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AKTUALITY Z OBCE
 Nová knihovna – stavební povolení na přestavbu nevyužitých
skladovacích prostor mezi obchodem a prostory obecního úřadu na
knihovnu je připravené. Podali jsme žádost o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj. Výsledek by měl být znám v květnu.
 Obnova těžby v lomu Slap – jsme stále v kontaktu se spolkem Mlok
z lomu, probíhají setkání s hydrogeology a poptáváme se po
hydrogeologickém posudku… Poslední informace ze společnosti
Eurovia jsou, že požádají o další prodloužení zajištění lomu. To současné
končí v r. 2024. Stejně tak je to zmíněno v dokumentu Regionální
surovinové politiky Libereckého kraje.

Zdroj: fcb – Mlok z lomu
 Hřbitov Chuchelna – se společností DKK Stav s. r. o., Český Dub, která
měla zeď postavit, byla vypovězena smlouva. Necháváme
přepracovat rozpočet a proběhne nový výběr stavební firmy
k výstavbě. Celá zeď se musí zbourat a postavit znovu. Na rekonstrukci
cihlové zdi jsme obdrželi od Libereckého kraje dotaci ve výši 300.000,Kč.
Původní brána bude zrenovována a znovu osazena. Probíhá výběr
zábradlí podél cesty ke hřbitovu a můžeme se začít zabývat úpravou
cestiček a zeleně uvnitř areálu hřbitova.
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 Hřbitov Lhota – výsadba živého plotu proběhne, co nejdříve – je to
objednáno u Ing. Špidlena. Špatný stav lipové aleje je v řešení.
 Úprava návsi – v plánu je vystavění nové zídky, která slouží k udržení
meze. Jedním z návrhů jsou gabiony porostlé zelení a doladění celé
návsi zelení.
 Oprava opěrné zdi u koupaliště a sousedního domu – Košťálovi – tento
projekt pro nás zpracovává Ing. Švejdová. Proběhla první obhlídka z její
strany a kontaktování geodeta na vyměření.

 Tři stodoly – na projektu pozemních komunikací a inženýrských sítí
pracuje projekční kancelář PVK Projekt s. r. o. Předpokládaný termín
dokončení projektové dokumentace, tedy stavebního povolení je jaro
2022. Projekt je ve fázi souhlasů vlastníků dotčených pozemků. Pokud
jste majitelem některého dotčeného pozemku, již vám domů dorazila
žádost o souhlas. Pokud jste ještě neodeslali zpětnou vazbu a máte
nějaké námitky či připomínky, ozvěte se. Děkujeme.
 Chodník k zahradě MŠ – práce na projektu společností PVK Projekt
pokračují. Projekt je ve fázi souhlasů vlastníků dotčených pozemků.
 Chodník Chuchelna-Semily– probíhá územní řízení.
 Úprava křižovatky u Sůvů – bylo vypsáno již několik kol výběrového
řízení, bohužel neúspěšně. Stále poptáváme! Pokud máte doporučení
nebo tip na zhotovitele, dejte nám vědět. Děkujeme.
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 Kanalizace Slap – práce na tomto projektu byly rozděleny. Zvlášť se
zpracovává dokumentace pro odvod dešťových vod na křižovatce
u Fejfarových/Ročárků/odbočce Na Samotu a na křižovatce
u Machačných/Šimků/Sídliště. Další částí projektu je pak odkanalizování
přilehlých nemovitostí od Machačných směrem ke Slapu, ukončení
u Saláků/Preisslerových. Na tomto projektu pracuje projektantka Ing.
Knapová, která pro nás zhotovuje i dokumentaci kanalizace pod
chodníkem Chuchelna – Semily. Tento projekt je proto v pozadí –
předností je dokončení projektu „Chodník Chuchelna-Semily“.
 Komunikace „Na Kopeček“ – probíhá
dokumentace p. Balatkou-Maršíkem.

zpracování

projektové

 Propojení kanalizace mezi Sídlištěm a Třemi stodolami – práce na
tomto projektu jsou objednány u společnosti PVK Projekt. Společnost se
však nyní věnuje projektům „Tři stodoly“ a „chodník k zahradě MŠ“.
 Roubenky – odkanalizování komunikace na Komárově – obnovili jsme
jednání s projektovou kanceláří a našli nové řešení. Chtěli jsme toto
nové řešení přepracovat, bohužel p. projektant Ing. Vávra přestal být
pracovně činný. Sháníme tedy veškeré podklady a nového
projektanta.
 Hasičárna na Komárově – projekt na vodovodní přípojku k objektu byl
objednán u projekční kanceláře PVK Projekt s. r. o.
 Multifunkční hřiště – poslali jsme další žádost o dotace a čekáme na
vyhodnocení. Je třeba vyměnit již nefunkční povrch.
Nový nájemce je již vybrán. Jsme ve fázi podepisování nájemní
smlouvy.
 Koupaliště – musíme počítat s opravou akumulační nádrže filtrace (cca
80.000.,- Kč), s obnovou nátěrové vrstvy velkého bazénu (1.000.000,- Kč)
– současná je nevyhovující hlavně pro udržení čistoty, a s rekonstrukcí
protékajícího malého bazénu.
Nový nájemce je již vybrán. Jsme ve fázi podepisování nájemní
smlouvy.
 Dětské hřiště a workoutové hřiště – podali jsme žádost o dotace na
Ministerstvo pro místní rozvoj na vybudování dětského hřiště
a workoutového hřiště. Výsledky budou známy v květnu. Na nejbližším
zastupitelstvu budeme probírat možnosti umístění. Jednou variantou je
umístění vedle Sokolovny, další vedle spodní brány koupaliště.
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 Infokanál Chuchelna – podařilo se nám rozběhnout nový systém na
vysílání Infokanálu Chuchelna. Infokanál dosud běžel po systému, který
vypracoval p. Šimek, ale nebyl plně obslužný pracovnicemi obecního
úřadu. Infokanál je nyní v modernější verzi, bude k dispozici i na
internetu a můžeme do něj vkládat i videa.
 Územní plán obce – Změna č. 1 (to jsou návrhy odsouhlasené
zastupitelstvem obce Chuchelna dne 13. 10. 2016).
Proběhla společná jednání obce, Městského úřadu Semily – odboru
územního plánování, odboru životního prostředí a Krajského úřadu
Liberec – písemný výstup byl již zpracován a zaslán na odsouhlasení
Krajskému úřadu Liberec.
Dále rada obce:
-

-

odsouhlasila vyřazení sněžných skútrů z výjezdové jednotky SDH
Chuchelna; po dohodě mezi TJ Sokol Chuchelna a SDH Chuchelna
bude TJ Sokol zajišťovat i běžecké stopy – děkujeme.
odsouhlasila finanční dar organizaci Fokus Semily ve výši 5.000,- Kč
odsouhlasila finanční dar organizaci Centrum Lira ve výši 12.250,- Kč
obec zaplatila autobus pro děti MŠ Chuchelna na lyžařskou školičku
podařilo se nám získat pro nájemce obchodu dotaci na provoz
z Libereckého kraje ve výši 36.000,- Kč.

Obec zakoupila nové vozidlo na rozvoz obědů. To staré, po nehodě,
skončilo k ekologické likvidaci.

Za Radu obce Chuchelna – Bc. Eva Peštová, starostka obce
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U obchodu bude v nejbližší době instalována poštovní schránka
hned vedle boxu Zásilkovna

Projekt ČEZu v horní části Chuchelna
Tuto akci projektovala společnost Bimont. Vše je povoleno a stavba
započne na jaře. Již nyní probíhají přípravné práce – rozvozy nových
sloupů. Výkopové práce by měly začít v dubnu, vše samozřejmě závisí na
počasí. Práce provádí společnost VČEM.

Příspěvky do Chucheláčku, prosím, zasílejte
na e-mail: ivahermanova@seznam.cz
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ODPADY 2021
Příjmy celkem

822.526

Kč

Příjmy obce z poplatků za odvoz komunál. odpadu

673.706

Kč

5.790

Kč

146.037

Kč

Příjmy z prodeje pytlů
Příjmy za vytříděný odpad (Ekokom)

Náklady za svoz odpadů celkem

1.144.120

Kč

322.676

Kč

18.995

Kč

543.059

Kč

jedlé oleje

1.815

Kč

textil

1.099

Kč

sběrný dvůr

184.763

Kč

nákup pytlů

69.484

Kč

2.229

Kč

papír, plast, sklo, nápoj. karton, kov
bio odpad
směsný komunální odpad

administrativa

Příjmy

825.533 Kč

Výdaje

- 1.144.120 Kč

Doplatek obce

- 318.587 Kč

Občané
Chalupáři

1008
143

Poplatníci 1151

Obec na 1 poplatníka doplácí 277,- Kč
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Za minulý rok jsme vytřídili v tunách:
11,501

papíru

53,84

14,734

plastů

156,99

směsného komunálního odpadu

0,100

nápojových kartonů

1,0294

ostatní odpady

15,589

skla

3,577

textilu

0,284

jedlých olejů

9,731

bio odpadů

1,92
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objemného odpadu

kovů

Odpad, který skončil na skládce:
Stanovený limit produkce – 200 kg na 1 občana
Stanovená produkce na obec za rok 201,6 tun (200 kg x počet trvale žijících
občanů)
Objem produkce obce za rok 215 tun (160 tun + 53,84 tun objemný odpad + ostatní
1,0294 tun za rok)
1 občan tedy vyprodukoval 213 kg za rok. Limit byl překročen o 13 kg na
1 trvale žijícího občana. 15 tun komunálního odpadu bylo vyúčtováno svozovou
firmou v dražší sazbě, a to 800,- Kč za 1 t.
Z celkového objemu odpadu jsme vytřídili 22 % odpadu.
Ceny pro letošní rok: skládkovné 500 Kč/1 tuna. V případě, že limit tj. 190 kg na
občana překročíme, nadlimitní tuny zbytkového odpadu nám budou účtovány za
900,- Kč. Zákonem nastavený třídící cíl je 60 %.
Na úřadě se setkáváme s různými názory na nový systém tříděného odpadu. Ti, kteří
byli zvyklí třídit, systém víceméně uvítali, někdo je nespokojený, protože mu černá
popelnice nestačí. Chápeme, že systém nemusí vyhovovat všem domácnostem, jedni
topí tuhými palivy, jiní produkují více odpadu díky plenám. Jsme otevřeni všem
připomínkám, ale potřebujeme zpětnou vazbu, abychom individuální problémy mohli
řešit a najít cestu ke spokojenosti všech zúčastněných.
Každý rok se vám snažíme uvádět přesnou částku kolik obec doplácí za odpady. Za
poslední tři roky to bylo něco málo přes 900.000,- Kč. Za to jsme mohli našim dětem,
vnoučatům postavit krásné hřiště nebo vybudovat asfaltové silnice či cokoliv dalšího.
Vedení obce vám tedy umožnilo co nejúčinnější a pohodlné třídění odpadů a na
občanech zůstává zodpovědný přístup ke SVÝM produkovaným odpadům.
Změna myšlení nás všech při tvorbě a likvidaci odpadů bude zcela zásadní.
Omlouvám se, ale opakování je matka moudrosti:
Harmonogram svozů pro letošní rok naleznete v tomto vydání, jinak je na
www.chuchelna.cz nebo vám ho rády vydáme na úřadě.
Stále vydáváme pytle, některé domácnosti u pytlového systému zůstaly. V případě,
že vám žlutá popelnice nebude stačit, dáme vám pytle na plasty. Též si můžete
zakoupit pytle na směsný komunální odpad, velký pytel stojí 90,- Kč, malý 45,- Kč.
Žluté pytle můžete v den svozu umístit na místo, kam svozová firma zajíždí pro
popelnice, zpravidla to bývá hlavní silnice. Je možno je odvézt do kóje u bývalého
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obecního úřadu Chuchelna čp. 269 či do drátěných kóji ve sběrných hnízdech.
Všechny tyto možnosti zůstávají zachovány.
Sběrná místa:
Chuchelna Dolní konec u čp. 220 – kontejnery na plast, papír, bio
Chuchelna Slap u čp. 253 – kontejnery na plast, papír, drátěná kóje, sklo bílé,
barevné
Chuchelna Sídliště u koupaliště – kontejnery na plast, papír, sklo bílé a barevné
Chuchelna OÚ čp. 296 – kontejnery na plast, papír, sklo bílé, barevné, bio, drátěná
kóje
Chuchelna bývalý úřad čp. 269 – dřevěná kóje, kontejnery na sklo bílé, barevné
Chuchelna Bahýnka u čp. 151 – kontejnery na papír, plast, bio, sklo bílé, barevné,
drátěná kóje
Dolení Lhota u bus zastávky u čp. 48 – kontejnery na papír, plast, sklo bílé a barevné
Lhota Bačov u čp. 55 – kontejnery na papír, plast, sklo bílé a barevné, bio a drátěná
kóje
Komárov Hasičská zbrojnice – kontejnery na papír, plast, sklo bílé a barevné.
V případě, že někomu nebyly přistaveny barevné nádoby k domu a má o ně zájem,
volejte, pište, rádi vám vyjdeme vstříc a necháme je přistavit.
Lada Koublová
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Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Podvodníci útočí na seniory i v Libereckém kraji
a dosahují milionových zisků. Před jejich
praktikami veřejnost důrazně varujeme.
Podvodníci, jejichž cílovou skupinou jsou bezbranní senioři,
vymysleli nový způsob, jak se dostat k jejich penězům. A takové praktiky
jim vynášejí milionové zisky. Jaký scénář používají? V telefonních
seznamech si vyhledají majitelky pevných telefonních linek se
staročeskými křestními jmény, u kterých na základě tohoto kritéria
předpokládají vyšší věk. Ty pak telefonicky kontaktují.
Volající se představí zpravidla jako lékař a oznámí seniorce, že měl
její syn nebo vnuk dopravní nehodu, po které byl hospitalizovaný
v nemocnici s lehčím zraněním. Vnuk údajně nemůže mluvit, protože si
překousl jazyk a lékař mu ho právě sešil. Někdy je v telefonu slyšet
předstíraný synův pláč. Falešný doktor tvrdí, že měl nehodu zavinit právě
on, a že se při ní vážně zranilo malé dítě z druhého vozidla. Hned na to jí
ale dá naději na to, že je možné problém urovnat. Má poslat peníze na
mimosoudní vyrovnání s rodinou dítěte, čímž svého potomka ochrání
před
soudním
řízením i
ztrátou
řidičského
oprávnění. Za
to požaduje statisíce korun a pobízí vyděšenou ženu, aby zaplatila ještě
téhož dne. Peníze si pak komplic přebere osobně nebo ji volající
pošle do města provést jejich bankovní převod.
První takový případ jsme zaznamenali v Libereckém kraji počátkem
loňského srpna a do konce roku jsme jich zadokumentovali celkem 13.
Při nich se pachatelům podařilo přesvědčit šest seniorek k tomu, aby jim
předaly nebo převedly na účty dohromady 1 180 000 korun, přičemž
z jedné ženy vylákali dokonce 530 000 korun. Pokud by byli úspěšní
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i u zbývajících sedmi seniorek, které kontaktovali, přišli by si na další
1 380 000 korun.
Z třinácti seniorek si jen dvě ženy informace podvodníků ověřily
a díky tomu jim žádné peníze neposlaly. Jednou z nich byla 77letá paní
Milada z Liberce, po které za pomoc synovi podle výše uvedeného
scénáře požadovali 150 000 korun. Ta si informaci o údajné
hospitalizaci syna prověřila duchaplně přímo v nemocnici. V ostatních
pěti případech pachatelé nic neinkasovali jenom proto, že ženy buď
peníze neměly, anebo neporozuměly instrukcím, jak je převést na jejich
konta.

Kriminalisté v této souvislosti vyzývají seniory
k tomu, aby veškeré telefonické žádosti o peníze
rázně odmítli a hovor ihned ukončili. Pokud mají
pochybnosti o tom, zda je jejich syn či vnuk
v nesnázích, ať se okamžitě spojí s rodinou
a nezůstávají ve své nejistotě sami. Obrátit se
také mohou kdykoliv na naši bezplatnou linku
158. Důležité je, aby na základě telefonických
žádostí anebo žádosti neznámých lidí, kteří je
budou kontaktovat i osobně, své peníze nikomu
nepředávali a ani neposílali.
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého
kraje seniory před podvodníky varuje rovněž prostřednictvím
informačních letáků. Proti této trestné činnosti dlouhodobě bojuje
i Policejní prezídium.

7. 1. 2022

por. Bc. Ivana Baláková
tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje
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Tříkrálová sbírka v roce 2022

Jako každý rok chceme vás na následujících
řádkách informovat o průběhu Tříkrálové sbírky,
která proběhla i na začátku letošního roku.
Termín konání Tříkrálové sbírky byl stanoven na 5. 1. až 16. 1. 2022. Konkrétně
u nás v Chuchelně tradiční koledování od domu k domu probíhalo v sobotu 8. ledna
v odpoledních a podvečerních hodinách. Poté zde byla ještě možnost, jak přispět do
sbírky v hotovosti, a to do kasičky umístěné v místní samoobsluze.
V sobotu 8. ledna odpoledne začalo vydatně chumelit, tudíž i králové, kteří
vám klepali na dveře nebo na okna, byli bělejší a mrazivější, než bylo nezbytně nutné.
Snad také proto si, kromě peněžitého výtěžku v kasičce určeného pro dobročinné
účely, odnášeli nadílku bohatší, než kterékoliv předchozí roky. Pokud jste nepoznali,
kdo vám přinesl přání do nového roku a zazpíval tříkrálový vinš, pak vám prozradím,
že to byla Danuška Kudrnáčová a Kubík Košnar. Oba bez jediné stížnosti odchodili
pětihodinovou pochůzku, či spíše trek vzhledem ke sněhovým podmínkám, a ještě si
k tomu zpívali.
Přestože hlavním cílem Tříkrálové
koledy je přinášet požehnání do všech
domovů, i letos se na Semilsku podařilo do
pokladniček získat na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí celkem 192 279 korun. Z toho
v Chuchelně se vybralo 7 742 korun.
Výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá
především v místech koledy, kam se vrací
65 % výtěžku. V Semilech a okolí
organizujeme Tříkrálovou sbírku již 15 let.
Díky vaší štědrosti jsme pomohli již řadě
lidem v nouzi a tato pomoc se může každým
rokem dále rozrůstat.
Za tým tříkrálových koledníků
Šárka Bažantová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA V PROSINCI 2021 A V LEDNU A ÚNORU 2022:
90 let

Jiřina Hošková (listopad 2021)

87 let

Karel Pluhař (listopad 2021)
Zdeňka Bursová

86 let

Jiřina Bažantová
Zdeňka Buriánková

85 let

Václav Brádle

84 let

Mária Maršíková
Danuška Burkertová

83 let

Zdeňka Havrdová
Janička Hajná

80 let

Zdeňka Vajsová

70 let

Jana Strnadová
Jaroslav Bečka

65 let

Jiří Brzobohatý

60 let

Eva Klučková
Pavel Pavlata

50 let

Jana Košťálová
Luboš Černohouz

Do dalších let přejeme všem jubilantům

pevné zdraví a mnoho štěstí!
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NARODILI SE:

Nikola Pavlatová
Tobiáš Vošvrda

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života!
********************************************************************

ZLATOU SVATBU OSLAVILI:

Radomír a Jiřina
Bažantovi

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

OPUSTILI NÁS:

Ivan Burkert
Václav Housa
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.
17

Lyžařská školička a další akce v mateřské škole
Během roku se snažíme náš program pro děti zpestřovat různými akcemi.
Začátkem školního roku jsme si pozvali Maňáskové divadlo Šternberk. Tentokrát
zahrálo pohádky „O veliké řepě“, „O kůzlátkách“ a „Proč si s prasátkem nikdo nechtěl
hrát“. Zazněly zde i hezké písničky s připomenutím, jaké si mají děti vzít z pohádek
ponaučení.

Velkým zážitkem bylo
pro děti setkání se psem
záchranářem. Co všechno
umí, se dozvídaly z vyprávění
i z praktických ukázek.

V průběhu září jsme se
také věnovali bezpečnému
chování
dětí v silničním
provozu. Dokonce jsme se
zúčastnili celostátní výtvarné
soutěže zaměřené na téma
přecházení vozovky. Soutěž
s názvem „Zebra se za tebe
nerozhlédne“ pořádal tým
silniční
bezpečnosti
ve
spolupráci s Policií ČR. Michal
Zelenka vyhrál pěkné páté
místo.
Vydařila se nám i Dýňová slavnost. Hezky zakončila podzimní období, které dětem
přineslo spoustu drobných „barevných“ zážitků (například při výletech za poznáním,
při vaření bramborové polévky,…). K zahájení slavnosti paní učitelky zahrály pohádku
„O bílé paní a ohnivém mužíku“. Na pohádku navazovaly dobrodružné soutěže.
18

Nechyběly tance v halloweenských kostýmech, rozsvícené dýně a hostina se
spoustou „strašidláckých“ dobrůtek napečených od rodičů i našich kuchařek.
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Úspěch měly i dva velice zdařilé hudební pořady: Kytarový koncert pana
Kaulfersa i „muzicírování“ paní Dagmar Čemusové nazvané „Putování za betlémskou
hvězdou“.
Vánočních akcí jsme měli ve školce hned několik. Na veliký vyřezávaný betlém
jsme se vydali podívat k rybníčku do Zahradního centra pana Ing. Špidlena. Společně
se školáky jsme zpívali adventní písně a koledy. S nadílkou děti navštívila Barborka,
později Mikuláš s čertem a andělem, a nakonec Ježíšek, který nechal dětem pod
vánoční stromečkem spoustu nových pěkných hraček. První týden v novém roce jsme
věnovali tradici svátku Tří králů. V papírových korunách, které si děti hezky nazdobily,
jsme si vykoledovali ve školní kuchyni drobné sladkosti. Zcela novou akcí bylo šest
návštěv v solné jeskyni v Jilemnici. Kromě toho, že má blahodárný vliv na zdraví, si to
děti v hromadách soli opravdu užily.
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Úspěch letos měla především Lyžařská školička na Kozákově. Z naší MŠ se jí
zúčastnilo celkem 16 dětí. Pochvalu zaslouží nejenom naši malí lyžaři, kteří během
pěti dnů udělali veliké pokroky, ale také instruktoři pod vedením paní Hanky
Machkové. Každý den nás přivítali s dobrou náladou a s patřičnou trpělivostí. Více než
polovina dětí stála na lyžích téměř poprvé. Pro ně byl první den opravdu náročný a dal
jim hodně zabrat. Možná by to někteří nejraději vzdali. V tu chvíli nás proto ani
nenapadlo, že na závěrečný sjezd ukážou všechny děti svým rodičům, jak odvážně
vyjedou kopec vlekem pro dospělé a úhlednými obloučky sjedou dolů poměrně
prudkou sjezdovku. Z úspěchů jsme měli všichni velkou radost. Lyžování ve
společnosti kamarádů děti bavilo a navzájem se podporovaly. Často si již po ránu
v autobuse sdělovaly, jak se těšily a proto nemohly ani dospat.

22

V průběhu školního roku v mateřské škole došlo ke změnám ve složení našich
pracovnic. Do velké třídy jsme přijali novou paní učitelku Martinu Urbánkovou. Paní
učitelka Marcela Koucká nyní zastupuje ve 3. a 4. třídě naší ZŠ. Paní uklízečku Vlastu
Bažantovou nahradila paní Romana Kořínková. Pevně doufáme, že se novým
pracovnicím bude u nás líbit. Paní uklízečce Vlastě Bažantové moc děkujeme za
dlouholetou obětavou a svědomitou práci. „Vlastičku“ jsme měli moc rádi. Přejeme jí
v novém bydlišti hodně štěstí a pevné zdraví.
Za mateřskou školu Blanka Pekařová
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Zpráva velitele výjezdové jednotky SDH za rok 2021
Nejprve mi dovolte popřát vám hodně štěstí a pevné zdraví do nového
roku.
Za rok 2021 jsme měli 12 výjezdů, z toho 2 byly výjezdy k požáru,
4 technická pomoc – odstraňování stromů spadlých přes komunikaci, 2 x jsme
pomáhali vyprostit padáčkáře ze stromu, kde se zahnízdili 😊, 3 x bylo
čerpání vody ze sklepů a skladu po přívalovém dešti a 1 x jsme vyjížděli
k planému výjezdu na Kozákov, kde byl údajně spatřen požár.
Dále jsme na žádost obce čistili komunikace po velkém přívalovém
dešti, pročišťovali propustky, prováděli jsme požární asistenci při pálení
čarodějnic na Veverce, zalévali novou výsadbu stromů u hřbitova, zajišťovali
sběr šrotu.
Účastnili jsme se sázení Aleje svobody pod Komárovem – tato akce se
velmi vydařila a věříme, že podobně povedených akcí bude více.
V loňském roce proběhlo pravidelné školení mužstva – osmihodinové
školení velitele družstva se závěrečným testem. Nezapomnělo se ani na
strojníky, školení měli také se závěrečným testem. Průběžně provádíme
údržbu, pravidelné prohlídky a zkoušky provozuschopnosti naší techniky,
abychom byli připraveni k zásahu.
Protože už nějakou dobu vnímáme naše stávající prostory jako
nedostatečné, snažíme se ve spolupráci se starostkou obce najít vhodné
řešení. Potřebovali bychom větší šatnu, abychom se mohli při výjezdu
bezpečně a v požadovaném časovém limitu obléknout do zásahového oděvu,
místnost, kde bychom po výjezdu mohli zásah zhodnotit, rozebrat, poučit se
pro příště a společně sepsat zprávu o zásahu. Dále nám velmi schází dílna
pro opravy a údržbu techniky – nyní opravy musíme provádět doma, každý
z jednotky dle svých možností. Hodil by se také sklad pohonných hmot
a materiálu potřebného k zásahu.
I pro letošní rok se chystáme využít dotace k obnově výstroje
a výzbroje zásahové jednotky a samozřejmě také počítáme s pomocí obce.
Rádi bychom našli nové členy výjezdové jednotky.
Na závěr bych rád všem členům výjezdové jednotky poděkoval za
obětavou práci při zásazích i školeních, za držení celoroční pohotovosti 24
hodin denně bez nároku na odměnu, i za náš skvělý výjezdový čas – při
povinnosti výjezdu do 10 minut od vyhlášení poplachu se nám daří vyjíždět
průměrně na 6. minutě. Velký dík.
Děkuji, velitel JSDH Chuchelna Jiří Pokorný
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SOKOL ZIMNÍM LETEM
Po krásné bílé zimě se již pomalu chystáme
na
jaro,
odhazujeme
teplé
svršky,
zahrádkáře už svrbí ruce a cyklisté hltají
první kilometry… Užívejme si hřejících
slunečných paprsků a zimní radovánky si
připomeňme na následujících řádcích.
160 LET SOKOLA
Sokol se řadí mezi nejstarší spolky v Česku, byl založen 16. února
1862, takže letos slaví 160 let od svého vzniku. V současnosti má
152 tisíc členů, bohužel jich ale postupně ubývá, a to zejména
v mladších kategoriích. Jak jsme na tom v Chuchelně se přesněji
dozvíme na výroční schůzi Sokola, ale jelikož je u nás sokolovna
každý den obsazená různými skupinami (děti, dívky, chlapci, ženy
i muži), tak se snad obávat moc nemusíme. Sokol symbolizuje
zejména pravidelný a všestranný pohyb a jsme moc rádi, že máme
silnou základnu cvičitelů, bez kterých by cvičení v Chuchelně nebylo
možné, a za to jim patří velké díky! Nejpočetnější cvičící skupinou
jsou stabilně školkové děti, ale i žen se schází čím dál více, což nás
nesmírně těší. Zkrátka co se v mládí naučíš, ve stáří jako když
najdeš.
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SKI KOZÁKOV – 45. SEZÓNA LYŽOVÁNÍ NA KOZÁKOVĚ
Po loňském nedobrovolném zavření se letos brány lyžařských
středisek mohly opět otevřít. A u nás na Kozákově se díky přízni
počasí roztočil vlek již o vánočních svátcích a v době uzávěrky
Chucheláčku bylo lyžování stále v plném proudu. V sobotu 12. února
se zde pod taktovkou Davida Horvátha uskutečnil tradiční Koza
snowboardový závod pole, lesy, háj, který měl velký ohlas. V plánu
byly i zákuskové závody a karneval na lyžích. Ale o tom budeme
moci referovat až v dalším čísle.

Musíme opět připomenout, že provozovat vlek (tedy obsluha vleku,
zásobování a prodej v kiosku, zasněžování, rolbování a spousta
dalších, často neviditelných, prací) od rána do večera a sedm dní
v týdnu je personálně velmi náročné a nebýt ochoty desítek lidí,
kteří ve svém volnu obstarávají služby kolem vleku a kiosku,
nemohlo by to fungovat. Moc jim tímto děkujeme!
Nicméně nejdůležitější na vleku jsou samozřejmě lyžaři – jsme rádi,
že si k nám našli cestu nejen místní, ale také spousta lyžařů
z širokého okolí. Jezdí k nám asi nejvíce rodiny s dětmi, pro které
jsou zde ideální podmínky, ale samozřejmě nejenom ony. I díky
26

tomu, že vlek funguje každý den od 9 do 20 hodin, řada dospělých
se během týdne přijíždí po práci odreagovat.
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K dispozici je lyžařům kromě tří sjezdovek také ski servis
s půjčovnou lyží a snowboardů, lyžařská škola, snowpark a pro malé
lyžaře provazový vlek a lyžařský pás. Zázemím pro lyžaře i jejich
nelyžující doprovod je kiosek s prosklenou terasou s výhledem na
sjezdovky. Parkovat je možné jak dole u cesty, tak i nahoře u horní
stanice vleku. Informace z kozákovského vleku včetně záběrů ze tří
web kamer je možné najít na www.ski.kozakov.cz a aktivní jsme i na
facebooku Ski Areál Kozákov.

PING–PONG
Je to již pět let, co pár místních mužů pod hlavičkou Sokola založilo
ping-pongový oddíl. Trénují dvakrát týdně a jejich píle přináší čím
dál lepší výsledky – v okresním přeboru (OP 2) jsou po podzimní
části soutěže na krásném třetím místě! Nechť se jim takto daří
i v jarním kole.
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PLÁNOVANÉ AKCE
Výroční schůze Sokola – termín ještě není stanoven.
Májový pochod – v sobotu 7. května si projdeme tradiční trasu
Chuchelna – Rotštejn – Dolánky, krásné počasí objednáno, tak
pojďte s námi!
Chuchelská pouť – bude se konat sice až v červnu, ale již od dubna
se my ženy budeme opět scházet v sokolovně a připravovat na pouť
různé výrobky, zejména růže do střelnice. Tímto mezi nás zveme
všechny ženy i holky, každá ruka se hodí a navíc je vždycky veselo

A na následujících řádcích předáváme slovo Šárce Bažantové, která
nám připomene historická fakta z naší obce:

Od osvobození k roku 1948
Po skončení války byla sokolská organizace citelně oslabena, přesto
však došlo ke spontánnímu obnovování její činnosti. Nejdříve bylo
vyjednáváno se zástupci ostatních tělovýchovných organizací
o sjednocení. Tato jednání však ztroskotala a nakonec byla 1. ledna
1946 zahájena samostatná činnost Československé obce sokolské.
V listopadu 1946 byl přece jen vytvořen Československý
tělovýchovný svaz, který však byl pouze formálním sdružením
většiny
tělovýchovných
organizací
při
zachování
jejich
samostatnosti.
A co se v tomto roce dělo v chuchelském Sokole a v sokolovně? Na
stránkách Pamětní knihy obce Kuchelny se na stránce 172 dočteme,
že dne 20. února se v sokolovně pořádala oslava k 100. výročí
narození básníka Svatopluka Čecha. Proslov měl bratr Josef Jirda.
Ukázky z děl spisovatele přednesly dorostenky a členky Sokola.
10. března sehrál divadelní spolek Sokola pod režií A. Morávkové
Jiráskovu hru “Vojnarka” a hned 28. března se v sokolovně konaly
oslavy 354. výročí narození J. A. Komenského.
Nejdůležitějším svátkem, jejž sokolovna zažila, však byl 3. květen,
kdy uběhl rok od slavného Chuchelského povstání, o kterém jsme se
na stránkách Chucheláčku podrobněji rozepisovali již dříve.
V podvečer výročí 2. května proběhla slavnostní akademie Sokola,
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poté divadelní spolek Sokola předvedl slavnostní scénu od
Fleischhause, v níž byly v kostce shrnuty nejdůležitější okamžiky
českého národa. Druhou polovinu programu pak vyplnil pod vedením
sbormistra Fr. Havránka mužský pěvecký sbor Škroup ze Železného
Brodu. Dne 5. května Sokol uspořádal průvod mládeže na Lhotu
k památníku Oldy Kouckého.
5. července uspořádal Sokol a škola lampionový průvod na Veverku,
kde se konaly tradiční oslavy mistra Jana Husa.
Dalším důležitým svátkem byl 28. říjen, kdy se v sokolovně konala
slavnostní sokolská akademie spolu s přednáškou Josefa Jirdy.
Následoval pak slavnostní slib všech přítomných, že poctivou prací
se budou podílet na obnově válkou poznamenané republiky. Tolik
k tomuto roku chuchelská kronika.
Na konci roku 1947 působilo v 52 župách 3 686 jednot a poboček
s více než milionem členů. Sokolové spravovali 1 294 sokoloven
a 2 200 vlastních hřišť, měli vlastní nakladatelství a vydávali
7 časopisů.
Po únorovém puči v roce 1948 se nad Československou obcí
sokolskou začalo smrákat, ale přesto se ještě ve dnech 19. až 27.
června v Praze konal XI. všesokolský slet. Byl to první všesokolský
slet po válce a zároveň poslední před dobou komunistického temna.
Během sletu se na Strahovském stadionu vystřídalo 118 000 sokolů,
které každý den v hledišti sledovalo 200 000 diváků, mezi nimi také
nový československý prezident Klement Gottwald. Ve sletovém
průvodu Prahou pochodovalo přes 85 000 účastníků sletu. Celkem
76 605 sokolů (34 717 mužů, 40 772 žen, 900 jezdců na koních
a 183 cyklistů), 3 293 členů Dělnických tělocvičných jednot
a Revolučního odborového hnutí a 4 000 jugoslávských, 910
polských, 500 sovětských, 272 lužickosrbských, 140 italských, 95
francouzských, 70 bulharských, 25 belgických a 22 finských hostů.
Při tomto průvodu sokolové provolávali slávu odstoupivšímu
prezidentu Benešovi, avšak mlčeli a odvraceli pohledy při průchodu
okolo hlavní tribuny umístěné na Staroměstském náměstí, kde byl
spolu se starostou spolku Josefem Truhlářem přítomen také
prezident Gottwald. Tato manifestační ignorance posloužila
komunistům jako záminka k silným represím namířeným po
30

ukončení sletu do sokolských řad. Ještě během sletu bylo v Praze
zatčeno 200 sokolů a akční výbory pak v průběhu podzimních
personálních čistek vyloučily ze spolku na 11 000 nepohodlných
členů.
Šárka Bažantová

XI. sokolský slet v roce 1948
na stránkách dobového tisku

Přejeme vám krásné jaro plné radosti a nových zážitků.
Za Sokol sestry Magdalena Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová
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