CHUCHELÁČEK
Ročník 2021

číslo 1

Vydává Obec Chuchelna
Úřední hodiny:
pondělí 8 – 12, 13 – 17 hodin
středa 8 – 12, 13 – 16 hodin

Doručovací a fakturační adresa:

Bankovní spojení:

Obec Chuchelna

ČSOB, a. s.

Chuchelna 269

107773716 / 0300

513 01 Semily
Tel.: 481 622 702, 724 730 042
www.chuchelna.cz

datová schránka: ib5bypj

obec@chuchelna.cz

IČ: 00275760

Evidenční číslo: MK ČR E 24099
Uzávěrka č. 1/2021 byla 20. 2. 2021, vychází 1. 3. 2021
Příspěvky do Chucheláčku zasílejte na e-mail: ivahermanova@seznam.cz

1

AKTUALITY Z OBCE
 Opětovně jsme požádali o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj –
na rekonstrukci hřiště a na modernizaci osvětlení v ZŠ a MŠ.
 Z důvodu zvýšení bezpečnosti v obci schválila rada obce
veřejnoprávní smlouvu s Městskou policií Semily, a to zejména na
úkony odchytu psů, zajištění veřejného pořádku, a také měření
rychlosti v problémových úsecích.

STAVBY A PROJEKTY V OBCI:
 Vodovod na Sídlišti – práce v úseku dolního Sídliště započnou hned
zjara, v závislosti na počasí. Plánované zahájení je zahájení v březnu
a plné dokončení včetně nové komunikace v červenci. Uzavírka
bude probíhat obdobným způsobem jako v horní části Sídliště, tzn.
jen v pracovní době, a po dobu nezbytně nutnou.
 Vyústění kanalizace u Housů a její povolení pozastavené v r. 2015 –
stavba je zpětně povolena a zkolaudována. Mohou se tedy rozjet
navazující projekty, zejména pak projekt u Tří stodol.
 Tři stodoly – práce na projektové dokumentaci byly pozastaveny
z důvodu nepovolené výše uvedené akce. Nyní může projektová
kancelář PVK v této práci opět pokračovat, smlouva byla již
zaktualizována. Bohužel se změnily vyhlášky, podle kterých se musí
dokumentace upravit a veškerá inženýrská činnost se musí udělat
znovu.
 Chodník k zahradě MŠ – práce na projektu pokračují; zpracovává
společnost PVK Projekt.
 Propojení mezi Sídlištěm a Třemi stodolami – projekt byl zadán
společnosti PVK Projekt, práce už byly zahájeny. Jedná se o návrh
komunikace, vodovodu, jednotné kanalizace, přípojek a veřejného
osvětlení.
 Hřbitov Chuchelna – výsadba živého plotu bude provedena dle
počasí co nejdříve. Na výstavbu nové čelní zdi je vypsáno výběrové
řízení a s pracemi by se mohlo začít také na jaře.
 Hřbitov Lhota – výsadba živého plotu proběhne příští rok zjara.
 Břízky u hřbitova v Chuchelně – dle odborné studie a na základě
schválení zastupitelstvem bylo zahájeno kácení bříz. Na jaro se
počítá s osázením nových stromů. Podle projektu by se jednalo
o výsadbu převážně bříz, tak aby se zachoval ráz „Břízek“,
a doplnění buky a duby. Stávající nálety v dobré kondici se
ponechají. Lípa bude odborně ošetřena.
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 Úprava návsi – v plánu je zbourání stávající zdi, která je v havarijním
stavu a rozpadá se. Nová zídka, pravděpodobně z gabionů, by byla
nižší a sloužila by hlavně k udržení meze, aby nesjížděla na přilehlý
dům. Gabiony by se nechaly porůst zelení, a i celkový vzhled návsi
by byl doladěn zelení.
 Chodník Chuchelna – Semily – bylo zahájeno územní řízení.
 Úprava křižovatky u Sůvů – projekt je hotový, stavební povolení bylo
vydáno a bude se vypisovat výběrové řízení na realizaci.

 Projekt ČEZu v horní části Chuchelna – předpoklad prací je příští rok
v létě. Spolu s tímto projektem se počítá i s úpravou stávajícího
veřejného osvětlení v této oblasti.
 Kanalizace Slap – zpracovává se projektová dokumentace.
 Komunikace „Na Kopeček“ – zpracování projektové dokumentace
bylo objednáno u p. Romana Balatky-Maršíka, který započne
začátkem léta. Projekt jsme rozdělili do několika etap z finančních
důvodů. První etapa sestává z autobusového nástupiště a úseku od
křižovatky po čp. 110.
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 Cesta od Vejměla ke Slapu – cesta se bude obnovovat dle počasí,
zůstane v přírodním rázu.
 Stěhování úřadu – zastupitelstvo schválilo přestěhování úřadu do
"Kostky" – budovy u obchodu. Důvodem je snaha o centralizaci
služeb pro občany, zviditelnění úřadu, bezbariérov ost přístupu.
Prostory jsou reprezentativní, vhodnější svojí velikostí pro kanceláře.
Nynější nevyužité skladovací prostory nabízejí důstojné místo pro
knihovnu, která by byla lépe přístupná pro starší občany než je ta
současná. Vznikly by zde i prostory pro setkávání Senior klubu. Zázemí
pro sportovní kroužek by se přesunulo místo stávajícího obecního
úřadu. Tyto prostory jsou pro děti vhodnější zejména kvůli
bezpečnosti – absence hlavní silnice, bezpečnější přechod ze školy.
 Budova ZŠ a MŠ – osvětlení – poslali jsme žádost o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj a čekáme na její vyhodnocení.

VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE:
Nyní probíhá Změna č. 1 Územního plánu obce Chuchelna, do
kterého jsou zařazeny všechny žádosti odsouhlasené zastupitelstvem
obce dne 13. 10. 2016.
V červnu proběhlo veřejné projednání tohoto návrhu a všechny
námitky, připomínky byly odeslány ke zpracování na Městský úřad
Semily.
Po jejich zpracování proběhne společné jednání s dotčenými
orgány, MěÚ Semily a obcí. Všechny požadavky se musí společně
vyhodnotit a případně přepracovat náš návrh Změny č. 1.
Největším problémem zůstává statistika. Tak, jako se s tímto faktem
potýká spousta obcí i Chuchelna má dle statistik hodně zastavitelných
ploch, ale málo využívaných. Laicky řečeno, hodně stavebních parcel
a málo nových staveb. Existence takových „plonkových“ ploch bohužel
současně blokuje možnost obce vymezit další nové zastavitelné plochy,
dotčené orgány nevidí důvod, proč v obci přidělovat další. Tímto
neduhem – naddimenzování zastavitelných ploch trpí většina starších
územně plánovacích dokumentací a pro rozvoj obce je tato
naddimenzovanost kontraproduktivní.
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S tímto faktem jsme se pokusili poprat v této započaté změně –
tam, kde nelze nyní fakticky stavět, např. z důvodu vedení vysokého
napětí nebo plynovodu, tyto části parcel jsme vypustili a získali tak
plochu, kterou chceme „vyměnit“ za nové stavební plochy. Tento krok
se bude teprve obhajovat na dotčených orgánech, proto si držme
palce.
I tak to do budoucna vypadá, že obec bude muset využít
nepopulární, ale zákonnou možnost, vybalancovat své zákonné
povinnosti – hájit veřejné zájmy, hospodárně využívat svůj majetek
a ochránit zájmy všech svých obyvatel, a po uplynutí 5 let od nabytí
účinnosti územního plánu nebo změny,
zrušit nevyužitou stavební parcelu.
Vypustí se pozemky, kde není možné
z majetkoprávních,
morfologických
nebo
jiných
důvodů
momentálně
postavit, a bude dána možnost těm, co
chtějí v současnosti stavět. Tím se možná
podaří nastartovat ta správná funkčnost
územního plánu.
Bc. Eva Peštová, starostka obce
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RŮZNÁ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Platby pro rok 2021
doporučujeme provést bezhotovostním způsobem na číslo účtu
107773716, kód banky 0300.
Poradíme vám, jak sestavit variabilní symbol platby, nebo můžete do
zprávy pro příjemce uvést vaše příjmení a čp. domu.
Pro informace volejte na tel. č. 481622702 nebo 724730042

Služba pro seniory
Z důvodu přetrvávající situace s nákazou Covid-19 můžeme poplatky
vybrat i u vás doma. Rovněž vám na požádání dovezeme pytle na
komunální i tříděný odpad. Volejte na tel. 481622702, 724730042.

Registrace osob imobilních, starších 80 let se zájmem o očkování
Celostátní informační linka
1221
Krajská linka
800880066
nebo na internetové adrese www.crs.uzis.cz
- proběhne registrace, výběr očkovacího místa, pak se čeká na
výzvu očkovacího místa k rezervaci termínu.
Obecní úřad Chuchelna v případě potřeby ochotně pomůže
zaevidovat se do systému Centrální registrace.

DATABÁZE PSŮ
Rádi bychom požádali všechny
majitele psů, aby nám poslali
foto svého čtyřnohého parťáka
do naší databáze. Předem
děkujme.
obec@chuchelna.cz
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Proč třídit odpad
(nejen v Chuchelně)?

Jedině příroda ví, co chce.
Nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby.
Ty dělá jen člověk.
Proč mám třídit odpad, ptáte se sami sebe?
Třídění odpadu je opředeno mnoha mýty, a také výmluvami. Prý to
nemá smysl, říká jeden. Druhý to považuje za módní výstřelek. Přitom
oddělování odpadu není rozhodně nic nového. Dříve se jen tak něco
nevyhazovalo, a spíše se hledaly způsoby, jak danou věc použít znovu.
O recyklaci už se přemýšlelo dávno před tím, než se tento pojem začal tak
často objevovat všude kolem nás. Ono se těch důvodů, proč hodně lidí stále
odpad netřídí, najde pořád dost. I přes veškerou osvětu týkající se
problematiky třídění odpadu… Ale v podstatě je to velmi jednoduché.
Netřídíme, protože jsme pohodlní.

Třídění odpadu začíná u vás doma
Komunální odpad produkují především domácnosti, tedy my. Když se
„netřídič“ podívá do svého odpadkového koše, najde v něm všechno pěkně
pohromadě: láhev od kečupu, reklamní leták, skleničku od přesnídávky,
plechovku od paštiky, slupky z oškrábané zeleniny. S tím, co jsme nyní
vyjmenovali, se dá i poté, co to skončí v koši, ještě něco užitečného dělat.
Jde to recyklovat. Když budeme třídit.
Je velmi důležité, aby se odpad od sebe odděloval a vhazoval do
správných kontejnerů, případně abyste jej odvezli do sběrného dvora, kde už
si s ním poradí. Odpady, které vhodíte do barevných kontejnerů na tříděný
odpad, se odváží do třídírny. Tady se již vytříděný odpad ještě správně
dotřídí. Ne vždy se totiž povede, že hodíme do plastů nebo papíru to, co tam
skutečně patří. A jsou bohužel i případy, kdy někdo jen tak z nudy vhodí do
tříděného nějaký jiný odpad, který vytříděný kontejner znehodnotí.
Když začnete třídit, stanete se vlastně tím, kdo pomůže recyklaci, díky
níž se získávají nové zdroje surovin a energie. Budete patřit mezi ty, kdo
nenafukují nehezké a neekologické skládky v přírodě. Odpad třídíme sami
pro sebe, pro své děti i přírodu.
Informace o třídění odpadů jsou dnes všude, především díky
internetu. Co kam patří se dozvíte během minuty. Informují vás i samotné
barevné kontejnery. Na třídění odpadů není vůbec nic složitého. Třídění
odpadů nezačíná jen ve vaší domácnosti, ale hlavně ve vaší hlavě. Na tento
článek jsem narazila zrovna, když jsem hledala informace k odpadům. Líbil
se mi. Proto jsem si ho dovolila takto převzít a odprezentovat. Osvěta prostě
být musí.

Lada Koublová
referentka OÚ Chuchelna
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ODPADY
Pouhý den před Vánocemi nám vláda nadělila nový zákon o odpadech,
s účinností od 1. 1. 2021. S tímto zákonem významně souvisí také změna zákona
o místních poplatcích, novou vyhlášku bude zastupitelstvo schvalovat až pro rok
2022. Nejvýznamnějšími změnami je skutečnost, že se zvýšil poplatek za
skládkování odpadu z 500,- Kč na 800,- Kč za tunu a rekultivační poplatek 345,- Kč
za tunu. Tyto zvýšené poplatky se promítají do nákladů obce. Pro obce jsou
nastaveny třídící cíle a slevy. Pro tento rok jsou komunální odpady nastaveny na 200
kg na občana za rok. V případě, že se do limitu nevejdeme, svozová firma si bude
účtovat 800,- Kč za tunu. V dalších letech se množství nevytříděného odpadu bude
snižovat a cena za likvidaci půjde strmě nahoru. Cílem ministerstva životního
prostředí je ukládat na skládky v r. 2035 pouze deset procent komunálního odpadu
produkovaného v ČR. Za loňský rok na každého našeho občana připadá 199,5 kg
nevytříděného odpadu. Jsme tedy těsně pod hranicí! Velkou nevýhodou je fakt, že
v obci evidujeme 143 objektů pro rekreaci. Některé objekty slouží pro další
pronajímání za úplatu. Chalupáři sice odpad produkují, ale do systému pro výpočet
se nezahrnují. Celkové množství odpadů vyprodukované v daném roce je děleno
pouze počtem trvale žijících obyvatel.
Další problém bude v plnění povinných 40% bioodpadu z celkového množství
odpadu. Za loňský rok jsme vytřídili 3,79 tun bioodpadu, což je 1,47 % z celkového
objemu odpadu. Žijeme na vesnici a skoro každá domácnost má na zahradě
kompost….že? Je to past a velký zásah do rozpočtu obce. Čekají nás velké změny.
Zastupitelstvo bude muset reformovat systém odpadového hospodářství, tak
abychom splňovali limity, aby se každá domácnost zapojila do systému třídění,
a náklady za odpad zbytečně nevzrůstaly. Aby se šetřilo na straně obecních peněz
a hlavně těch vašich. Obec na každého poplatníka tj. osoby trvale žijící a objekty pro
rekreaci, doplácela za loňský rok 284,- Kč. Týká se to opravdu nás všech. Pojďme
třídit.
Děkujeme všem, kteří se do systému třídění zapojují.
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SLOŽENÍ ODPADŮ V OBCI CHUCHELNA V ROCE 2020:
Tříděný odpad:

Skládkový odpad:

11,76 t

papíru

42,21 t

14,63 t

158,62 t

1,08 t

plastů

18,69 t

skla

3,21 t

textilu

0,24 t

jedlých olejů

1,80 t
3,79 t
1,63 t
56,85 t

nápojových kartonů

0,668 t
201,5 t

objemného odpadu
komunálního odpadu
ostatních odpadů

CELKEM

kovů

bio odpadů

železa a oceli
CELKEM

ODPADY ZA ROK 2020

papír
plast
tetra pack
sklo
kovy
bio
jedlé oleje
textil
železo
komunální
objemný
ostatní
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ODPADOVÁ BILANCE OBCE ZA ROK 2020:
Příjmy celkem

799.545,- Kč

Příjmy obce z poplatků za odvoz komunál. odpadu
Příjmy z prodeje pytlů

658.492,- Kč
8.413,- Kč

Příjmy za vytříděný odpad

128.421,- Kč

Vrácené železo

4.219,- Kč

Náklady za svoz odpadů celkem

1.126.741,- Kč

Tříděný odpad

330.279,- Kč

Směsný komunální odpad

516.295,- Kč

Sběrný dvůr

138.822,- Kč
7.019,- Kč

Ostatní
Nákup pytlů

Příjmy
Výdaje
Doplatek obce

134.326,- Kč

799.545,- Kč
- 1.126.741,- Kč
- 327.196,- Kč

Obec doplácí na 1 POPLATNÍKA 284,- Kč
Občané: 1010
Chalupáři: 143
CELKEM POPLATNÍCI: 1153
Celkové množství odpadů za loňský rok bylo 258 tun, z toho v barevných
kontejnerech skončilo 56,84 t, ve sběrném dvoře skončil odpad objemný 42,21 t
a více než půl tuny ostatního a nebezpečného odpadu, a v popelnicích skončilo
158,62 tun odpadu.

Za rok 2020 jsme jako obec vyprodukovali 201,4 tun odpadu, který
putoval na skládku. Na jednoho občana připadá 199,5 kg odpadu za rok
Lada Koubová, referentka OÚ Chuchelna
Jaromír Coufal, předseda komise ŽP
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V PROSINCI 2020 A V LEDNU A ÚNORU 2021:
87 let

Štěpánka Husarová

86 let

Zdeňka Bursová

85 let

Jiřina Bažantová
Zdeňka Buriánková

84 let

Václav Brádle

83 let

Mária Maršíková

82 let

Zdeňka Havrdová
Janička Hajná

75 let

Jana Vegová
Petr Čermák
Jaroslava Hypšmanová
Jiří Chlum

65 let

Hana Křivanová
Jindřiška Kroupová

60 let

Olga Guznarová
Libuše Buriánková
Josef Navrátil

55 let

Jiří Lacina

50 let

Jiří Pokorný
Ilona Janatová
Dana Schlesingerová

Do dalších let přejeme všem jubilantům
pevné zdraví a mnoho štěstí!
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NARODIL SE:
Eduard Konejl

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

65. VÝROČÍ SŇATKU
oslavili

Zdeňka a Jaroslav Bobkovi

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

OPUSTILI NÁS:
Mária Hůlková
Stanislav Hejral
Petr Včelka

Anežka Stehlíková
Rudolf Kodr
Pozůstalým rodinám vyjadřujeme soustrast.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Poznámka: Ve společenské rubrice jsou uveřejněna pouze jubilea, narození, sňatky
a výročí sňatků našich občanů pouze na základě jejich písemného souhlasu.
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SOKOL ZIMNÍM LETEM
„Holky, už je čas napsat další článek do
Chucheláčku.“ „Hm, a o čem jako budeme
psát?“
„No, to nevím, to bude těžké – běžně jsme v tomto jarním vydání psaly
o Štěpánském ping-pongovém turnaji nebo třeba o Silvestru pro děti.“ „Jenomže
to se tentokrát konat nemohlo, ach jo…“ „No bohužel nemohlo. Stejně jako
žádné divadelní představení nebo také náš ples!“ „No jo holky, je škoda, že se
nic z toho nemohlo letos konat, ale víte, co je největší škoda?“ „Já vím – to, že
nemůžeme společně cvičit. Ani děti, ani my dospělí.“ „Jasně, to je fakt škoda,
ale hýbat se můžeme naštěstí i bez sokolovny. Myslela jsem něco jiného…“.
„Tak nás nenapínej.“ „No přece že je zima jako malovaná a my nemůžeme
spustit vlek a lyžovat!“ „Ty mi mluvíš z duše – to je fakt k pláči.“ „Přesně.
Lyžařský areál nachystaný, my připravení kdykoli naskočit a…ono nic. Však
koukejte, jak se k tomu vyjádřil starosta Sokola Martin Pitl:“

S blížící se zimou jsme na Kozákově finišovali s dokončovacími
pracemi na novém garážovém stání. Po mnoha stovkách brigádnických
hodin jsme mohli v sobotu 28. 11. 2020 slavnostně pokřtít naši celoroční
práci na stavbě. A s velkými nadějemi a optimismem čekali na vývoj
Covidové situace v naší krásné České republice. I když naše vláda
vyhlásila nouzový stav, který zakazuje veškerý normální život, tak jsme
v polovině prosince začali zasněžovat prostřední sjezdovku s myšlenkou na
brzké otevření skiareálu.
V polovině vánočních svátků, když jsme se již blížili k tomu, že máme
zasněženou celou sjezdovku, ale přišlo rozčarování nad rozhodnutím Vlády
České republiky ze dne 27. 12. 2020.
Sportovat venku na čerstvém vzduchu je nebezpečné!!! Mohli byste
šířit Covid!!!
Už jako děti nás rodiče posílali ven se vyvětrat, abychom se
nadýchali čerstvého vzduchu. To samé chceme nyní i my pro svoje děti.
Jelikož jako Sokolové víme že „Ve zdravém těle – zdravý vz-duch“. Ale pár
chytrých hlav si myslí, že přeplněný autobus městské dopravy je
bezpečnější nežli přeprava osob na lyžařském vleku. I když má každý na
nohou lyže, které samy o sobě dělají distanci osob 2 metrů od sebe ve
frontě, provozovat lyžařský vlek se nesmí.
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Toto nesmyslné rozhodnutí sice nepustilo na kopec lyžaře, ale
skiareál byl již mezi svátky v obležení sáňkujících a bobujících rodin
s dětmi. A toto pokračuje každý víkend. Stovky lidí se neorganizovaně
potloukají po sjezdovce, a došlo i k několika úrazům. Toto by se nestalo,
kdybychom se mohli postarat o provoz a organizaci skiareálu.
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky je jasné, že jsme ztratili jednu
z nejlepších zimních sezón za poslední roky. Nádherná zima s přírodním
sněhem, krásná mrazivá rána s ranním slunkem – všechno, co by nám
hrálo do karet, bohužel tentokrát zbytečně. Nejenom že přišla vniveč
spousta brigádnické práce, ale přišli jsme i o nemalé finanční prostředky,
které jsme mohli použít ke splacení dluhů z let minulých a na další rozvoj
skiareálu a provoz naší Jednoty.
Ale nezbývá nám nic jiného, než se vztyčenou hlavou pokračovat dál
v naší práci a těšit se na lepší časy.
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„Ano, to je trefné. Zkrátka život jde dál, všichni si užíváme poslední
zbytky sněhu a už vyhlížíme jaro, abychom mohli vytáhnout kola a zahradní
náčiní.“ „No a jak to bude s poutí? Nebo s májovým pochodem?“ „To se ještě
uvidí. Každopádně když to jen trochu půjde, tak všechno bude.“ „Tak to se
budeme těšit!“ „Ale předtím pozveme ještě čtenáře na další historické okénko
z pera Šárky Bažantové:“
Z dějin sokolstva (III. část)
Období první republiky
V období první republiky se stal Sokol celonárodní organizací. Každý
patnáctý občan byl jeho členem. Československá obec sokolská měla 52 žup.
Vrcholila stavba sokoloven. Sokolovnu si tehdy stavěli téměř v každé
československé obci, včetně té naší chuchelské. Katolický tělocvičný spolek Orel
se svými orlovnami neměl proti daleko početnějším sokolům šanci. Sokolovny
se staly kulturními centry s prostorami pro divadla, biografy a restaurace.
V roce 1925 otevřel Sokol své nové centrální sídlo Tyršův dům, kde byla zřízena
cvičitelská škola ČOS pro kurzy svých cvičitelů. Z řad sokolských sportovců se
rekrutovali téměř všichni medailisté předválečných olympiád, včetně gymnasty
Bedřicha Šupčíka, který v roce 1924 získal zlato na olympiádě v Paříži.
K zajímavostem o členství v Sokole patří to, že žadatel musel projít
zkušební dobou, během které se sledovalo, jak pravidelně chodí cvičit. K dalším
povinnostem patřila účast na ideových školeních. Žadatel se musel zavázat
k odběru sokolského tisku a jeho četbě. Zájemci do 36 let se museli účastnit
pravidelného cvičení. Prošel-li budoucí sokol kladně zkušební lhůtou a složil-li
ideové zkoušky, mohl přistoupit ke složení sokolského slibu. Teprve pak se stal
právoplatným členem sokolské obce, mohl nosit sokolský kroj, zúčastňovat se
členských schůzí a valných hromad, volit a být volen.
Sokolský slib zní v současnosti takto: “Slibuji na svou čest, že budu
dobrovolně plnit vše, co stanovy a členství v Sokole ukládají. Budu se řídit
sokolskými zásadami a budu přispívat k jejich uplatnění v naší společnosti.
V duchu Tyršova učení, Fügnerova bratrství a Masarykova humanismu budu
sloužit pokroku na všech polích hmotného a duchovního života, aby pravda
a spravedlnost vytvořily svět pravého ušlechtilého lidství. Svým životem a prací
chci přispívat k demokratickému rozvoji naší České republiky.”
Sokol se v období první republiky zásadně podílel na dění kulturním,
sociálním, ekonomickém i politickém. Mezi představiteli politického života
meziválečného Československa byla celá řada sokolů. Například ve volbách
v roce 1929 bylo do poslanecké sněmovny zvoleno 67 a do senátu 32 sokolů.
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Byl mezi nimi předseda vlády František Udržal, ministr zahraničí Edvard Beneš
a další významné osobnosti, jako například Rudolf Beran, Emil Franke, Milan
Hodža, Karel Kramář, Jan Malypetr, Juraj Slávik, Antonín Švehla atd. V roce
1935 obsadili sokolové v parlamentu 106 míst: 70 poslanců a 36 senátorů.
Roku 1938 se konal X. všesokolský slet, během něhož v symbolické
sletové skladbě Přísaha republice slíbilo věrnost Československu na 30 000
sokolů. Autorem skladby, která byla mimo jiné podmalovaná husitským
chorálem Kdož jsú boží bojovníci, byl František Pecháček. Závěr cvičení proběhl
za doprovodu těchto slov: "V této velké chvíli vzpomínáme bratří, kteří vzdáleni
domova přinášeli mu oběť – za věčná práva a svobodu, ve vřavě nenávistných
bojů, a přece jen zvítězili. Hle, jejich památka nás sílí, proto nikdo z nich
nezemřel nadarmo. Stojíme pevně na jejich místech připraveni s novou silou za
lepší příští své drahé vlasti i bojovati. Stráž nás volá, bratři, vztáhněte své paže,
pevně obejmeme krásnou svoji zem. Lásku k míru, klidu v srdci svého lidu věčně
zachováme sami proti všem. Kdož se boji vyhýbáte, kdo se svého práva vzdáte,
kdo se matky odříkáte? Zde jsme vládci. Zhynete jak zemězrádci!” Sokolský
průvod Prahou trval čtyři hodiny a stal se národní manifestací sokolů před
nastupujícím fašismem. Prezident Beneš daroval Sokolu prapor, na nějž později
připjal Válečný kříž. Cvičilo na 350 000 účastníků a přišlo přes 2 miliony diváků.
Slet trval rekordních 5 týdnů.

X. všesokolský slet v Praze roku 1938 (3. července). Nejslavnější sletová skladba
“Přísaha republice”. Na strahovském stadionu cvičilo 30 tisíc mužů,
a to i v meziznačkách.
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Moje babička chystá mého tátu k odjezdu na jubilejní X. všesokolský slet do
Prahy (červenec 1938).

Za Sokol v hlavních rolích vystoupily Magdalena Ceé, Jana Vocelková
a Markéta Tomšová 😊
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Zima v lese
Krajina se kolem nás, i když s menším zpožděním, konečně
zahalila do krásné bílé peřiny. Lyžaři oprašují své lyžařské vybavení,
děti skotačí na bílých stráních.
Ale to, co má pro nás lidi své kouzlo a přináší nám radost, může
být pro lesní zvěř velmi nebezpečné. Pohyb sněhem ji vyčerpává
a spaluje tenčící se tukové zásoby, čímž hrozí její úhyn. Vysoká
sněhová přikrývka ztěžuje shánění potravy, která se v mrazivém
období může nacházet až pod nepropustnou krustou ledu. Pravidelné
přikrmování lesní zvěře se tak stává nezbytné a životně důležité. Zvlášť
ohrožená je srnčí, černá a zaječí zvěř.
V současné době se také v důsledku vyhlášeného nouzového
stavu zvýšilo rušení zvěře zimními turisty. Ta má v tomto ročním
období upravený metabolismus na zimní režim, a potřebuje tedy klid.
O místní honitbu se starají členové mysliveckého spolku Slap,
který čítá 12 členů. Dvakrát až třikrát týdně myslivci předkládají srnčí
a zaječí zvěři do krmelců čerstvé kvalitní seno, oves, kaštany, žaludy,
kukuřici, nasušené maliní či jablka. Dalším vhodným krmením je
například mrkev a krmná řepa. Bažantí zvěři se pravidelně doplňují
zásypy.
Pokud se rozhodnete i vy jít do lesa a do krmelců připravit
zvířátkům něco na zub, neváhejte a vydejte se na procházku. Nejenže
si pročistíte hlavu a dáte tělo do pohybu, ale pomůžete tak mnohým
lesním živočichům.
Tomáš Bažant
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OHNISKO ŽHAVÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA
Vážení a drazí čtenáři Chucheláčku,
dovolte mi, abych Vám jménem SDH Chuchelna popřál touto cestou ještě
jednou vše nejlepší v novém roce 2021. Přejme si, ať je příjemnější a úspěšnější
nežli rok uplynulý. Jelikož je současná situace a prostředí v naší zemi velmi
omezující, je i naše zpráva o to kratší.
Zimní pochod mladých hasičů
V prosinci se uskutečnil zimní pochod mladých hasičů Koberovy –
Kozákov – Chuchelna. Rodiče nás s dětmi dovezli do Koberov, kde jsme zahájili
náš pochod prohlídkou krásného dřevěného betlému u tamní základní školy.
Z Koberov jsme se vydali po červené stezce směrem na Hamštejnský vrch, kde
jsme si udělali malou přestávku na občerstvení z vlastních zásob. Cestou jsme
hráli různé hry a plnili úkoly, které si děti tahaly z předem připraveného pytlíku.
Cesta nám krásně utíkala, a ani jsme se nenadáli a byli jsme na Vzdychánku,
a že jsme tedy skutečně vzdychali. Věděli jsme, že nás ještě čeká pořádný výšlap
na Kozákov. Milé překvapení bylo, že byl celý Kozákov krásně namrzlý a stromy
vypadaly jako v pohádce o Mrazíkovi. Bohužel byla mlha, ale děti byly veselé
a podle mého názoru si výlet užívaly. Sami si té nádhery všímaly, upozorňovaly
na ni a využily i klouzačky na silnici před chatou.
Na Kozákově jsme se opět občerstvili teplým čajem a palačinkou, děti si
u stromečku předaly dárečky, které s sebou nesly, a jako hezkou památku si
každý odnášel namalovaný kamínek se svým jménem, který pro ně vytvořila
hodná paní Brádlerová z tamní turistické chaty. Občerstveni a s dobrou náladou
jsme se vydali cestou k domovu.
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Hromovkou jsme se valili do Chuchelny jako neřízená střela. Příjemně
unaveni po desetikilometrovém výletu, jsme si u naší lípy na návsi popřáli hezké
svátky a rozutekli jsme se do našich domovů. Touto cestou bych ráda
poděkovala rodičům za dopravu, Hance Hančlové a Aleši Zázvorkovi za podporu
a účast na výletu. Loučíme se s Vámi, přejeme všem krásné užívání jarních dnů
a snad na viděnou na hasičských trénincích, kam se můžete všichni přijít na nás
podívat.

Přejeme vám všem sluníčkové jaro a přetrvávající dobrou náladu.
Plán soutěží pro rok 2021

Za SDH Chuchelna bratr David Hošek a sestra Veronika Hajná

VLASTI ZDAR!!!
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NA SLOVÍČKO
Milí čtenáři chuchelského čtvrtletníku, v době, kdy píši tento
článek, není situace kolem nás zrovna veselá. Asi každý z nás cítí, že by
potřeboval na chvilku vypustit, odpočinout si, nebo si alespoň něčím
hezkým „osladit“ život. I já to tak mám, a proto jsem se vypravil do
Cukrářství Martiny Koucké v Záhoří, abych našel onen „recept na sladký
život“.
Cukrářství v Záhoří vám asi nemusím představovat. Neznám moc
lidí, kteří by ještě nikdy neochutnali zákusek, nebo dort z dílny cukrářky
Martiny Koucké. Málokdo z nás ovšem ví, co všechno stojí za výrobou
jednoho dokonalého zákusku, a kde se vlastně zrodila myšlenka otevřít
si cukrářství v Záhoří. Následující rozhovor vám zodpoví nejen tyto
otázky. Příjemné počtení!

Budova cukrářství v Záhoří


Začneme úplně od začátku. Vzpomenete si kde, kdy, nebo z čeho
se zrodila myšlenka otevřít si cukrářství právě v Záhoří?
To si určitě vzpomenu. Já jsem se vyučila v Lomnici nad Popelkou, a pak si
ještě dělala nástavbu s maturitou „Podnikání v oboru“. A už tenkrát jsem
začala péct dorty a zákusky pro své přátele. Po škole jsem chvilku pracovala,
než přišla mateřská dovolená, na které jsem zůstala skoro deset let, protože
mám tři děti. Během mateřské dovolené jsem pekla čím dál víc a víc, ale
všechno doma. Než přišla moje sestra s nápadem na cukrárnu. Tenhle objekt
(pozn. budova dnešního cukrářství v Záhoří) byl tenkrát sklad pro korále, a ji
napadlo, že bychom tady mohly něco společně zkusit. Jenže, jak to někdy
v rodinných podnicích bývá, jsme se bohužel nepohodly. Sestra odešla a mně
tohle cukrářství vlastně zbylo!
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Jak dlouho cukrářství provozujete?
Deset let už to bude. My jsme nejdřív začaly pouze s výrobou, kdy já jsem si
sem přenesla všechno to, co jsem dělala doma. Až potom, co moje sestra
odešla, se dodělala část, kde je dnes prodejna a posezení. Ještě musím
uvést, že i moje sestra peče nádherné dorty a občas, když toho mám opravdu
hodně, směřuju zákazníky k ní. Takže jsme si k sobě cestu zase našly
a pečení ji baví stejně jako mě.

Vraťme se ještě do minulosti k tomu, jak jste se k cukrařině
dostala. Bavilo vás péct, a proto jste šla cukrařinu studovat?
Ne, to ne. (smích) Bylo to úplně jednoduché. Když jsem měla jít po základní
škole někam dál, napadlo mě, že cukrářka nemusí být zas tak špatné
povolání. Určitě to nebylo kvůli tomu, že by mě to nějak extra bavilo, i když
doma jsem pekla ráda. Dneska bych se asi rozhodla jinak. Tenkrát se ještě
neabsolvovala 9. třída a řekněte mi, kdo má ve 14. letech rozum. Jo, a hlavně
mě vzali bez přijímacích zkoušek! To bylo dobrý.

Pečete všechno sama? A kolik plus mínus upečete zákusků
měsíčně?
Prakticky ano. Akorát mi chodí jednou, dvakrát týdně pomáhat mamka, hlavně
s korpusy, které se musí mačkat do formiček. A dcera chodí prodávat, aby se
doma nenudila. (smích) Kolik zákusků upeču opravdu nevím. Je jich dost!
Někdy víc, někdy míň.

Tady v cukrářství pečete skoro deset let, předtím jste pekla doma,
baví vás to stále?
Jak co! Zákusky mě baví hodně, když jich nemusím péct extrémně moc. Na
druhou stranu dorty nejraději peču pro někoho, koho znám, protože se
nemusím striktně držet představ druhých a můžu zapojit vlastní kreativitu.
Nejraději samozřejmě peču pro svoje děti.

Cukrařina je vaše zaměstnání, ale co doma. Upečete občas nějakou
buchtu?
Ne, to vůbec. Doma peču jenom maso. (smích) Je pravda, že moje děti už
taky začaly péct, takže já vlastně ani nemám tu potřebu.

Myslíte, že půjdou ve vašich šlépějích?
Doufám, že ne! Přála bych si, aby šly jiným směrem. Cukrařina je v dnešní
době dřina, velká dřina. Jen si vezměte, že na každý den musím napéct
čerstvé zákusky. Teď, když tu mám na pomoc dceru, si mohu něco připravit
i předem, třeba krémy. Ty mi přes noc alespoň krásně vystydnou a druhý den
„jen“ dodělávám.

Schválně by mě zajímalo, jestli vy osobně máte nejoblíbenější
zákusek
a naopak, který zákusek je nejoblíbenější u vašich zákazníků.
Já to nejím. (smích) Samozřejmě musím ochutnat, když dělám něco nového,
ale jinak zákusky jím málokdy, spíš vůbec.
Zákazníci, podle mě mají nejradši českou klasiku – věneček, větrník. Jak jsem
už říkala, zákusky peču ráda, protože jejich výroba není zas tak složitá. Asi
nejsložitější, nebo spíš nejkomplikovanější na výrobu jsou likérové špičky.
S nimi je velká práce. Jinak dorty a ostatní zákusky to je upečené „šup, šup“.
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Na to musím navázat. Neříkejte mi, že dorty jsou upečené „šup,
šup“?
Opravdu netuším, kolik času mi zabere výroba jednoho dortu, protože většinou
u toho dělám spoustu dalších věcí. Často mám práci rozkouskovanou na více
částí. Ovšem, když si někdo objedná například modelované figurky na dort,
nebo chce modelovaný do nějakého tvaru celý dort, to už zabere třeba den.
Ve výsledku je mnohem náročnější dort dodělat a nazdobit, než ho upéct
a slepit.

Dort Buddha

Ovocný dort

Dort bagr


Ještě k zákuskům. Myslíte si, že Češi obecně preferují tradiční
zákusky, nebo raději experimentují?
Určitě klasika, nebo alespoň moji zákazníci preferují klasiku. Já sama dělám
převážně tradiční českou cukrařinu. Dezerty nedělám vůbec, nebo jen velmi
málo v podobě ovocných řezů různých chutí. Je škoda, že v dnešních
cukrárnách obvykle najdete jen samé dezerty. Samozřejmě, když jdete do
kavárny, dáte si dezert. Mnohdy je ovšem anglicky nazvaný a sám zákazník
pořádně neví, co si vlastně kupuje. Je to i tím, že tradiční zákusky se z pultů
kaváren hodně vytratily.

Takže je velký rozdíl mezi zákuskem a dezertem?
Zákusek je podle mě česká klasika – věneček,
indián, kremrole atd. V dnešní době tyhle
tradiční zákusky nikdo moc nedělá. Oproti
tomu v dezertu najdete více chutí, je více
nazdobený, také dá více práce a obvykle stojí
více peněz. Dezert je vlastně třetí chod.
Ještě je nutné podotknout, že dobrý zákusek
musíte dělat z pořádného másla a pravé
smetany. Nelze použít rostlinné náhražky. Což
je další významné minus mnoha cukrářů. Vy si
dáte zákusek, na který se těšíte, ochutnáte,
a on se vám přilepí na patro, nebo nemá tu
chuť, kterou byste od něj čekali. Nevím, proč
to dělají.
Zákusky z dílny Martiny Koucké
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Vy se tedy držíte tradičních českých receptů a kvalitních surovin?
Ano, přesně tak! V surovinách je velký rozdíl. České máslo nenahradíte
německým, nebo polským a pravou šlehačku rostlinnou. To nejde. Možná by
mě vyšla výroba laciněji, ale chuťově…? Do toho bych nikdy nešla!

Máte za ty roky, co cukrařinu děláte, natolik vycvičenou chuť, že
hned poznáte, který zákusek je kvalitní a který ne?
Troufám si říct, že mám. Stačí mi, abych ochutnala trošku krému a hned
poznám, jestli je udělaný z kvalitních surovin, nebo z náhražek. Možná i proto
sladké moc nevyhledávám. Ráda se podívám do výloh, jak mají zákusky
nazdobené a třeba se i inspiruji. Bohužel většinou přijdu do cukrárny a výrobky
se mi nelíbí. To, čemu mnozí říkají zákusek, bych já nikdy neprodala!

Když řeknu, váš nejzajímavější dort. Který vás napadne jako první?
Dělala jsem tyčový vysavač Vorwerk, ale to jsem ještě bydlela ve Smrčí.
Vzpomenu si, že jsem modelovala například remosku, Buddhu, hamburger
i s hranolky a strašně moc dalších nejrůznějších věcí. Upéct se dá všechno,
a za 25 let co peču, je těch dortů opravdu hodně. Jedinou věc, kterou dělám
nerada, protože je hrozně časově náročná, jsou modelované figurky.

Kde berete inspiraci ke stále novým a novým dortům?
Většinou zákazníci sami přijdou a řeknou, co by si přáli, abych upekla.
Obvykle si přinesou obrázek dortu, který našli někde na internetu, a podle
něho já pak tvořím. Sama často hledám inspiraci na internetu. Když vidím
něco, co se mi líbí, zkusím to vytvořit také. Obecně se dá říct, že častěji
experimentují mladí lidé. Starší naopak vyhledávají klasické dorty, jako je
pařížský dort, různé ovocné dorty, nebo rolády.

Myslíte si, že cukrařina je stále perspektivní obor pro budoucnost?
Myslím si, že ano, ale musí to člověka bavit. Pokud o cukrařinu nejeví zájem
a studuje ji jen proto, aby někde byl, postrádá to smysl. Nejde dělat něco,
k čemu nemáte alespoň trošku vztah.

Posouvá se česká cukrařina stále dál?
Určitě! Sama často zkouším různé nové techniky,
nebo recepty. Třeba zrovna teď jsem zkoušela
zrcadlovou polevu na dorty. V originále se této
technice říká mirror glaze. Jenže co si pod tím
zákazník asi představí, když mu to řeknu anglicky?
Naopak zrcadlová poleva mi zní celkem jasně a
zákazník podle mě alespoň tuší, co od takového
dortu očekávat a jak bude zhruba vypadat.
V tom to právě je. Všichni dělají krásně vypadající
dezerty, které pak chutnají úplně jinak, než
vypadají. Já tomu fandím, ráda se podívám, ale Dort se zrcadlovou polevou
nenechám dopustit na tradiční český zákusek.

Při našem prvním telefonátu jste se zmínila o běžkách. Tudíž
předpokládám, že máte ráda sport?
Hýbu se ráda. Chodím, jezdím na kole, běžkách, a tak dále. Všechno
rekreačně, ale baví mě to. Běžky mám zrovna tady připravené. Když je chvilka
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času nazuju, proběhnu se, a zas jdu něco dělat. Letos je suprová zima,
protože máme tratě všude kolem.

Na závěr bych se rád zeptal, zda máte nějaký sen v souvislosti
s cukrařinou, který byste si ráda splnila?
Víte, že asi ne? Mám třeba spolužačku, která je mistryní České republiky
v cukrařině. Moc ji obdivuju, je úžasná, ale já takové cíle vážně nemám. Já si
budu ráda tady takhle péct, v klidu a hlavně v Záhoří. Mně se tady libí a jsem
spokojená s tím, co mám. Hlavně, ať mám spokojené zákazníky. To je hlavní!
Děkuji za rozhovor, Štěpán Strnad

Placená inzerce

CUKRÁŘSTVÍ MARTINA KOUCKÁ ZÁHOŘÍ
Otevírací doba:
středa – sobota 13:00 – 17:00 hodin
neděle – úterý pouze výdej po tel. domluvě
Objednávky na tel. 724 375 813
Najdete nás na Facebooku, Instagramu i Googlu
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Přátelé, jako každý rok chceme na následujících řádcích informovat o průběhu
Tříkrálové sbírky, která, byť trochu zvláštně, proběhla i na začátku letošního roku.
Přestože hlavním cílem Tříkrálové koledy je především přinášet požehnání do
všech domovů, letos se vzhledem k epidemiologickým opatřením stala viditelnou vlastně
pouze sbírka. Přes všechna omezení se nám i letos podařilo do pokladniček získat na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí celkem přes 71 tisíc korun. Nejedná se pouze o koledu
ze Semil, ale pod naší patronací také opět z Chuchelny, Slané a Hořenska, Bítouchova
a Bozkova, Železného Brodu, Kořenova, Plavů, Velkých Hamrů, Tanvaldu, Desné
a dalších míst. Konkrétně v Chuchelně bylo do kasiček umístěných v místním obchodě
s potravinami a v zahradnictví Akát vybráno celkem 4 354 Kč.
Pokladničky jsou tedy sečteny, ale vzhledem k současné situaci byla pro
letošní rok Tříkrálová sbírka prodloužena do 30. 4. 2021 formou ONLINE kasičky.
Pokud tedy máte ještě zájem sbírku podpořit tak, aby byla připsána právě k naší
koledě (a výtěžek se tak poté vrátil do našeho regionu), můžete zaslat případný
příspěvek na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem
7770425.
Výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá především v místech koledy, kam se vrací 65%
výtěžku. V Semilech a okolí organizujeme Tříkrálovou sbírku od roku 2008 a od té doby
se nám, samozřejmě s vaší pomocí, podařilo vybrat již přes 1,1 mil. Kč! Z těchto zdrojů
jsme tak mohli podpořit rodiny pečující o děti s vážnou nemocí, sociálně slabé rodiny
s dětmi, sociálně slabé seniory a další potřebné částkou vyšší než 700 tis. Kč. Za to vám
patří velký dík!
Děkujeme vám za vaši dobrotu a věrnost, kterou Tříkrálové sbírce zachováváte.
Vaší věrnosti a dobroty si nesmírně vážíme; obzvláště nyní, v čase nejistoty,
společenského chaosu a upřednostňování soukromých zájmů. Díky vaší dobrotě
můžeme pomáhat potřebným lidem.
Děkujeme vám a vyprošujeme vám požehnání po celý rok 2021.
Martin Klodner
Šárka Bažantová

27

28

29

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna
se uskuteční ve čtvrtek 11. března 2021 od 18,30 hodin
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna
Pozor - změna
Program: 1) zpráva o činnosti rady obce
termínu na
2) zpráva o hospodaření obce za rok 2020
25.03.2021
3) informace komise Fondu rozvoje bydlení
4) zprávy výborů - finančního a kontrolního
5) zpráva komise životního prostředí
6) veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Chuchelna na
dotaci z rozpočtu obce
7) veřejnoprávní smlouva s SDH Chuchelna na dotaci
z rozpočtu obce
8) veřejnoprávní smlouva s Motorsport Chuchelna, z. s.
na dotaci z rozpočtu obce
9) rozpočtové opatření č. 1/2021
10) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním
poplatku z pobytu
11) různé
12) diskuse
13) usnesení, závěr
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Další termíny veřejných zasedání
zastupitelstva obce Chuchelna v roce 2021:
10. června
16. září
16. prosince
30

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V CHUCHELNĚ
na školní rok 2021 - 2022
pořádáme v pondělí 3. května 2021
mezi 16,00 až 18,00 hodinou.
K zápisu bude rodič dítěte potřebovat občanský
průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání a potvrzení
lékaře o povinném očkování dítěte.
Formuláře k vyplnění si je třeba vyzvednout
v mateřské škole předem v pondělí až pátek mezi
12,00 - 16,00 hodinou.
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Placená inzerce

Vývoz žump, septiků a čistíren odpadních vod
z Chuchelny a okolí nabízí firma LuKa se sídlem
v Chuchelně.
Přibližná cena vývozu jímky o objemu 3,5 m3,
vzdálenosti od jímky 15 m v tekutém stavu 1.650,- Kč.
Cenu zásadně ovlivňuje hustota a vzdálenost od jímky.
Po domluvě sousedů a objemovým možnostem 7 m3
platí každý pouze jednu cestu.
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