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AKTUALITY Z OBCE
Začněme s projekty / akcemi, které se „hýbou“:
 Střecha na bývalém zdravotním středisku – dnešní hasičské klubovně.
Střechou zatékalo, po posledním dešti začalo vypadávat i podbednění
z hobra desek. Proto se již loni nakoupil materiál (za loňské ceny!)
a letos se střecha ve spolupráci se členy SDH opravila. Nyní je střecha
komplet nová, zbývá dodání okapů.
 Oprava střechy obchodu – stav střechy byl již dlouhá léta nevyhovující, do
budovy zatékalo. Nyní probíhá oprava střechy společností BUSTR.
 Budova nového obecního úřadu – pro úsporu elektrické energie bylo
vyměněno osvětlení. Na chodbě začaly ze starého osvětlení padat kryty,
plasty již byly zkřehlé a na světlech nedržely. Staré zářivky jsme proto
vyměnili za LED osvětlení – poloviční počet s mnohem menší spotřebou.
Plus ještě s termočidlem, takže světlo se rozsvítí opravdu jen když je třeba!
Počet svítidel byl snížen i v kanceláři.
 Úprava návsi – začali jsme pracovat na úpravě návsi. Již byl upraven
a zelení osázen břeh u obecního bytového domu. Nefunkční, rozbité
a ošklivé oplocení bylo zlikvidováno. V úpravě návsi budeme postupně
pokračovat.
 Úprava křižovatky u Sůvů – až na šesté výběrové řízení se nám ozvala
společnost Daniel Mládek z Plavů. Rada obce odsouhlasila cenovou
nabídku a nyní jsme ve fázi schvalování smlouvy. Práce by měly začít
v červnu. Technický dozor na stavbu byl také sjednán.
 Hřbitov Chuchelna – byla dána už 2. výzva na podání cenové nabídky na
dostavbu hřbitovní zdi. Na první se nepřihlásila žádná stavební firma,
v druhém kole se přihlásila společnost KRETZ s. r. o. Nyní jsme ve fázi
schvalování smlouvy. Doufejme, že se s touto novou společností podaří zeď
dostavět.
Původní brána bude zrenovována a znovu osazena, práce jsou již
objednány u p. Mansfelda.
Na hřbitově probíhá i prořez přerostlých a usychajících stromů. Prázdná
místa postupně osazujeme okrasnými keři – dle návrhu p. Ing. Špidlena. Ten
také neustále sleduje vývoj vysazeného živého plotu z tisu. Některé kusy
totiž vypadají, že usychají, ale dle ujištění p. Ing. Špidlena je stále možnost,
že se ujmou. V opačném případě budou samozřejmě nahrazeny.
 Hřbitov Lhota – přestárlý živý plot z pámelníku byl zlikvidován a místo něj
vysazeny túje. K nim přijde ještě klasický pletivový plot – k zamezení vnikání
zvěře. I tady jsme objednali renovaci brány.
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 Lipová alej u hřbitova na Lhotě – lipovou alej zkontroloval a její stav
zhodnotil arborista Ing. Mlejnek. Spolu s ním situaci prošel i člen naší komise
pro životní prostředí p. Trávníček. Oba konstatovali, že stromy v aleji byly
prořezány, ale pak po léta nenásledovala další odborná údržba. Toto
zanedbání způsobilo živelný růst a devastaci stromů. Nyní jsou neošetřené
stromy napadeny různými dřevokaznými houbami a začínající hnilobou.
Živelný růst způsobil zahuštění korun stromů nevhodně rostoucími větvemi
s patrnými odštěpy větví od kmene. Odštěpy vniká do kmenů voda, která
v zimě zamrzá, odštěpy zvětšuje a urychluje pronikání vody do kmenů. Bylo
zjištěno, že nejvíce postiženy jsou stromy rostoucí po levé straně cesty
vedoucí od hřbitova na Bačov. Jedná se o deset lip a jednu třešni. Tyto
stromy, vzhledem k jejich současnému stavu, doporučují pokácet
a nahradit novou výsadbou lip. Po pravé straně cesty doporučují odborné
ošetření stromů. Tyto lípy se v současné chvíli jeví jako méně poškozené
a zřejmě by šly zachránit. Doporučují po pěti letech provést kontrolu růstu
a další odbornou údržbu. Zastupitelstvo o této situaci jednalo a rozhodlo se
řídit výše uvedeným doporučením – odsouhlasilo pokácení stromů po levé
straně, novou výsadbu a ošetření stromů po pravé straně.
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 Chodník Chuchelna-Semily – souhlas o územní řízení byl vydán (souhlas
o územní řízení znamená, že s ní souhlasí sousedé a dotčené úřady; bez
územní souhlasu nelze žádat o stavební povolení). Nyní se tedy bude
žádat o stavební povolení. Na zastupitelstvu bylo dohodnuto, že chodník
by měl být vystavěn třeba i jen z části – to kdyby se nepodařilo získat
souhlasy od všech vlastníků dotčených pozemků.
Samostatně je veden projekt jednotné kanalizace pod chodníkem. Tato
stavba je již povolena. Do jednotné kanalizace se budou moci napojit
domy s čistírnou odpadních vod nebo s tříkomorovým septikem s filtrem.
Zajistěte si tedy včas výše uvedené alternativy.
 Oprava opěrné zdi u koupaliště a sousedního domu – Košťálovi – tento
projekt pro nás zpracovává Ing. Švejdová. Po zhodnocení stavu statikem
navrhla tři varianty řešení. Rada obce, po domluvě s vlastníky přilehlého
domu, vybrala zeď z gabionů. Projekt v této variantě bude zpracován.
ILUSTRAČNÍ FOTO:

 Koupaliště – byla opravena akumulační nádrž. V polovině května jsme
vyhlásili výběrové řízení na opravu nátěrové vrstvy bazénu. Ta by mohla
proběhnout po letošní koupací sezóně.
Koupaliště má také nového nájemce – p. Malého, který má v pronájmu
i hřiště.
 Vybavení počítačové učebny – probíhá výběrové řízení na renovaci IT
rozvodů ve škole. Poté je naplánováno i výběrové řízení na nové vybavení
počítačové učebny.
 Veřejné osvětlení na Slapě – u komunikace vedoucí kolem Ničových
k Hoškům budou osazeny sloupy veřejného osvětlení. Samotné lampy
budou přesunuty z Hromovky, kde je jejich počet naddimenzován.
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 Veřejné osvětlení v horní části Chuchelna – úprava veřejného osvětlení
bude provedena společností VČEM a ELEKTROCABLE.

TYTO PROJEKTY STOJÍ, PROTOŽE NEMÁME SOUHLASY OD VŠECH VLASTNÍKŮ
DOTČENÝCH POZEMKŮ:
 Tři stodoly – projekt pozemních komunikací a inženýrských sítí
 Chodník k zahradě MŠ – u tohoto projektu uvažujeme, že
z důvodu nezískání souhlasu vlastníka ukončíme chodník jinde než
bylo v plánu.

U TĚCHTO AKCÍ ČEKÁME NA VYHODNOCENÍ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACE:
 Nová knihovna
 Multifunkční hřiště – výměna povrchu
 Dětské hřiště
 Workoutové hřiště

ŽÁDOSTI O DOTACE NEBYLO VYHOVĚNO U NÁSLEDUJÍCÍCH:
 Vybavení sportovního kroužku
 Pořádání Chuchelské pouti

TYTO PROJEKTY JSOU VE FÁZI VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:


Kanalizace Slap / odvodnění křižovatky u Fejfarů a Ročárků –
projektantka pí. Knapová



Komunikace „Na Kopeček“ – projektant p. Balatka – Maršík



Propojení kanalizace mezi Sídlištěm a Třemi stodolami
projektant p. Koldovský



Hasičárna na Komárově – vodovodní přípojka – projektant
p. Koldovský

A NA TUTO AKCI SHÁNÍME PROJEKTANTY:


Roubenky – odkanalizování komunikace na Komárově
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Dále rada obce:
-

odsouhlasila dotaci z rozpočtu obce pro Myslivecké sdružení Slap ve
výši 20.000,- Kč
odsouhlasila dotaci z počtu obce rybářskému svazu ve výši 20.000,- Kč
odsouhlasila finanční dar Domácímu hospici 14 pomocníků, z. s., ve výši
5.000,- Kč

Rada obce byla také seznámena s usnesením vlády č. 207 o redistribuci
uprchlíků mezi jednotlivé kraje / ORP – okresy / obce. Dle tohoto usnesení by obec
Chuchelna měla v pesimistickém scénáři ubytovat 10 uprchlíků. V tomto čísle
nejsou počítáni ti, co tady již našli azyl. Bohužel, obec nedisponuje žádnými
volnými byty, proto pokud máte volné prostory k ubytování a chtěli byste pomoci,
obraťte se na obecní úřad. Poskytovatelům ubytování se vyplácí příspěvek dle
počtu ubytovaných.
Dne 22. března 2022 proběhla povodňová prohlídka v obci –
Chuchelenského i Palučinského potoka. Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda
na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na
objektech nebo zařízeních ležících v těchto území nejsou závady, které by mohly
zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky. Prohlídky se organizují
nejméně jednou ročně.
Povodňové orgány mohou na základě prohlídky vyzvat vlastníky pozemků,
staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které
mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. To
také bylo obecním úřadem učiněno. Pokud tito vlastníci výzvy neuposlechnou,
uloží takovou povinnost rozhodnutím vodoprávní úřad.
Pozvali jsme také představitele obce Chuchelná na naši chuchelskou pouť.
Pozvání přijali a dorazí i s fotbalovým týmem na tradiční zápas ženatí x svobodní.
Protože se jedná o jubilejní 50. ročník (!!!!!!) bude letošní zápas pojat
netradičně:
Chuchelna x Chuchelná
Program pro hosty z Chuchelné začne již pátečním promítáním ze společných
historických akcí a skončí v neděli mší od 10 hodin. Srdečně zveme všechny
pamětníky na páteční vzpomínání a i ty, co nepamatují 😊
Za Radu obce Chuchelna – Bc. Eva Peštová, starostka obce
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Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Chuchelna
se uskuteční ve čtvrtek 16. června 2022 od 18,30 hodin
v zasedací místnosti bývalého OÚ Chuchelna

Program:
1) zpráva o činnosti rady obce
2) zpráva o hospodaření obce do 31. 5. 2022
3) schválení závěrečného účtu obce Chuchelna za rok 2021
4) schválení účetní závěrky obce Chuchelna za rok 2021
5) rozpočtové opatření č. 2/2022
zprávy výborů – finančního a kontrolního
zpráva komise pro kulturu a sport
zpráva komise Fondu rozvoje bydlení
schválení počtu členů zastupitelstva obce pro volební
období 2022-2026
10) schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2022, kterou se
ruší obecně závazná vyhláška č.4/2010, o místním
poplatku ze vstupného
11) různé
12) diskuse
13) usnesení, závěr
6)
7)
8)
9)

Občerstvení zajištěno

Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany
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ODPADY
Komunální odpad
Pro letošní rok má Chuchelna stanoven limit ve výši 190,191 t pro uložení
komunálního odpadu na skládku se slevou, která činí 500,- Kč/t.
Za 1. čtvrtletí jsme již na skládku vyvezli 55,6 t komunálního odpadu, což je 29 %.
Upozorňuji, že až stanovený limit překročíme, bude nám svozová firma účtovat
900,- Kč za tunu, tj. skoro jednou tolik. V současné době by svozová firma měla
dokončovat výměny popelnic, podle počtu trvale žijících osob v nemovitosti.
Individuálně řešíme a budeme přistupovat k domácnostem, které topí tuhými
palivy či jim vzniká odpad z jednorázových plen.

Tříděný odpad
Dle grafu na protější stránce je patrné, že jsme v 1. čtvrtletí letošního roku vytřídili
více než v loňském 1. čtvrtletí. Od společnosti EKOKOM jsme obdrželi částku za
vytřídění ve výši 53.000,- Kč. Pro porovnání – v loňském roce se jednalo
o průměrné částky ve výši 36.500,- Kč.
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Porovnání v měsíčním třídění odpadu roku 2021 a 2022

Jak správně třídit odpad z domácnosti?
Existují odpadky, které rozhodně do kontejnerů nepatří, ale přesto tam často končí!
A jiný odpad lze naopak pohodlně vytřídit, ale spousta lidí o tom vůbec neví. O které
kusy jde a kam s nimi?
Lahve od stolního oleje: Ač menší znečištění není pro recyklaci plastu problém,
mastnota vadí. Proto sběrny žádají tříditele, aby plastové lahve pečlivě vymývali
mýdlem a teplou vodou. Zástupce odpadové společnosti REMA Systém dokonce
doporučuje těm, kteří je vymývat nechtějí, aby je raději vyhazovali do odpadu
směsného.
Kelímky od jogurtů smějí být i špinavé: Pro kelímky od jogurtů i jiné plastové nádoby
naopak absolutní čistota neplatí. Nemusíte tedy vymývat lahvičky od šamponů či
právě zmíněné kelímky. Požadavkem je však řádné zpracování produktu – máte-li
doma prošlý krém, nevyhazujte ho do plastu celý. Nejprve se zbavte jeho obsahu,
ideálně ho umístěte do směsného odpadu. A teprve poté vytřiďte nádobku do plastu.
Kam s polystyrenem? Ten sice do plastů patří, nesmí být ale znečištěn omítkou či
jinými stavebními materiály. V takovém případě je již považován za stavební odpad.
Jakýkoli jiný kus polystyrenu, typicky například obaly od potravin či polstrování krabic
od elektroniky, je však v kontejneru na plasty vítán.
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Není sklo jako sklo: Většinu skleněných výrobků skutečně můžete odnést do
kontejneru na sklo. Neřadí se sem však zrcadla, autoskla nebo skla drátěná. Tyto
kousky je třeba odnést do sběrného dvora, kde se o ně bezplatně postarají. Rozhodně
je tedy nenechávejte válet před kontejnerem nebo někde venku, mohly by totiž být
nebezpečné pro kolemjdoucí děti či zvířata.
Plata od vajec a toaletní ruličky? Nově už mohou do papíru: Vývoj recyklačních
technologií totiž pokročil, a proto už lze tyto materiály dále zpracovávat. Ničeho se
tedy nebojte a plata od vajec i ruličky od toaletního papíru klidně vhoďte do
modrého kontejneru na papír.
Papírové kapesníčky do kontejneru nepatří: Ač se dají papírové kapesníčky recyklovat
ještě mnohokrát, vzhledem k jejich účelu končí ve směsném odpadu. A to je zcela
v pořádku – vhození použitých kapesníčků do kontejneru na papír by totiž narušilo
hygienu budoucí recyklace. Pokud vám však nemožnost jejich recyklování připadá
jako plýtvání papírem, pořiďte si kapesníky látkové, které můžete mnohokrát vyprat
a použít znovu.
Řekněte stop letákům ve svých schránkách: Dalším krokem k ochraně přírody pak
může být i omezení nepotřebných nákupních letáků. Na stránkách Kupi.cz najdete
nejen takřka všechny z nich v online podobě, ale taktéž seznam míst, kde si
můžete zdarma vyzvednout samolepky proti vhozu letáků do poštovní schránky.
Co se děje s vytříděným odpadem
Papír Papírové odpady odložené do modrého kontejneru jsou z mnoha různých
druhů papírů (kartony, časopisy, noviny, atd.). Každý druh papíru se zpracovává jinak.
Proto se sběrový papír nejdříve ručně dotřiďuje na dotřiďovací lince. Dle druhu papíru
se dále odváží ke zpracování hlavně do papíren. Papír z třídění se v papírnách po
předzpracování přidává do směsi na výrobu nového papíru. Papír jde takto recyklovat
asi pětkrát až sedmkrát. Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity,
lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.
Plast Plasty odložené do žlutých kontejnerů se stejně jako papír dotřiďují na
dotřiďovací lince. Ze směsi plastů se vybírají PET lahve, fólie, pěnový polystyren
a tvrdé plasty. Pracovníci vyhazují i nečistoty, jež do plastů nepatří. V balících se pak
jednotlivé druhy odvážejí ke zpracovatelům. Z PET lahví se vyrábějí vlákna na výrobu
fleecových látek, zátěžových koberců i pro výplně bund a spacích pytlů. Z fólií
(sáčků, tašek a pytlů) se opět vyrábějí fólie a různé pytle. Pěnový polystyren slouží
k výrobě izolačních desek. Ze směsi plastů se vyrábějí např. plastové koše, zahradní
nábytek, kompostery, zatravňovací dlaždice aj.

10

Sklo Skleněné odpady ze zelených a bílých kontejnerů na sklo se nejprve přetřiďují
ručně, tak jsou odstraněny největší kusy nečistot. Poté střepy putují na automatickou
dotřiďovací linku, kde je směs zbavena kovů, keramiky, porcelánu atd. Směs bez
nečistot je odvezena do skláren, vyprána a přidána do sklářského kmene k výrobě
nového skla. Sklo se dá recyklovat vlastně donekonečna. Nejčastěji se takto vyrábějí
skleněné lahve a jiné skleněné výrobky.
Nápojový karton Nápojové kartony se využívají v papírnách kvůli obsahu kvalitního
papíru nebo se z nich lisují izolační desky pro stavebnictví.
Zajímavosti


Pro výrobu běžných věcí kolem nás stačí překvapivě málo vytříděného odpadu
– např. z 50 PET lahví může být vyrobena nová fleecová bunda, z 0,5 kilogramu
vytříděného skla vznikne nová sklenička, nebo že úctyhodných 70 % novin je
vyrobeno ze starého papíru.



Jeden kontejner plastů uspoří až 30 litrů ropy.



Odpady z kontejnerů na třídění jsou odvezeny na speciální dotřiďovací linky,
kde jsou ručně roztříděny na využitelné druhy a předány dalším
zpracovatelům.



Naopak odpad z popelnic už vytřídit nelze a je bez užitku odvezen na skládku.



Do sklářského kmene, směsi vstupních surovin pro výrobu skla, se přidává až
65 % skleněných střepů z třídění odpadů. Nejčastěji se střepy používají při
výrobě lahví na nápoje.

KOVY
Třídíte kov do pytlů, ale jeho naplnění trvá
dlouho? Nevadí, nyní máte možnost odkládat
obaly od plechovek a menších kovových
předmětů do nově přistavěných nádob, které
jsme umístili do sběrných míst v Chuchelně
u Obecního úřadu a Na Bahýnkách, na Lhotu
Bačov a na Komárově.
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Proč si založit na zahradě kompost?
Kompostováním lze předcházet vzniku odpadů a mít z toho užitek. Domácí
a
komunitní
kompostování
slouží
pro
oddělený
sběr
bioodpadů
z domácností, jeho kompostování a využití v místě vzniku. Odpadá tak svoz
a manipulace s odpadem. Šetří se pohonné hmoty, čistota ovzduší a výsledný
kompost se použije v oblasti svého původu.
Jak založit kompost
Pro správné založení a udržování kompostu je třeba surovinovou skladbu, především
poměr uhlíku a dusíku. Tzv. mokrá složka (například tráva, zbytky ovoce a zeleniny) je
bohatá na dusík, suchá složka (nadrobno nasekané nebo nadrcené větve z prořezávky
stromů a keřů, dřevní štěpka, hobliny, dřevnaté stonky květin apod.) obsahuje hodně
uhlíku.
Na dno kompostu dejte hrubší a vzdušný materiál. To umožní provzdušnění
kompostu a odtok přebytečné vody. Pak přidejte vlhký zelený odpad a vrstvy stále
střídejte.
Nejčastější chyby při kompostování:








Kompost je příliš suchý – má šedou barvu, nerozkládá se. Takovýto kompost lze
pokropit.
Kompost je příliš vlhký – správnou vlhkost kompostu zjistíme tak, že vezmeme
hrst kompostu do ruky. Pokud z materiálu vymáčkneme pouze několik kapek, je
vše v pořádku. Je-li kompost příliš vlhký, přidáme suchou složku – například
nadrcené větve nebo piliny. Abychom zamezili prvním dvěma chybám, je třeba
zajistit správné míchání vrstev kompostu. Nejvhodnější je použít co nejpestřejší
složení kompostovaného materiálu a materiály navzájem promíchat. Vlhký
zelený materiál se suchým, porézní s méně propustným, starší hnědý dřevnatý
materiál s čerstvým zeleným.
Kompost nemá dostatečný přívod vzduchu – kompostér musí mít odvětrávání,
cca 1x měsíčně je vhodné kompost kvůli provzdušnění promíchat.
V kompostu se vyskytují nežádoucí příměsi – je nutné hlídat, aby na kompost
přišly jen složky, které tam patří.
V kompostu se vyskytuje nežádoucí hmyz – je třeba kompost přeházet a zjistit,
co bylo příčinou výskytu nežádoucího hmyzu.
V kompostu se vyskytují příliš velké kusy materiálu – kusy kuchyňského odpadu
přidávané na kompost by neměly být větší než dlaň.
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Co patří na kompost:













zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
kávové a čajové zbytky
zbytky pečiva
skořápky z vajíček a ořechů
lepenka, papírové kapesníky, ubrousky, na malé kousky rozstříhané kartonové
krabice – jedná se o skvělý suchý hnědý odpad bohatý na uhlík
podestýlka domácích býložravých zvířat
posekaná tráva, listí, větvičky
plevele, zbytky zeleniny
piliny, hobliny, kůra
popel ze dřeva
trus býložravých hospodářských zvířat
peří, chlupy, vlasy
Co nepatří do kompostu:





zbytky masa, ryby, mléčné výrobky, trus masožravých zvířat
chemicky ošetřené zbytky
uhynulá zvířata apod.

Pro obce je povinné celoroční třídění biologicky rozložitelných odpadů od roku 2016.
Pro účely osvěty je třeba zdůraznit výhody kompostování:








Dochází k větší schopnosti půdy absorbovat vodu a tuto udržet
i v suchém období, a to déle než u půdy, kde kompost aplikován nebyl. Toto je
významné zejména ve vztahu k vývoji počasí, kdy sucho ovlivňuje pěstování
polních plodin. Aplikací kompostu lze uspořit vodu, která je potřeba k provedení
zálivky.
Kompostem se doplňují živiny pro výživu rostlin. Dodání organické hmoty
způsobuje lepší využití živin a jejich absorpci v půdním komplexu.
Kompost navrací organickou hmotu do půdy. Podporuje rozvoj půdní mikroflóry
a drobných živočichů.
Zvýšením podílu organické hmoty v půdě dochází ke snížení negativních jevů
jako je eroze a utužení půd. Takové postižení půd je v poslední době stále
častější a ohrožuje značné procento půd.
Při aplikaci kompostu se ukládá uhlík do půdy, která pak plní funkci „uhlíkové
banky“. Uhlík se pak neuvolňuje do atmosféry v podobě CO2.
(použity internetové zdroje)

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE. MÁ TO SMYSL!

Lada Koublová
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STRUČNĚ Z OBECNÍHO ÚŘADU:
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.................................................................................................................
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KULTURNÍ KOMISE
Vážení čtenáři,
píši v předvečer jarního koncertu vážné hudby v naší kapli a v plném
proudu příprav na chuchelskou pouť. Obě akce nás teprve čekají, ale přípravy
na ně probíhají už od loňského září. Jsme nesmírně rádi, že se konečně
uskuteční bez epidemiologických opatření a v plném rozsahu. A že si je proto
náležitě vychutnáme.
Poslední akcí, kterou jsme museli částečně ořezat, a kde jsme museli do
poslední chvíle improvizovat kvůli covidu, bylo Rozsvěcení vánočního stromku.
I tak se povedlo vánoční atmosféru navodit a lidé se po dlouhé době sešli ve
větším počtu. Jinde netradiční vánoční lípa nám už po několikáté velice krásně
osvětlovala náves po celé vánoční svátky. Přes den pak centrum obce zdobila
jedlička, ověšená vámi donesenými ručně vyráběnými ozdobami, tak jako
v roce loňském.
Zato již další akci, Čtvrteční promítání, jsme si užili už bez omezení.
A navíc v krásném prostoru nového Obecního úřadu. Mnozí tak měli možnost
vidět tyto prostory vůbec poprvé. Po ponurém retro stylu starého úřadu je to
změna neskutečná.
Sešli jsme se na promítání čtyřikrát a shlédli již historické dokumenty
z let 1995 až 1999 z dění v naší obci. Byly to příjemné večery plné vzpomínek,
nostalgie a určování, kdo je to zrovna v záběru. Obrovské díky patří panu
Heřmanovi, který tenkrát pro obecní kabelovou televizi tyto akce natáčel,
uchoval je do dnešní doby a převedl do digitálního formátu.
Další novinkou a pro nás neznámou bylo uspořádání Noci s Andersenem
pro naše školáky. Opět
jsme
využili
prostor
Obecního úřadu, a to jak
na samotnou akci, tak
i na přespání. Cílem akce
je podpořit čtenářskou
gramotnost dětí, a také
jim představit zábavnou
formou
svět
fantasie
a knižních příběhů. Děti
po celou dobu velmi
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zaujatě plnily vše, co
jsme si pro ně nachystali,
a věřím, že si to užily
stejně, jako my, co jsme
se na tom podíleli.
Osobně považuji celý
průběh akce za velice
zdařilý, a bylo by dobré
z toho udělat další tradici.

Velikonoční akce Cesta za velikonočním zajíčkem byla v loňském roce
alternativou, jak něco podniknout v době tvrdého lockdownu. Pro její velký
úspěch jsme ji ale zopakovali i letos. Po pět dní si mohli rodiče s dětmi projít
trasu s úkoly a získat číselný kód k zámku na bedně s mlsotami. Ohlasy byly
opět velmi kladné. Děkujeme všem, kteří donesli a zavěsili na lípu svou kraslici
– už jich máme přes sto padesát.
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A jen co jsme cestu sklidili, už jsme chystali pálení Čarodějnic. Školní
družina vyrobila figurínu čarodějnice a obecní parta, spolu s hasiči, zajistila
zázemí na Veverce. Kulturní komise se postarala o stánek s nápoji. Nakonec
se na planoucí hranici sešlo vícero čarodějnic od dalších dobrovolných tvůrců.
Úžasnou hudební kulisu celé akci dodal pan řídící Radek Stínil s partou svých
kamarádů.
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Jsme moc rádi, že se nám daří po dlouhé covidové pauze obnovit všechny
tradiční akce a ještě přidávat akce nové. To by samozřejmě nešlo bez trvalé
podpory vedení obce a bez práce všech dobrovolníků a místních spolků. Za to
všem děkujeme a moc se těšíme na všechny akce příští.
Za kulturní komisi Vít Coufal
PROGRAM POUTI 2022:
Sobota 11. června:
13:30
15:00
15:15
15:45
16:45
17:00
20:00

Turnovanka - dechovka
Disko Smileis - taneční vystoupení dětí
Kouzelník Petr Ocelík
Flastr – bluegrassová kapela
Disko Smileis - taneční vystoupení dětí
What the Funk – funková kapela
Bigbítek - rocková zábava

14:00 Fotbal Chuchelna versus Chuchelná
V neděli 12. června: od 10:00 Pouťová mše svatá
v kapli sv. Antonína Paduánského
21

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA V BŘEZNU, DUBNU A KVĚTNU 2022:
88 let

Radoslava Dostrašilová

87 let

Helena Repaská

86 let

Josef Kalousek

85 let

Hana Šprdlíková

83 let

Vladimír Medek
Marie Ronová

82 let

Jaroslav Barták

80 let

Jana Coufalová (únor 2022)
Jaromír Coufal

75 let

Miloš Havlík
Františka Hochmalová
Alena Zázvorková

70 let

František Devátý
Jarmila Holubová
65 let

Josef Velechovský
Iva Koucká
Jana Hejlová

60 let

Jaroslav Urbánek
Pavel Flégr
Dagmar Maturová

55 let

Dana Morávková
Lenka Kmínková
Vít Coufal

Do dalších let přejeme všem jubilantům
pevné zdraví a mnoho štěstí!
22

NARODILI SE:
Tobiáš Košťál
Petr Buchta

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

OPUSTIL NÁS:

Josef Pešta

Pozůstalé rodině 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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Nezastavujeme, jedeme dál!
Děti ze Základní školy v Chuchelně skočily do druhého pololetí školního
roku rovnýma nohama. Kromě toho, že se pilně učí všechno, co jim připravily
školní osnovy, také rády sportují, nadšeně tvoří a společně s námi poznávají
svět. Na tento školní rok jsme pro ně připravili mnoho akcí, a jsme rádi, že se
nám většinu z nich povedlo uskutečnit. Za pár týdnů nás čekají vytoužené letní
prázdniny, na které se všichni ohromně těší. Než se ale za dětmi v tomto
školním roce naposledy zavřou brány školy, rádi bychom si alespoň krátce
připomněli několik z nich. A abych nezapomněla – některé nás teprve čekají!
O těch ale až na závěr
Vzdělávací program na téma „Ptáci“ s panem Zdeňkem Burghauserem
Na konci února t. r. navštívil naši školu pan Zdeněk Burghauser se svými
opeřenými svěřenci a kouzelnickým představením. V programu figurovali živí dravci
– např. orel skalní, raroh velký. Dozvěděli jsme se, že některé druhy sov nemusejí jen
houkat, ale že syčí jako hadi. Děti se zábavnou formou dozvěděly zajímavé
informace o ptácích a ty odvážné se na památku mohly vyfotit s papouškem ara.

Uklízíme všichni. Společně. V jeden den.
Do úklidových akcí s názvem Ukliďme Česko se na počátku měsíce dubna
zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Zapojili se i žáci z naší školy, kteří
společně s paní učitelkou vyzbrojeni rukavicemi a velkými černými pytli na odpad
vyrazili do Břízek, aby vyčistili oblíbený cíl svých vycházek. Uklízela celá naše
základní škola a úklid si děti moc užily. (foto na protější straně)
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Velikonoce v muzeu
Ve středu 13. dubna jsme se
vypravili na návštěvu do Muzea
a Pojizerské galerie v Semilech na
Velikonoční výstavu, která nám
kromě kraslic, beránků, pomlázek
a dalších drobností, které atmosféru
svátků dotvářejí, nabídla tvořivou
velikonoční dílničku. To by nebyly
naše
děti,
kdyby
okamžitě
nepropadly kouzlu okamžiku, a tak
se v muzeu během chvíle malovalo,
polepovaly se kraslice a vyráběla
přáníčka.
Připravená
hra
na
detektivy v horním patře muzea
a
pátrání
po
uschovaných
předmětech pak byly jen třešničkou
na dortu!

Čteme s rodiči
V závěru dubna k nám do školy zavítala vzácná návštěva - manželé Vavříkovi
z Nadačního fondu LEPŠÍ ŽIVOT a Ing. Alena Kroupová, ředitelka Nadace
PRECIOSA, kteří nám přivezli mnoho krásných knih a také nejedno překvapení.
Ptáte se, proč právě knihy? Protože jsme se v letošním roce zapojili do čtenářské
aktivity na podporu čtenářství pod názvem ČTEME S RODIČI. Naším úkolem je
během několika týdnů přečíst všechny zapůjčené knihy a zapsat si je do svých
čtenářských deníků. Manželé Vavříkovi s sebou přivezli také tubu – zajímavý hudební
nástroj, který jsme si mohli vyzkoušet! A dostali jsme i křišťálový poklad
z PRECIOSY. To se to bude tvořit! (foto na protější straně)
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Sférické kino nás přeneslo do vesmíru
Na začátku května jsme se vypravili do vesmíru. Ne doopravdy, ale
prostřednictvím sférického kina, které nám promítalo v prostorách bývalého obecního
úřadu. Tam jsme se schovali do kupole sférického kina a nechali se unášet příběhem
„Raketou do vesmíru“. Moc jsme si to užili!
Akce, které nás teprve čekají:
Školní výlet
24. 5. 2022 se vydáme na školní výlet do Pardubic. Čeká nás návštěva Perníkové
chaloupky v Rábech, Státního hradu Kunětická hora a také Ranče pod Kuňkou. Tak
hlavně, aby nám vyšlo počasí
Veletrh s překvapením
2. 6. 2022 se společně vydáme na v pořadí již 19. ročník Festivalu dětského
čtenářství v rámci Veletrhu dětské knihy. A věřte nebo ne, máme pro děti připravené
jedno veliké překvapení!
Za ZŠ Chuchelna Veronika Coufalová
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JARNÍ SOKOLÍ LET
Venku už je sice skoro léto, ale i tak se na chvíli
otočíme zpět, abychom připomněli, co jsme zažili
před pár týdny či měsíci.
A začneme zimou, kterou nám z pohledu areálu SKI KOZÁKOV popíše
starosta Martin Pitl:
Letošní zimní sezóna byla jednou z nejdelších a nejlepších za poslední
dekádu, ale počátek nebyl tak jednoduchý, jak by se zdálo. Ačkoliv jsme měli
zažádáno o připojení elektřiny na zasněžování u skupiny ČEZ od začátku
listopadu, tak jsme sněžná děla spustili až 23. 12. 2021 v podvečer. A nebýt
bratra sokola, který u této společnosti pracuje, tak možná nemáme elektřinu
ani teď (je to jako boj s větrnými mlýny).
Díky velikému úsilí bratrů Jiřího a Břetislava, kteří na kopci trávili vánoční
dny i noci, jsme spustili lyžařský vlek 27. 12. 2021. Ale lyžovalo se pouze pět
dní, jelikož se na Silvestra počasí otočilo, začalo pršet a všechna práce a úsilí
roztály jako s jarním sluncem.
Takže jsme od 5. ledna začali pěkně znova od začátku zasněžovat na
zelenou louku a opětovný provoz byl zahájen 8. 1. 2022 – a od tohoto data se
kola vleku točila neustále. Každý týden ve všední den od rána zaplnila svah
lyžařská škola, se kterou se ti nejmenší učili prvním krůčkům lyžařského
sportu, odpoledne je vystřídala spousta místních i přespolních lyžníků. Letos
nás navštívilo čtrnáct mateřských školek z blízkého i dalekého okolí.
O víkendech mnohokrát Kozákov praskal ve švech a spousta lyžníků odjížděla
spokojena s naší snahou budovat rodinný areál s osobním přístupem.
Sezónu jsme ukončili v neděli 20. 3. 2022 po 77 dnech, plus jeden den
bonusový – a to sobota 26. 3. 2022, kdy jsme na závěr sezóny uspořádali
tradiční Karneval na lyžích. Ačkoliv bylo krásné jarní počasí a v údolí již
spousta lidí jezdila na kole, tak se na Kozákovské stráni sešlo přes 70 masek.
Akce to byla povedená, děcka i rodiče si užili spoustu zábavy.
Každodenní brigádnické práce ve službách přes den, po večerech,
o víkendech... tak vypadá zima chuchelského Sokola. Okolo padesáti
brigádníků, kteří odpracují 160 hodin týdně, celkem za letošní sezónu přes
1700 hodin – DÍKY vám všem, sokolům i přátelům Ski Kozákov, kteří obětují
svůj volný čas pro spolek. Bez vás bychom nikdy nebyli tak daleko, kde jsme…
Martin Pitl
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PING PONG
…slovy Michala Ceé:
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Chuchelna odehrál sezónu 2021 – 2022
Okresního přeboru 2. třídy v ustálené sestavě Bém, Capbatut, Ceé, Šulava,
Vrba, Tomeš. V předchozích ročnících jsme si tak trochu vybrali tzv.
nováčkovskou daň, zvykali si na různé triky a zvyklosti, o kterých jsme jako
ryzí amatéři neměli vůbec zdání. Tato soutěž totiž obsahuje směsku různých
hráčů a herních stylů, od mládeže po důchodce, od amatérů po bývalé hráče
vyšších soutěží. V této sezóně jsme však už byli našimi soupeři považováni za
obávaný tým, kromě dvou družstev (Turnov F a Jesenný B) jsme ostatní
zdolali a umístili se na výborném 3. místě z devíti! Gratulujeme!
Michal Ceé

VÝROČNÍ SCHŮZE
Po dvou letech pauzy jsme se 22. dubna sešli na výroční schůzi, kde jsme se
ohlédli za uplynulými měsíci a seznámili se s plánovanými akcemi pro tento rok.
Proběhly i volby do výboru – starostou zůstává Martin Pitl a na pozici
místostarosty pokračuje Michal Prousek. Kromě výše zmíněného byla součástí
výročky i trocha statistiky – kdo/co, s kým/čím, komu/čemu… A abychom vás
o tato čísla neochudili, tak posíláme malý výňatek, neboli 7 pádů Honzy Picka:
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Povídání o Sokolu a Statistice ®
Již před lety jsem podobný článek avizoval dnes již populární písní:
„Statistika nuda je“ (z pohádky Princové jsou na draka), s tím, že samotná
pohádka, ani písnička poté nudné rozhodně nebyly. Doufám tedy, že ani nyní
(krátký) statistický výčet týkající se naší sokolské jednoty nebude nezajímavý,
natož nudný.
Tělocvičná jednota Sokol Chuchelna (což je náš oficiální název) má
v současné době 238 členů. Vezmeme-li to od „dospěláků“ (nad 18 let – horní
hranice není omezena! ), pak z daného počtu je 102 mužů a 84 žen. Z toho
„zralých“ bratrů – seniorů (nad 65 let) máme 22, u sester této kategorie je
tento počet 21. Dorost (14 – 18 let) je pak zastoupen 7 hochy a 9 dívkami,
žactvo (1 – 14 let) pak 21 „bratříčky“ a 13 „sestřičkami“ (ne zdravotními! ).
Z hlediska „cvičebního“, což je asi základní poslání „těla cvičné“ jednoty,
pak z číselného hlediska použiji statistiku, kterou posíláme dále naší
„mateřské“ župě Krkonošské-Pecháčkově, potažmo České obci sokolské.

Evidujeme tzv. oddíl všestrannosti, do kterého se v podobě klasické sportovní
činnosti (senior cross-fit, „rekreační“ fotbal a florbal, cvičení žen z „90ek“
označované jako „aerobic“, sekce již soutěžní: ping-pong, a dále „klasické“
cvičení předškolních dětí až starších žáků/dorostenců) zapojuje až 23 mužů,
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16 žen, 12 dorostenců (kluci + holky), 17 žáků a 13 žákyň. K tomu je pak třeba
nějakých těch cvičitelů (někdy i „krotitelů“) – na této pozici nás je 9, občas se
objeví i nová tvář, kterou rádi přivítáme.
Již kdysi jsem uváděl také jeden populární údaj (zejména pak
v bulvárních plátcích), a to v souvislosti s věkem našeho „sokolstva“:
K danému snad jen jednu asi nejzajímavější a již dříve zmiňovanou
(vzhledem k málokým pochopenému „GDPR" nebudu uvádět jména, příjmení,
rodná čísla, čísla účtů, ani velikosti bot…) - nejstaršímu členovi je k dnešnímu
dni (12. 5. 2022) 99 let a 226 dní, což je celkem 36 386 dnů života. Nejmladší
„sokolík“ se tu na tom našem „Světě“ potlouká zatím nějakých 0 roků a 241
dní….. Ušetřím vám hledání kalkulaček v mobilech, v PC, nebo dokonce
ještě „normálních“ kalkulaček z šuplíků (ano, to jsou ty japonské na
baterie!!...fosilové! ) a sdělím vám, že rozdíl mezi nimi je 36 145 dnů.
V kontextu výše uvedeného vám i nám všem přeji, abychom se ve
zdraví alespoň přiblížili výše uvedeným magickým číslům našeho nejstaršího
člena, a abychom si my dospělí někdy zavzpomínali na ten krásný dětský
nadhled a bezstarostnost toho nejmladšího sokolíka a pokusili se alespoň
z části tu „pohodu“ přenést do dnešní divné doby!
Nazdar!
Jan Picek

MÁJOVÝ POCHOD
V sobotu 7. května jsme sbalili batůžky a vyrazili od sokolovny do Dolánek
u Turnova na Zrcadlovou Kozu tradičním májovým pochodem. Tedy abychom
byli přesní – od startovní čáry u sokolovny vyráží vždycky pouze tak 20 až 30
pochodníků, ale v průběhu cesty je doplní desítky dalších, takže v cíli už nás
bývá okolo stovky. A nejinak tomu bylo i letos, kdy se nás i díky krásnému
počasí sešlo opravdu hodně. Trasa Chuchelna – Kozákov – Vesec – Rotštejn –
Dolánky trvá těm nejrychlejším kolem pěti hodin, ale většina výletníků nikam
nespěchá a kochá se přírodou, úchvatnými výhledy, a také během cesty
podpoří místní provozovatele občerstvení. Zřícenina hradu Rotštejn přivítá
vždycky kolem poledne všechny pochodníky, kteří si u ohně opečou buřty,
poklábosí s kamarády a děti zde hledají (a vždycky najdou) schovaný poklad.
Odtud se pak postupně všichni vydají do cíle na Zrcadlové Koze a následně
vlakem domů. Tak zase za rok, kamarádi!

(foto na následující straně)
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Od zimy jsme přes jarní dny plynule došli až do dnešních dnů, kdy nás
zaměstnávají přípravy na CHUCHELSKOU POUŤ, takže opět horlivě vyrábíme
růže do střelnice, sháníme hračky do rybníčku a tak dál. Snad nám počasí
bude nakloněno a sejdeme se tam ve velkém počtu.

A na závěr našeho povídání se opět vrátíme do sokolské minulosti díky Šárce
Bažantové:
Poválečné roky v Chuchelně a v Sokole
V minulém čísle Chucheláčku jsme se začali věnovat poválečným rokům
sokolské organizace jako celku i dějinám Sokola chuchelského. Skončili jsme
rokem 1948 a XI. všesokolským sletem, jehož se samozřejmě účastnili také
zdejší sokolové, což dokládá Pamětní kniha obce Kuchelny.
Tento rok sehrál divadelní spolek Sokola v sobotu 30. května hru Olgy
Scheinpflugové Guyana. Režie se chopila Anna Morávková. V obecní kronice
jsou dále, kromě jiného, k přečtení perly tohoto rázu: “Ve středu dne 29. září
se konal v místní sokolovně kulturní večer kulturní brigády ZNV a ZRO.
Předseda ZRO Karel Bradáč promluvil o velikém zakladateli Sokola dr.
Miroslavu Tyršovi s promítnutím do dnešní doby. Tyrš neměl nic společného
se Sokolem první republiky, Tyrš a jeho heslo ,Jedinec nic, celek vše!’ chtěl
jednotu národa, zdravého tělesně i duševně, a proto se musíme odpoutat od
starého světa na novou cestu socialismu a pokroku.”
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V dubnu roku 1949 sehrál divadelní spolek Sokola hru Ladislava
Stroupežnického Naši furianti. Režie se opět ujala Anna Morávková. Výpravu
provedli Karel Fejfar a Bohuslav Plíva. Toto představení bylo také
představením výjezdním. Cvičení žactva a dorostu ženských složek v té době
vedly sestry Zdeňka Kyloušková a náčelnice Marta Bažantová. Byly konány
zábavy v květnu, potom poutní, posvícenská a nakonec sokolský ples.
Nástupem komunistů k moci začíná rokem 1948 systematická likvidace
Sokola. Tělovýchovu dostal v tomto roce na starost ministr spravedlnosti
Alexej Čepička, který veškeré dění v tělesné výchově a sportu bedlivě sledoval
a často přímo ovlivňoval. Sokol měl být plně podřízen komunistickému vedení.
V rámci očisty z něj bylo vyloučeno 11 000 lidí, přes 1 500 činovníků bylo
zbaveno funkcí a počet členů se výrazně snížil. Byly zrušeny župy a místo
nich vznikly sokolské kraje a okresy, kde hráli vedoucí roli regionální
komunističtí tajemníci. Přijetí zákona o organizaci tělesné výchovy a sportu
v prosinci 1952 znamenalo zrušení jednotné organizace Sokol. Tisíce sokolů
emigrovaly a zapojily se do zahraničních sokolských jednot. Mezi prvními našli
domov ve Spojených státech amerických bývalý starosta Antonín Hřebík
a náčelnice Marie Provazníková. Hřebík začal organizovat sokolskou činnost
v exilu již v uprchlických táborech a záhy navázal styky se všemi zahraničními
sokolskými organizacemi. Stejně jako v roce 1914 sehrál významnou roli
pařížský Sokol. V táborech vznikaly spontánně první exilové sokolské jednoty.
V listopadu 1950 se v New Yorku konala ustavující schůze Ústředí
československého sokolstva v exilu. V čele se starostou Hřebíkem, náčelnicí
Provazníkovou a místostarostou Slávikem rozvíjelo bohatou činnost, která
vyvrcholila uskutečněním prvního zahraničního sletu ve Vídni v roce 1962.
Další slety se konaly v letech 1967 v Montrealu, 1972 opět ve Vídni, 1976
v Curychu a 1990 v Paříži. Sokolové dokázali po 40 let uchovat odkaz
zakladatelů hnutí a předat ho dalším generacím. Některé jednoty
v socialistickém Československu měly takové štěstí a tak silné základy, že
tento odkaz předávaly po dobu oněch 40 let přímo na své půdě, jako například
u nás v Chuchelně.
Americký Sokol připravoval pravidelné
slety i krátce po únoru 1948.
Šárka Bažantová

Přejeme vám krásné léto, užijte si ho ve zdraví s rodinou i kamarády.
za Sokol sestry Magdalena Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová
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Foto Herbert Slavík

ANETA LANGEROVÁ
Dvě slunce aneb Jak je krásné být milován
Nové koncertní turné začíná Aneta se svou kapelou
a smyčcovým triem v Chuchelně, v Zahradním centru
Chuchelna.

12. 6. 2022 ve 20:30
Předprodej vstupenek v Zahradním centru, tel.: 606 150 051
nebo na www.kulturanarybnice.cz.
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OHNISKO ŽHAVÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA

Vážení spoluobčané a čtenáři čtvrtletníku Chucheláček,
jaro máme v plném proudu a pro náš hasičský sbor jde jako již tradičně
o nejaktivnější část roku. Po pandemické odmlce je opět Soptíkův pohár
mladých hasičů v plném proudu, což je pro nás asi ta nejpozitivnější zpráva,
i když je pro nás samozřejmě důležitá i spolková součinnost plnoletých členů!!!

Přehled jarních aktivit v kostce
První naší skutečnou společnou aktivitou byl každoroční sběr železného
šrotu, který se nám podařilo uskutečnit v polovině března. Nabízené výkupní
ceny za kovový odpad a barevné kovy pro nás byly v letošním roce příznivé
a celkové množství, které se nám podařilo po obci sesbírat, nebylo
v zanedbatelném množství. Výtěžek ze sběru je pro nás tedy v letošním roce
nemalým přínosem pro sborovou pokladnu a z výtěžku bude zakoupeno nové
sportovní vybavení pro družstva mladých hasičů a náhradních dílů na soutěžní
požární stříkačku. Tedy standardní jarní údržba. Všem mnohokrát děkujeme za
darované kovové předměty, které byly určeny k odvozu.
První dubnový víkend jsme uspořádali tradiční hasičský ples a dětský
maškarní bál. Celá víkendová akce se velmi vydařila a bylo patrné, že jsou naši
drazí spoluobčané hladoví po společenských kulturních událostech. Na plese
hrála jako již tradičně hudební skupina SKY WAY. Ples i karneval měly klasickou
příjemnou atmosféru. Obě víkendové akce končily (jako standardně) v pozdních
večerních/ranních hodinách. Děkujeme všem za podporu, účast a těšíme se na
příští rok, kdy bychom se pokusili uskutečnit ples v tradičním únorovém období.
S podporou Obce Chuchelna jsme se následně pustili, v průběhu dubna,
do generální rekonstrukce střechy na zdravotním středisku, která již byla
v naprosto dezolátním stavu. Bylo nutné provést kompletní demontáž stávající
krytiny a bednění, které bylo hlavním důvodem zatékání a nenávratného zničení
stávající asfaltové šindele. Nové bednění, oplechování a krytina je již
nainstalována a čekáme pouze na dokončení instalace nových okapových
systémů. (foto na následující straně nahoře)
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Poslední dubnový den jsme tradičně zajistili požární ochranu na Veverce.
Opětovně výborně připravená kupa s dřevěným odpadem a příznivý směr
vanutí větru velmi výrazně napomohl klidnému průběhu této tradiční
akce.😊Jako každý rok se naše výjezdová jednotka postarala o precizní dohled
nad ohništěm. I děti si přišly na své a proběhla řízená exkurze cisterny přímo na
hasičské nástavbě u vodního děla.

Tréninkový cyklus a uskutečněné soutěže
Naše příprava na sezónu začala v dubnu. Sešlo se nás opravdu hodně,
čísly řečeno 16 mladších dětí a 12 starších. Scházeli jsme se každý pátek, jak jen
to šlo, i když počasí k nám občas nebylo úplně přívětivé. A přesto, že nám
nepřálo, do sezóny jsme šli připravení a hlavně natěšení.

37

První soutěž proběhla v Semilech, zde si děti odběhly štafetu požárních
dvojic a požární útok. Mladší tým A si z této soutěže odvezl malý pohár za
krásné 5. místo. Ostatní týmy pak skončily takto: Mladší tým B na 14. místě
a starší na 15. místě.
Následující týden jsme vyrazili do Košťálova, kde si děti zaběhly štafetu
CTIF a požární útok. Na této soutěži se nám dařilo ještě o chlup lépe, mladší tým
A se totiž umístil na 4. místě, a tudíž získal další malý pohárek do naší sbírky.
Mladší tým B se umístil na místě 12. a starší tým na místě 17.
Hned další den jsme zavítali do Kundratic, aby zde děti předvedly své
umění ve štafetě 4X60 metrů a opět požárním útoku. Zde mladší tým A skončil
na 7. místě, mladší tým B na 14. místě a starší tým na místě 12.

Do konce jarní části sezóny nám ještě zbývá soutěž v Bozkově, kde mladší
týmy soutěží pouze v požárním útoku a starší týmy si k útoku ještě zaběhnou
požární útok s překážkami CTIF. A všemu dá konec jarní část hry Plamen, která
se odehraje v Košťálově, kde děti ukážou všechny štafety, které jsme je již
naučili.

38

Plán činnosti na následující kvartál
Již nyní plánujeme účast při Mezinárodním dnu dětí a pro děti si i v roce
letošním připravit nějakou opičí dráhu s hasičskou tématikou. Musíme doufat,
že nás nezradí počasí.  Samozřejmostí je naše účast na Chuchelské pouti, kde
budeme připraveni se standardním portfoliem občerstvení a přidružených
aktivit.
Dále je plánován 1. ročník HASIČSKÉHO VÝKROČNÍKU v Jizerských horách
v termínu 25. - 26. 6. 2022. (v případě zájmu pro více informací a případnou
rezervaci kontaktujte sestru Marcelu Kouckou).
Během prázdnin s naším hasičským potěrem předpokládáme uskutečnit
tradiční grilovačku (kuřata, zelenina, společenské hry atp.), třeba dojde i na
nějaký „tajný“ výlet, aby se nám po dětech nestýskalo. 
Na konci léta samozřejmě dojde na hasičské soustředění, které už se nám
také polehoučku blíží. Nejsem si zcela jist, zda do tohoto data stihneme vydání
3. čísla našeho čtvrtletníku (jako již tradičně ☹), ale slibuji, že o průběhu
budete určitě informování.
Přejeme Vám zejména pevné zdraví a příjemné ničím nerušené letní
období. Brzy na počtenou.
Za SDH Chuchelna bratr David Hošek a sestra Daniela Dvořáková
SPORTU ZDAR A HASIČINĚ ZVLÁŠŤ!!!
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