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Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Chuchelna
se uskuteční v úterý 17. prosince 2020
od 18.30 hodin
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna
Program:
1) zpráva o činnosti rady obce
2) zpráva o hospodaření do 30. 11. 2020
3)
4)
5)
6)
7)
8)

zprávy výborů – finančního a kontrolního
rozpočtové opatření č. 4/2020
rozpočet obce na rok 2021
různé
diskuse
usnesení, závěr
Občerstvení zajištěno

Srdečně zveme členy zastupitelstva
a všechny občany
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AKTUALITY Z OBCE

 Vozidlo, které obci bezúplatně daroval Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje, je již používáno k rozvozu obědů. Dříve
používané auto bude nabídnuto k prodeji.

 Rada obce rozhodla o změně webových stránek. Současná verze
neodpovídá zákonným požadavkům a ani požadavkům
pracovnic obecního úřadu.
 Rada obce uzavřela smlouvy na zimní údržbu za stejných
podmínek jako v loňském roce.
 Rada obce schválila poskytnutí dotace z rozpočtu obce na
provozní náklady nájemci prodejny. Zakoupila i novou prosklenou
lednici. Tato investice byla v rozpočtu naplánována z důvodu
úspory energie.

Stavby a projekty v obci:

 Vodovod na Sídlišti – v horní části Sídliště je stavba hotová. Ze strany
obce bylo reklamováno provedení asfaltu v úseku u Hochmalů, kde
je evidentní, že sklon vozovky není proveden správně. Tato oprava
bude provedena při pracích v příštím roce, kdy stavba bude
pokračovat v dolní části Sídliště.
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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 – výsadba živého plotu bude provedena dle
počasí – ještě letos nebo na jaře. Stejně tak se začne s pracemi na
stavbě čelní zdi.
 Hřbitov Lhota – výsadba živého plotu proběhne příští rok zjara.
 Břízky u hřbitova v Chuchelně – na zářijovém veřejném jednání
zastupitelstva se na základě studie dohodlo, že pokácení břízek
proběhne najednou a bude provedeno Mysliveckým spolkem Slap.
Studie poukázala na špatný stav většiny bříz, některé doporučuje
pokácet bezodkladně, kvůli havarijnímu stavu. Navrhuje ponechání
náletových dubů a odborné ošetření lípy. Pokácení proběhne letos.
 Pomník obětem světových válek u Sokolovny – reklamované
provedení bylo opraveno a objednané schody usazeny.

4

 Pomník u Kamínky – byly provedeny zmlazovací řezy, vysazena
nová zeleň a prostor upraven. Vše tak, aby byl zachován přírodní
ráz pomníku.

 Chodník Chuchelna-Semily – bylo zahájeno územní řízení.
 Úprava křižovatky u Sůvů – pracuje se na stavebním povolení.
 Projekt ČEZu v horní části Chuchelna – jedná se s úřady o povolení
stavby. Předpoklad prací je příští rok v létě.
 Kanalizace Slap – zpracovává se projektová dokumentace.
 Komunikace „Na Kopeček“ – bylo vypsáno výběrové řízení na
zpracování projektové dokumentace. Do prvního výběrového řízení
se nikdo nepřihlásil i přesto, že napřímo bylo osloveno přes 30
společností. Musely být proto námi požadované termíny
prodlouženy. Do druhého výběrového řízení se přihlásily čtyři
společnosti. Nabídkové ceny na pouhopouhé zpracování
projektové dokumentace se pohybovaly kolem 1 milionu Kč. Proto
se rada obce rozhodla, že výběrové řízení zruší a projekt rozdělí na
etapy. V první části se bude řešit autobusové nástupiště, úsek
křižovatky a komunikace k čp. 110. Projekt komunikace bude
včetně kanalizace a veřejného osvětlení. Zpracování projektové
dokumentace bylo objednáno u p. Romana Balatky-Maršíka, který
je s tímto projektem již seznámen a byl přítomen i u jednání se
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společností ČEZ, která bude v příštím roce v tomto úseku realizovat
svůj projekt. Z důvodu své časové vytíženosti začne projektovou
dokumentaci vypracovávat příští rok v létě.
 Cesta od Vejměla ke Slapu – cesta se bude obnovovat dle počasí
– buď ještě letos nebo příští rok. Zamýšlená výsadba aleje nebyla
schválena vlastníky sousedních pozemků.
 ZŠ a MŠ osvětlení - vyhledáváme dotační nabídku na rekonstrukci
vnitřního osvětlení, které by mělo ušetřit výdaje za elektrickou
energii.

Kabelová televize
Opět jsme řešili problémy s kabelovou televizí. Technici ze společnosti
KatroServis museli provést větší úpravy na věži na Veverce. Dle jejich slov
byl náš systém pravděpodobně nabourán zvenku. Dále se opravily jističe
u veřejného osvětlení, které způsobovaly výpadky vysílání / kostičkování
po rozsvícení veřejného osvětlení.
Nadále platí, že výpadky musíte hlásit na obecním úřadě, který provede
objednávku u servisní společnosti.

Vážení spoluobčané,
z důvodu nynější pandemické situace nemohlo
proběhnout tradiční rozsvícení našeho Chuchelského
vánočního stromku.
Stejně jako loni, byl rozsvícen jeden strom – jako
symbol pospolitosti. Byla rozsvícena lípa, která je
symbolem ochrany, pomoci a lásky. Dokáže odehnat
chmurné myšlenky a negativní energii. Přináší
spravedlnost, vstřícnost a harmonii. Je stromem
rodiny, zdraví a urovnání mezilidských vazeb.
Přeji vám pohodové prožití adventu, krásné Vánoční
svátky a šťastné vykročení do nového roku.
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Bc. Eva Peštová, starostka obce
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Poplatky pro rok 2021
zůstaly beze změny. Na rozdíl od většiny ostatních subjektů obec Chuchelna
nezdražuje.
Místní poplatek za odpady je 600,- Kč na osobu nebo neobydlenou nemovitost
za rok.
Provoz kabelové televize je 150,- Kč za měsíc a místní poplatek ze psa je
200,- Kč za jednoho a 300,- Kč za každého dalšího psa stejného majitele za
rok.
Většina občanů platí všechny poplatky již v prvních měsících roku na celý
kalendářní rok, část poplatků chodí pololetně, někteří platí čtvrtletně a několik
domácností si zařídilo platbu měsíční v hotovosti na pokladně úřadu.
Lhůty pro placení jsou dané, u poplatků na celý rok nejpozději do konce
března.
Bohužel evidujeme několik dlužníků, z kterých je těžké vymoci naše
pohledávky. Máme pochopitelně možnost mnohem tvrdšího postupu vůči
neplatičům, ale k tomu se uchylujeme jen neradi a velmi výjimečně.
Ze zkušenosti z let minulých a za současné situace, apeluji na občany, aby
zvážili platby v hotovosti. V měsících lednu a únoru se na úřadě tvořily dlouhé
fronty. V případě, že nemáte možnost internetového bankovnictví, požádejte
své příbuzné, zda vám mohou provést jednorázovou platbu převodem z účtu,
tak, abyste si ušetřili cestu na úřad a nevystavovali se riziku případné nákazy.
Pytle na tříděný a komunální odpad vám rády vydáme během celého
kalendářního roku.
Ráda bych Vás informovala, že veškeré formuláře jsou zavěšeny na
www.chuchelna.cz v kolonce obecní úřad, dokumenty ke stažení. Máte
možnost komunikace přes e-mail obec@chuchelna.cz, telefon 481622702,
mobil 724730042 nebo můžete využít poštovní schránku Obecního úřadu.
Dále bych vás chtěla pozvat do knihovny. Máme zde k šesti tisícům titulů.
V knihovně je nainstalován program, kde si můžete zjistit, zda máme
konkrétního autora či jaký titul máme k dispozici. V případě, že titul
nevlastníme, ráda vám ho objednám v knihovně v Semilech. Roční členský
poplatek činí 50,- Kč, důchodci a děti platí 20,- Kč. Kdo není majitelem
počítače a chtěl by vyzkoušet „brouzdání po internetu“, může si přijít do
knihovny na veřejný internet zdarma. Po předchozí domluvě, v případě
potřeby vše ráda vysvětlím.
Lada Koublová
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Poplatky plaťte na číslo účtu: 107 773 716/0300
Variabilní symbol: souvislé desetimístné číslo
XXXXYYQQQQ
číslo popisné:
doplňte zleva nulami

druh poplatku :

lokalita:

odpady
TV
pes
protahování

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

3722
3341
1341
2212

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

Chuchelna

čp.

15,

bude

platit

odpady:

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

OZNÁMENÍ PRO MAJITELE PSŮ
Upozorňujeme na stížnosti na psy volně se pohybující po obci
Volný pohyb psa bez jakéhokoliv dozoru chovatele (tzn. vzdálení se zvířete
ze sféry ovladatelnosti zvířete jeho chovatelem, kdy chovatel není schopen
své zvíře ovládat a určovat jeho chování),lze hodnotit jako
přestupek/správní delikt chovatele dle zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, konkrétně např. §
27 odst. 2 písm. f), § 27 odst. 3 písm. e), § 27a odst. 3 písm. d)
a § 27a odst. 4 písm. e)., a lze za něj uložit pokutu do 50.000,- Kč.
Tyto přestupky/správní delikty vyřizuje pro obec Chuchelnu Městský úřad
Semily. Pevně věříme, že uděláte vhodné opatření proti volnému pobíhání
vašeho psa a vyvarujete se situace, kdy budeme muset tento skutek předat
ke správnímu řízení.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA V ZÁŘÍ, ŘÍJNU A LISTOPADU 2020:
98 let

Lidmila Machačná

89 let

Jiřina Hošková

86 let

Liboslav Bursa
Karel Pluhař

85 let
84 let

75 let

Miluška Kratejlová

Marie Tůmová

82 let

František Nosek

81 let

Eva Kalousková

80 let

Eva Fišerová

65 let

Alena Špidlenová

Pavel Kaňa

Stanislav Maryško

Alena Šolínová

Miloslava Fuksová

Josef Bažant

70 let

Maruška Maturová

Věra Jusková

Jiří Machačný

60 let

Miloš Mašek

Věra Budinová

Milan Budina

Václav Skrbek

55 let

Zdenka Chlumová

Miloslav Bažant
Roman Hlava

Bohumil Krunčík

50 let

Dagmar Křivanová
Daniela Plívová

Do dalších let přejeme všem jubilantům
pevné zdraví a mnoho štěstí!
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SŇATKY:

Ivona Vocelková a Marek Konejl
Anežka Šimůnková a Jan Plíva

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

OPUSTILA NÁS:

Věra Zdrůbková

Pozůstalé rodině vyjadřujeme soustrast.
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Co přinesl podzim dětem v mateřské škole
Provoz mateřské školy jsme v září zahájili s počtem 28 zapsaných dětí.
Oproti minulému školnímu roku se nám snížil jejich věkový průměr. Z patnácti
předškoláků máme letos v nejstarší věkové skupině pouze šest dětí.
Chod mateřské školy však ovlivnilo především šíření nemoci COVID-19.
Kromě přísných hygienických opatření jsme museli zrušit spoustu plánovaných
akcí. Některé se nám přesto uskutečnit podařilo. Hned první týden v září jsme si
do mateřské školy pozvali Maňáskové divadlo Šternberk. Tři pěkně zahrané
pohádky „O Budulínkovi“, „Máša a medvěd“ a „Budka v poli“ zaujaly i naše
nejmladší nováčky. Bez jediné slzičky - s očima dokořán je po celou dobu
soustředěně sledovali. Druhý zářijový týden jsme zahájili plavecký výcvik.
Jezdili jsme autobusem společně se třetí a čtvrtou třídou naší ZŠ do krytého
bazénu v Jilemnici. Bohužel jsme se tam dostali jen pětkrát.
Krásné podzimní dny jsme se snažili trávit co nejvíce venku v přírodě.
Úspěch u dětí měly především pohybové aktivity na nově vybavené zahradě
MŠ, kterou nám obecní parta pracovníků pod vedením Tomáše Bažanta nově
oplotila. Děkujeme.

12

V předškolním vzdělávání jsme se zaměřovali na podzimní témata.
Snažili jsme se je různě zpestřovat. Například jsme s dětmi pekli jablkový závin,
vařili pórkovou polévku a pouštěli draky. Úspěch mělo i naše oblíbené
„Dýňové strašení“. Děti jej prožívaly celý týden. V novém kufříku od pana
„Podzima“ postupně dostávaly různá překvapení a dopisy s úkoly. Musely
například vyrobit z papírových roliček netopýry, vydlabat obrovskou dýni,
naučit se písničku o duchovi a na závěr uspořádat slavnost v oblecích duchů
nebo strašidel. Na pořádání slavnosti se podíleli především rodiče dětí.
Vydlabali a vyřezali dýně, které již od rána v zatemněné školce krásně zářily.
Děti nalíčili a oblékli do strašidelných kostýmů. Některé maminky dokonce
napekly i vynikající dobrůtky. Obzvlášť nazdobené byly od maminek Elišky
Pavlatové a Jolanky Andrlové. Také paní kuchařky se snažily. Uvařily dýňovou
polévku a napekly dýňové muffiny. Možná náhoda, kdo ví? Trochu vytekly,
a tak stačilo jen polevou domalovat obličeje.
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Hlavní náplní akce nebylo
jen hodování, ale především
vysvobozování „ducha“. Což
nebylo
jenoduché.
Děti
se
například
musely proměnit
v pavouky a společně vytvořit
pavučinu, „létat“ v černém plášti
jako netopýři, prolézt jako myšky
tmavým dlouhým tunelem pro sýr,
chodit tiše jako duch po šustí
a zatančit tanec strašidel. Všechny
dokonce našly i odvahu jít při
svíčkách pro poklad do temného
sklepení. Radost dětem přineslo
nejenom jeho nalezení, ale
i hlasité poděkování „ducha“
(loutky
na
baterii)
za
vysvobození.
Od 27. října jsme museli naši mateřskou školu uzavřít. Podobně jako
u spousty mateřských škol byl provoz z důvodu nařízené karantény přerušen.
K otevření opět došlo 9. listopadu po odborné dezinfekci. Obecní úřad pozval
firmu, která všechny prostory mateřské školky a školní kuchyně proti COVIDU19 bezpečně a ekologicky vydezinfikovala.
Konec podzimu jsme tak mohli v mateřské škole oslavit dle tradice spolu
se svátkem svatého Martina. Formou různých činností děti prožívaly legendu
o Martinovi, který daroval polovinu svého pláště promrzlému žebrákovi. Děti si
zkusily příběh dramatizovat, jezdily na konících s dřevěnou tyčí, procvičily si
zručnost při navazování hřívy z vlny, modelovaly martinské koláče a rohlíčky.
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Z papíru vyráběly husy, které dle legendy Martina prozradily. V den svátku
netrpělivě vyhlížely, zda dle pranostiky „Martin jede na bílém koni“.
Opravdových vloček se děti tentokrát sice nedočkaly, ale důkazů, že
kolem nás Martin na bílém koni projel, našly hned několik. Na čokoládových
podkovách si pochutnaly. A tu železnou ? Tu si ve školce necháme pro štěstí.
Štěstí přejeme i vám všem!!!
Za kolektiv MŠ v Chuchelně Blanka Pekařová
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OHNISKO ŽHAVÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA
Vážení a drazí čtenáři Chucheláčku,
po delší odmlce se Vám hlásíme s naším tradičním hlášením činnosti
našeho hasičského sboru za uplynulá období. Rok s rokem se sešel a my
společně vyhlížíme vánoční svátky klidu, míru a pohody současně s příchodem
nového roku 2021. Říká se, že s novým rokem začíná vše nanovo a může být vše
lepší. Doufejme v to!!!
Pokud bych se měl ohlédnout za rokem končícím, svírá se ve mně
poměrně dost rozpačitých, a řekl bych snad až výrazně negativních myšlenek. Je
to způsobeno současnou ne zcela pozitivní dobou spojenou s epidemiologickou
situací kolem koronaviru. Poslední příspěvek do našeho čtvrtletníku jsem
zakončoval větou: „Až nám vyschne hřiště, hurá na tréninky!“ Bohužel jsem
skutečně ani v nejpesimističtějších představách nečekal, co může přijít, ale to
zřejmě nikdo. Z pohledu nejen hasičské tématiky, ale obecně celkového
kulturního a společenského vyžití v naší obci bylo od jara letošního roku vše
velmi výrazně omezeno či spíše zakázáno s drobným rozvolňováním v letním
období a opětovným návratem všech omezení v podzimním období. Pokud
bych měl vzít výčet aktivit v rámci hasičského sportu, a zejména toho
mládežnického, který je naší prioritou, musím říci, že nám nebylo umožněno
prakticky nic, s ohledem na zákaz shromažďování, pořádání kroužků a pořádání
či minimálně účasti na sportovních akcích. Když bych se měl ohlédnout zpět
a chronologicky shrnout tak asi takto věcně a v kostce: jarní tréninkový cyklus,
jarní část Poháru o dráčka Soptíka, jarní kolo hry Plamen, volné soutěže
mladých hasičů, tradiční jarní/letní pochod mladých hasičů, podzimní část
Poháru OSH o dráčka Soptíka, podzimní kolo hry Plamen, toto vše bez náhrady
zrušeno. V souvislosti s obecním kulturním a společenským děním pak
samozřejmě tradiční Chuchelská pouť, Spolkové posvícení atd.
Abych však nezmiňoval pouze to všechno zlé a to, co se nám nepodařilo,
dokázali jsme alespoň částečně reagovat na jistá uvolňování a mohli uspořádat
alespoň část našich každoročních aktivit. Zejména tradiční hasičský bál a dětský
maškarák (ještě v klidné době – za vaši účast a podporu mnohokrát děkujeme),
sběr železného šrotu (všem darujícím děkujeme), společné spolkové opékání
s dětmi a členy sboru a všemi dobrovolníky, účast při pořádání Pohádkové cesty
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Chuchelnou, soustředění mladých hasičů opět v Rejdicích, a dokonce vyrazit
i na jednu jedinou soutěž, kterou bylo možné pro mladé hasiče uspořádat
v Jablonci nad Jizerou. O posledních dvou aktivitách Vás bude informovat ve
svém příspěvku sestra Veronika.

Jediní stále bdělí bez ohledu jsou naši muži z jednotky požární ochrany
(JPO). I v letošním roce již zasahovali minimálně u šesti případů, kdy byla nutná
jejich součinnost, zabezpečili řízené pálení na Veverce z kraje jara (tradičně
vždy v souvislosti s Čarodějnicemi) a abych neopomněl, tak i námětového
cvičení, které je každoročně pořádáno v rámci součinnosti všech sborů v rámci
našeho hasičského okrsku. JPO samozřejmě stále drží nepřetržitou celoroční
požární pohotovost a snaží se maximalizovat ochranu, a tedy minimalizovat
rizika v naší obci.
Pokud bych měl zmiňovat plán činnosti na následující období, ať už
v řádech týdnů, či měsíců, nejsem schopen ani zdaleka odhadnout, s čím
můžeme či nemůžeme počítat, a zda vůbec v tuto chvíli mobilizovat síly na
aktivity spojené například s rozsvěcením vánočního stromu na návsi,
uspořádání výroční valné hromady našeho sboru či zahajovat v novém roce
pozvolný náběh příprav na tradiční hasičský bál a dětský maškarní bál. Toto vše
jsou aktivity, jejichž pořádání je opravdu velmi nejisté, dovolím si tvrdit, že
u některých je již rozhodnuto o jejich smutném osudu, a u zbytku je vše
zahaleno v nejistotě.
Jako obvykle však budeme i nadále zajišťovat požární ochranu a prevenci
v naší obci!!!
Než předám slovo sestře Veronice, dovolte mi, abych vám jménem
hasičského sboru popřál zejména pevné zdraví, klid spojený s vánočními svátky,
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a hlavně vše dobré v roce 2021. Ať se všichni opět shledáme při nejbližší možné
společenské příležitosti a užijeme si příjemné společné chvíle.
HORKÁ REPORTÁŽ SDH Z HASIČSKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ –
Rejdice 2020
Hasičské soustředění 2020
I když tento rok nebyl kvůli covidu příznivý a nám hasičům nakloněn
v pořádání a zúčastňování se našich oblíbených soutěží, i přes to nám situace
dovolovala odjet 27. srpna 2020 na soustředění do Rejdic na chalupu
U kapličky.

Byli jsme šťastní jako blechy, jelikož jsme se někteří téměř od jara neviděli. Za
pomoci rodičů jsme v pátek koncem srpna toho roku odjížděli okolo 14. hodiny
z hasičského hřiště.
Jelikož chalupu známe jako svoje boty, vše proběhlo
bez problémů. Dětem jsme rozdělili pokoje, a už jsme je lákali na odpolední
zábavu. První den si děti vyráběly párty trika, které si porůznu rozstříhaly, dle
své fantazie a druhý den si na ně textilními barvami natiskly svoje ruce a
všelijak vyzdobily a popsaly. Velkým hitem letošní sezóny bylo malování
kamínků. Tento hit se stal celorepublikovým trendem, kamínek se namaluje a
na zadní stranu se napíše poštovní směrovací číslo a facebook stránka kamínky.
Kamínky se pak pokládají na místa, která jste navštívili a díky hodným lidem,
kteří kamínek poposunou dál, putuje po celé republice.
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Večer jsme si užili grilování na ohni a letní kino, díky zapůjčenému
projektoru od paní starostky. I letos jsme dodržovali harmonogram, který každé
ráno začal budíčkem, rozcvičkou, hygienou, snídaní, úklidem pokojů
s následným bodováním. Hasičským disciplínám jsme se věnovali vždy dvě
hodiny před obědem a dvě hodiny po poledním klidu. Dětem jsme vymysleli
zábavu, kterou si každý trenér připravil už doma. Děti běhaly po lese a hledaly
zavěšené bonbony, hledaly zvířátka okolo chalupy, hrály balonkové zápasy,
kámen, nůžky, papír v běhu, pantomimu. Do lesa se chodilo na houby a hrát na
schovávanou, na hřišti se hrála tolik oblíbená vybíjená. Po takové námaze
i vyhládlo a tak nám paní kuchařky Iveta Trnková a Katka Zelenková připravili
skvělý jídelníček. Pochutnávali jsme si na guláši, na řízkách, na toustech, na
lívancích a špagetách. Děvčata se o nás a naše žaludky starala s láskou a pětkrát
denně . Předposlední večer jsme uspořádali bobříka odvahy, ale počasí nám
nepřálo. V 21 hodin začalo pršet, ale my jsme se nevzdali a ani děti, bobřík byl
dokončen a my vedoucí promoklí na kost. Tento rok bylo počasí studenější
a mokřejší, ale i přes to, když jsme mohli, pobývali jsme stále venku u chalupy
nebo v lese. Houby opět rostly. Poslední den jsme si udělali výlet Rejdickým
kopcem na Bílou skálu 964 m nad mořem a zamířili jsme k Turnovské chatě, kde
jsme si dali menší občerstvení.
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Cestou zpátky nás nad chatou poštípaly lesní včely, takže jsme si odváželi
opuchliny a ne moc krásný zážitek. Děti jsme ošetřili a pochválili za statečnost.
Nejvíce to odnesl Filípek Vondráček, oko měl opuchlé ještě čtyři dny. Po obědě
jsme sbalili a uklidili chalupu a dětem jsme rozdali výherní balíčky na cestu
domů. A zase jedno povedené soustředění za námi.

Moc děkuji všem, kteří si našli čas a chuť sek nám připojit a prožít s námi těch
pár úžasných dnů. Jmenovitě za mladé trenérky Daniela Dvořáková, Martina
Koucká, Markéta Koucká, Bára Koudelková, Martin Andrle, Marcela Koucká,
Ondra Hajný, Ondra Zázvorka a jeho taťka Aleš Zázvorka, který s námi jezdí
každým rokem a pomáhá s bagáží a nakonec moje maličkost .
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Závod hasičské všestrannosti v Jablonci nad Jizerou
Po soustředění jsme se scházeli každý pátek na trénincích, abychom
mohli vyjet 3. října a zúročit to málo,co jsme se naučili. Nakonec pro nemocnost
dětí vyjela na soutěž pouze jedna hlídka mladší A v zastoupení Maja Babková,
Eliška Havlíčková, Štěpán Andrle, Danek Hloušek a Martin Nejedlo.
V disciplínách uzlování, základy topografie, základy první pomoci, střelba ze
vzduchovky, překonání překážky po vodorovném laně nasbírali jedenáct
trestných bodů. Tréma, kterou děti zažijí pouze na závodech, se na trénincích
nedá simulovat. Dětem moc děkuji za účast, jelikož to byla jediná splněná
soutěž v tomto roce. Týden na to jsme měli odjet na podzimní kolo Plamenu,
ale akce byla zrušena.
Za SDH Chuchelna bratr David Hošek a sestra Veronika Hajná

VLASTI ZDAR!!!
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SOKOL LETEM PODZIMEM
Poslední měsíce jsou pro všechny dost náročné –
žijeme izolovaně a o zábavu je docela nouze.
Nechodíme společně cvičit (a samostatně se
většině z nás moc nechce), nesešli jsme se
s kamarády na spolkovém posvícení, nemohli
jsme pořádat divadlo… Nezbývá než věřit v lepší
zítřky a těšit se opět na setkání.
Některé aktivity jsme si ale přece jen ujít nenechali, třeba:

8. ŘÍJEN - PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA
Památku na rok 1941, kdy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich
rozpustil Českou obec sokolskou a její majetek byl úředně zabaven, jsme uctili
ve čtvrtek 8. října. Tento den se nazývá Památný den sokolstva a symbolizuje
ho např. „Večer sokolských světel“, kdy děti vyrábějí lodičky, které pak
s hořícími svíčkami posílají po řece. I my jsme se ke vzpomínání přidali
zapálenými svíčkami před sokolovnou a vyvěšenou vlajkou.

KRKONOŠSKÝ VEJŠLAPNÍK
Sedmnáctý ročník Vejšlapníku se po loňském odbočení směr Jizerské hory vrátil
opět do našich milovaných Krkonoš. I přes nepříznivou situaci s Covidem a také
ne úplně ideální předpovědí počasí, jsme v sobotu 10. října naplnili celý
autobus. Je vidět, že nejsme z cukru! Autobus nás dovezl do Špindlerova Mlýna,
odkud jsme se po skupinkách vydali různými směry, většina šla Labským dolem
– tato krásná naučná stezka vede ledovcovým údolím, kde jsou k vidění
geologické útvary vzniklé činností ledovce (morény, vodopády nebo skalní
odlučnost). Jiná část Krkonošské výpravy se vydala ze Špindlu na hřebeny užít si
panoramata. Bohužel předpověď počasí se pro tentokrát nemýlila, většinu dne
pršelo a vodník Kebule navařil tolik mlhy, že by se dala krájet, takže jsme si ty
krásy Krkonoš tak úplně neprohlédli. O promočených svršcích (u leckoho došlo
i na hlubší vrstvy) se ani nebudeme zmiňovat . Po cestě jsme ještě stihli svojí
22
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návštěvou potěšit Dvoračky, tedy vlastně Štumpovku, a pak už jsme se vydali
do cíle. Tím byl Horský hotel Lovčenka – je to nově zrekonstruované a velmi
vkusné, navíc je odtamtud překrásný výhled na celou Rokytnici a okolní kopce.
V neděli jsme se pak Kotelními jámami prošli na Mísečky, odkud nás autobus
dopravil domů.
Jsme rádi za hojnou účast - je vidět, že nás jen tak něco neodradí. Kamarádi
a Krkonoše jsou totiž osvědčená dvojka!

LYŽAŘSKÝ VLEK KOZÁKOV
… aneb zima se blíží! A ač to dole ve vesnici vypadá, že jako sokolové teď nic
neděláme, tak svoji brigádní činnost jsme po celou dobu nezastavili – veškerou
pracovní aktivitu směřujeme na práce v lyžařském areálu.
Hlavně na rozšíření garážového stání pro novu rolbu, které nás stojí nemalé
finanční prostředky a hlavně stovky brigádnických hodin. Vše započalo již na
jaře – nejprve zbouráním horní poloviny současné garáže, dále proběhly terénní
úpravy a vykopání základů.
Pak betonáže základů, základové
desky a opěrné zdi ze ztraceného
bednění. Od půlky léta se rozběhly
práce,
které
již
byly
vidět
i z dálky. Na první tesařské práce se
nás na sjezdovce sešlo kolem patnácti
brigádníků a s každou další sobotou
toto nadšení nepolevovalo. Stavba
rostla před očima a po třetím víkendu
stráveném na sjezdovce jsme se mohli
s hrdostí
vyfotografovat
se
zabedněnou střechou. Následně se
podařilo opláštění bočních stěn,
položení střešní krytiny a montáž
garážových vrat. Nyní už se finišuje
s elektroinstalací a montáží oken.
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Mezitím samozřejmě probíhaly a stále probíhají klasické údržbářské práce jak
na budovách, vleku, unašečích, rolbách či skútrech. Dále vyčištění všech nádrží
na zasněžování, sekání trávy, úklid dříví na zimu apod. ...
Poděkování patří všem, kteří přikládají ruku k dílu. Nejsou jen z řad sokolů, ale
spousta brigádníků jsou kamarádi a příznivci kozákovského kopce. A to vše
dobrovolně, ve svém volném čase a hlavně zdarma.
Snad nám bude počasí přát a již brzy se sklouzneme na bílé sjezdovce. Těšíme
se na vás!
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A než se s vámi, milí čtenáři, rozloučíme, tak vás Šárka Bažantová opět na
chvilku zavede do časů minulých, ne však tak dávných:

Z DĚJIN SOKOLSTVA (II. část)
V minulém vydání Chucheláčku jsme skončili rokem založení Sokola, tj.
r. 1862. Stojí za připomenutí, že u vzniku Sokola stál také Rudolf kníže ThurnTaxis (1833 – 1904), mecenáš českých obrozenců, který z důvodů
pronásledování rakouskými úřady přijal v posledních deseti letech svého života
jméno svobodný pán z Troskova. Při založení Sokola mu byla nabídnuta funkce
prvního starosty, ale odmítl ji kvůli zaneprázdněnosti mnoha jinými funkcemi
v národních hnutích. Prvním starostou se tak stal Jindřich Fügner.
Místostarostou a později náčelníkem byl zvolen Miroslav Tyrš. Hlavním heslem
sokolů bylo oblíbené Tyršovo “Tužme se!”, novinář Josef Barák navrhl pozdrav
“Nazdar!”, Fügner tykání a oslovení “Bratře”, Josef Mánes namaloval první
prapor a skicu prvních krojů. Rudolf Thurn-Taxis a jeho okolí kladli důraz
hlavně na kulturní náplň činnosti, kdežto Tyrš s Fügnerem prosazovali převážně
cvičební náplň. Naštěstí se prosadily oba směry, což ostatně konkrétně
dosvědčuje minulá i současná podoba chuchelské sokolské jednoty.
Tak jako u německých turnerů, docházelo také v českém Sokole ke slučování
sokolství s hasičstvím.
V r. 1868 schválil výbor pražského Sokola pod heslem “Kdo hasič, ten sokol”
hasičská cvičení do svého programu. Některé jednoty se v letech 1874 – 1876
přetvořily do spolků hasičsko-tělocvičných. V časopise “Sokol” vycházela
dokonce pravidelná rubrika “Hasičství”. Miroslav Tyrš proti tomuto spojení
později ostře vystupoval a v r. 1882 se hasičství od Sokola oddělilo.
Nezastupitelnou roli sehráli sokolové při vzniku samostatného
československého státu. Ihned po vypuknutí první světové války usilovali
pařížští sokolové o vznik české vojenské jednotky. Jednotka, která se takto
zformovala a stala se součástí Cizinecké legie, vstoupila do historie jako
Compagnie Nazdar – Rota Nazdar. Po ukončení výcviku složila jednotka 12.
října 1914 slavnostní přísahu. V bojích severozápadně od Arrasu byla 9. května
1915 prakticky zničena. Z 250 mužů 42 padlo a stovka byla vážně zraněna. Ve
stejné době se aktivovali i čeští krajané v Rusku. První jednotkou se stala Česká
družina, která složila přísahu 28. září 1914. Také v této družině působila řada
sokolů. Bylo zde v sokolském duchu zavedeno tykání, oslovování “bratře”
a pozdrav “nazdar”. Do konce války se československé legie v Rusku rozrostly
na Československý armádní sbor, ve Francii na Československou armádu
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a krátce po uzavření příměří na 5. čs. divizi. V Itálii vznikly legie v r. 1917,
v dubnu 1918 vytvořily 6. čs. divizi. V roce 1918 tvořilo československé legie
téměř sto tisíc mužů.
Význam sokolů pro vznik republiky ocenil i prezident T. G. Masaryk slovy:
“Bez sokolů by nebyly legie, bez legií by nebylo Československo.”

Čeští dobrovolníci s praporem pařížského Sokola před vstupem do Cizinecké legie

(pokračování příště)
_________________________________________________________________
Závěrem bychom se vám ještě chtěli trochu pochlubit – o naší krásné sokolovně
byl natočen medailon pro ČT Sport (Sokolský magazín). Budeme v televizi! 
Přejeme vám pohodový adventní čas, šťastné svátky vánoční a do nového roku
pravou nohou!

Za Sokol sestry Magdalena Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová
a starosta Martin Pitl
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