunikace horní části Sídliště, úprava sklonu
vozovky a její vyasfaltování.
Etapa I. (úsek od obchodu kolem Pelantů k Šimkovým) byla také
dokončena. Letos se opraví pouze rýha, příští rok se provede
celoplošná oprava tohoto úseku komunikace.
Spodní část Sídliště bude provedena v příštím roce.
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 Vyústění kanalizace u Housů a její povolení pozastavené v r. 2015
– požadovaná oprava byla provedena, čekáme na vyjádření
MěÚ Semily – odboru životního prostředí
 Hřbitov Chuchelna – na posledním veřejném jednání
zastupitelstva bylo dohodnuto, že spodní část zborcené zdi bude
nahrazena živým plotem z tisu. Předpoklad prací je říjen, listopad.
Nebezpečně nakloněnou čelní zeď jsme byli nuceni na základě
výzvy z Městského úřadu Semily – odboru stavebního rozebrat tak,
aby nikoho neohrožovala na zdraví a majetku. Co nejdříve budou
započaty stavební práce na výstavbě nové zdi z bílých plných
lícových cihel.

 Hřbitov Lhota – živý plot z pámelníku bude nahrazen plotem z tisu
(předpoklad provedení v říjnu či listopadu)
 Břízky u hřbitova v Chuchelně – tak jak bylo požadováno na
veřejném zasedání zastupitelstva, byla vypracována studie na
současný stav břízkového háje. Výsledek studie bude
projednáván na veřejném zasedáním zastupitelstva teď v září.
 Pomník obětem světových válek u Sokolovny – vypracování
renovace jsme reklamovali, se zhotovitelem dohodli úpravu, ale
v důsledku koronavirové situace bylo vše pozdrženo. Čeká se na
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dodání velkého bloku, který má být u pomníku vyměněn.
Objednané schody k pomníku jsou již připraveny k usazení.
Chodník Chuchelna-Semily – zpracovává se projektová
dokumentace
Úprava křižovatky u Sůvů – pracuje se na stavebním povolení
Projekt ČEZu v horní části Chuchelny – stále dojednáváme
s projekční společností podmínky ze strany obce Chuchelna,
především naše požadavky týkající se veřejného osvětlení
a oblasti křižovatky „Na Kopeček“.
Kanalizace Slap – zpracovává se projektová dokumentace
Komunikace od pneuservisu k „Traktorce“ – byla opravena
společností M-Silnice

 Komunikace „Na Kopeček“ – jednání s doporučenými projektanty
nebylo úspěšné z důvodu jejich časové vytíženosti. Proto jsme
vypsali výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace
s lhůtou do 25. 8. Zatím jsme neobdrželi žádnou nabídku.
 Cesta od Vejměla ke Slapu – byla znovu vytýčena
 ZŠ a MŠ osvětlení - nechali jsme vypracovat návrh změny osvětlení
v ZŠ za úspornější a modernější variantu. Byla nám představena
moderní technologie osvětlení, bezdrátová, s příspěvkem denního
světla a velmi úsporného provozu. Nyní vyhledáváme dotační
nabídku.
Bc. Eva Peštová, starostka obce
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CHCETE BÝT INFORMOVÁNI O DĚNÍ V OBCI? O KULTURNÍCH AKCÍCH V OBCI I
V BLÍZKÉM OKOLÍ?

Máte několik možností:





Sledovat místní kabelovou televizi
Sledovat webové stránky obce www.chuchelna.cz
Sledovat facebook obce (dejte si stránku Obec Chuchelna do oblíbených)
Nebo se přihlásit do provozu tzv. MOBILNÍHO ROZHLASU, kde si pohodlně
vyberete, o jaké informace máte zájem a jakým způsobem se k vám
dostanou:
o E-mailem
o Aplikací ve vašem chytrém telefonu
 Na jednom místě vidíte veškeré vámi odsouhlasené
informace a nemusíte nic pracně vyhledávat!!!
o Pro starší občany je možnost zasílání důležitých informací pomocí
SMS
o V případě krizových situací je SMS rozesílána všem přihlášeným
občanům v Mobilním rozhlase!!
Jak na přihlášení?
1) Přihlaste se přes internet www.chuchelna.hlasenirozhlasu.cz, klikněte
na tlačítko Odebírat hlášení a zaregistrujte se

nebo
2) Vyplňte vloženou registraci a odevzdejte na obecním úřadě –
zaregistrujeme vás
3) Nainstalujte si mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz, kterou najdete na
Google Play nebo App Store (i s tím vám na úřadě pomůžeme)
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Starostka obce Chuchelna podle ust. § 15 odst. 1 písm. a); ust. § 27 zák.
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční:

v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 3. října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost zasedací místnost Obecního úřadu v Chuchelně
čp. 269 pro voliče části Chuchelna a čp. 35 v části Komárov, vyjma
čísel popisných 103, 158, 169, 170, 182, 185, 193 a 249 v části
Chuchelna (lokality „Rokliště“ a „Vrchy“)
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost spolková místnost v hasičské zbrojnici na
Komárově pro voliče částí obce Lhota a Komárov a čísel popisných
103, 158, 169, 170, 182, 185, 193 a 249 v části Chuchelna (lokality
„Rokliště“ a „Vrchy“), vyjma čp. 35 v části Komárov.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost

a státní občanství ČR (občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Bc. Eva Peštová, starostka obce
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA TV CHUCHELNA
Aktualizováno 26. 8. 2020
Adventure
Nova Sport 1
AMC
Óčko
Barrandov Kino
Óčko Star
Barrandov Krimi
Plus 2
Barrandov TV
Polsat
BBC WN
Prima
CNN Int.
Prima +1
CNN Prima News
Prima Comedy Central
ČT 1
Prima Cool
ČT2
Prima Krimi
ČT 24
Prima Love
ČT 3
Prima Max
ČT D:/Art
Prima Zoom
ČT Sport
Rebel
Dvojka
Relax
ESP 2
RTM Plus Liberecko
ESP Czech
Retro Music TV
Film +
Senzi
Film Box
Seznam TV
Hobby TV
Spektrum
Chuchelna
Sport 1
Jednotka
Sport 5
JOJ Cinema
Super Polsat
JOJ Family
Šlágr 2
KIKA
Šlágr TV
Leo TV
Travel XP
Noe TV
Trojka
Nova
TV Plus
Nova 2
Viasat Explorer
Nova Action
Viasat History
Nova Cinema
Viasat Nature
Nova Gold
ZDF
Zahraniční programy:

Velká Británie
Německo
Polsko
Slovensko
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Okénko
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Ráda bych vás informovala, že v loňském roce občané obce odevzdali

k recyklaci 558,5 kg vysloužilých elektrozařízení. To je poslední komodita,
o které jsem se nezmínila v prvním vydání letošního Chucheláčku.

S platností od 1. 8. 2020 se zastavil zpětný odběr veškerých televizorů

a počítačových monitorů značky SAMSUNG ve sběrném dvoře TSM

v Semilech.
Nyní můžete elektrozařízení výrobce Samsung odevzdávat na těchto
adresách v Semilech:
RS Semily Tyršova 457, WMT Servis s. r. o. Kozákovská 197 nebo REMA
Systém, a. s., pobočka Česká pošta RE: BALÍK na náklady zřizovatele.
Mnozí z vás již třeba jen jedním uchem zachytili, že se bude projednávat nová
odpadová legislativa. Poslanecká sněmovna bude hlasovat o čtyřech
odpadových zákonech. Problematika odpadů bude pro všechny ještě palčivější,
až bude schválena novela zákona o odpadech, která by měla snížit množství
skládkovaného odpadu v ČR na pětinu. Zároveň zvýší cenu za jednu tunu
odpadu na skládce zhruba čtyřnásobně. A to všechno budou muset zaplatit
obec a občané. Proto je potřeba minimalizovat množství směsného
komunálního odpadu, motivovat vás, občany, k lepšímu třídění a já zvedám
ruku za případné ocenění těch, kteří třídí poctivě, aby nedopláceli na ty, kteří
jsou k našemu životnímu prostředí lhostejní.
Třídění se vyplatí všem!
Současně vedle zvýšení skládkovacího poplatku navrhuje ministerstvo v novém
zákoně takzvanou třídící slevu pro obce. Ta jim umožní skládkovat odpad zbylý
po třídění za nižší cenu. Podmínkou pro uplatnění takové slevy bude ale
dosažení vysoké míry třídění vyprodukovaného komunálního odpadu. V roce
2020 bude využití slevy podmíněno vytříděním minimálně 45 % skla,
plastu, papíru, kovů a biologicky rozložitelného komunálního odpadu z celkové
produkce komunálních odpadů na území obce, a až 75 % v roce 2027. Princip
třídící slevy je poměrně jednoduchý. Když bude obec dostatečně třídit, pak za
skládkování zbylých odpadů z černých popelnic nezaplatí ani o korunu navíc
než dnes! Samozřejmě je to především o tom, jak motivovat občany k vyššímu
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třídění odpadu. Jen pro srovnání, za loňský rok jsme vyprodukovali cca 260 tun
odpadů, z čehož jsme vytřídili přes 42 tun, tj. JEN 16%. V popelnicích skončilo
ZBYTEČNĚ přes 157 tun odpadů.
Plánujeme zřídit více sběrných míst po obci. To je nejbližší novinka,
o přesných místech vás budeme informovat. Pytle na tříděný odpad jsou
k dispozici po celý rok a zdarma na Obecním úřadu.
Musíme TŘÍDIT, VŠICHNI A VŠECHNO! Těm, kteří třídí, děkujeme. Ti, kteří ještě
nezačali, mohou začít třeba dnes, nikdy není pozdě! I za to děkujeme.
Šetřete vaše finance, i ty obecní. Jistě by se finanční prostředky, které bude
muset obec investovat do svozu odpadů daly využít mnohem lépe. Nemyslíte?
Všem, kterým není příroda lhostejná a tříděním odpadů pozitivně přispívají
k ochraně životního prostředí, patří obrovský dík.
Lada Koublová, referentka OÚ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ČERVNU, ČERVENCI A SRPNU 2020:
89 let
87 let

Věnceslava Babková
Zdeňka Bažantová

86 let

Jiří Skrbek

85 let

Jaroslav Picek
Zdeňka Bobková

70 let

Marie Koucká
Miroslav Trávníček

65 let

Pavlína Trávníčková
Jindřich Skrbek

Jaroslava Chlupáčová

55 let

Bořivoj Szábo

Lenka Navrátilová
Martina Urbánková
Lada Hlavová
50 let

Renata Pokorná
Klaudie Hrubá

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

Julie Tuláčková

Novorozeňátku přejeme dobrý start do života!
*******************************************************************

SŇATKY:

Aleš Končinský a Zuzana Inderková

Do společně prožitých let jim přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky!
*******************************************************************
*******************************************************************

OPUSTIL NÁS:

Karel Růžička

Pozůstalé rodině vyjadřujeme soustrast.
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NAŠE KOUPALIŠTĚ
Na posledních veřejných zasedáních zastupitelstva se probíralo vlastnictví areálu
koupaliště a jeho budoucí majetkové uspořádání.
Jak jistě všichni víte, koupaliště bylo uvedeno do provozu v r. 1966 s tím, že
areál spravovala tehdejší Tělovýchovná jednota Sokol Chuchelna. Při převzetí
(rok 2004) do vlastnictví obce Chuchelna od TJ Sokol Chuchelna z důvodu
možnosti čerpání dotace na rekonstrukci zchátralého areálu bylo koupaliště již
šest let mimo provoz. Převod proběhl s podmínkou, že po uplynutí dotační lhůty
bude areál navrácen TJ Sokol Chuchelna. Pomocí dotací ze státního rozpočtu
(15 mil. Kč), grantu Libereckého kraje (1.879 tis. Kč – částka i na ČOV)
a financí z obecního rozpočtu (5.040.412,- Kč – v této částce je zahrnuta
i rekonstrukce ČOV) byl areál uveden do současného stavu.
Dotační lhůta uplynula 20. 4. 2017.
Obec každoročně vynakládá nemalé peníze na provoz a údržbu (náklady
v r. 2017 – 150 tis. Kč, v r. 2018 – 285 tis. Kč). Nejen proto se tedy
zastupitelstvo obce Chuchelna a TJ Sokol Chuchelna dohodli na narovnání
majetkových práv koupaliště s konečnou platností.
Předkládáme vám tedy vzájemně schválené
MEMORANDUM O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
Obec Chuchelna, IČ 00275760, se sídlem Chuchelna 269, 513 01 Chuchelna,
zastoupená starostkou Bc. Evou Peštovou, na straně jedné (dále jen Obec)
a
Tělocvičná Jednota Sokol Chuchelna, IČ 49296159, se sídlem Chuchelna 243,
513 01 Chuchelna, zastoupená starostou Martinem Pitlem a jednatelem
Ing. Janem Pickem, na straně druhé (dále jen Tělocvičná jednota)
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na sepsání následujícího
ujednání o vzájemné spolupráci:
Smluvní strany vedeny vzájemnou snahou o spolupráci konstatují, že Obec je
územním samosprávným celkem a Tělocvičná jednota je spolkem realizujícím
spolkovou činnost na území Obce. Základem spolkové činnosti Tělocvičné
jednoty je činnost sportovní, významnou částí je též činnost kulturní. V rámci
spolkové činnosti Tělocvičná jednota provozuje a udržuje budovu sokolovny
a Ski areál Kozákov. Obec si je vědoma sportovního a kulturního přínosu
Tělocvičné jednoty, a to zejména z hlediska prevence mládeže před
škodlivými návyky, pěstování a propagace zdravého životního stylu, podpory
sportovní soutěživosti, ale zároveň týmové spolupráce a z hlediska
plnohodnotného trávení volného času sportovní činností. Dále si je Obec
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vědoma kulturního přínosu Tělocvičné jednoty, ať už z hlediska její vlastní
kulturní činnosti nebo činnosti obecní či jiných spolků, když obci a jiným
spolkům je budova sokolovny zpravidla bezplatně k těmto činnostem
zapůjčována.
Smluvní strany konstatují, že smlouvou ze dne 29. 4. 2004 Tělocvičná jednota
bezúplatně převedla do vlastnictví Obce nemovitosti tvořící areál koupaliště
v Chuchelně. Převod zmíněných nemovitostí byl dle příslušného článku stanov
schválen Českou obcí sokolskou. Ve svém souhlasu však Česká obec
sokolská zakotvila podmínku vrácení tohoto nemovitého majetku po
rekonstrukci a uplynutí 10 let zpět do vlastnictví TJ. Tato podmínka byla
zapracována do textu uvedené smlouvy, že Obec je povinna učinit TJ nabídku
převodu dotyčných nemovitostí zpět do vlastnictví, a to po uplynutí deseti let
od podpisu této smlouvy. Obec tuto nabídku po uplynutí deseti let uskutečnila
a TJ sdělením ze dne 1. 7. 2015 tuto nabídku přijala.
Smluvní strany konstatují, že Obec „nemovitosti – areál koupaliště“ po nabytí
vlastnictví smlouvou ze dne 29. 4. 2004 zrekonstruovala, a to s využitím
příslušných dotací.
Obec na základě kupní smlouvy ze dne 28. 12. 2015 vlastní nemovitosti tvořící
areál lyžařského vleku Ski areál Kozákov. Obec tyto nemovitosti nabyla za
kupní cenu ve výši 2.000.000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že lyžařský areál Ski areál Kozákov je provozován
Tělocvičnou jednotou, byla mezi Obcí a TJ Sokol v roce 2016 uzavřena
smlouva o smlouvě budoucí, ve které se strany zavázaly uzavřít kupní
smlouvu o převodu zmíněných nemovitostí – areál lyžařského vleku ze strany
Obce do vlastnictví Tělocvičné jednoty. Kupní cena byla sjednána ve stejné
výši, za kterou Obec dotyčné nemovitosti nabyla (tedy ve výši 2.000.000,- Kč)
a bylo stanoveno, že kupní smlouva bude uzavřena po uhrazení této kupní
ceny. Dále bylo dohodnuto, že kupní cena bude splácena formou pravidelných
ročních splátek ve výši minimálně 50.000,- Kč + 10 % z tržeb jízdného na
vleku. V roce 2017 – 2019 bylo Tělocvičnou jednotou uhrazeno Obci splátkami
celkem 600.000,- Kč. Pro úplnost smluvní strany uvádějí, že ohledně
dotyčných nemovitostí – areál lyžařského vleku byla uzavřena nájemní
smlouva, kterou Obec tyto nemovitosti pronajala Tělocvičné jednotě za účelem
provozování lyžařského vleku a sjezdových tratí.
Smluvní strany se v rámci spolupráce dohodly na vzájemném vyřešení shora
uvedených majetkových vztahů následujícím způsobem. Tělocvičná jednota
prohlašuje a zavazuje se, že nebude požadovat a nepožaduje zpětné
navrácení nemovitostí – areál koupaliště, když tyto nemovitosti tedy
zůstanou ve vlastnictví Obce. Tělocvičná jednota tak činí z důvodu, že
uznává potřebnost areálu koupaliště, přičemž tento areál bude mít větší
potenciál k rozvoji, pakliže bude ve vlastnictví Obce, která tento areál již
v minulosti zrekonstruovala a řadu let ho provozuje. Tělocvičná jednota je
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zejména personálně vytížena s údržbou sokolovny a areálem lyžařského
vleku. Obec zároveň prohlašuje, že si je vědoma nejen přínosu areálu
lyžařského vleku, ale i skutečnosti, že tento bude mít větší potenciál rozvoje,
pakliže budou nemovitosti – areál lyžařského vleku ve vlastnictví Tělocvičné
jednoty, která vlek provozuje již desítky let a v jejímž vlastnictví je samotná
stavba vleku, dále stavby obslužných budov, inženýrských sítí sloužících
k provozování vleku, případně další navazující pozemky včetně těch se
zásobárnou vody pro zasněžování.
Obec se zavazuje, že areál koupaliště v Chuchelně bude provozovat jako
dosud, tedy jako areál koupaliště veřejně přístupný veřejnosti. Vzhledem
k tomu, že Tělocvičná jednota ponechává nemovitosti – areál koupaliště ve
vlastnictví Obce, se smluvní strany dohodly, že shora uvedenou smlouvu
o smlouvě budoucí týkající se převodu nemovitostí – areál lyžařského vleku
zruší, přičemž po zrušení této smlouvy dojde k vrácení již uhrazených splátek
na kupní cenu Tělocvičné jednotě. Smluvní strany uzavřou novou kupní
smlouvu, v rámci které Obec prodá Tělocvičné jednotě nemovitosti –
areál lyžařského vleku za kupní cenu 2.000.000,- Kč, přičemž na úhradu
této kupní ceny se Obec zavazuje poskytnout Tělocvičné jednotě
účelovou dotaci ve výši 2.000.000,- Kč, a to nejdéle do konce roku 2020.
Dále se Obec zavazuje, že nejdéle do konce roku 2021 poskytne
Tělocvičné jednotě účelovou dotaci ve výši 1.000.000,- Kč na nákup rolby
k údržbě lyžařských svahů v lyžařském areálu Ski areál Kozákov.
Smluvní strany považují tímto své shora uvedené závazkové vztahy za
vyřešené s konečnou platností.
Smluvní strany se nadále zavazují ke vzájemné spolupráci do budoucna, ve
které se budou navzájem plně podporovat.
Obec Chuchelna, Bc. Eva Peštová – starostka obce
TJ Sokol Chuchelna, Martin Pitl – starosta, Ing. Jan Picek - jednatel

Věříme, že tento krok je jediný správný, a to především v dlouhodobém
časovém horizontu. Je to kompromis. Kompromis mezi prodejem do
soukromého vlastnictví, ponecháním svému osudu a tím, aby koupaliště zůstalo
ve správě obce.
Ski areál na Kozákově je velmi dobře provozován Sokolem, a to na bázi
dobrovolných služeb a brigád – v létě přípravou na sezonu, v zimě provozem.
Pozemky ve ski areálu Kozákov jsou kompenzací pro TJ Sokol Chuchelna za
nárok na vrácení koupaliště.
Bc. Eva Peštová, starostka obce
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Slovo starosty Sokola
S příchodem rozvolňování jsme mohli konečně začít trochu aktivně žít,
začít se scházet, pracovat, věnovat se dětem. Všechny složky začaly pravidelně
cvičit, od nejmenších až po dospělé cvičence,a ke konci školního roku jsme tak
mohli trochu protáhnout zkostnatělá těla a svaly.
Mezitím jsme začali i s aktivní pracovní činností. Proběhl každoroční
generální úklid sokolovny,na Kozákově úklid po zimě - sundání unašečů, sekání
trávy, štípání dříví ….
Hlavním motivem letošního léta a podzimu v kozákovském lyžařském
areálu je rozšíření garážového stání pro novou rolbu, která se nám do stávající
nevejde.
Práce již započaly, máme za sebou první desítky brigádnických hodin
a mnoho dalších nás ještě čeká.
Mnoho let jsme ve výboru Sokola vedli dlouhé diskuze o budoucnosti
koupaliště.
Probrali jsme za ty roky mnoho názorů a vedli nespočet debat, zda si
koupaliště nechat, vrátit, či ho ponechat v majetku obce. Koupaliště
vybudovali v sedmdesátých letech naši bratři Sokolové, bez kterých by v naší
krásné obci asi nikdy nevzniklo. Vzhledem k tomu, historicky, bylo skoro
nutností navrácení.
Dnešní doba je ale trochu jiná. Koupaliště je věc veřejná, nikoliv
komerční, tudíž se jeho provoz musí dotovat. A nejen provoz. Po patnácti
letech fungování nového koupaliště se bude muset myslet i na údržbu
a opravy. Proto vzhledem k tomu, že máme na starost provoz sokolovny
a lyžařský areál, o které se všichni staráme v rámci brigád a volného času,
došel výbor Sokola Chuchelna k rozhodnutí ponechat koupaliště v majetku
obce.
Rozhodnutí nebylo jednohlasné, ale proběhlo v rámci demokratického
hlasování.
Vše je vyjádřeno v Memorandu o vzájemné spolupráci, které je součástí
tohoto Chucheláčku.
O koupaliště (svůj majetek) se bude starat obec a Sokolové budou
konečně hospodařit na svých pozemcích na kozákovském kopci, které jsme
doposud spolehlivě spláceli.
Doufejme, že nás „KORONÁČ“ nezastaví a život v obci půjde s úsměvem
dál.
Nazdar

Martin Pitl, starosta TJ SOKOL CHUCHELNA
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SOKOL LÉTEM SVĚTEM
Na sklonku léta se s vámi rádi podělíme o pár akcí, které
jsme mohli i přes určitá omezení podniknout. Z důvodu
koronaviru a různých vládních nařízení bylo
(a v některých ohledech stále ještě je) všechno tak
trochu jiné – například chuchelská pouť, jedna
z největších události v obci, se letos bohužel nemohla
konat vůbec, takže budeme muset vše dohnat v tom
roce příštím.
MÁJOVÝ POCHOD
Co se ale nakonec konat mohlo, byl Májový pochod. V původním termínu na
začátku května se sice oficiálně pochod ještě uskutečnit nemohl (kvůli
shromažďování více osob), nicméně i tak se pár lidí vydalo na trasu Chuchelna –
Kozákov – Rotštejn – Zrcadlová Koza jen tak, neoficiálně. A k překvapení všech
se nás na Koze nakonec sešlo postupně kolem dvaceti! Náhradní termín toho
oficiálního pochodu byl daný na sobotu 23. května, vše bylo nachystané, všichni
jsme se těšili na kamarády, které jsme dlouho neviděli, ale tam nahoře se
rozhodli, že ještě nenastal ten pravý čas a poslal na nás zimu a déšť. Takže se na
trasu vydalo jen pár odvážlivců, v cíli dosti promoklí a zmrzlí, ale přesto
spokojení.
NA KOLE DĚTEM
Na kole dětem – nadační fond na podporu onkologicky nemocných dětí vznikl
v roce 2010 jako benefiční součást sportovního projektu Na kole dětem.
Cílenými aktivitami se snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční
pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Svojí činností se
především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které
usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou
nemocí. Zakladatelem nadace je Jozef Zimovčák, známý jezdec na vysokém
kole, neboli velocipedu. Tato nadace každoročně pořádá mimo jiné i cyklotour
přes celou ČR s přesně naplánovanými zastávkami – letošní desetidenní cesta
republikou měřila celkem 1228 km a ve čtvrtek 18. 6. měli na programu
i zastávku v Chuchelně v sokolovně. Ještě před příjezdem do Chuchelny se
k pelotonu přidaly i holky s Martinou Musílkovou na znamení podpory projektu.
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A nebyly jediné – velkou část nebo dokonce i celou 132 km dlouhou čtvrteční
etapu absolvovalo i několik Chucheláků z řad sokolů. Doprovodili tak početný
peloton, ve kterém na svém velocipedu figuroval i chuchelský rodák Ivan
Burkert. Zastávka v Chuchelně byla pojatá s velkou pompou – stoly plné
občerstvení, proslov starostky obce i starosty sokola a předání finančních darů.
Celá cyklotour byla velkolepá a nesla se v duchu hesla nadačního fondu:
,,My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně."

SOKOLSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
…popíše Martina Musílková se Sárou Bažantovou:

I letos se nám povedlo zorganizovat sokolské soustředění na Kozákově, sice
kratší, ale pořád lepší než nic. Probíhalo od 13. 7. do 15. 7. a zúčastnilo se ho
devět dětí, šest holek a tři kluci.

První den, v pondělí, jsme se sešli v 8 hodin ráno před sokolovnou a vyrazili
jsme na řeku. Vlakem na Malou Skálu, kde jsme si půjčili rafty, jeden pro
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holky, druhý pro kluky a vedoucí. První cíl byla Zrcadlová koza, kde jsme si
udělali přestávku. Dali jsme si oběd a děti si hrály na hřišti. Pak jsme
pokračovali do Dolánek, kde jsme rafty vrátili. Děti si plavbu užily a stihly se
po cestě i vykoupat. Po šťastném ukončení plavby jsme se vydali do Turnova na
další hřiště, kde jsme počkali na autobus zpět na Kozákov. Dojeli jsme do
našeho tábořiště a děti odpadly. Ale ne na dlouho. Když nabraly trochu sil, šly
kreslit křídami na silnici. Před večerní hygienou jsme si ještě zahráli ,,dekáč“
a dost jsme se u toho všichni nasmáli. Děti se mohly osprchovat, jelikož jsme
měli venku skvěle zařízený sprchový koutek. Večer jsme si udělali oheň
a následovalo vyprávění strašidelných historek. Potom se všichni uložili
s drkotáním zubů ke spánku pod širákem.

Druhý den nás čekal celodenní výlet. Po snídani jsme vyšli a první zastávka byla
na Dubecku, kde jsme vylezli na rozhlednu. Z rozhledny jsme šli přes
Klokočské skály do Turnova. Cestou jsme si všimli borůvek. To nás zdrželo
a do Turnova jsme museli dobíhat. Děti ale měly silnou motivaci – pizzu, kterou
měli slíbenou k obědu. Naštěstí všechno dobře dopadlo. Stihli jsme jak pizzu,
tak autobus. Po návratu byli všichni tak vyčerpaní, že ani nebyla energie na
zlobení. Všichni jsme si trochu odpočinuli a kluci nám pak k večeři udělali
výborné palačinky. Po večeři následovalo pár her: nejdříve jsme si házeli
s míčem a kdo nechytl, musel splnit nějaký úkol, potom jsme hráli opět dekáč
a ještě hututu. Večer jsme rozdělali oheň a opět nechyběly strašidelné historky.
Třetí den byl sportovní. Po snídani jsme trochu uklidili a jali se sestupovat do
Chuchelny. V sokolovně nás čekal tak výborný oběd, že se nám skoro ani
nechtělo na hřiště za sportem, ale nepoddali jsme se tomu. Na hřišti už na nás
čekal pomocník Michal Prousek. Skákalo se do písku, házelo se míčem, běhalo,
přetahovali jsme se, hráli hututu a florbal, lezli jsme po tyči a zkoušeli svou
sílu na kruhách. Každý dostával body za výkon v jednotlivých
disciplínách. Večer v 18 hodin proběhlo vyhlášení a jelo se domů.
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Další den se našlo pár dobrovolníků, kteří na vleku dokončili úklid.
Tábor se povedl, děti i my jsme si ho opravdu užili. Těšíme se příště!

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

17:00 18:00

18:00 19:00

žákyně ml.

STŘEDA

starší žáci

muži M.Ráž&ost.

ČTVRTEK

děti 3–6 let

PÁTEK

žákyně st.

20:00 21:00

ženy
mladší žáci

ÚTERÝ

19:00 20:00

muži

muži

ping-pong

ping-pong

ženy
žákyně st.

žáci
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muži

muži

Kontakty a zaměření cvičení:
předškolní děti (všestrannost): Hana Hušková, tel.: 605 102 679; email:
hanulkkaa@seznam.cz
žákyně mladší + starší (všestrannost): Martina Musílková, tel.: 604 303 876,
email: martinamusilkova@seznam.cz a Sára Bažantová
ženy (posilování s vlastní vahou, balanční podložky, powerjóga, …): Adéla
Machačná, tel.: 728 022 342, email: adelama@seznam.cz + Magdalena Ceé, tel.:
604 488 618, email: maggg@seznam.cz
mladší žáci 1.-4.třída + starší žáci 5.-9.třída (všestrannost): Jan Picek, tel.:
776 304 140, email: 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, email: 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 – koncem září 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 pojeďte s námi.
8. říjen – památný den sokolstva – stejně jako loni uctíme památku našich
tragicky zesnulých bratrů a sester. Ve čtvrtek 8. října v 18:30 se sejdeme před
sokolovnou, abychom vyvěsili vlajku a rozsvítili svíčky – přidejte se k nám
a připomeňme si tak události roku 1941, kdy zastupující říšský protektor
Reinhard Heydrich rozpustil Českou obec sokolskou a její majetek byl úředně
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zabaven. V noci ze 7. na 8. října 1941 při „sokolské akci“ gestapo zatklo všechny
sokolské představitele z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni
a deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských
pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. Během okupace bylo
v koncentračních táborech popraveno a umučeno 3 387 sokolů a 8 223 se vrátilo
s podlomeným zdravím. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého
spolku.
Touto připomínkou jsme se přenesli do sokolské historie a na následujících řádcích
tam ještě chvíli zůstaneme díky Šárce Bažantové:

Z dějin sokolstva (český spolek s německými kořeny)
Po zlomovém revolučním roce 1848 a následném období Bachovského
absolutismu (1851 – 1859) se v Rakousku-Uhersku postupně začaly uvolňovat
společenské a politické poměry, což s sebou neslo zakládání různých kulturních
vlasteneckých spolků. V té době se ostatně jednalo o jev celoevropský.
Především však Němci se obraceli zpět k antickému ideálu kalokagathie (tzn., že
morální ušlechtilost kráčí ruku v ruce s fyzickou krásou a zdatností) a po vzoru
Friedricha Ludwiga Jahna zakládali tzv. turnerské spolky, jejichž adepti později
tvořilli základ německé armády. První pokus o společná cvičení na území Čech
se objevil již v roce 1837 v Jablonci nad Nisou pod vedením akademického
malíře Kajetana Jäckla. Od r. 1843 fungoval na Malé Straně v Praze
privilegovaný tělovýchovný ústav, kde se cvičilo podle soustavy zmiňovaného
zakladatele turnerského hnutí v Německu Fr. L. Jahna. Ústav, který navštěvovali
Češi i Němci, byl veden berlínským učitelem tělocviku Rudolfem Stephani.
K Stephanimu žákům patřil v letech 1844-45 Friedrich Emmanuel Tirsch (později
počeštěně Miroslav Tyrš). V témže ústavu působil učitel Jan Malýpetr, který
v roce 1851 zřídil tělovýchovný ústav, kam Miroslav Tyrš pravidelně docházel.
V ortopedickém ústavu dr. Ferdinanda Schmidta na Václavském nám. č.p. 780
započal Tyrš v roce 1856 svou dráhu placeného skupinového cvičitele
(Turngruppenleiter). Schmidtův ústav se stal kolébkou cvičenců německého
spolku “PragerDeutscheTurnvereien” a českého “PragerTurnverein”, který
spolu s Tyršem založil Jindřich Fügner 16. února 1862 v Malýpetrově tělocvičně
české reálky v Panské ulici. Toto datum můžeme považovat za datum, kdy vznikl
Sokol jako spolek. Do znaku si pražská jednota dala sokola v letu. Jako předloha
pro tvorbu spolkových stanov posloužily Tyršovi stanovy německého
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turnerského spolku DeutscherPragerMännerturnverein. Z toho důvodu byl také
první název jeho obdobou. Tyrš přidal do českých stanov šerm a k vycházkám
do přírody ještě zpěv. Teprve v roce 1864 došlo po úpravě stanov ke schválení
spolku s novým názvem „Pražská tělocvičná jednota Sokol”. „Sokoly” se členové
spolku označovali až od roku 1870.
(pokračování příště)

Sokolové přidali mezi “své” sporty i šerm.

Přejeme vám krásné podzimní dny.
Za Sokol sestry Magdalena Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová
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NA KOLE DĚTEM
Trasa: Sobotka – Chuchelna – Pecka – Dvůr Králové nad Labem – Jaroměř –
Opočno – Solnice
Délka trasy: 132 km
Včera večer se nám z pelotonu vytratil náš dvorní dopisovatel Honza Králík.
Než odjel, snažil se na mě přehodit svoji „řeholi“. Bránil jsem se jak „čert kříže“,
protože vím ze svých cest, co obnáší večerní zapisování deníku. Po dnešní první
zastávce mi ale bylo jasné, že večer tu tužku do ruky vezmu. Chtěl bych tedy
těmito řádky vzdát hold nádherné krajině, kterou jsme projížděli, i všem dobrým
lidem, které jsme potkali. Jak říká náš lídr: „Vzhůru do sedátek“…
Na náměstí v Sobotce – s krásným výhledem na zámek Humprecht – se
začíná formovat dnešní sestava pelotonu. Chvíli po slavnostním odmávnutí již
začínáme stoupat do prvních serpentin. Na kopci se nám již otevírá opona dnešních
přírodních krás. Před námi Český ráj se svojí dominantou hradu Trosky. Jeho
siluetu budeme moci obdivovat až do sedla na hoře Kozákov. Zhruba
čtyřkilometrový výjezd byl první výraznou ranní rozcvičkou. Na sedle se k nám
připojuje skupina mladých „sokolů“. S prvními výhledy na panorama Krkonoš se
prudkým sjezdem spouštíme do obce Chuchelna. Tato část trasy se určitě vryla do
paměti mladé Anežce Ceé. Bohužel nejen do paměti, ale po drobném pádu i do
kůže. Nesla to statečně… Ještě než sjedeme k sokolovně do Chuchelny, dovolil
bych si menší odbočku a pár řádky popsat, proč je dnešní první zastávkou tato
vesnice pod Kozákovem. Vloni na podzim moje teta Máňa Plívová vzkázala, že by
se mnou ráda probrala oslavu svých sedmdesátých narozenin. A právě tady padla ta
věta: „Když jsem viděla v Berouně váš peloton Na kole dětem, rozhodla jsem se, že
nebudu chtít žádné dárky, ale požádám příbuzenstvo o drobný příspěvek na tuto
akci“. Moc jí prý dojalo, jak parta postarších strejců v potu veder
i v dešti objíždí naši republiku, aby podpořila onkologicky nemocné děti. Vybralo
se 40 tisíc a dalšími deseti to zaokrouhlil můj brácha Michal a jeho firma TAD.
Takže celej peloton upocenejch strejců i sličných děvčat: „Máňo, velkej dík…“
Jsme u sokolovny, a tady nás vítá starostka obce Bc. Eva Peštová.
Moderování celé akce se ujal sokolský starosta Martin Pitl. Pepa Zimovčák se
šarmem sobě vlastním předává pro obec tradiční certifikát partnerství „Na kole
dětem“ a oslavenkyni Máně květiny a zvon s naším logem. Ještě než peloton vyrazí
vstříc dalším kilometrům, tak velký dík všem, kteří se podíleli na přípravě
občerstvení. Připadali jsme si jak na svatbě… No a ty další kilometry směrem na
Novou Paku budou opravdu výživné…
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Na původní cestě přes Košťálov je objížďka, a na nás tady čekají čtyři
„bonusové“ kopce. Ani nádherné, i když podmračené výhledy do Krkonoš a na
zříceniny hradu Bradlec a Kumburk už některým z nás moc síly do žil nevlévají.
Postupem času se stáváme pelotonem zřícenin… Ne, to přehrávám… Naopak ve
sjezdech nabíráme síly a přibližujeme se k naší druhé zastávce na hradě Pecka.
Dojezd popíšu slovy kamaráda Luboše: „Pod hradem jsem už v tom pruďáku chtěl
slízt a jít pěšky. Ale ty děti fandily tak, že jim to nemůžu udělat…“ Jsme na
nádvoří a tady nás vítá starostka Hana Štěrbová. Srdečnou atmosféru tu podpoří
i pohoštění s chlazenými nápoji. Po těch kopcích jsou nám odměnou. Čas letí,
mračna se stahují a náš peloton musí vyrazit vstříc dalším kilometrům
i dobrodružstvím. V Horní Brusnici už je jasno. Ne, že by se obloha protrhala.
Naopak. Nám je jasno, že nás dnes voda nemine a rychle nasazujeme pláštěnky.
Leje až do další zastávky. Cestu nám ještě zpestřuje průjezd přes přehradu Les
Království. Její kouzelné brány s věžičkami nás z té vodní „depky“ trochu
proberou.

Pršet pomalu přestává a ve Dvoře Králové náš peloton dojíždí na sportovní
stadion. Tady si už náš lídr potřásá pravicí se starostou Ing. Janem Jarolímem, který
za místní občany dorazil podpořit akci Na kole dětem. Slunko se začíná prodírat
dešťovými mraky. Vyždímáme ponožky a vyrážíme dál. Na cestě do Jaroměře nás
čeká další výrazná kulturní památka. Hospital Kuks se sochami ctností a neřestí od
Matyáše Brauna. Do Jaroměře dojíždíme po Labské cyklostezce. Při zastávce na
náměstí předáváme další z partnerských certifikátů starostovi panu Josefu
Horáčkovi. Po krátkém občerstvení se naše pohledy trochu s obavami upírají
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vzhůru k nebi. Už je to jasné. „Dvě dávky…“. To už je přece česká klasika… Ten
déšť nám kolem Josefovské pevnosti ještě „zpestří“ několik kilometrů kostek. Tak
nevím, jestli nám zuby víc drkotaly zimou, nebo na kostkách. Ale blížíme se
k Opočnu. Tady nás přivítala paní starostka Šárka Škrabalová. Ta ale odkládá
všechny formality a u konvice s horkým čajem nejprve nalévá každému z nás
záchranný hrnek. Potom teprve dochází na oficiální část, a i ta se nese ve velice
příjemném duchu. Setkáváme se tu i s partou našich kamarádů na historických
kolech. Díky za jejich tradiční pohoštění. Na posledních patnáct kilometrů deštěm
se nám už sice moc nechce, ale do Solnice už je to jen kousek. Jsme v cíli a čeká
nás tady jedno překvapení na závěr. Vítají nás představitelé města, starosta Ing. Jan
Hostinský, místostarosta František Hovorka a s nimi to překvapení – Kateřina
Neumannová. Prý s námi i zítra vyrazí na etapu do Orlických hor. Tak taková byla
dnešní etapa… Krásný Český ráj, podmračené Krkonoše, hrady i zámky, slunce
a voda. No prostě od všeho něco. Hlavně ale zase spousta bezvadných lidí
v pelotonu i na trati.
Já vím, že už je to dlouhé, ale přesto si na závěr neodpustím jednu myšlenku.
Po celé cestě nám spousta lidí říká, jací jsme dobří, že ujedeme tolik kilometrů. Pro
mě ale byly od prvního ročníku vysoko nad námi všemi osudy dětí a rodin, pro
které tohle všechno děláme…
S úctou Ivan Burkert
No a abyste to měli komplet, tak doplníme ještě pohled na etapu i od Honzy
Králíka, kterému jsme informace poskytovali prostřednictvím telefonu a on to
zvěčnil :-)
9. den, čtvrtek, 8. etapa, Sobotka – Solnice, 132 km.
Standardně začínáme teplotou, okluzní frontou, rosným bodem a vlhkostí
vzduchu. Tedy zprvu bylo krásně, aby se to zvrtlo do hrozného ceďáku. Před cílem
v Rychnově nad Kněžnou tekly potoky, na ulicích se valila voda z kanálů, rozhlas
varoval řidiče před dvaceticentimetrovým proudem, spadlo 80 litrů na čtvereční
metr, tedy i na cyklisty. Večerní zprávy hlásily auta pod vodou. Cesta kolem
Třeboně byla v pondělí projížďka růžovou zahradou pod zahradním
rozprašovačem. Zlatý hřeb dnešní etapy se odehrál na začátku v obci Chuchelna,
kde žije teta Ivana Burkerta, paní Marie Plívová. Musíte vědět, že Ivan Burkert je
po Josefovi Zimovčákovi nejnáruživější cyklista na vysokém kole, na tom
čerchmantu dojel ze svého Hradce Králové jednou do španělského Santiaga de
Compostela, jindy za polární kruh, také do Petrohradu, naposledy do Skotska.
Z každé cesty vydal krásnou knížku, málo řečí, hodně obrázků, každá stojí zato.
Drobná příhoda z cest: Krátce před cílem v Santiagu se zastavil v restauraci u
silnice, opřel kolo a dal si něco na zub. Vtom přijelo auto, vyskočil chlap, hodil
kolo na korbu a byl fuč. Ještě že měl Ivan v doprovodném voze druhý náhradní
stroj.
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Teď má slovo Ivan a dnešní neuvěřitelný příběh s jeho tetou, jíž familiárně
říká Máňa. „Už vloni na podzim se mnou chtěla probrat oslavu svých
sedmdesátin. Když tehdy viděla náš peloton, rozhodla se, že si dopřeje zvláštní
dárek. Požádá příbuzenstvo, aby jí přispělo nějakou menší finanční částkou, kterou
věnuje akci Na kole dětem. Dojalo ji, jak parta strejců v potu a dešti objíždí
republiku a sbírá prostředky na onkologicky nemocné děti. V široké rodině se
vybralo 40 000 (čtyřicet tisíc) korun, deseti tisíci to na padesátku zaokrouhlil můj
brácha a jeho firma TAD. Takže Máňo, za celý peloton a všechny – jak říkáš –
strejce, díky.“
Komentovat netřeba.
Jak to dnes probíhalo: Nejprve třeba připomenout, že peloton nastoupal
1700 metrů, bylo to z kopce na kopec, přitom krásná cesta Českým rájem.
Chuchelnu už znáte, jen doplním, že tam čekala i starostka paní Bc. Eva Peštová.
Pokračovalo se do Pecky, skupinu dnes vedl místní Ing. Josef Berger, který se
přidal teprve včera. Omluvou mu budiž ženitba, nikoli jeho, nýbrž syna. Zlomte,
junioři, vaz! Cestou na hrad mávaly děti, to bylo milé a letos s ohledem na
podmínky výjimečné. Na hradě čekala starostka paní Hana Štěrbová a krkonošské
kyselo. Po posilnění následoval sjezd, bouřka a lijavec. Ve Dvoře Králové nad
Labem na chvíli nepršelo, snad to zařídil starosta pan Ing. Jan Jarolím. V Jaroměři
byla zastávka na náměstí Čs. armády, kde cyklisty vítal starosta pan Josef Horáček,
pak znovu vzhůru do vody. V Opočně na náměstí připravila starostka paní Šárka
Škrabalová a její tým HORKÝ ČAJ, jímž nám zvedla morálku a ochránila zdraví.
Skvělý nápad! Přijeli i známí velocipedisté, věhlasní domácím bochníkem chleba
a pomazánkou – děkujeme, dámy a pánové. Na dostřel byla Solnice a starosta pan
Ing. Jan Hostinský, překvapivě také Kateřina Neumannová. Ceďák byl tak pekelný,
že nás na ubytování do hotelu Studánka odvezli autobusem, děkujeme. A teď
ždímat, sušit, sušit a sušit.
Jak bývá obvyklé, osazenstvo pelotonu se mění, těch, kdo absolvují celou tour do
začátku do konce, není zas až tolik. K těm, kteří to museli vzdát o pár dnů dříve,
patří i pan prof. Pirk a také autor těchto řádků. Oba dnes už chyběli, já dopisuji
raport z doslechu a díky Ivanu Burkertovi. Pokračování dostane zítra na starosti…
Uvidíme. Znáte to – kdo je poslední, dělá převozníka.
Sluší se, abych se s vámi rozloučil. Jen žádné sentimenty, však se sejdeme,
nejpozději za rok. Na závěr by to chtělo nějaké moudro, což ode mě nemůžete
čekat. Vypomohu si Markem Twainem: Žijte tak, aby až odejdete na věčnost, želel
vašeho skonu i majitel pohřebního ústavu.
Jestli to tak nemáte, začněte zítra. Zas někdy, dobrou, Honza Králík,
www.jankralik.cz
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Vážená a milá paní starostko,
chtěl bych Vám touto cestou velice poděkovat za to, že náš peloton mohl
i přes veškeré komplikace spojené s vypuknutím pandemie COVID-19
zavítat do Vaší obce. Zastávka u Vás byla úžasná a velice si vážíme toho, že
jste náš peloton tak bohatě přivítali a pohostili. Pevně věříme, že nám
zachováte přízeň a budeme k Vám moci zavítat i v příštím roce.
Ještě jednou velice děkujeme, že jste se do našeho projektu zapojili
a přispěli tak na pomoc dětem, kterým i díky Vám budeme moci usnadnit
návrat do života po zákeřném onkologickém onemocnění. Děkujeme!
S pozdravem a úctou za celý team Na kole dětem
Mgr. Petr Veselý
Manager projektu Na kole dětem
telefon: +420 773 750 497
email: vesely@nakoledetem.cz
www.nakoledetem.cz
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Trailer na výstavu lze shlédnout na:
https://www.youtube.com/watch?v=2c72dU42Yes

VÝSTAVA SE TÝKÁ ROVNĚŽ UDÁLOSTÍ V CHUCHELNĚ!
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Přátelské kontakty obcí Chuchelna a Chuchelná
Díl 2. - léta 1997 - 2004 - OBNOVENÍ SPOLUPRÁCE
1997: Dříve zmínění manželé Lužní někdy v roce 1995 či 1996
navštívili našeho tehdejšího starostu Miroslava Hrubého. Zavzpomínali na
dávné vzájemné návštěvy, povyprávěli o skautském životě, o svém
přátelství s Plívovými, a tak se v hlavě Mirka Hrubého zrodil nápad oslovit
oficiálně starostu Chuchelné, kterým byl tehdy pan Roland Sturm. Po
dlouhých letech, kdy se kromě soukromých kontaktů nedělo nic, došlo
k obnovení vzájemné spolupráce. Oba starostové se na ní dohodli velice
rychle. Dobrých nápadů měli oba v hlavě dost a dost. Většina z nich se
uskutečnila, z mnohých však z různých důvodů sešlo.
Prvním počinem měl být výměnný dětský tábor, ale k jeho realizaci
toho roku nedošlo. Na Moravě byly v létě 1997 velké povodně, a tak se
naši přátelé, rodiče dětí i vedoucí tábora omluvili, že musejí řešit starosti
s úklidem po velké vodě, a nemají tak na pořádání tábora čas ani energii.
V té době bylo navíc úplně ochromeno dopravní spojení. Naše obec
uspořádala finanční sbírku, a také věnovala určitou částku ze svého
rozpočtu. Chuchelná pomoc odmítla s odůvodněním, že neutrpěla tolik
materiálních škod. Na doporučení jejích zástupců byly peníze odeslány do
Velkých Hoštic u Opavy, kde byly škody na majetku naopak značné.
1999: Po několika telefonátech starostů obou obcí jsme byli pozváni
do Chuchelné na oslavy 650. výročí první písemné zmínky o obci
Chuchelná v historických pramenech. Návštěva se uskutečnila 23. a 24.
října, cestovali starosta obce Miroslav Hrubý s chotí Vlastou, místostarosta
Miroslav Strnad a manželé Miloš a Ivana Heřmanovi, kteří z návštěvy
pořídili videodokument. Ten byl pak vysílán v naší kabelové televizi. Naše
delegace se zúčastnila oficiálních oslav v kulturním domě. Zástupci naší
obce obdrželi od svých hostitelů pamětní list. My jsme dovezli skleněnou
vázu s textem, který se váže ke slavenému výročí, a také drahý kámen
z Kozákova. Se svojí zdravicí vystoupil starosta sousední polské obce
Krzanowice pan Abrahamczyk. V kulturním pásmu vystoupily děti ze
základní a mateřské školy s říkankami, písničkami a tanečky. Po nich
promluvila kronikářka obce Chuchelná, přečetla úryvek z obecní kroniky.
Po programu jsme byli pozváni na večeři, při které jsme dlouze rozprávěli,
vzpomínali a vyměňovali si zkušenosti. Ubytováni jsme byli
v Rehabilitačním ústavu. Ráno jsme se zúčastnili slavnostní bohoslužby
v kostele Povýšení sv. Kříže. Potom jsme byli pozváni na výstavku
z historie Chuchelné, instalovanou v obřadní síni Obecního úřadu. Při
následném setkání zástupců obou obcí byla podepsána první smlouva
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o spolupráci obou obcí na poli sportovním, kulturním a společenském.
Následovala prohlídka základní školy a seznámení s jejím ředitelem
panem Pekárkem. Živá diskuse pokračovala při obědě, pak již nastal čas
loučení. Při něm se všichni vzájemně ujistili o zájmu v nastolené
spolupráci a přátelských vztazích pokračovat.
2000: První návštěva radních z Chuchelné u nás se uskutečnila
hned na začátku roku o víkendu 7. – 8. ledna. V pátek byla pětičlenná
delegace přijata našimi radními. Při krátkém posezení na Obecním úřadě
diskutovali o svých zkušenostech s vedením obce. Tato rozprava byla
oboustranně hodnocena jako velmi přínosná, přátelská a milá. Poté rady
obou obcí společně navštívily Senior klub, který právě probíhal v sále
o patro výš. Naši hosté byli vřele přijati a vzpomínali spolu s dříve
narozenými na časy, kdy se obyvatelé obou obcí pravidelně navštěvovali.
Po ubytování "U Lánských" následovala společná večeře obou obecních rad
v restauraci KC Golf v Semilech. V sobotu se na sále OÚ uskutečnila
beseda s našimi občany, kteří byli pamětníky prvních vzájemných
kontaktů. Byli tam například manželé Marie a Bohumil Koučtí, Břetislav
Plíva, Karel Morávek, Věra Šimková, Jiří Machačný a mnozí další. Následně
naši radní vyjeli se svými hosty až na vrchol Kozákova. Bohužel byla hustá
mlha, takže tentokrát z krás našeho okolí hosté neviděli téměř nic. Při
loučení jsme byli oficiálně pozváni na obecní ples do Chuchelné.
Ples se odehrál hned v následujícím týdnu. Pozvání přijali dva
členové rady obce s manželkami, Ivo a Galina Vrabcovi a Miroslav
a Jarmila Holubovi. Po příjezdu na Obecní úřad je přivítal starosta obce
Roland Sturm a ostatní radní. Hosté si prohlédli kroniku obce, kde se
dočetli o prvních kontaktech našich obcí. Při krátké procházce navštívili
některé místní pamětihodnosti, především nový kostel Povýšení sv. Kříže.
Prohlédli si rovněž Rehabilitační ústav, kde tehdy pracovaly manželky
dvou radních. Tam byli hosté také ubytováni. Na plese došlo k setkání se
starostou polské obce Krzanowice, který projevil velký zájem o to, aby
byla navázána spolupráce mezi všemi třemi obcemi, a uzavřena jakási
"trojdohoda" s mezinárodní účastí. Ples se všem moc líbil, byl nekuřácký
a hudba hrála vše od lidovek po rock´n roll. Druhý den se po krátkém
posezení v kulturním domě a vzájemném ujištění, že navázaná spolupráce
bude intenzivně pokračovat, rozloučili. Na základě tohoto pozvání
uspořádala naše obec urychleně také u nás 1. obecní ples, ale z Chuchelné
se nikdo nedostavil – zřejmě přišlo naše pozvání příliš narychlo.
Podrobnosti spolupráce byly dojednány na společné schůzi rad obou
obcí, která se uskutečnila "na půl cesty" v jedné restauraci ve Svitavách.
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Byla dohodnuta společná prezentace na internetu, uskutečnění letního
dětského tábora, turnaj v malé kopané – o účast v Chuchelně projevili
zájem nejen hráči z Chuchelné, ale také z polských Krzanowic. Zástupci
Chuchelny přislíbili účast na sportovní slavnosti v Chuchelné. Hovořilo se
rovněž o spolupráci na poli kulturním.
Výměnný dětský tábor se uskutečnil od 15. do 29. července. První
z obou týdnů trávily naše děti se čtyřmi vedoucími v Chuchelné. Program
pro nás byl našimi hostiteli pečlivě přichystán, avšak deštivé počasí
v plánech dělalo dost zásadní změny, respektive naši hostitelé prováděli
velmi pružně a operativně přesuny jednotlivých naplánovaných bodů.
Jejich umění improvizace bylo skvělé. Týdenního pobytu se zúčastnilo 25
dětí, doprovod byl ve složení Marcela Erbenová, Jaroslav Pícha, Ivana
Heřmanová a Zuzana Maryšková, posledně jmenovaná jako zdravotnice.
Ubytováni jsme byli ve škole, kde nám školní kuchařky velmi chutně
vařily. Děti si kvůli dešti často hrály ve školní tělocvičně, tam se postupně
seznámily s místními dětmi, a ty se s námi pak většinou účastnily výletů,
a dalších akcí. Vznikla zde mnohá nová přátelství, tu a tam dokonce
zárodek první lásky.
Za týden pobytu jsme
toho absolvovali opravdu
hodně.
Navštívili
jsme
plavecký bazén v Ostravě,
hornické muzeum a ZOO.
Shlédli
jsme
soukromou
pstruží farmu v sousední
obci Bělé, zpáteční cestou
jsme hledali houby. Navštívili
jsme hřebčín v Albertovci,
prohlédli jsme si výběhy
s hříbaty i dospělými koni,
následně v jízdárně každé
dítě
absolvovalo
krátkou
projížďku - samozřejmě, že
kůň byl vždy pracovníkem
hřebčína veden za uzdu.
Navštívili
jsme
Slezské
muzeum v Opavě a po
procházce středem města
s
ochutnávkou
výborné
zmrzliny jsme vlakem odjeli
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do Hradce nad Moravicí, kde
jsme si prohlédli tamní
zámek. Na závěr pobytu děti
absolvovaly
bojovou
hru
zakončenou
táborákem
s opékáním buřtů. Pobyt
uběhl jako voda a všichni to jest hosté i hostitelé jsme se vydali autobusem na
cestu do naší Chuchelny, aby
se naše role obrátily.

Vedoucími dětí z Chuchelné byli Martina Michalíková, manželé Milan
a Ilona Nedvědovi a Stanislav a Jitka Drastíkovi. Také naši hosté byli
ubytováni ve škole, ke hrám a diskotékám jsme využívali sokolovnu, při
dobrém počasí hřiště. Všech výletů a dalších akcí se zúčastňovaly také
naše děti – stejně jako to bylo v Chuchelné. V našem kraji děti shlédly
Kozákov, navštívili jsme Bozkov se známou dolomitovou jeskyní, a také
tamní kostel Navštívení Panny Marie. Tam děti z Chuchelné překvapily
pana faráře svým krásným zpěvem. Z Bozkova jsme se podél toku
Kamenice dostali na Riegrovu stezku, po které jsme došli do Semil
a následně až do Chuchelny. Krásný byl rovněž výlet do Harrachova. Děti
viděly skokanské můstky, vyjely lanovkou na Čerťák.
Velmi se jim líbila prohlídka
sklářského muzea a ještě více
prohlídka
provozu
sklárny
Novosad. Odsud si odvezly
skleněné upomínky na svoji
návštěvu. Výlet do Českého
ráje byl směrován na Trosky,
Hrubou
Skálu,
procházku
Hruboskalským
skalním
městem k Valdštejnu a do
Sedmihorek.
Poslední výlet nás zavedl do Turnova, kde jsme prošli Muzeum
Českého ráje a zámek Hrubý Rohozec. Odpoledne bylo věnováno
sportovním soutěžím, které proběhly na hřišti. Večer vše završil tradiční
táborák s opékáním buřtů - jak jinak. U tohoto táboráku jsme ale promokli
až na kost, ani rychlý ústup do školy nás nezachránil.
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V tomto roce se uskutečnil v Chuchelně tradiční turnaj v malé
kopané, kterého se zúčastnily týmy z Chuchelné a z polských Krzanowic.
Naši fotbalisté přijali na oplátku pozvání do Chuchelné na sportovní
slavnost.
2OO1: V lednu se naši přátelé zúčastnili našeho II. obecního plesu.
Ubytováni byli opět u Lánských. 30. března proběhlo setkání zástupců
obou obcí ve vinařské obci Zaječí na jihu Moravy. Z Chuchelny byl zprvu
chystán celý autobus, ale nakonec pro nízký zájem cestovalo pouze osm
osob dvěma osobními auty. To z Chuchelné bylo účastníků více.
Také tehdy byl stěžejní akcí letní dětský tábor. Pořádán byl ve
stejném duchu, jako ten předešlý. Cestou do Chuchelné byl autobus využit
ochotnickými herci z Chuchelny, kteří v partnerské obci sehráli
představení "Noční dobrodružství". Rovněž rada obce autobus využila pro
další setkání se svými kolegy.
Děti se na sebe těšily a opět spolu strávily pěkné dva týdny – první
z nich ve Slezsku a druhý opět v Podkrkonoší. Zatímco vedení tábora ze
strany Chuchelné bylo stejné, u nás došlo k jedné změně - místo Jaroslava
Píchy se v roli vedoucího chlapců objevil Ondřej Heřman.

V okolí Chuchelné jsme navštívili koupaliště v Bolaticích, absolvovali
jsme nádherný výlet do Jeseníků, kde jsme údolím Bílé Opavy vystoupali
z Karlovy Studánky až na Praděd, přes Ovčárnu jsme se poté vrátili zpět.
Opět jsme navštívili Slezské muzeum v Opavě. Na koních se děti svezly
opět, ale tentokrát na dětském ranči v Hlučíně. Místní jezdci nám
předvedli ukázky voltiže. V sousední obci Píšť děti sehrály turnaj
v minigolfu a pak se jelo do krytého bazénu do Ostravy. Týden zakončila
nezbytná bojová hra zakončená opékáním buřtů.
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Po týdnu se celá výprava vydala zase k nám. První den se hostů ujal
Vítek Coufal, který je vzal turistickým autobusem na Kozákov, a pak pěšky
po stopách našeho májového pochodu. Další program jsme už organizovali
my – stálá parta. Děti se hodně pohybovaly v sokolovně, kde hrály
floorball, a také jsme jim uspořádali diskotéku. V průběhu týdne jsme
absolvovali několik výletů. Vlakem jsme jeli do Košťálova na koupaliště,
děti si to moc užily a nikomu ani nevadila značně studená voda. Další den
byl výlet do Liberece – zase vlakem. Navštívili jsme ZOO a potom plavecký
bazén. Největší zážitek pro děti z Chuchelné byl průjezd vlaku šesti tunely
cestou ze Semil do Turnova. Výlet na Krkonoše provázelo extrémně
nepříznivé počasí – pršelo, foukalo a chvílemi dokonce padal sníh. Šli jsme
z Medvědína na Zlaté návrší, na Labskou boudu a poté Labským dolem
zpět do Špindlerova Mlýna. Další (opět deštivý) den jsme vzali děti do
turnovského Muzea Českého ráje a mohli jsme si dopřát vycházku po
městě. Poslední den pobytu jsme prošli Riegrovu stezku s prohlídkou
spálovské vodní elektrárny. A večer zase oblíbený táborák. Z Chuchelné
přijela pro zavazadla dětí a jejich vedoucích dodávka a oni pak jeli jenom
nalehko vlakem domů.
2OO2: Stěžejní akcí tohoto roku byl opět tábor. Na fotbalový turnaj
se naše rada rozhodla hosty ani nezvat pro krajně špatný stav hřiště,
které bylo těsně před rekonstrukcí. A tábor byl nově organizován jako
společný pobyt dětí z Chuchelny i z Chuchelné. Tento model byl zvolen pro
přílišnou časovou zátěž vedoucích, kteří táboru věnovali svůj volný čas.
Také děti si tento společný čas mnohem lépe užily. Pobyt zajistili naši
přátelé v chatkové základně s plnou penzí na břehu Divoké Orlice
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v Klášterci nad Orlicí od 13. do 20. července. Z Chuchelny jelo 18 dětí
s vedoucími Marcelou Erbenovou, Ivanou Heřmanovou a zdravotnicí
Zuzkou Maryškovou. Z Chuchelné spolu s 18 dětmi přijely Martina
Michalíková a Katka Škobránková. Koupání v řece bylo pro silné povahy,
voda byla jako žiletky, ale nakonec jsme se odhodlali všichni. Absolvovali
jsme četné výlety v okolí. Navštívili jsme Žamberk – zde muzeum
a zámecký park, muzeum řemesel v Letohradě. Jednou jsme se koupali
v přehradě Pastviny, a tam nám byla umožněna prohlídka nitra hráze. Pěší
výlety byly k pevnosti Hanička a do přírodní rezervace Zemská brána.
V táboře si děti krátily volné chvíle různými hrami, luštěním křížovek
a hádanek, uspořádali jsme pro ně táborák s opékáním buřtů, maškarní
rej i diskotéku.
Velmi podrobnou zprávu o všech třech táborech lze nalézt
v Chucheláčcích z příslušných let, ale bohužel již nejsou dostupné
v elektronické podobě.
V letech následujících spolupráce obou obcí notně upadla. Nové
vedení Chuchelné zprvu nereagovalo na četné pokusy o kontakt ze strany
Chuchelny, neuskutečnil se tedy ani další z táborů, který se měl konat
v Mladých Bukách. V roce 2003 nás z vlastní iniciativy navštívil chrámový
sbor z Chuchelné a předvedl velmi úspěšné vystoupení v sokolovně. Svým
zpěvem pak naprosto nadchl semilské věřící při mši svaté v kostele
sv. Petra a Pavla. V roce 2004 se delegace z Chuchelné zúčastnila ve
dnech 6. – 7. září slavnostního otevření našeho rekonstruovaného hřiště,
na oplátku naši představitelé se zúčastnili otevření školního sportovního
areálu v Chuchelné ve dnech 23. – 25. září. v lednu 2005 se zúčastnili
zástupci Chuchelné a Krzanowic našeho obecního plesu. Ve dnech 21. –
22. listopadu 2009 navštívili Chuchelnou náš tehdejší starosta Miroslav
Strnad a místostarosta Miroslav Hrubý, kteří se zúčastnili 660. výročí první
zmínky o Chuchelné v písemných pramenech. Tím bylo zakončeno
desetileté období kontaktů a až po dalších deseti letech v roce 2019 na ně
navázali současní představitelé – starostka Chuchelny Bc. Eva Peštová
a starosta Chuchelné Ing. Rudolf Sněhota.
Ivana Heřmanová
Prameny:
 Kronika obce Chuchelna, díl 4.
 Chucheláčky z let 1997 - 2003, autoři použitých příspěvků: Rada
obce Chuchelna,
Ivana
Heřmanová
a
Marcela
Erbenová,
MUDr. Miroslav Holub
 Ústní informace pamětníků
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Placená inzerce

38

Placená inzerce
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Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Chuchelna
se uskuteční

24. září 2020 od 18.30 hodin
Návrh programu nebyl v době uzávěrky
zpravodaje ještě stanoven. Sledujte
plakáty, webové stránky a vysílání TV
Chuchelna.
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