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Vážení čtenáři,
dovolte mi v úvodu tohoto čísla poděkovat za dosavadní práci všech
zastupitelů, radních a členů komisí.

Členům kulturní komise za jejich práci v době, která nepřála kulturním akcím. Mnohdy
byli připravení k akci a vládní restrikce zhatily všechny plány. Za jejich skvělou
improvizaci v mnoha případech.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat i panu Jaromírovi Coufalovi, který nepřetržitě
od roku 1994 pracoval v komisi pro životní prostředí a ke konci volebního období
ukončuje svou činnost. Děkujeme! Tolik nachozených kilometrů, tolik posouzených
žádostí o kácení – vše poctivě a s individuálním přístupem.
Do komise životního prostředí byla nově zvolena Bc. Veronika Hlavová, která nabídla
své zkušenosti – vystudovala Českou zemědělskou univerzitu a pracuje na Městském
úřadě v Železném Brodě na odboru životního prostředí.
Ani komise sociální to neměla v době „covidové" jednoduché. I tady mnohdy
zaúřadovala improvizace – vítání občánků jednotlivě v místě bydliště, předání
gratulace mezi dveřmi „na dálku“. Skvělá byla spolupráce s rybářským spolkem, jehož
členové rozvezli porce vánočního kapra se salátem našim osamělým seniorům.
Členům rady, členům zastupitelstva děkuji za společnou práci. Udělali jsme spoustu
práce, v mnoha situacích se dohodli, ač máme každý jiný názor.
A co se podařilo? Určitě investice do naší
školy! Nové dětské hřiště na zahradě školky,
chytré LED osvětlení budovy, které je
korigováno přísunem denního světla, a které
nám pomůže ušetřit nemalé peníze za
energie ve škole, nové rozvody internetu po
celé škole, nová počítačová učebna a nový
systém telefonů. To vše usnadní a zpříjemní
práci zaměstnancům školy a pobyt a výuku
našich dětí.
Výňatek z článku Michala Svobody z tiskoviny
Svazu místních samospráv
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Velké diskuze vznikly i při přestěhování obecního úřadu do nové budovy. Nyní snad již
nikdo nepochybuje, že to byl krok správným směrem. Úřad je v centru, k dispozici
spousta místa na zaparkování. Prostory jsou reprezentativní, pro imobilní občany je tu
k dispozici výtah, archivní záznamy máme v suchu a zaměstnanci úřadu více prostoru.
Kdo jde nakoupit, může po cestě shlédnout i úřední desku…
Dokázali jsme najít i cestu k vyřešení majetkoprávních vztahů u koupaliště. I v tomto
případě to bylo dosti ožehavé téma, ale nyní jsou majetky vypořádány, obec může
investovat do svého a TJ Sokol Chuchelna hospodařit také na svém.
Velký kus práce jsme udělali i v oblasti odpadů, kdy jsme současným systémem
umírnili tlak, který se na obec valí v podobě třídění odpadů.
Máme hotový a povolený projekt jednotné kanalizace pod budoucím chodníkem
Chuchelna – Semily (projekt stavby chodníku je veden samostatně a souhlas
o územním řízení již vydán, pracuje se na stavebním povolení).
Pro naše budoucí generace jsme zasadili spoustu nové zeleně.
V neposlední řadě patří díky všem spolkům a škole za spolupráci při společných akcích,
a samozřejmě dík všem vám občanům, kteří se zajímáte o dění v obci, nebojíte se přijít
se svojí připomínkou, ale i nezištnou pomocí.
Novému zastupitelstvu přeji příjemné zastupování, zachovejte si každý svůj názor, na
zasedáních uberte na emocích a mějte na paměti, že by se vždy mělo najít společné
řešení.
Bc. Eva Peštová, starostka obce

AKTUALITY Z OBCE
ZAČNĚME S PROJEKTY / AKCEMI, KTERÉ SE „HÝBOU":
 Úprava křižovatky u Sůvů – vybraná společnost Daniel Mládek z Plavů by
měla začít o prázdninách a dokončit stavbu do podzimu. Technický dozor
na stavbu je sjednán.
 Hřbitov Chuchelna – opravné práce pokračují. Špatně postavená zeď již
byla rozebrána, cihly vytříděny, nové objednány. Technický dozor
i autorský dozor je sjednán. Práce by měly být hotovy do konce září.
Původní brána bude zrenovována a znovu osazena, práce jsou již
objednány u p. Mansfelda.
Vývoj vysazeného živého plotu z tisu je monitorován. Některé usychající
kusy budou nahrazeny.
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 Hřbitov Lhota – nový živý plot je rovněž sledován. Díky patří našim hasičům,
kteří jsou velkou podporou při zalévání. K tújím přibude ještě klasický
pletivový plot k zamezení vnikání zvěře. I tady jsme objednali renovaci
brány.

 Lipová alej u hřbitova na Lhotě – zastupitelstvo se rozhodlo na základě
doporučení arboristy i naší komise pro životní prostředí a odsouhlasilo
pokácení stromů po levé straně, novou výsadbu a ošetření stromů po
pravé straně.
 Chodník Chuchelna-Semily – souhlas o územním řízení je vydán.
Samostatně vedený projekt jednotné kanalizace pod chodníkem je
povolen. 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 –
zpracovává projektantka Ing. Švejdová ve variantě z gabionů.
 Koupaliště – po letošní koupací sezóně a po vypuštění bazénu bude
shlédnut stav bazénu a vybrána technologie nátěru na jeho opravu. Pro
lepší údržbu bazénu jsme zakoupili robotický vysavač.
 Počítačová učebna ve škole – proběhlo výběrové řízení a nyní jsou již ve
škole nové internetové rozvody, nová počítačová učebna a nový
telefonní systém. Znamená to zase pár kroků s dobou, příjemné pracovní
prostředí pro pracovníky školy, moderní vyučovací prostory pro naše děti.
 Veřejné osvětlení na Slapě – na nově instalovaných lampách proběhne
ještě úprava náklonu a případná montáž clonek.
 Veřejné osvětlení v horní části Chuchelny – tato akce vyvstala ze zakázky
ČEZu a jeho renovaci kabelových rozvodů v horní části Chuchelny. Úpravu
veřejného osvětlení provede stejná montážní společnost jako na akci
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ČEZu, tedy VČEM. Samotnou montáž osvětlení pak provede společnost
Electrocable.
 Chodník k zahradě MŠ – nepodařilo se získat podpis jednoho vlastníka,
proto chodník bude ukončen o něco blíž, než se předpokládalo. I tak
zajistíme chodník v nejnebezpečnějším místě.
 Dětské hřiště a workoutové hřiště – zastupitelstvo se dohodlo na umístění –
dětské hřiště bude u spodní brány koupaliště, workoutové hřiště na místě
mezi multifunkčním hřištěm a ČOV u koupaliště. Nyní probíhá výběrové
řízení hracích prvků, poté nastane příprava terénu a samotná montáž.
 Lom Chuchelna – situaci ve spolupráci se spolkem Mlok z lomu neustále
monitorujeme. Na základě písemné žádosti obce jsme obdrželi od Eurovia
Kamenolomy, a. s., písemnou informaci o tom, že platnost stávajícího
povolení k zajištění lomu platí do 30. června 2024, a že podnikají všechny
potřebné kroky k tomu, aby stávající režim zajištění pokračoval i po tomto
datu. Žádost o další povolení podají v dostatečném předstihu před
ukončením platnosti stávajícího povolení.

TYTO PROJEKTY STOJÍ, PROTOŽE NEMÁME SOUHLASY OD VŠECH VLASTNÍKŮ
DOTČENÝCH POZEMKŮ:
Tři stodoly – projekt pozemních komunikací a inženýrských sítí
– zbývá pár posledních souhlasů



U TĚCHTO AKCÍ JSME PODALI ŽÁDOST O DOTACE:



Nová knihovna – žádost byla schválena, ale jsme vedeni
jako náhradníci. Budeme tedy podávat novou žádost
a rekonstrukci odložíme.
Multifunkční hřiště – výměna povrchu – žádost nebyla
schválena. Podáme další, třeba i s větší finanční účastí
obce.

TYTO PROJEKTY JSOU VE FÁZI VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:


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



Komunikace „Na Kopeček“ – projektant p. Balatka – Maršík;
nejprve proběhnou zjišťovací a přípravné práce, které
potřebujeme znát – skutečný terén, skutečné vedení plynu
apod. Poté budou navrhnuty možné varianty, které budou
probrány s vlastníky dotčených pozemků.



Propojení kanalizace mezi Sídlištěm a Třemi stodolami –
projektant p. Koldovský
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Hasičárna na Komárově – vodovodní přípojka – projektant
p. Koldovský; čekáme na souhlas vlastníka dotčeného
pozemku.

A NA TUTO AKCI SHÁNÍME PROJEKTANTY – NYNÍ JSME V JEDNÁNÍ:


Roubenky – odkanalizování komunikace na Komárově

DÁLE RADA OBCE:
-

-

uzavřela novou pojistnou smlouvu obce a nahradila tak nevyhovující
a zastaralou původní, která měla hrubé nedostatky v chybějících
položkách (např. atmosférické srážky, blesk…) a obecní stavby zde
uvedené byly silně podhodnocené. V poslední době nám původní
smlouva neposkytovala žádné plnění, vždy z důvodu, že daná situace
nebyla předmětem smlouvy.
odsouhlasila dotaci z rozpočtu obce spolku Motorsport ve výši 30.000,Kč
odsouhlasila zaplacení startovného pro M. Machačnou v závodu
světového poháru – Kozákov Challenge 2022
za Radu obce Chuchelna – Bc. Eva Peštová, starostka obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU:
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE CHUCHELNA
ve čtvrtek 15. září 2022 od 18,30 hodin
v zasedací místnosti (bývalého úřadu) čp. 269
PROGRAM:
1) zpráva o činnosti rady obce
2) zpráva o hospodaření obce do 31. 8. 2022
3) rozpočtové opatření č. 3/2022
4) rozpočtový výhled na léta 2023 - 2025
5) zprávy výborů - finančního a kontrolního
6) zpráva komise sociální
7) různé
8) diskuse
9) usnesení, závěr
Občerstvení zajištěno
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany
********************************************************************
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Máte problémy se sousedy?
Každý doma někdy používá vrtačku, uspořádá večírek, uteče mu pes, který
může ohrožovat své okolí nebo se pořádně od plic pohádá.
Běžný, občasný hluk není rozhodně důvodem ke stížnostem ani žabomyším
válkám, a většina lidí se rozumně domluví. Něco jiného ale je, když slyšíte
své sousedy neustále, a ti na vaše prosby vůbec nereagují.
Prvním krokem by vždy měla být neformální a slušná prosba, která souseda
upozorní, že je zde problém. Soused si totiž vůbec nemusí být záležitosti
vědom!
Soused by měl tolerovat souseda, že je neděle, a že to, co si mohl udělat
v týdnu odpoledne nebo v sobotu, nebude zbytečně nechávat na neděli, aby
rušil. A naopak soused by měl tolerovat souseda, že když v týdnu a v sobotu
pršelo, tak si soused musí trávu někdy posekat a dříví pořezat. Předpokladem
slušnosti je, že to nebude dělat v osm hodin ráno či v neděli v pravé poledne
či večer.
Druhým krokem je stížnost na obecním úřadě, kde občana vyzveme
k nápravě. Pokud ani tento krok nepomůže, musíte se obrátit na soud.
Literou zákona: pasáž, která bude alfou a omegou více méně všech sporů,
najdete v Novém občanském zákoníku a zní takto: „Každý vlastník je povinen

zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo,
stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek souseda
v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání
pozemku.” Háčkem bývá ona nejasná nepřiměřenost místním poměrům.
Pevně věříme, že v obci máme rozumné občany, kteří si své sousedské
neshody dokážou vyříkat sami bez paragrafů a výhrůžek.
My za obecní úřad vydáváme výzvu za vzájemnou toleranci. Buďme k sobě
tolerantní, nedělejme věci, které by se nám nelíbily. Ať se nám tu dobře žije.

Lada Koublová
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Výzva ke vzájemné toleranci
DODRŽUJME NEDĚLNÍ KLID
Vážení občané,
již po léta je v naší obci nepsaným pravidlem, že
v neděli neobtěžujeme své okolí hlučnými činnostmi.
Ano, chápeme, že kdy jindy, než o víkendu má člověk
tyto práce udělat? Zejména chalupáři, kteří jezdí na
víkend. Ano, chápeme, že zrovna v neděli je dobré
počasí na posekání a za týden by byla tráva
přerostlá…
Přesto se domníváme, že všichni mají, alespoň jeden
den v týdnu, nárok na ticho a klid. Proto vždy
zvažte, zda opravdu musíte v neděli sekat trávu,
řezat dřevo, provádět hlučné stavební práce či jen
mít puštěný rozhlas tak, že váš oblíbený pořad musí
poslouchat i soused o tři domy dál.
Obec je složitý organismus fungující na psaných
i nepsaných pravidlech. Nebo si přejete mít na vše
vyhlášky, zákazy a příkazy?
Dbejme
tedy
především
všech
pravidel
slušnosti
a občanského soužití, aby se v naší obci všem dobře
žilo.
Děkujeme
OÚ Chuchelna
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ČTEME S RODIČI
Když vejdete do ZŠ Chuchelna
u Semil, přivítají vás schody s malou
násobilkou, a tak si žáci mohou stále
připomínat z motivačního dne ke
čtení v projektu ČTEME S RODIČI,
pod záštitou MŠMT, že 1. úkol, který
dala maminka Benu Carsonovi (dnes
nejlepšímu neurochirurgovi) byl:
NAUČIT SE MALOU NÁSOBILKU. Žáci 1. – 4. třídy se moc těšili na den 7. června
2022, kdy měla být čtenářská aktivita vyhodnocena, a při níž přečetli za 5 týdnů
5 knih s poučením od nakladatelství ADVENT-ORION.

7. 6. 2022 ráno v 9:30 přišli do tříd
hosté: hlavní sponzor knižních odměn
– ředitelka Nadace PRECIOSA paní
Andrea Kroupová, starostka obce
Chuchelna
Bc.
Eva
Peštová
a protagonista akce Ing. Josef Vavřík,
který si s sebou přinesl tentokrát
harmoniku, a s ředitelem školy Mgr.
Radmilem Stínilem doprovodili žáky při
zpívání písně Čteme dneska, čteme
zítra, čteme každý den.
Poté každý žák obdržel z rukou
ředitelky Nadace PRECIOSA Andrey
Kroupové a starostky obce Chuchelna
Bc. Evy Peštové poučnou knihu
RUMĚNIČKA LIPŮVKA, kde je mnoho informací ze světa hmyzu. Pan ředitel
Mgr. Radmil Stínil se přiznal, že má přečtenou zatím pouze polovinu knihy, a tak
bylo pro žáky i žákyně motivací, že ještě dnes mohou knihu celou přečíst a mít
tak více informací, než má pan ředitel.
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Ihned se schody do 2. patra opět proměnily ve ČTECÍ SCHODY:
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Zeptali jsme se protagonisty čtenářské aktivity, ředitele Nadačního fondu
LEPŠÍ ŽIVOT a zástupce nakladatelství ADVENT-ORION Josefa Vavříka:
Co Vás nejvíce na této aktivitě překvapilo?
Byl jsem mile potěšen, že v této škole jsou tři žáci z Ukrajiny, kteří se velmi
dobře začlenili do kolektivu a též se aktivity zúčastnili. Sice ještě dobře neumějí
česky, ale byla vidět jejich snaha a chuť vyrovnat se ostatním žákům.
Je velice příjemné, když školu navštíví starosta, a tak jsme se paní starostky
zeptali?
Jak se vám aktivita líbila?
Já sama jsem velká čtenářka, a tak když jsem byla pozvána na vyhodnocení této
aktivity, vůbec jsem se nerozmýšlela. Jsem moc ráda, že ředitel Mgr. Radmil
Stínil vede všechny žáky ke knize, a že vnímá jak knihy s poučením mohou
pomoci žákům v rozvoji jejich charakteru.
Neopomněli jsme se také zeptat hlavního sponzora celé této aktivity ředitelky
Nadace PRECIOSA paní Kroupové.
Paní ředitelko, víme, že to je již vaše třetí škola, kterou jste podpořili svými
penězi na knižní dárek v této čtenářské aktivitě s názvem ČTEME S RODIČI, pod
záštitou MŠMT. Jaké máte plány do budoucna?
Nadace PRECIOSA pomáhá v různých oblastech a naše aktivity jsou velmi
pestré, a mohu říct, i potřebné. Když jsem zjistila, jak tato aktivita pozitivně
působí nejen na žáky, ale též i na jejich rodiče, rozhodli jsme se podporovat
menší školy, které nemají takové možnosti sponzoringu jako školy ve velkých
městech. ZŠ Chuchelna je naše druhá malá škola (první byla ZŠ v Benešově
u Semil) a dnes již plánujeme, že bychom tuto možnost nabídli v příštím
školním roce třeba i ZŠ v Zásadě.
Kéž by mnoho žáků tak u knihy zůstalo a vnímalo tak přínos čtení pro rozvoj
jejich charakteru.

Ing. Josef Vavřík, 7. 6. 2022
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Po předání knižních odměn se hosté s každou třídou vyfotili, aby měli na tento
den příjemnou památku:

Žáci 3. a 4. třídy

Žáci 1. a 2.třídy
13

Kulturní komise
Vážení čtenáři, od minulého čísla Chucheláčku jsme už uskutečnili jen dvě akce
- Jarní koncert vážné hudby a Chuchelskou pouť. Pohádkovou cestu jsme už nestihli
a rozhodli jsme se ji přesunout na začátek září.
Koncert vážné hudby se konal v naší kapli v půlce května za velmi krásného
počasí. O nevšední hudební zážitek se tentokrát postaralo saxofonové kvarteto
ATAM. Na tenor saxofon v něm hraje MgA. Jan Pařík, který má chalupu na
Komárově a díky němu jsme mohli toto uskupení přivítat u nás. Zvuk čtyř saxofonů
rozezvučel klenby kaple jak vážnou hudbou, tak i melodiemi z filmů a swingem. Po
skončení akce proběhlo malé občerstvení na novém Obecním úřadě.
Velká škoda, že sluneční den vytáhl obyvatele Chuchelny spíš na zahrádky
a výlety do přírody než na koncert vážné hudby. A tak diváckou účast zachraňovali
protentokrát přespolní návštěvníci.

Na největší kulturní akci roku, chuchelské pouti, jsme se spolupodíleli
zajištěním kulturního programu. Už víc jak dva roky probíhala korespondence
s účinkujícími, ale covid nám do toho vždy vstoupil a vystoupení se musela narychlo
rušit. Teprve letos mohla vystoupení na podiu probíhat naplno bez zákazů a omezení.
A tak jsme rádi, že jak dechová kapela Turnovanka, tak ani folková kapela Flastr to
nevzdali a do třetice u nás přeci jen zahráli. Vystoupení doplnil kouzelník pan Petr
Ocelík, šikovné malé tanečnice z Disco Smileis a mladá energická kapela What the
Funk. Večerní zábavu v rockovém tempu pak rozjela kapela Bigbítek.
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Snažíme se vždy o co největší kompromis, abychom získali opravdu kvalitní
kapely, ale za rozumnou a pro nás únosnou cenu. To se nám sice daří, ale rostou
i další náklady – za zvukaře, podium, osvětlení atd. A dobrovolné vstupné nepokryje
ani náklady na pronájem atrakcí. Proto nás asi do budoucna čeká diskuse, zda jsme
jako obec schopni nadále celou tuto akci provozovat takto nekomerčně a zcela
zdarma.
Dovolte mi k pouti ještě jednu osobní vsuvku. Zatím jsme vždy stavěli
houpačky už v pátek večer, ale tentokrát jsme tu měli naše přátele z moravské
Chuchelné, a tak jsme se jim věnovali. Proto jsme museli pro houpačky jet až
v sobotu ráno a ráno je taky postavit. Díky tomu jsme viděli tu úžasnou proměnu,
kdy z holého prostranství za Obecním úřadem vyrostla díky spolkům a dobrovolníkům
za dvě hodiny pouť plná stánků, atrakcí, občerstvení, zastřešených stolů a vzorně
přichystaných odpadkových košů.
Na závěr na tomto místě většinou děkuji vedení obce za velmi vstřícnou
spolupráci a také všem dobrovolníkům, co nám pomáhají. Na konci tohoto volebního
období chci ale tentokrát také poděkovat svému Týmu – členkám kulturní komise:
Ivetě Trnkové, Marcele Koucké, Pavle Wohlmuthové, Haně Huškové, Evě Prouskové
a Veronice Hajné. Byla obrovská radost s nimi spolupracovat. Vždy byly plné elánu,
nápadů a tvořivosti. Pekly, dělaly rekvizity a kostýmy, obsluhovaly ve stáncích nebo
na Obecním úřadě při promítání, vymýšlely nové a nové věci ... a nikdy neztrácely
dobrou náladu. Po každé akci jsem jim posílal zdvižený palec jako poděkovaní. Takže,
děkuji Týme – velký palec pro vás.
Za kulturní komisi Vít Coufal
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FOTOGRAFIE Z POUŤOVÉHO PROGRAMU

Kapela What the Funk

Disco Smileis
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FOTBALOVÉ UTKÁNÍ CHUCHLENA : CHUCHELNÁ

Domácí tým

Tým hostů i s „roztleskávačkami". V „civilu" paní Martina Michalíková
17

Návštěva z Chuchelné
Po dvouleté pauze zaviněné pandemií covidu mohlo vedení naší obce konečně
zorganizovat pozvání našich přátel z Chuchelné, a tím jim oplatit přátelské přijetí
a nesmírnou pohostinnost z ledna 2020. O naší návštěvě na Obecním plese
v Chuchelné vyšla reportáž v Chucheláčku č. 1/2020, podrobnější historii přátelských
kontaktů jsem popsala ve dvou následujících Zpravodajích.
Jako vhodná příležitost ke strávení času s hosty z Chuchelné se zdála být naše
pouť, která se uskutečnila 11. června. Vedení obce Chuchelná naše pozvání
s potěšením přijalo. První část delegace přijela do Chuchelny v pátek 10. června
krátce po 13. hodině. Byli to členové současné rady obce - starosta Chuchelné Ing.
Rudolf Sněhota s chotí Iwonou, místostarosta Ing. Milan Nedvěd s chotí MUDr.
Ilonou Nedvědovou, radní Zdeněk Vojkůvka s manželkou Renátou a předseda
kontrolního výboru Stanislav Drastík s manželkou Jitkou. Zanedlouho se dostavili
ještě manželé Jáchym a Anna Meinhardovi, kteří se cestou zastavili u svého
kamaráda bývalého starosty Miroslava Hrubého. Všichni hosté byli přijati na Obecním
úřadu, kde si nejprve pochutnali (doufáme) na obědě, který připravily kuchařky
z naší školy. Poté se při kávě a drobném očerstvení besedovalo. Z naší strany se
kromě zástupců obce – starostky Bc. Evy Peštové, místostarosty Martina Ráže a člena
rady obce Petra Coufala, zúčastnili pozvaní občané – manželé Hrubí, Miroslav Strnad,
manželé Koučtí, manželé Plívovi, manželé Holubovi a další. Krátce jsme si připomněli
výše zmíněnou historii přátelských kontaktů a vzájemně jsme se informovali
o novinkách z jednotlivých obcí. Starostka naší obce představila vše, co se podařilo
za necelé čtyři roky v Chuchelně realizovat, svá slova doprovodila promítáním
fotografií a videozáběrů s pohledem na střed obce, Kozákov nebo místní lom. Pak
podobnou prezentaci předvedl i starosta Chuchelné R. Sněhota.
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Od 16 hodin proběhlo promítání videí ze vzájemných návštěv z let 1999 2000. Kulturní komise v čele s Vítkem Coufalem tak navázala na oblíbené
vzpomínkové večery se staršími filmy z dílny Miloše Heřmana. Tentokrát svým
záznamem z návštěvy Chuchelné doplnil program také Miroslav Holub. Stejně jako
předešlé vzpomínkové večery také toto promítání bylo veřejně přístupné. Kancelář
starostky se velmi slušně zaplnila, a rovněž tato videa vyvolala vlnu veselých
vzpomínek. Vždyť děti z oněch záběrů jsou dnes již většinou rodiči další generace
dětí. Poté se opět rozproudila družná debata. Navečer se hosté odebrali na chatu
Kozákov, aby se ubytovali. Po návratu zpět povečeřeli guláš a pokračovala volná
zábava při muzice do pozdních večerních hodin.

Hosté na Kozákově - zleva: Renáta a Zdeněk Vojkůvkovi, Iwona a Rudolf Sněhotovi,
Stanislav a Jitka Drastíkovi, Ilona a Milan Nedvědovi

Během podvečera přijela a k všeobecnému veselí se rychle připojila první
skupina sportovní části delegace, protože vznikla myšlenka tradiční fotbalové utkání
svobodní vs. ženatí po padesáti letech změnit na přátelské utkání Chuchelna :
Chuchelná. Fotbalisté byli ubytováni u Lánských v Klinkovicích.
Druhá skupina sportovců s mým osobním hostem paní Martinou Michalíkovou
mohla přijet až v sobotu v poledne, čímž se bohužel ochudili o návštěvu Bozkovské
dolomitové jeskyně, kterou jsme se svými hosty v sobotu dopoledne absolvovali. Do
Bozkova je doprovázeli Mirek Holub, Marcela Koucká a Iva Heřmanová. (Foto na další
straně). Po obědě, který byl pro návštěvu připraven na Kozákově, se všichni zapojili
do pouťového veselí, užívali si program, a také napjatě sledovali již zmíněné
fotbalové utkání.
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Za domácí tým střídavě bojovali: Míra Kadlec, Honza Maryško, Franta Preissler,
Radek Maruška, Kuba Prousek, Jirka Sůva, Jirka Bažant, Ondra Hajný, Jirka Vítek,
Honza Vrabec, Vašek Bímon a Honza Bém. Za hosty nastoupili: Marek Vilím, Miroslav
Bedrunka, Josef Jurášek, Roman Žižka, Roman Kozlovskyj, Tomáš Plaček a Ondřej
Lejnar. Přímo na hřišti byli mohutně povzbuzováni svými partnerkami v klubových
dresech Kateřinou Vilímovou, Nikol Kozlovskyj a Lucií Lejnarovou. Po tuhém boji ve
velkém vedru domácí tým zvítězil 5 : 3.
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Souběžně s poutí se v zahradnickém areálu Ing. Špidlena konala výstava
bonsají, ochutnávka sushi a navečer také hudební produkce ve stylu country. Někteří
naši hosté se rozhodli v rámci poznávání naší obce areál navštívit. A protože country
muzika je přesně to, co mají rádi, setrvali při ní skoro do sedmé hodiny večerní.
Někteří si dokonce zatančili, čímž vzbudili pozornost ostatních posluchačů.
Na pouti se zatím velice spřátelily oba fotbalové týmy a společně rozproudily
taneční zábavu pod širým nebem. Ta se protáhla do nočních hodin.

Pan Jáchym Meinhard čte při mši z Písma svatého

Program celé návštěvy zakončila nedělní mše, kterou od 10 hodin v naší kapli
sv. Antonína Paduánského sloužil vojenský kaplan Petr Šabaka z Liberce, bohužel již
bez účasti fotbalistů, kteří museli odcestovat brzy ráno. Po mši a srdečném rozloučení
se již naši hosté vydali směrem k domovu. Podle svých vlastních slov byli plni
krásných zážitků a mnozí z nich u nás navázali nová přátelství. Všichni společně
doufáme, že se podaří vzájemné vztahy obyvatel obou obcí znovu posílit častějšími
návštěvami. Moc jsme si to užili.
Ivana Heřmanová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ČERVNU, ČERVENCI A SRPNU 2022:
91 let
89 let

Věnceslava Babková
Zdenka Bažantová

88 let

Jiří Skrbek

87 let

Jaroslav Picek

86 let

Irena Koublová

81 let

Věra Picková

80 let

Marie Radoňová

Iva Kořínková
75 let

Václav Kozák
Marie Bémová

65 let

Alena Zelinková
Jana Brzobohatá

55 let

Hana Morávková
Libor Kouble
Jaroslav Košťál

Alena Kovářová

50 let

Helena Vocelková

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

Julie Trnková
Tereza Malá
Sebastian Hošek

Šimon Prousek

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

SŇATEK UZAVŘELI:
Zuzana Vašků a Lukáš Babka
Sára Babková a Filip Pikora
Veronika Jínová a Michal Matura
Novomanželům přejeme radostný,
spokojený a dlouhý společný život!
********************************************************************
********************************************************************

OPUSTILA NÁS:
Anna Krunčíková

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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VZPOMÍNKA

Dne 3. srpna 2022 uplynulo 5 let od chvíle, co nás opustil
náš milovaný syn, bratr, otec, strýc a kamarád pan

Jiří Sedláček.
S láskou vzpomínají rodiče, celá rodina a kamarádi.

********************************************************************

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala všem dobrým lidem, kteří mi pomohli
při mém stěhování z Chuchelny. Jestli si někdo myslí, že jsem se z Chuchelny
vystěhovala dobrovolně, s chutí a ráda, není to pravda. Šedesát let prožitých
v CHUCHELNĚ se nedá jen tak odbýt mávnutím ruky. O to víc si vážím všech,
kdo mi byli nápomocni.
Chci poděkovat chuchelské škole, tedy všem jejím zaměstnancům,
zachovali se ke mně velice hezky. Také Obecnímu úřadu a všem jeho
složkám – ani oni na mě nikdy nezapomněli při jakékoliv příležitosti. Všem
sousedům a jejich drobným výpomocím, či neskutečně dlouhým telefonickým
rozhovorům – bylo to pohlazení na duši. Při mnoha osobních návštěvách si
připadám jako "doma". Nemohu a ani nechci vyjmenovávat všechny, co
kdybych na někoho zapomněla. A tak vám všem dobrým lidičkám z celého
svého upřímného
děkuji.

Vaše bývalá spoluobčanka a sousedka VLASTA BAŽANTOVÁ, TURNOV
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SOKOL LÉTEM SVĚTEM
Dny se už pomalu krátí, ale než se s námi přivítá
babí léto, tak se ohlédneme za jeho mladším já
a za událostmi, které nám toto období zpestřily.

CHUCHELSKÁ POUŤ
V sobotu 11. června se za krásného počasí uskutečnila pouť – nádherná společenská
událost, kde se na jednom místě sejde spousta kamarádů, kultury, dobrot, domácích
výtvorů, ale také adrenalinu na atrakcích. Přípravy na pouť z našeho pohledu lze rozdělit
na dvě etapy – první etapa začíná již několik týdnů před poutí, kdy vyrábíme přibližně
tisíc růží do střelnice, sháníme plyšáky, různé hračky a dobroty do rybníčku
a domlouváme služby do jednotlivých atrakcí a stánků. Druhá etapa je ta těsně před
poutí, kdy stavíme střelnici, rybníček, občerstvovací stánky a sezení pro návštěvníky,
připravujeme suroviny pro vyhlášené chuchelsko-čínské nudle, langoše či bramborové
spirály a chystáme koktejl bar, tedy mrazíme ledy a sháníme ty pravé ingredience, které
dělají koktejl tím správným koktejlem (připomeňme z nabídky např. mojito, piňacoladu,
cubalibre, aperolspritz… – vše i v nealko verzi). A pak už se vše rozjede a frčí to až do
ranních hodin – nejinak tomu bylo i letos, takže jsme se mohli bavit a veselit s kamarády,
ochutnat dobroty, které jsme připravili my i ostatní spolky, no zkrátka si užít krásný den.

SOKOLSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Pod vedením Martiny Musílkové se v druhém červencovém týdnu uskutečnilo
sokolské sportovní soustředění. Účastnilo se ho 8 dětí, tedy vlastně už mládeže,
zázemí měli jako vždy na boudě na Kozákově. Začali v pondělí výletem na Malou Skálu,
odkud na raftech sjeli na Zrcadlovou Kozu a na koloběžkách zase zpět na Skalu. Během
dne je nenechalo chladným žádné hřiště, takže večerní příchod na boudu byl
poznamenám únavou. Ale děti se rychle regenerují, takže o tom, že by šly spát se
slepicemi nemohla být řeč 😊 V dalších dnech absolvovali různé výlety po okolí, jeden
den strávili cvičením v sokolovně a po večerech seděli u táboráku a užívali si krásného
léta s kamarády. Veškeré jídlo si chystali sami, uklízeli si, starali se o oheň atd., takže se
vlastně zdokonalovali ve všech směrech (i když v hygieně to trošku pokulhávalo,
klasika 😊). Zkrátka tábor jak má být! Počasí jim vyšlo na jedničku a jak byli kluci
i holky stále v zápřahu, tak prý ani nestačili zlobit. Moc si to užili, takže za rok zase na
kopci. A poděkování patří Martinu Pitlovi, že se o ně staral a byl k dispozici kdykoli
potřebovali!
(fotografie na následujících stranách)
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CVIČENÍ
Po prázdninách se rozjede pravidelné cvičení v sokolovně. Budeme rádi, když se k nám
přidáte, cvičí ženy, dívky, muži, chlapci a malé děti. V následující tabulce můžete vidět
přehled cvičení i s kontakty na cvičitele. Samozřejmě nejsou vyloučené drobné změny,
proto v případě zájmu o cvičení raději předem zavolejte.
15:00 - 16:00 16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

ženy

PO
mladší žáci

ÚT

starší žáci

muži M. Ráž & ost.

ST
ČT
PÁ

19:00 - 20:00

děti 3 – 6 let
žákyně ml.

žákyně st.

muži
ping-pong
ženy

žákyně st.

žáci

muži

Kontakty a zaměření cvičení:
předškolní děti (všestrannost): Hana Hušková, tel.: 605 102 679; email:
hanulkkaa@seznam.cz + Magdalena Ceé, tel.: 604 488 618, email: maggg@seznam.cz
žákyně mladší + starší (všestrannost): Martina Musílková, tel.: 604 303 876, email:
martinamusilkova@seznam.cz a Sára Bažantová
ženy (posilování s vlastní vahou, balanční podložky, powerjóga, …): Adéla Machačná,
tel.: 728 022 342, email: adelama@seznam.cz + Magdalena Ceé, tel.: 604 488 618,
email: maggg@seznam.cz
mladší žáci 1. – 4.třída + starší žáci 5. – 9.třída (všestrannost): Jan Picek,
tel.: 776 304 140, email: Picek.Jan@seznam.cz
muži (úterý senior crossfit, pátek hry – fotbal + florbal): Jan Picek
muži M. Ráž & ostatní (od 17:30 posilování, všestrannost): Martin Ráž,
tel.: 603 867 586, email: m.raz@heiko.cz
ping-pong: Michal Ceé, tel. 604 344 913, email: majkl.cee@gmail.com

28

Ve volných časech a o víkendu probíhají v sokolovně i nepravidelná cvičení (fotbal,
florbal, volejbal,…), proto pokud máte zájem, sledujte v sokolovně „pohyb“…
a nebojte se zeptat .

PLÁNOVANÉ AKCE
Spolkové posvícení – koncem září se pravidelně koná spolková akce sokolů, myslivců
a hasičů, těšíme se na setkání nad dobrým jídlem v přátelské společnosti.
Vejšlapník – na turistický víkend vyrazíme první říjnový víkend, bližší informace budou
včas na vývěsce a kabelovce. Vezměte kamarády a pojeďte s námi.
8. říjen – památný den sokolstva – již několik let uctíváme památku našich tragicky
zesnulých bratrů a sester. I letos se sejdeme před sokolovnou, abychom vyvěsili vlajku
a rozsvítili svíčky – přidejte se k nám a připomeňme si tak hrůzné události roku 1941.
A na následujících řádcích se díky Šárce Bažantové opět přeneseme do minulosti:

Šedesátá léta v chuchelském Sokole
a pokus o obnovení československé obce sokolské
Dostáváme se k létům, kde se o činnosti chuchelského Sokola můžeme dočíst už
z jeho vlastní kroniky, kterou od r. 1966 vedla věrná sestra sokolka Anna
Kocourková. Podívejme se však nejdříve, co se se sokolstvem dělo na poli
celorepublikovém.
V období pražského jara 1968 se pokusili bývalí přední činovníci Československé
obce sokolské o obnovu Sokola. Na jejich výzvy se 5. května 1968 sešly v Praze
v sále na Žofíně stovky bývalých sokolů a založily přípravný výbor pro obnovu
sokolské organizace. Po srpnové invazi však upadly všechny tyto snahy vniveč.
Proto je až s podivem, že některé sokolské obce nepřetržitě od svého vzniku
pokračovaly ve své činnosti, bez ohledu na to, zda její ústředí existovalo nebo
neexistovalo. Dlužno dodat, že existovalo, ovšem v zahraničí. Tělovýchovná
jednota Sokol Chuchelna patřila mezi ně, ovšem oficiálně spadala pod
Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV). Hned na prvních stránkách kroniky
chuchelského Sokola se dočítáme o konání výroční členské schůze 16. ledna 1966,
na níž se o předchozím roce 1965 mluvilo jako o budoucím roce jubilejním, neboť
byl položen základní kámen koupaliště. Stavba koupaliště se stala náplní
a životním cílem především bratrů sokolů Jaroslava Bažanta a Tomáše Šimka. Do
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čela nového výboru TJ Sokol Chuchelna byly v roce 1966 poprvé v historii zvoleny
ženy: předsedkyní se stala Anna Kocourková a jednatelkou Marie Šimková. Pro
zajímavost uvedu další činovníky jednoty z tohoto období: pokladní – Věra
Klápšťová, místopředseda – Josef Jína, náčelník – Bohouš Bucek, náčelnice –
Zdena Kyloušková, zdravotnice – Ivana Brodská, kulturní referent – Břetislav
Plíva, propagace – Tomáš Šimek, správce inventáře – Bohouš Dušta, správce
budovy – Jiří Machačný, výstavba – Jaroslav Bažant. Z kroniky dále vyplývá, že
sokolovna se pro cvičení otevírala čtyřikrát v týdnu. V pondělí a ve čtvrtek pro
ženské složky a v úterý a v pátek pro mužské složky. Žáci cvičili pod vedením
náčelníka br. Bucka, muži se věnovali více sportům, jako fotbalu a stolnímu tenisu.
Nejmladší žákyně, kterých bylo 10 a scházely se v pondělí a ve čtvrtek v 17:00,
cvičila sestra Marta Bažantová. Mladší a starší žákyně cvičila od 18:00 náčelnice
Zdena Kyloušková, jíž pomáhaly Vlasta Konejlová, Marta Matějásková nebo
Zdena Janusová. Žen v té době docházelo na cvičení, které začínalo ve 20:00,
patnáct a jako cvičitelky se střídaly Zdena Kyloušková, Iva Brodská a Marta
Bažantová. Cvičilo se klasicky na nářadí a hrály se míčové hry.
Při TJ Sokol Chuchelna existoval, co paměť sahá, divadelní ochotnický soubor.
V roce 1966 sehrál celkem osmkrát představení “Ta naše písnička česká”. Hra byla
sestavena z písní Karla Hašlera, režie se ujal br. Petr Kyloušek. S tímto divadelním
kusem slavili chuchelští sokolové úspěchy ve slezské Chuchelné, kam se díky
iniciativě Petra Kylouška jeli spřátelit Chucheláci s Chuchelňáky. Dokonce bylo
zrealizováno i dětské představení Zvířátka a loupežníci pod režijním vedením Věry
Šimkové.
Ve druhém pololetí roku 1966 byly pro mladé chuchelské muže úterní, čtvrteční
a sobotní odpoledne ve znamení práce na koupališti: “Příjezd odpoledního
tříhodinového autobusu je signálem nechati všeho ostatního, obout gumové boty
a jít. To přijíždí ze zaměstnání Tomík Šimků a cestou od autobusu k domovu shání
brigádníky. Někdy s úspěchem, někdy bez úspěchu, ale za každých podmínek se
dělá, kdyby tam měli být s Jarkou Bažantem třeba sami. Když se brigáda vydaří,
takže je vidět kousek udělané práce, odcházejí hoši domů šťastni a veselí jako od
tancovačky.”
Ze zápisků Anny Kocourkové v chuchelské kronice Sokola je patrné, že druhá
polovina 60. let byla plná nadšení, radosti a očekávání. Politická situace ve státě se
viditelně odrážela v pozitivním naladění chuchelských sokolů.
Šárka Bažantová
(fotografie na následujících stranách)
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Dva režiséři: Věra Plívová a Petr Kyloušek (archiv Marie Plívové)

1. srpna 1965: stavba chuchelského koupaliště (Tomáš Šimek u míchačky)
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1. srpna 1965: Tomáš Šimek, Libor Hampl a Richard Ullrich na stavbě koupaliště

Brigáda na koupališti
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Hotové koupaliště

Na jaře r. 1968 se sokolové přišli poklonit památce československých parašutistů
a jejich spolupracovníků z řad sokolského odboje do pražské Resslovy ulice.

Přejeme vám krásné podzimní dny.
za Sokol sestry Magdalena Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová
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Kozákov Challenge
Po dvouroční pauze se na vrcholku Kozákova sešlo ke stovce závodníků z celého
světa, aby poměřili své síly v downhill skateboardingu. Již prestižní šampionát pod
záštitou Czech Gravity Sport Association se konal po dvanácté ve dnech od 13. do
16. července 2022. Tento závod je součástí světového poháru, který se jezdí
v různých koutech světa. Diváci mohli vidět kategorii Stand-up, neboli ve stoje.
Streetluge, kategorie vleže a novinkou byly in-line brusle. V prvních dvou dnech měli
jezdci volné jízdy, v pátek následovala kvalifikace a celou akci završil sobotní závod,
který byl napínavý až do konce. Začátek soboty vypadal slibně, další krásný den,
ovšem předpověď již slibovala poměrně vysoké srážky. Ti, co Kozákov znají, vědí, že
počasí je nepředvídatelné a mění se rychle. Všichni tedy doufali v suchou trať.
Slunce vydrželo poněkud dlouho a půlka závodu se odjela za sucha. V druhé
polovině závodů se však nad Kozákovem zatáhlo, začalo pršet a všichni jezdci si
začali rychle měnit kolečka do mokra. Jelikož je tato trať velmi rychlá, organizátoři
rozhodli vynechat ze závodu rychlé rovinky a zkrátili trať pouze na technickou pasáž.
Než se však celý start posunul, sprška se přehnala a trať začala usychat.
Organizátoři tedy umožnili zajet jednu volnou jízdu, aby si jezdci mohli trať
prohlédnout za těchto podmínek. Když se začalo opět závodit, jezdci opět museli
měnit kolečka. Silnice mezitím čím dál rychleji usychala. Jak už se schylovalo
k poslední jízdě závodu, tedy o stupně vítězů, mraky se nad Kozákovem opět začaly
kumulovat. Počasí si připravilo opravdu Grande finále a spustilo déšť jak z konve.
Jízda za deště je velice náročná. Není pořádně vidět a je to jako na klouzačce. I přes
tyto ztížené podmínky závodníci bojovali až do konce, a že bylo na co koukat.
V kategorii Open vyhrál Švýcar Gregoire Schwab, kategorii ženy ovládla Grace Wong
z Malajsie a kategorii Masters vyhrál Gerrit Geiger z Německa. Českým jezdcům se
na letošním Kozákově velmi dařilo. Andrej Ilič si dojel pro první místo v kategorii
Streetluge, Pavel Zajíc pro krásné druhé místo v kategorii Masters a místní jezdkyně
Mariana Machačná vybojovala třetí místo v kategorii mezi ženami. Součástí této akce
bylo i mistrovství České Republiky, ve kterém Mariana získala titul mistryně České
republiky pro rok 2022.
Kozákov Challenge je ve světě velice známým a uznávaným závodem. V komunitě
tohoto sportu je Kozákov Mekkou longboardingu. Každý se na tuto akci těší a rád se
vrací zpět. Tímto bych ráda poděkovala za možnost pořádání této události a za
podporu.
Mariana Machačná

Na protější straně fotografie Adama Šádka
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Na podzim budeme volit obecní
zastupitele

Pokud se volebního systému týká, jsou
volby do zastupitelstev obcí v Česku asi
těmi nejsložitějšími. Nežli se pokusíme
tento volební systém představit, položme si
otázku, kdo je vlastně obecní zastupitel.
K nalezení odpovědí nám může napomoci
úryvek z knihy Obec naskrz skrz.
Obecní zastupitel je zcela prostý člověk
Buďme k sobě upřímní. Obecní zastupitel je zcela prostý člověk. Člověk z masa
a kostí, který v jistém čase z „nějakých“ důvodů usoudil, že by mohl být své obci
„nějakým“ způsobem prospěšný a užitečný. A abychom byli genderově neutrální, je
to povětšinou nějaký Franta, Zdena, Božena či Karel. Zedník, účetní, prodavačka,
nástrojař, technik, geodet… Což samo o sobě nevypovídá o ničem, a zároveň
o všem.
Těžko lze od těchto obyčejných lidí očekávat, že budou schopnými manažery,
sociology, mediátory, historiky, analytiky, obchodníky či architekty… Protože tento
výčet je pouhým, ale přitom zcela nezbytným základem pro výkon funkce obecního
zastupitele, pokud bychom snad chtěli a měli, coby voliči a občané očekávat, že
takové zastupitelstvo naši obec posune někam dále, a to ideálně kupředu ve smyslu
lepšího žití. Smutným faktem je, že většinová část voličů výše zmíněné očekávání ani
nemá. Zvolila si sice do vedení své obce lidi, kterým důvěřuje, „protože se přece
známe a víme jaký je Franta a jaká je Božena“, ale žádná zásadní očekávání od
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těchto lidí nemá. Snad jen, že „my nevíme“, ale „oni vědět budou.“ Proto jsme je také
volili, z výběru vzešli jako ti nejschopnější.
Komunita neví, co očekávat, zastupitelé nevědí, jak smysluplně řídit a zvelebovat.
Začíná tak více či méně organizovaný chaos.
Obecný zastupitel je kromě své obyčejnosti svázán i jinými aspekty. Jde skutečně,
jenom obrazně, s hlavou pod gilotinu a mnohdy se nelze legitimnímu, kterým se
zastupitelé tak rádi ohánějí, až tak moc divit. Protože zastupitel, na rozdíl od
politika, je absolutně plně odpovědný.

Jak se volí sousedé mezi sousedy
Pojďte se nyní s námi podívat na to, jaký je volební systém, a včas se na volby
připravit. Podívejme se tedy, jak zvolit Frantu, Zdenu, Boženu nebo Karla, prostě
svého souseda, který se rozhodl, že by z nějakého důvodu mohl být obci prospěšný
a je ochoten dát hlavu na špalek.
Nejprve si řekněme, co jsou komunální volby. Volby s oficiálním názvem „Volby do
zastupitelstev obcí“ jsou volby, které se konají jednou za čtyři roky, a jejichž
výsledkem je dosazení obecních zastupitelů. Další otázkou je, kdy a kde se budou
volby konat. Komunální volby se uskuteční na podzim tohoto roku, přesný termín
určuje prezident republiky nejpozději 90 dní před jejich konáním. V roce 2018
proběhly volby v termínu 5. a 6. října, letošní komunální volby se budou konat 23. a
24. září.
Volby se tradičně uskuteční v prostorách sálu bývalého obecního úřadu, na adrese
Chuchelna 269. Na cestu do volební místnosti si nezapomeňte vzít občanský
průkaz.
Neméně důležitou otázkou je, kdo může kandidovat a kdo může volit. Kandidovat
i volit mohou všichni svéprávní a plnoletí občané České republiky, kteří mají trvalý
pobyt v dané obci, a občané ze zemí EU, kteří mají v obci přechodný pobyt. Volit
nemohou občané ČR, kteří nejsou svéprávní a bylo jim odebráno i právo voličské.
Do komunálních voleb nelze volit na voličský průkaz, což znamená, že se každý,
kdo chce volit, musí dostavit k volbám v místě svého trvalého bydliště. Jinde to není
možné. Křížkování, aneb jak dostat svého souseda do zastupitelstva obce: Nyní se
dostáváme k tomu nejsložitějšímu, často těžko uchopitelnému, a tím je panašování
kandidátů, které bývá kamenem úrazu právě u komunálních voleb. Asi nejdůležitější
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je vědět, že každý volič může zakřížkovat celou stranu, jednotlivé kandidáty, či obojí
zkombinovat, přičemž má k dispozici jen tolik hlasů (křížků), kolik je členů
zastupitelstva. V Chuchelně si stávající zastupitelstvo odhlasovalo patnáct členů.
V každém případě, minimální počet zastupitelů jakékoliv obce bez rozdílu počtu
obyvatel je pět. Pozor, hlasy s více křížky jsou neplatné.

Politologové upozorňují na úskalí panašování
Křížkováním konkrétních osobností napříč stranickými kandidátkami mohou voliči
ve výsledku pomoci úplně jiným kandidátům, než zamýšleli. Je mylné se domnívat,
že

tímto

způsobem

dochází

k

volbě

osobností

na

úkor

stran.

Křížek

u favorizovaného kandidáta přináší v prvé řadě hlas straně, na jejíž kandidátce se
daná osobnost nachází.
Uveďme příklad: pokud se volič rozhodne volit způsobem, že označí stranu A jako
celek a vedle toho si vybere ještě tři osobnosti u konkurenční strany B, připadnou
straně B tři jeho hlasy. Strana A pak získá jen hlasy zbývající - to znamená počet
hlasů odpovídající počtu volených zastupitelů minus tři hlasy, které míří ke straně B.
A teď to podstatné. K lepšímu umístění ve volbách nestačí kandidátům získat jen
vyšší počet křížků. Až v případě, že některý z nich získá o deset procent více hlasů,
než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta v rámci jeho strany, posouvá se
na první místo. Pokud se to nikomu nepodaří, mandáty se rozdělují podle pořadí,
které strany uvedly na svých kandidátních listinách - bez ohledu na udělené křížky.

Tři způsoby, jak volit v komunálních volbách
Voliči v komunálních volbách mají na výběr ze tří způsobů, jak se svým hlasem
naložit. Časově nejméně náročný je vybrat si jednu stranu a té dát hlas jako celku.
Druhou možností je zakřížkovat napříč stranami tolik kandidátů, kolik se v dané
obci volí zastupitelů. Poslední variantou je pak kombinace předcházejících dvou.
Volič v takovém případě označí favorizované osobnosti a zbývající hlasy připadnou
straně, pro kterou bude hlasovat jako pro celek.
Jak již bylo uvedeno výše, zakřížkovat můžete jak volební stranu, tak vybrané
kandidáty, případně varianty kombinovat. Pokud ovšem zakroužkujete stranu, je
zbytečné kroužkovat její kandidáty, takové hlasy se totiž nepočítají a vámi vybraní
kandidáti se v žebříčku nikterak neposunou. Pokud ovšem zakřížkujete jednu
volební stranu a kandidáty ze strany jiné, jsou takové hlasy platné. O počet hlasů
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pro jiné kandidáty se odečítá počet mandátů zakřížkované straně od konce
kandidátky. Příklad: Pokud zakřížkujete stranu, která má 5 kandidátů, a k tomu
zakřížkujete 3 kandidáty z jiné strany, získají váš hlas první 2 kandidáti z vámi
zakřížkované strany.

Kdo nakonec bude v zastupitelstvu?
Po ukončení voleb nastává sčítání hlasů pro celé strany a hlasů pro jednotlivé
kandidáty. Strany (píši záměrně, jejich počet mi zatím není znám), které získaly
méně než 5 %, jsou vyřazeny. Pro přepočet hlasů v komunálních volbách se využívá
poměrný volební systém, tzv. D´Hondtova metoda. Na závěr se určí, kdo získá
křesla v obecním zastupitelstvu, a to na základě preferenčních hlasů (křížků
u kandidátů). Získá-li jeden kandidát o alespoň 10 % více preferenčních hlasů, než je
průměr, posouvá se na první místo. Pokud je takových kandidátů více, rozhoduje
o pořadí počet preferenčních hlasů.

Volby v Chuchelně v číslech
Pro zajímavost přinášíme několik statistických dat, jak se volí v Chuchelně. Pokud
byste se stali muškou, která každé volby sedí na okně volební místnosti v naší obci,
vypozorovali byste několik opakujících se jevů – zda k volbám chodí více mladá
nebo starší

generace, starousedlíci

nebo

sousedé, kteří se do Chuchelny

přistěhovali. Pokud budete onou pomyslnou muškou u komunálních voleb, nejspíše
zjistíte, že k těmto volbám disciplinovaně nejvíce chodí starousedlíci z rodin, které
v Chuchelně mají historické kořeny, a pokud se pak podíváte na výsledky voleb, tak
potvrdí, co jste jako muška vypozorovali, tj. že velké procento preferenčních hlasů
mají na kandidátce sousedé, kteří pocházejí ze starousedlických rodů, přestože
v poměru k počtu obyvatel je v naší obci rovnováha a tato skupina nepřevažuje.
A jaká je u nás volební účast v komunálních volbách? Vyjádřeno v procentech,
pravidelně se pohybuje kolem 65 %.
Pokud bychom chtěli naší imaginární mušce udělat radost, aby měla stále co
pozorovat a nenudila se, přijďme na podzim podpořit kandidátku souseda, kterého
chceme mít v zastupitelstvu.
Dovolím si přidat citace zákonů, které hovoří snad za vše.
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Člen zastupitelstva obce skládá po svém zvolení slib ve znění: „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.
„Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a
úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat
o zachování a rozvoj svého majetku.“

Přejeme nám všem, abychom měli šťastnou ruku
a krásně se nám tu žilo.

Křížkování ve zkratce:
STRANA – křížkem ve čtverci vedle názvu politické strany označíte stranu,
které dáváte svůj hlas. Pokud máte na kandidátce svého favorita, označením
celé strany jej podpoříte nejvíce a je největší šance, že se stane vaším
zastupitelem.

KANDIDÁTI– křížky ve čtvercích vedle jmen můžete označit tolik kandidátů,
kolik má zastupitelstvo křesel (15). Pokud křížkujete průřezově mezi
stranami, riskujete, že díky přepočtu se váš favorit do zastupitelstva
nedostane, byť bude mít hodně preferenčních hlasů.

Lada Koublová
– zakřížkujete vybranou stranu a kandidáty z jiných stran (vybraná
TIP KNIHOVNY

strana o tyto hlasy přichází). Pokud zvolíte tuto možnost, váš favorit z kandidátky,
kterou jste si vybrali, v přepočtu přichází o hlasy, které dáte kandidátům z jiné
Použité zdroje: Internet a kniha M. Romana, Obec naskrz skrz…. Zdravý selský rozum,
úhledně a přehledně zabalený do knižní publikace, která nahlíží na venkov a život tak, jak
se jím dosud nikdo uceleně nezabýval.
Pro současné či budoucí zastupitele obcí
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