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OBEC CHUCHELNÁ

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou další rok novodobých dějin obce. Uplynulý rok 2021 nebyl jednoduchý. Covid
nevymizel, začátkem listopadu přišla další vlna, dne 25. 11. 2021 byl opět vyhlášen nouzový
stav, i Chuchelná začala počítat další nově nakažené. V karanténě bylo několik tříd v naší základní škole. Vážná situace se snad už obrací k lepšímu. Dále jsme zažili krach energetických
společností a tím skokové zdražení nejen elektřiny, ale i dalších komodit potřebných k běžnému životu. Začala fungovat nově zvolená vláda. Bylo toho opravdu hodně, co se v minulém
roce událo. Snad to bude v tomto roce lepší a budeme mít větší důvod k optimismu.
Rada obce se za poslední tři měsíce sešla 8krát. Jako každý rok, mezi nejdůležitější body tohoto období patřila příprava rozpočtu obce na letošní rok. Rok 2021 nebyl v tomto ohledu
špatný. Ve stavebních a investičních akcích bylo proinvestováno cca 15,6 mil. korun. Na dotacích jsme v minulém roce
obdrželi 4,3 mil. korun. Vybudovalo se nové multifunkční hřiště, zřídila se točna autobusů za náhradním hřištěm, zateplila se budova bývalé fary na ul. Mírová, z 80 % je dokončena nová hospodářská budova u obecního úřadu, v lednu
2021 vysoutěžený malotraktor pro obecní účely jsme fyzicky
obdrželi až 23. 12. 2021. Jediné, co se nepodařilo splnit, bylo
zahájení rekonstrukce zdravotního střediska. Bylo to dáno čekáním na vyjádření k žádosti o dotaci, kterou jsme obdrželi až
20. 12. 2021. Bohužel jsme se dostali mezi náhradníky. I tak
musíme s touto akcí začít v letošním roce. S ohledem na loňské
zdražování stavebních materiálů, posunování termínů realizací
a ostatní problémy při realizací stavebních akcí můžeme být
nadmíru spokojeni. Příjmová stránka rozpočtu se celkem plnila. Do nového roku 2022 přecházíme přibližně se stejným přebytkem jako v uplynulém roce. Chcete-li se něco více dozvědět
o dotačních akcích minulého období nebo realizovaných akcích za posledních sedm let, využijte naše webové stránky
https://www.chuchelna.com/projekty-a-investice/ nebo
https://www.chuchelna.com/obecni-urad-1/prezentace-zo/.
I v loňském roce musela Rada obce Chuchelná navrhnout, jaké
poplatky budeme v roce 2022 platit. Z důvodu již rok nově platného odpadového zákona za svoz komunálního odpadu a likvidaci ostatních komodit s tím souvisejících bylo Radou obce
navrženo zvýšit poplatek o 50 Kč, to je na 600 Kč/na občana/
rok. Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům za skládkování
a likvidaci odpadů musíme počítat s navyšováním i v dalších
letech. U stočného se částka zvyšuje o 1 Kč na 20 Kč bez DPH.
Celkově budeme platit v Chuchelné v roce 2022 za odebraný
1 m3 vody 72,50 Kč vč. 10 % DPH (vodné + stočné). Obecní
zastupitelstvo navržené poplatky pro rok 2022 schválilo.
Také méně populární věci musela RO v minulém roce
řešit a schválit. Na základě stanovení obvyklých cen
nájemních bytů v obci Chuchelná pro rok 2021 jsme
museli přistoupit ke zvýšení nájmů v osmi obecních
bytech. Jedinou věcí, která se vinou soudu ještě nevyřešila, je vyklizení obecního bytu nájemcem již dva roky
nevlastnící platnou nájemní smlouvu. Snad se vše dotáhne do konce v letošním roce.
Pokrok nelze zastavit ani ve státní správě. Zastupitelstvo
obce se rozhodlo přijmout nabídku na pořízení elektronické úřední desky přes Svazek obcí Hlučínska – mikroregion západ, která byla během listopadu loňského
roku umístěna u budovy Obecního úřadu v Chuchelné
a zprovozněna dne 30. 11. 2021. Občané i návštěvníci

obce tak budou mít možnost získat informace o dění v obci 24 hodin. Tímto byla zrušena vedlejší úřední deska s tištěnými
listinami.
Obecní zastupitelstvo se v minulém období sešlo třikrát. Dne 15. 11. 2021 rozhodovalo o výši stočného a poplatku za komunální odpad, schválilo vícepráce a méněpráce stavební akce „Točna“ a „Akční plán zlepšování kvality ovzduší obce
Chuchelná“. Dne 8. 12. 2021 probíralo na pracovním zasedání rozpočet obce na rok 2022, který dne 13. 12. 2021 zastupitelstvo schválilo. Je potěšitelné, že i přes nákladné investice v loňském roce máme dobrý základ pro největší investici
pravděpodobně dvou let, rekonstrukci zdravotního střediska. Potěšitelné je, že se rýsuje dohoda s budoucí novou dětskou
lékařkou, která má zájem v budoucnu v Chuchelné působit. Podmínkou je však zajištění potřebných prostor.
Dne 29. 11. 2021 proběhlo otevírání obálek na zhotovení projektové dokumentace akce „Nakládání s odpadními vodami
komunálního charakteru v obci Chuchelná – místní část Resta“. Nejnižší cenovou nabídku podala firma Galerie zahrada
s.r.o. z Branky u Opavy ve výši 361.000 Kč. Při odečtení dotace z Moravskoslezského kraje ve výši 250.000 Kč budeme
doplácet 111.000 Kč. Projektová dokumentace by měla být připravena k 30. 6. 2023 s budoucí žádostí o dotaci na realizaci
této akce v horizontu dalších let.
Historie se už stala součástí našeho zpravodaje. V tomto vydání se můžete dočíst o posledním 7. knížeti Lichnovském,
Wilhelmovi, který v Chuchelné prožil první polovinu svého života a byl posledním knížetem na Hradci a v Chuchelné.
Tímto bych chtěl poděkovat Ing. Radomíru Přibylovi, vedoucímu správy památkového objektu zámku Hradec nad Moravicí za zajištění doplňujících podkladů o 7. knížeti přes jeho vnuka, hraběte Eduarda Lichnovského, žijícího v Brazílii.
Také se určitě rádi něco dozvíte o začátku české státnosti, o výročí úmrtí svaté Ludmily, od kterého uplynulo v loňském
roce 1100 let.
Etnologický ústav Akademie věd z Brna zpracovává výzkum zaměřený na uliční názvy malých sídel. I naše obec se chce
do tohoto projektu zapojit a v dalších číslech zpravodaje Vás informovat o nově zjištěných zajímavostech o naší obci.
V minulém zpravodaji jsem informoval o odcizení pokladničky z Mauzolea. Bohužel ve druhé polovině loňského roku
to odnesla také pokladnička z místního kostela, která byla vypáčena a vybrána. Tímto bych apeloval na všechny občany,
aby při jakékoliv podezřelé činnosti neznámých osob v obci okamžitě informovali Policii ČR v Kravařích nebo volali
na obecní úřad starostovi. Telefonní čísla lze získat na internetových stránkách, nebo jsou k dispozici v místním kalendáři.
Jsme v polovině zimní sezóny. Chtěl bych apelovat na vlastníky motorových vozidel, parkujících na místních komunikacích, kteří svými odstavenými auty brání zimní údržbě
při odklizení sněhu. Toto může být řešeno s Policií ČR a odtahovou službou na Vaše náklady.
Začínáme již čtvrtý rok vydávání Chuchelenského zpravodaje.
Začínali jsme s dvaceti stránkami, neustále stránky navyšujeme a vybíráme co nejzajímavější články. Rádi bychom pozvali
občany jako spolutvůrce obecního časopisu. Chtěli bychom
poznat Vaše další podněty, návrhy, které se vztahují k historii či současnosti obce. Nebráníme se otištění Vámi dodaných
článků, starých fotografií, kterými bychom mohli obohatit toto
periodikum. Spolu s kronikářkou obce paní Reginou Olejákovou jsme se např. rozhodli oživit Zpravodaj o další stránku pro děti. Vybíráme zajímavé stránky z měsíčního časopisu
pro kluky u oltáře „Tarsicius“. Kontakt na jednotlivé osoby redakční rady naleznete na poslední stránce časopisu nebo
na web. stránkách obce.
Již 60 % našich spoluobčanů využívá
mobilní aplikaci „V OBRAZE“. Chcete-li se dozvědět více i Vy o naší obci,
neváhejte si tuto aplikaci stáhnout
do svých mobilů.
Jsme opět o rok starší a vstupujeme
do roku 2022, posledního roku volebního období. Na podzim tohoto roku
budeme rozhodovat v komunálních
volbách o směřování obce na další čtyřleté období. Kéž bude Vaše rozhodování
o nových zastupitelích ve prospěch celé
obce, abychom mohli být hrdi na vše, co
uděláme.
Ing. Rudolf Sněhota – starosta obce
starosta@chuchelna.com
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ROZPOČET NA ROK 2022
DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Kč
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1335
1340
1341
1343
1361
1381
1511
4112
4116
4216

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činnosti
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitostí
Neinvestiční dotace ze SR na státní správu
Ostatní neinvestiční transfery
Ostatní investiční transfery

3 500 000,00 Kč
150 000,00 Kč
500 000,00 Kč
4 000 000,00 Kč
500 000,00 Kč
8 500 000,00 Kč
15 000,00 Kč
780 000,00 Kč
35 000,00 Kč
1 000,00 Kč
28 000,00 Kč
125 000,00 Kč
750 000,00 Kč
447 400,00 Kč
30 000,00 Kč
5 780 066,00 Kč

OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1019
2321
3314
3341
3392
3399
3612
3613
3632
3639
3722
3725
6171
6310
6330

Příjmy z pronájmu pozemků
Odvádění a čištění odpadních vod
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury a církví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálního odpadu
Využívání a zneškodňování nebezp. odpadů
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Převody vlastním fondům
PŘÍJMY CELKEM

10 000,00 Kč
1 300 000,00 Kč
1 000,00 Kč
3 000,00 Kč
15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
400 000,00 Kč
350 000,00 Kč
15 000,00 Kč
4 000,00 Kč
100 000,00 Kč
150 000,00 Kč
20 000,00 Kč
2 000,00 Kč
120 000,00 Kč
27 651 466,00 Kč

VÝDAJE
2212
2219
2292

Silnice
Záležitosti pozemních komunikací
Dopravní obslužnost

700 000,00 Kč
215 500,00 Kč
100 000,00 Kč
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2321
3113
3314
3319
3322
3341
3392
3399
3419
3421
3429
3511
3612
3613
3631
3632
3639
3722
3729
3745
4222
5512
6112
6171
6310
6320
6330
6399
6402
6409

Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Místní rozhlas
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury a církví
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost
Činnost ordinací praktických lékařů
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálního odpadu
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Veřejně prospěšné práce
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění
Převody vlastním fondům
Finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnost

1 300 000,00 Kč
2 563 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
20 000,00 Kč
30 000,00 Kč
300 000,00 Kč
220 000,00 Kč
310 000,00 Kč
1 305 000,00 Kč
175 000,00 Kč
20 000 000,00 Kč
500 000,00 Kč
1 300 000,00 Kč
500 000,00 Kč
515 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
3 500 000,00 Kč
200 000,00 Kč
315 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
3 400 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
120 000,00 Kč
800 000,00 Kč
4 296,00 Kč
6 090 000,00 Kč

VÝDAJE CELKEM

48 539 796,00 Kč

pol.

FINANCOVÁNÍ - v tis. Kč

8115
8123
8124

financování
úvěr čerpání
splátky úvěru

12 641 330,00 Kč
10 000 000,00 Kč
–1 750 000,00 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je pokryt financováním.
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SVOZOVÝ KALENDÁŘ OBCE CHUCHELNÁ NA ROK 2022
Svoz PDO – sudý týden
leden
03.01.
únor
14.02.
březen
14.03.
duben
11.04.
květen
09.05.
červen
06.06.
červenec
04.07.
srpen
01.08.
září
12.09.
říjen
10.10.
listopad
07.11.
prosinec
05.12.
Svoz papír – modrý pytel
leden
13.01.
únor
10.02.
březen
10.03.
duben
07.04.
květen
12.05.
červen
16.06.
červenec
14.07.
srpen
11.08.
září
15.09.
říjen
13.10.
listopad
10.11.
prosinec
08.12.

17.01.
28.02.
28.03.
25.04.
23.05.
20.06.
18.07.
15.08.
26.09.
24.10.
21.11.
19.12.

Svoz BIO – lichý týden
leden
únor
březen
21.03.
duben
04.04.
květen
02.05.
červen
13.06.
červenec
11.07.
srpen
08.08.
září
05.09.
říjen
03.10.
listopad
14.11.
prosinec

31.01.

29.08.

Svoz plasty – žlutý pytel
leden
06.01.
únor
24.02.
březen
31.03.
duben
květen
05.05.
červen
02.06.
červenec
28.07.
srpen
září
01.09.
říjen
27.10.
listopad
prosinec
01.12.

15.04.
16.05.
27.06.
25.07.
22.08.
19.09.
17.10.

30.05.

31.10.

31.01.

Velkoobjemový
odpad

30.06.

sobota 30/4/2022

29.09.
sobota 8/10/2022

Informace ke svozů odpadů – Svoz odpadů probíhá od 5:00 do 22:00 hod.
Plasty: žlutý pytel
V obci je zaveden společný sběr plastů, nápojových
kartónů Tetrapak a drobný kov – žlutý pytel
(krabice od mléka, džusů, vína, plechovky, apod.)

Papír: modrý pytel
Noviny a kartóny vystavujte pevně svázané do balíků.
Modrý pytel slouží pro drobný papírový odpad.

Bio odpad: hnědá popelnice
Sbírá se: tráva, listy a nať ze zeleniny, jadřince, pecky z ovoce, kávový odpad, čajový odpad, piliny, plevel, seno, sláma,
listí, dřevní hmota, větve do délky 25 cm a průřezu 2 cm.
Nesbírá se: hlína, papír, vaječné skořápky, kosti, uhynulá zvířata, podestýlky domácích zvířat, atd.
Nebudou sbírány pytle s bioodpadem, které budou stát u popelnic!

Případná změna svozového dne Vám bude v předstihu oznámena!

OZNÁMENÍ
Výběr poplatků za psa, svoz PDO a zahrádky proběhne v pondělí 14. ÚNORA 2022
od 8 do12 hod. a od 13 do 17 hod.
OÚ Chuchelná, K. M. Lichnovského 10, 1. patro.
Místní poplatek za psa 2022: 200 Kč – za prvního psa
300 Kč – druhý a každý další pes téhož majitele.
Místní poplatek za svoz PDO 2022 činí 600 Kč/osoba a rok.
Poplatky je možno hradit v hotovosti i platební kartou.
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VÝSTAVBA TOČNY AUTOBUSŮ ZA NÁHRADNÍM HŘIŠTĚM
A U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ
Ač je naše obec umístěna na polských hranicích, má slušné autobusové spojení směrem na Ostravu i na Opavu. V Chuchelné
jsou v současnosti čtyři autobusové zastávky, a to u firmy PF PLASTY CZ, u vlakového nádraží, u fotbalového hřiště a přímo
v obci u kostela.
Veřejnou linkovou dopravu a dopravní obslužnost celého Moravskoslezského kraje zajišťuje odbor dopravy MSK přes koordinátora dopravy, firmu
Koordinátor ODIS, s.r.o. Všechny obce se podílejí každoročně na částečné
kompenzaci a úhradách ztrát za autobusovou dopravu přes MSK vybranému
dopravci.
Do roku 2019 zajišťovala autobusovou dopravu společnost pro oblast Opavsko TQM Opava, to jezdily autobusy přes Chuchelnou jedním směrem, a to
od vlakového nádraží k zastávce u kostela. Bohužel při změně dopravce v roce
2019, kdy ve výběrovém řízení zvítězila společnost ČSAD Vsetín a ČSAD
Havířov, nastal totální chaos. I když se o řešení tohoto problému mluví již
více jak deset let, na základě tohoto současného neúnosného stavu podali dne
20. 10. 2020 občané ulic Petra Bezruče a Komenského žádost o vyřešení špatné situace průjezdů linkových autobusů dopravních společností přes obec.
Stavby obratišť autobusů linkové dopravy a parkoviště pro osobní auta u nádraží a za náhradním hřištěm proto vyplývají z potřeby nového uspořádání
dopravy v obci. Dosavadní stání autobusů na místní komunikaci u kostela je
nevyhovující. S rekonstrukcí křižovatky u obecního úřadu na krajské silnici
II/466 a na MK Komenského v roce 2019 byla také omezena do té doby běžná
možnost parkování vozidel.
Točna za náhradním hřištěm
Tato novostavba o rozměrech 60x50 m, dokončená koncem loňského roku, je
umístěna na bývalé obecní skládce. Jedná se o jednoduchou dopravní stavbu
pro krátkodobé odstavování autobusů linkové dopravy osob a pro parkování
osobních aut, zejména pro návštěvníky rehabilitačního ústavu. Stavba byla
realizována v intravilánu obce Chuchelná se sjezdem z krajské silnice II/466 na pozemcích p. č. 804, 805/2 a 976/1. Zpevněné plochy budou využívány pro odstavování a točnu autobusů linkové dopravy mimo zástavbu obce a pro krátkodobé stání
osobních aut. Místo nebude zastávkou nebo nástupištěm pro cestující. Je zkonstruována z obousměrné příjezdové komunikace šířky 7,0–8,0 metrů, ze 2 stání pro autobusy délky po 19,0 metrech a s manipulačním chodníkem šířky 1,50 metrů podél
autobusových stání. Dále obsahuje 12 stání pro auta, z čehož jsou 2 místa pro vozíčkáře. Kolem parkoviště je navržen chodník
nasměrovaný k místu pro přecházení přes silnici II/466, který je bezbariérově upraven i na protilehlé straně na stávajícím
chodníku. Žádné cyklistické stezky se stavbou nesouvisejí. Z této točny budou vyjíždět autobusy jen po krajské silnici II/466
směrem na Opavu. Tímto se úplně zruší zastávka u kostela. Ke zprovoznění již dokončené stavby dojde na přelomu března
a dubna roku 2022.
S konkrétními kroky pro tuto točnu autobusů se začalo v roce 2015 vypracováním studie dopravním projektantem Ing. Milanem Palákem z Ostravy. V roce 2017 se začalo s projektovou dokumentací pro územní řízení. Následoval další rok vypracovávání různých posudků a vyjadřování dotčených orgánů s vydáním územního rozhodnutí dne 25. 11. 2020. Jelikož v letech
2019–2020 byly prioritní jiné stavební akce, točna se dočkala své realizace v letošním roce. Ve výběrovém řízení zvítězila firma
Jankostav z Ostravy s vysoutěženou částkou 4 967.019,57 Kč. Staveniště bylo předáno dne 16. 8. 2021. Na vzniklé pláni byly
provedeny statické zátěžové zkoušky, které neodpovídaly předepsaným hodnotám dle projektové dokumentace. K dosažení
požadovaných hodnot byla navržena sanace podloží v dalších dvou tloušťkách 2x15 cm. Tímto se tato stavební akce navýšila
vícepracemi a méněpracemi o dalších 845.350,58 Kč. Na základě předloženého změnového listu Zastupitelstvo obce Chuchelná
schválilo dne 15. 11. 2021 navýšení finančních prostředků. Stavba byla nakonec dokončena v termínu k 30. 11. 2021. Malé nedodělky, oplocení a terénní úpravy se přesunují na letošní rok. Začátkem ledna 2022 byly na Městský úřad v Kravařích, odbor
dopravy, podány všechny podklady, potřebné pro zahájení kolaudačního rozhodnutí. V prvním kvartále 2022 dojde k jednání
s Moravskoslezským krajem a koordinátorem linkové autobusové dopravy o zrušení autobusové zastávky, nastavení nových
jízdních řádů a předání točny do trvalého užívání.
Při pominutí všech problémů, přepracování projektové dokumentace, víceprací, nepříznivého počasí, které před vydáním
stavebního povolení vydaného dne 21. 9. 2021 nastaly, můžeme konstatovat,
že slib občanům jsme splnili na 50 %. I když se nám nepodařilo zprovoznit
točnu roce 2021, věříme, že první točna v Chuchelné zlepší dopravní situaci ke spokojenosti nejen spoluobčanů, ale i pacientů a návštěvníků obce již
v první polovině letošního roku.
Točna u vlakového nádraží
Pozemek pro budoucí točnu u vlakového nádraží ještě není obecní a o jeho
koupi se již více jak deset let jedná se Správou železnic. Jsme již v konečné
fázi, kdy částku 839.000 Kč musí ještě schválit Ministerstvo dopravy ČR
a musí dojít k převodu části státních pozemků na obec. Věříme, že k tomu
dojde v letošním roce.
Ing. Rudolf Sněhota – starosta
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SETKÁNÍ STAROSTŮ SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU HLUČÍNSKA-ZÁPAD
V CHUCHELNÉ

K podzimu již tradičně patří konání zasedání Sněmu starostů Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ. V pořadí sedmé
zasedání se konalo ve čtvrtek 21. října 2021, tentokrát v prostorech budovy nového obecního úřadu v Chuchelné.
Na programu bylo hned několik důležitých bodů, kterým se starostky a starostové 14 členských obcí mikroregionu Hlučínska-západ věnovali. Jedním z nich určitě bylo závěrečné zhodnocení projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“, známého více jako „Centra společných služeb (CSS)“ Svazu měst a obcí České republiky, do něhož
jsme se zapojili v polovině roku 2016 a který po více jak 5 letech dospěl ke svému závěru. Právě díky Centru společných služeb se povedlo výrazně nastartovat
činnost mikroregionu – ať už v oblasti odborného poradenství obcím, krizového
řízení, vzdělávacích aktivit, ale i pomoci občanům. Projekt je sice u konce, fungování mikroregionu však bude pokračovat dále stejným způsobem, jak jsme
zvyklí, protože se ukázal jeho jasný přínos nejen pro obce.
Hlavním tématem zasedání bylo společné komunitní plánování sociálních
služeb a návazných aktivit v mikroregionu Hlučínska-západ. Jde o oblast, jejíž
důležitost si velmi dobře uvědomujeme. I proto byl v roce 2020 aktualizován
„Katalog sociálních služeb“ (portál sociálních služeb je dostupný na adrese: http://www.hlucinsko-zapad.cz/portal-socialnich-sluzeb-1/). A na rok 2022 v souvislosti se začátkem fungování nových sociálních služeb připravujeme jeho další rozsáhlou aktualizaci. V červnu a červenci 2021 však proběhla velmi důležitá část komunitního plánu, a sice mapování situace
v obcích. Zajímali jsme se o to, jaké sociální, ale i zdravotní služby jsou v obcích dostupné, co jejich představitelé plánují a co
by uvítali. Snažili jsme se zjistit, jak život v obcích funguje, jaké v nich mají problémy, ale především, jak se dívají na možnost
společného plánování a do budoucna i širší spolupráce v oblasti sociálních služeb. Již v průběhu návštěv v obcích jsme se setkali s velmi kladnými ohlasy a nyní na zasedání jsme prezentovali všem starostkám a starostům naše konkrétní zjištění. Patří
mezi ně především přehled plánů jednotlivých obcí, ať už jsou to komunitní centra, denní stacionáře či byty (startovací i byty
pro seniory). Velká poptávka je po terénních sociálních službách, tedy takových, kdy pracovníci dojíždí za klienty domů.
Rovněž chybí jakýsi „lokální zastřešující subjekt sociálních služeb v mikroregionu“. Naším dlouhodobým cílem je přivést
registrovaného poskytovatele sociálních služeb na naše území, ovšem takového, který by zde zároveň sídlil. Tím by se zlepšila
dostupnost sociálních služeb pro všechny obyvatele, kteří je potřebují. Víme, je to nelehký úkol.
V mikroregionu dlouhodobě spolupracujeme s Ing. Pavlou Kasášovou, která působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí
v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, je koordinátorkou pro Moravskoslezský kraj. Paní
Ing. Kasášová na zasedání vystoupila – její příspěvek se věnoval problematice péče o seniory a další závislé osoby v domácím
prostředí a tomu, jak může nejen obec pečujícím pomoci. Zájem být v domácím prostředí, i když přijdou zdravotní komplikace, je obzvláště v našem mikroregionu velmi silný.
Z toho, co chystáme v komunitním plánování v dohledné době, a co věříme, že se nám v průběhu roku 2022 podaří uskutečnit, je vlivem pandemie odložený den sociálních služeb či setkání klubů seniorů z Hlučínska – „SeniorFest“. Připravujeme
i zájmové besedy, sportovní aktivity a vzdělávací akce, a to nejen napříč generacemi, ale také napříč celým mikroregionem.
O jejich konání vás budeme včas informovat a věříme, že vás zaujmeme tak, že se zúčastníte v hojném počtu.
Připravujeme mapování bezbariérovosti obcí, které budeme provádět ve spolupráci se spolkem Ekvilibro z. s. (v Kravařích
již tato aktivita započala). Cílem je navrhnout co nejjednodušší řešení k zajištění dostupnosti různých míst v obci. Uveďme
praktický přiklad – kaple na zámku v Kravařích se stala díky tomuto mapování přístupnou pro osoby na invalidním vozíku.
Stačila k tomu pouze vhodně zvolená mobilní plošina.
Zástupcům mikroregionu jsme letos představili Centrum duševního zdraví v Opavě, které se věnuje osobám s psychickými
problémy. Již od roku 2020 je v Kravařích zastoupení Eurotopia CZ, o. p. s. Pro všechny zájemce nejen z Kravař, ale celého
mikroregionu je tak dostupná služba bezplatného poradenského střediska pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální
situaci (nejen dluhová poradna). Každé pondělí je v budově Městského úřadu v Kravařích v provozu kontaktní místo
DomA-domácí asistence Kobeřice (je určeno občanům mikroregionu, kteří hledají terénní sociální službu nebo se chtějí
o této možnosti informovat).
Na Městském úřadě v Kravařích začala fungovat v rámci
odstraňování nejrůznějších bariér „Tichá linka“. Jedná se
o službu pro klienty se sluchovým postižením. Ve spolupráci
s organizaci Tichý svět, o. p. s. bude možné využívat online
tlumočení do znakového jazyka nebo textový přepis mluvené
řeči.
Zaujali jsme vás? Pak určitě sledujte naše webové stránky www.hlucinsko-zapad.cz, kde se s předstihem dozvíte
o všem, co připravujeme.
Mgr. David Adamec
tajemník Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ
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NOVÉ ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY NA HLUČÍNSKU

V mikroregionu Hlučínska-západ
máme za sebou letošní největší
investiční akci tohoto roku – projekt „Společného nákupu elektronických úředních desek pro obce
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ.“ Vítězný dodavatel
– ostravská společnost DigiDay
Czech, s. r. o. provedla ve středu
10. listopadu 2021 montáž a spuštění elektronických nových úředních desek.
O nákupu elektronických úředních desek jsme v mikroregionu
uvažovali již v roce 2019, tenkrát
za přispění dotace. Nakonec jsme
se však rozhodli kvůli ne zcela
vhodným podmínkám dotační
výzvy pro naše potřeby žádost nepodat. Téma jsme oživili na jaře letošního roku. V květnu 2021 Sněm
starostů mikroregionu Hlučínska-západ rozhodl o vyhlášení společného výběrového řízení. Do něj se
zapojilo pět obcí. Výběrové řízení,
v jehož rámci jsme oslovili sedm
potenciálních dodavatelů, a nakonec obdrželi pět nabídek, bylo
vyhodnoceno v polovině června 2021. Hodnotící komise jako
nejlepší nabídku vybrala tu od již
zmíněné společnosti DigiDay
Czech, s. r. o. Poslední červnový
den tak došlo k podpisu smlouvy.
Ptáte se, proč elektronické úřední
desky a k čemu jsou dobré? Elektronická úřední deska znamená

praktické zrušení stávajících papírových vývěsek. Je jedním z prvků
modernizace a elektronizace veřejné správy, tzv. e-Governmentu.
Jsme velmi moderní a jdeme s dobou. Elektronická úřední deska
však není jen o splnění zákonné
povinnosti obcí zveřejňování dokumentů, jako jsou záměry, rozpočty, usnesení apod. Své další
využití má pro občany i turisty.
Jaké? Naleznete zde například aktuality z obce, kalendář kulturních
akcí, obecní zpravodaje, fotografie
a další. Vše si můžete prohlédnout,
přečíst na krásných 43“ displejích.
Vámi požadovaný obsah může být
také předčítán nahlas skrze vestavěné reproduktory, systém obsahuje i další prvky přístupnosti pro
osoby s handicapem.
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ tvoří 14 členských obcí.
Tímto projektem jsme pořídili
elektronické úřední desky do pěti
z nich – Hněvošice, Chlebičov,
Chuchelná, Štěpánkovice, Velké
Hoštice. Ve stejnou dobu pořídilo
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elektronickou úřední desku i město Kravaře, v Bolaticích pak spouštěli elektronickou úřední desku
v únoru 2021. Celkově tedy máme
elektronické úřední desky v sedmi
obcích, což je přesně polovina mikroregionu. Společným nákupem
prostřednictvím Hlučínska-západ
jsme nejen ulehčili obcím od související administrativní zátěže,
především jsme ušetřili přes 20 %
oproti odhadovaným pořizovacím
nákladům – celkové náklady nakonec činí cca 834 tisíc Kč s DPH.
Pořízení elektronických úředních
desek bylo zcela hrazeno z vlastních zdrojů zapojených obcí.
Jsme velice rádi, že naše obce chtějí být moderní a jdou, jak se říká,
s dobou a věříme, že i Vy – občané,
návštěvníci, turisté, budete elektronické úřední desky hojně využívat. A nezapomeňte, že zde naleznete vždy aktuální informace,
a to 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Mgr. David Adamec
tajemník Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska-západ

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V MSK
V dnešní době je nutné apelovat na občany, aby se zapojili do programů zlepšování kvality ovzduší. Nejinak je tomu v Moravskoslezském kraji. I když jsme relativně daleko od největší znečištěné
aglomerace Ostravsko, tento problém se týká i naší obce. Vážení

občané, prostudujte tyto materiály a zamyslete se, co všechno můžeme pro zlepšené ovzduší v Chuchelné udělat.
Ing. Rudolf Sněhota – starosta
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Albert Keske

Aneta Borovičková

Barbora Štefková

Elen Herberová

Filip Persich

Jakub Lhota

Jonáš Halfar

Marie Dudová
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Mikuláš Jirsák

Sebastián Lukášek

Tomáš Groh

Tomáš Prchala

Tomáš Suchánek

Vilma a Zora Gargošové

13

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI CHUCHELNÁ V ROCE 2021
Co je to kultura v obci? Už bychom se
všichni mohli ptát, co to vlastně je? Takový už druhý rok si nikdo z nás určitě
neplánoval ani nepředstavoval… Jak
rádi bychom teď hodnotili naši činnost
v uplynulém roce! Jak rádi bychom
vzpomínali na akce, které by jistě byly
dobré a snad i navštěvované….
Naše plány musely jít opět bokem, některé již přichystané akce jsme museli
na poslední chvíli odvolat. Netěší nás
to, o kolik raději bychom vše připravili jako jiné roky… Ale stále nás Covid
straší, stále nám naše plány hatí a nutí
nás zůstávat doma, stranou všeho dění,
v odloučení od společnosti, od kamarádů a přátel. Plakáty, kterými jsme
plánované akce slibovali v minulém
vydání časopisu, jsme vyvěsili a za týden zase rušili…prostě slovy Frana
Směji „Zgably nam ty plany, zgably“
Za ty skoro dva roky, co kulturní akce
nemohou být pořádány, jsme už určitě
všichni zapomněli, jak se tancuje, jak se
baví a veselí na společenských akcích.
Doufáme a těšíme se, že tato omezení
již v novém roce nebudou a že se život

alespoň částečně vrátí do starých kolejí.
Doufáme, že první novoroční akci
– tedy koncert Silesian Brass orchestru – se nám podaří uskutečnit, třeba
s nutností dodržení epidemiologických
opatření. Další naplánovanou akcí je
již tradiční Obecní ples v pátek 21. 1.
22. Těžko nyní slíbit, že se bude moci
konat, nevíme, jak se situace bude dále

vyvíjet. Nyní již víme, že ples nebude.
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vám všem popřáli do nového
roku 2022 hlavně hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti, vzájemné úcty a lásky,
a hlavně se již těšíme na setkání s Vámi
na společných akcích.
Za kulturní komisi obce
MUDr. Ilona Nedvědová

Blahopřejeme
jubilantům obce Chuchelná,
kteří oslavili svá životní jubilea:
ŘÍJEN

PROSINEC

Rudolf Fojtík
Ondruchová Marie
Renáta Sniehottová
Anna Postulková
Marie Žáková
Jindřich Stejskal

70 let
70 let
75 let
80 let
88 let
90 let

LISTOPAD
Ilona Lasáková
Růžena Medková
Karel Zajíček
Hildegarda Komárková
Anežka Rozkošná

Josef Meinhard
Josefa Kalusová
Kristina Nevřelová
Pavel Jurek
Eliška Bedrunková
Terezie Bielaková
Markéta Ševčíková
Arnoštka Náhlíková

70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
82 let
82 let
82 let

70 let
81 let
81 let
83 let
90 let

I. ROČNÍK TURNAJE V KULEČNÍKU V CHUCHELNÉ
I přes únavu společnosti z covidových
opatření, kdy jsou rušeny kulturní
a sportovní akce, rozhodli se nadšenci
kulečníkové hry uspořádat turnaj v kulečníku pro úzký okruh osob. Původní
vize však přerostla v založení tradice
každoročního turnaje o putovní pohár,
kterého se mohou účastnit i přespolní
hráči. Pro tento účel byl do Hostince
U Nevřelů umístěn druhý kulečníkový
stůl, který zde již nalezl své stabilní místo
a bude k dispozici místním nadšencům
i hostům.
Dne 27.11.2021 se odehrál v Hostinci
u Nevřelů I. ročník turnaje v kulečníku

o putovní pohár. Pro nejlepšího místního hráče byl připraven pohár pro přeborníka Chuchelné. Napínavý několikahodinový boj odehrálo 10 hráčů, z čehož
7 bylo místních.
Vyrovnané finále ovládl zkušený hráč
z Opavy Zdeněk Breksa. Velkým překvapením bylo druhé místo pro Romana
Moravce, který osm let kulečník nehrál.
Zaslouženě tedy získal pohár pro přeborníka Chuchelné. Třetí místo zaslouženě
získal domácí Valter Rolný.
Závěrem náleží velké díky Aleši Mrovcovi za zapůjčení kulečníku a Milanu Černekovi za poskytnutí cen vlastní výroby.
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Účastníci byli z turnaje natolik nadšeni,
že je pro nejbližší období plánován turnaj v kulečníku dvojic, do kterého je již
nyní přihlášeno 7 párů.
Ing.Marcela Mráčková

PLESOVÁ SEZONA

Začal nám opět nový rok. Dny se začínají prodlužovat, sluníčko zatím odpočívá. Říká se, že je to období od nevidím
do nevidím. Ráno ještě bývá dlouho tma,
hlavně je-li pod mrakem. Odpoledne je
velmi krátké, a večery naopak dlouhé.
Práce na zahradě a na polích je skončena, rýče, hrábě a lopaty umyté a schované v kůlně.
Skončil rok nejen kalendářní, ale také
církevní. Posledním dnem církevního
roku, takovým „silvestrem“, byla neděle
Krista Krále. Následující neděle již byla
první adventní. Rodiny zapalovaly adventní věnce se čtyřmi svícemi, které si
křesťané nechávají při mši svaté vždy požehnat. U těchto věnců by se měla rodina
scházet k modlitbě růžence, nebo alespoň jednoho desátku. Advent byl dobou
očekávání narození Ježíše Krista a vyznačoval se ztišením. Nekonaly se zábavy, svatby, večírky a z rozhlasu nebylo
slyšet koledy. Na ranních bohoslužbách,
kterým se říká roráty, bylo mnoho dětí,
i když se jim z teplé postele určitě vstávat
nechtělo. Nikdo však nediskutoval, bylo
to takovou samozřejmostí, jako že slunce vychází a zapadá. Toto období trvalo

čtyři neděle a každý následující týden
se zapalovala další svíce na věnci. Stává
se, že je advent krátký a poslední nedělí
adventní může být zároveň i Štědrý den.

Jím také končila doba postní a nastupuje období masopustu. Již druhý svátek
vánoční se konaly Štěpánské zábavy,
kde si mladí lidé mohli zase zatancovat
a zazpívat. Dny se překulily do Silvestra
a Nového roku a plynule přešly do plesové sezony. Nejen omladina, ale také
všichni, kteří se rádi bavili a tancovali, si
ples nenechali ujít. Vstupenky na ples se
neprodávaly v předprodeji, stoly nebyly
číslované, proto byli muži vysláni dříve
do sálu, aby zajistili pro své drahé polovičky co nejlepší místa. Občas se stalo, že
to bylo velké riziko, protože dobu čekání
si muži krátili povídáním u něčeho ostřejšího. Než přišly dámy v robách, jejich
muži to již nedokázali dostatečně ocenit.
Ale přes tyto těžkosti a rizika, byl sál plný.
Všechny spolky v obci se snažily co nejvíce zaujmout. Myslivci především tombolou, ostatní dle svých možností a nápadů.
Tombola byla velmi skromná, papírové
čepice, dort nějaký zákusek, lahvinka, salám, výrobky ze zabíjačky. Dnešní doba
je jiná, zábav, diskoték a různých party
je v průběhu roku tolik, že ples
už možná
láká jen dříve narozené. Z devíti
plesů v roce
2013 zůstaly jen čtyři, což je velice smutné.
Prvními tanečníky na parketě byli vždy
senioři. Ti každoročně plesovou sezonu
zahajovali. Ještě v roce 2020 stihli ples
„peříčkový“ uskutečnit. Byl také ples myslivecký, obecní, sdružení rodičů a přátel
školy. Pak opět přišel nepřítel malý, leč
zákeřný – koronavirus. Všichni jsme se
těšili, že vše přejde
a za rok se na plesech zase sejdeme.
Bohužel se situace
s koronavirem opakuje a plesy se pravděpodobně ani letos
konat nebudou. Tak
abychom neztráceli
naději, neupadali do depresí, potěšme se
veselou vzpomínkou na první papučový
ples seniorů v roce 2005.
Regina Olejáková – kronikářka obce
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Papučový bál
Jak je svatý advent
Hospodina chval,
ale hned jak mině,
každý navščiv bál.
Tak to stojí v knižkach
tak to pravju stryk,
na bál chodič výskač,
starý přecej zvyk.
To pravěli už basničkař
náš stryk Francek Směja
tuž jsme ho poslechli radi,
všeci na bál - heja.
Něbyl to bál ledajaký,
ale papučový,
bo důchodci chcu měč cošik,
co ostatní něvi.
Papuče vám byly různé,
fajně ozdobené,
ale též i také trochu věcej oškrpené.
Bavili se všeci dobře,
pili, jedli, tancovali,
mezi tým se zase radi
trochu pozpívali.
Bolačické robky,
radošč nám zrobily,
bo nam po našemu,
scénku připravily.
Po zadu jsme nězostali
křest jsme připravili
našu milu kolegyňu,
prajzulum zrobili.
Při kytaře my zpívali,
to naše „O du alajne“
a jak to ešče dalej,
no přece „kobzole su fajne“.
Dobře, že nás něviděli
či naši doktoři,
bo by nás z té ordinace,
hnali už od dveří.
Do půl noci se tančilo,
muzikanči hráli,
potym my se pomalučky,
dodom ubírali.
Po celé dědině,
leči vám včil zpráva,
že důchodci na bálu,
drepčili do rána.

KLUB SENIORŮ V ROCE 2021
Žádná setkávání, žádné akce. Nosíme respirátory, roušky, ruce si nepodáváme, vše omezeno. Tak by se dal charakterizovat rok 2021
v Klubu seniorů v Chuchelné.
První schůzka výboru klubu proběhla koncem června, protože jsme chtěli naplánovat akce na druhou polovinu roku. První akcí letošního
roku byla „pečená kolena“ dne 20. 7. na hřišti TJ Spartak. Jako obvykle nám je připravil kuchař Mirek Krakovka a jako vždy nám samozřejmě všem chutnalo, k tomu chleba, hořčice, okurek a zelenina z vlastní zahrádky. Zapili jsme to pivem, kofolou a nechyběla ani štamprlička na správné trávení. Všichni odcházeli domů spokojeni a těšili se na další akce.
Dne 3. 8. 2021 jsme uskutečnili první zájezd v letošním roce na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Odjížděli jsme v 7.30 hodin a po příjezdu na místo nám průvodce
vysvětlil funkci a systém přečerpávací elektrárny s promítáním filmu. Absolvovali jsme
prohlídku strojovny s generátory umístěné uvnitř kaverny, což nejvíce zaujalo mužskou
část. Potom nás jejich ekologický autobus vyvezl na horní nádrž. Bylo nádherné počasí,
takže jsme viděli až na Orlické hory a Jeseníky, včetně Pradědu a Petrových kamenů.
Následoval oběd v penzionu v Loučné nad Desnou. Po dobrém obědě jsme si prohlédli
starý dřevěný kostelík v Maršíkově. Cestou domů jsme se ještě zastavili na kávu a malé
občerstvení ve Velkých Heralticích. Všichni byli spokojeni a výlet se velmi líbil.
Pro velký úspěch jsme připravili další zájezd, a to na Pustevny a do Rožnova pod
Radhoštěm. Ráno jsme odjížděli směr Rožnov a v 10 hodin zaparkovali na parkovišti
na Pustevnách. Po prohlídce nově opraveného hotelu Libušín, Maměnka a okolí se část
výletníků odebrala podívat na sochy z pískovce, někteří vyrazili k soše Radegasta a ti
sportovně zdatní až ke kostelíku sv. Cyrila a Metoděje. Po procházce se většina z nás sešla v restauraci „Libušín“ na kávu a dobrý dezert.
Ve 13 hodin jsme odjížděli na domluvený oběd v Rožnově v hotelu Eroplán. Po skupinkách jsme se rozešli a navštívili „Valašské muzeum
v přírodě“, kde jsme navštívili kostelík a hřbitov, kde jsou pohřbeni Dana a Emil Zátopkovi, Jiří Raška a další osobnosti z tohoto kraje.
Chvíli jsme si odpočinuli na lavičkách a odcházeli k autobusu. Počasí nám přálo a těšíme se i na další akce v letošním roce.
Koncem října se sešlo 11 žen ve školní cvičné kuchyni a napekly perníčky na mikulášský jarmark. Po upečení si perníky rozdělily p. Martina Pavlíčková a Anička Meinhardová, které vše jako vždy krásně nazdobily. Jelikož se opět neuskutečnil Mikulášský jarmark, museli jsme
perníčky rozprodat mezi lidmi, aby se nám alespoň vrátily náklady za materiál.
Dne 28. října se uskutečnila v Kulturním domě v Chuchelné výroční členská schůze seniorů s občerstvením. Schůzi zahájil p. Jáchym
Meinhard, poděkoval všem ženám, které se zúčastnily pečení perníků, organizátorům zájezdů a také ostatním členům, kteří chodí každou neděli odpoledne do kaple Lichnovských. Pochutnali jsme si na kávě a listovém pečivu, k večeři jsme si objednali brambory a řízek.
Všem chutnalo, dobře jsme se pobavili a jestli to situace dovolí, těšíme se na další akce, hlavně hned začátkem nového roku na náš
tradiční ples seniorů, který se snad uskuteční.
Anna Neuvaldová

SCHOLA A SBOR V ROCE 2021
Rok 2021 byl stejně jako ten předchozí rokem velmi zmateným a rozhodně nestandardním. Počínaje loňským říjnem jsme se díky vládním nařízením na více než půl roku
ocitli v „Půlnočním království“, ve kterém bylo veřejnosti zakázáno zpívat…
Na mších zprvu nebylo možné zpívat vůbec a konaly se v naprosto nezvyklém tichu. Začátkem loňského adventu naštěstí opatření povolila doprovázet obřady alespoň varhaníkovi a několika zpěvákům. Této příležitosti jsme se samozřejmě nadšeně chopili! Schola
tedy doprovázela mše adventní a posléze i vánoční. A nastal nečekaný obrat!
Psala-li jsem na konci minulého roku 2020, že byl pro scholu rokem „dietním“, mohu
k letošnímu roku 2021 poznamenat, že to pro nás byl naopak rok „hodovní“. Čím to?
Je to prosté – pro lid Boží byl zpěv stále zakázán, doprovod obřadů „malou skupinou“
zpěváků byl však povolen. Schola tedy svým zpěvem až do konce dubna doprovázela
celý průběh každé nedělní mše svaté.
Naším dalším scholovým „chodem“ (budu-li se držet hodovního přirovnání) byly Velikonoce. Křesťanské Velikonoce jsou neodmyslitelně spjaty s tradičními velikonočními zpěvy, žalmy a antifonami. Ty má obvykle ve svém
repertoáru chrámový sbor. Od počátku „koronakrize“ se však sbor bohužel neschází (především z důvodu rizikového vyššího věkového
průměru svých členů). Štafetu velikonočních zpěvů tak musela převzít schola. Nebyl to ale až takový problém vzhledem k tomu, že podstatná část členů figuruje v obou souborech. Někteří členové chrámového sboru se k nám
také v průběhu roku postupně či jednorázově při různých příležitostech přidávají a s radostí si s námi zazpívají.
„Scholo-sbor“, jak říkáme občasné společné fúzi těchto dvou skupin, se podílel
na skromných oslavách květnového 25. výročí posvěcení našeho kostela. V červenci
jsme se radostí sešli při příležitosti návštěvy Otce Antonína u nás v Chuchelné. V září
jsme pak společně zpívali i na slavnostním odpustu, kdy jsme konečně mohli důstojně
oslavit ono významné letošní výročí našeho chrámu.
Ani mimo tyto větší akce však schola rozhodně nezahálela. Během celého roku jsme
svým zpěvem doprovázeli téměř každou nedělní mši svatou. Za připomenutí stojí i mše
svatá konaná při příležitosti ukončení školního roku pod širým nebem u myslivecké
chaty v Restě. V průběhu roku nám také připadla milá povinnost doprovodit svým zpěvem několik svatebních mší (nejen v našem kostele) i křestních obřadů. Na začátku nového školního roku byly konečně obnoveny mše svaté pro děti, které schola tradičně celé doprovází.
Zpívání je naše velká radost a pevná kotva v bouřlivých a nejistých dnech současnosti. Jsme rádi, že můžeme zpívat, dělat lidem radost
a také, že počet členů scholy stále roste a zapojuje se i nová generace zpěváčků. Bez nich bychom neměli budoucnost.
Za Scholu z Chuchelné Mgr. Helena Musilová
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ZŠ A MŠ CHUCHELNÁ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Listopad a prosinec se nesl ve škole
ve znamení testování, trasování, karantény a otázky „Kde máš roušku?“.
Učilo se „normálně“ ve třídách, distančně z domova nebo hybridně, kdy
část žáků byla ve třídě a část doma
u počítačů. Velký dík patří učitelům,
kteří chodí do hodin nejen s pomůckami, ale i se zapnutými počítači,
a učí s velkým nasazením. Obdiv patří i žákům, kteří zvládají přechody
z učení ve škole a z domova, protože
neví, kdy budou muset odejít ze školy
a nastoupit do karantény. Poděkování
si zaslouží rodiče, kteří musí zajišťovat
„servis“ svým dětem v karanténě a vozit je na PCR testy. Ale i přesto jsme
rádi, že můžeme chodit do školy, že se
ve vyučování realizují různé projekty
a probíhají mimoškolní aktivity.
V minulém zpravodaji jsem psala o rekonstrukci sborovny, která probíhala
podle návrhů naší bývalé kolegyně,
dnes bytové designérky Mgr. Jarmily
Wilczkové, se kterou spolupracujeme
již několik let na všech úpravách budovy školy. Její návrhy a podněty nám
pomáhají tvořit příjemné zázemí jak
pro žáky, tak i pro zaměstnance školy,
za což Jarmile moc děkuji.
Mgr. Monika Slivková, ředitelka školy

Akce z MAP Hlučínsko
V rámci projektu MAP Hlučínsko
proběhlo ve škole několik zajímavých
akcí.
Žáci absolvovali různé preventivní
programy mapující vztahy ve třídě,
diskutovali o nebezpečí drog i o prevenci poruch příjmu potravy. Bavil je
program Prototýpci k rozvoji kreativity a podnikavosti. V Prima pokusech
prováděli netradiční a zábavné pokusy. Děti i učitele velmi zaujalo povídání v rámci projektu „Život má mnoho podob“ s Adamem Kratochvílem,
který se narodil se spinální svalovou
atrofií, a vyzkoušeli si, jaké je to pohybovat se na invalidním vozíku. Velký
úspěch u menších žáků sklidil kreslíř
a ilustrátor Adolf Dudek s vánoční variantou své Dudekšou.
Žáci se zúčastnili soutěže v deskových
hrách. Při té příležitosti dostala škola

nové deskové hry v hodnotě 12 000 Kč,
které si ve volném čase mohou zahrát
děti v klubech deskových her.

ale zato edukativním duchu.
Ohlasy deváťáků byly jen kladné.
Mnoho nového se naučili a program
si užívali plnými doušky. Tímto děkujeme paní učitelce Mgr. Aleně Němcové, která tuto přednášku zprostředkovala a umožnila nám tak nabrat nové
zkušenosti.
Za deváťáky Eliška Vilímová

Přednáška Karel Kovář alias Kovy
Ve čtvrtek 16. 12. 2021 se žáci osmého
a devátého ročníku zúčastnili, společně s dalšími školami po celé České
republice, on-line programu s youtuberem Karlem Kovářem, alias Kovym.
Hlavním tématem byl strach, smysl
a motivace, protože právě tyto věci
nám pomáhají nebo naopak zabraňují
v dosažení našich úspěchů. Přednáška
byla pojata ve smyslu nalezení našeho
„správného stromu“, na který je potřeba v našem životě vyšplhat, abychom
si splnili své cíle. Ten v životě nalezneme jen tehdy, kdy překonáme strach
a vystoupíme z naší komfortní zóny.
Žáci se také dozvěděli, kde hledat tu
správnou motivaci a smysl, že není
špatné se inspirovat, ale je také důležité najít vlastní způsob, jak strom zdolat. Někdy se v životě setkáme s neúspěchem, je ale potřeba v něm hledat
ponaučení. V těchto myšlenkách se
nesla první část prezentace.
V druhé části programu měli žáci
možnost se youtubera Kovyho zeptat
na jakýkoliv dotaz. Studenti se aktivně
zapojili a pokládali otázky, ať už související se zmiňovaným tématem nebo
týkající se jeho osobního života. Celá
přednáška se nesla ve vtipně pojatém,
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Soutěže
I letos se žáci účastní soutěží v různých oborech a dosahují výborných
výsledků.
V říjnu se naše škola zapojila do Evropského týdne programování, což je
iniciativa, jejímž cílem je zábavným
a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku.
V pátek 12. 11. 2021 se žáci naší školy zúčastnili soutěže Znáš svůj kraj,
kterou uspořádala Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství AHOL
v Ostravě, pod záštitou města Ostravy a společnosti Moravian-Silesian
Tourism. Naši školu reprezentoval
tým deváťáků ve složení: Lea Černá,
Eliška Harazimová, Emily Kaštovská,
Jan Krakovka, Ondřej Nábělek a Kristýna Štefková – obsadili krásné 4. místo.
V období od 8. do 19. 11. 2021 se
v celé ČR konalo národní kolo soutěže
BOBŘÍK INFORMATIKY. V soutěži
se klade důraz nejen na ovládání počítače a programů pro práci s textem,
tabulkami, prezentacemi a obrázky,
ale zvyšuje se podíl algoritmizace,
programování a robotiky. Ve škole máme spoustu šikovných talentů,

kteří se v zapeklitých logických úlohách neztratili a získali požadovaných
120 bodů ze 192 možných. Celkem
15 žáků se stalo se úspěšnými řešiteli
Bobříka informatiky.
V listopadu se žáci 9. ročníku zúčastnili konverzační soutěže v reáliích anglicky mluvících zemí Globetrotter,
která proběhla na Wichterlově gymnáziu v Ostravě.
Dne 19. 11. 2021 se tým složený z žáků
deváté a osmé třídy zúčastnil online
mezinárodní matematicko-fyzikální
soutěže: Náboj – junior. V časovém
intervalu dvou hodin měli žáci možnost porovnat své znalosti s týmy ze
Slovenska, Polska, Francie a Nizozemska. Náš tým tvořili žáci – Jakub
Chovanec, Kateřina Riemlová, Ondřej
Nábělek a Štěpán Němec. V České republice se tým umístil na 143. místě
(z 276 týmů). V mezinárodním pořadí jsme obsadili nádherné 309. místo
(z 990 týmů).
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená
na logických úlohách, jejichž řešení
vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Tato soutěž je svým pojetím unikátní, protože se nejedná o znalostní
soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Olympiády se zúčastnilo 50 žáků od 1. do 9. třídy. Nejlépe
se umístil Jan Stoček, který obsadil
83. místo v Moravskoslezském kraji
z 3000 soutěžích a 930. místo z 21 000
soutěžících v republice.

Poslední soutěží roku 2021 byla
po roční odmlce tradiční „Vánoční
laťka”. Soutěž zahájil svým hudebním
doprovodem pěvecký kroužek Zlatonky, se kterým jsme si zazpívali koledy.
Pak probíhala samotná soutěž ve skoku vysokém. V kategorii dívek zvítězila Aneta Kamrádová, druhá byla
Taťána Dubělčíková a 3. místo získala
Kristýna Štefková. V kategorii chlapců
nejvýše vyskočil Vojtěch Brendl, druhý byl Tomáš Závěšický a na 3. místě
Jan Schreier. V soutěži „Přeskoč sám
sebe“ zvítězil a kapra si vylovil Vojtěch

V současné době probíhají školní kola
olympiád z matematiky, českého jazyka, dějepisu, zeměpisu, biologie a anglického jazyka a pilně se připravujeme
na okresní kola těchto olympiád.

Více informací o životě školy a fotografie z akcí najdete na webových stránkách
www.zschuchelna.cz.

Brendl. Celou soutěž skvěle odmoderovala Eliška Vilímová a hudbu pouštěl a mixoval Ondřej Nábělek.
Jarmark ve škole
Vzhledem k nařízením vlády museli
organizátoři letos „odpískat“ konání
tradičního Mikulášského jarmarku
na prostranství před kostelem – měl se
konat v neděli 28. 11. 2021. Od října
již však naši žáci v rámci pracovních
činností a výtvarné výchovy vyráběli
vánoční dekorace, ozdoby, dárečky,
které se měly na jarmarku prodávat!
Co teď s nimi?
Ve čtvrtek 25. 11.
2021 se v naší škole
konaly konzultační
hodiny. Využili jsme
tedy této příležitosti
a ve vestibulu školy jsme pro rodiče
uspořádali
takový
náš „jarmark“, na kterém si mohli rodiče
zakoupit
výrobky
(nejen) svých dětí.
S prodejem vypomohli šikovní žáci 9. ročníku.
Děkujeme Vám všem,
kteří jste podpořili
snahu a zručnost našich žáků zakoupením jejich výrobků.
Mgr. Helena Musilová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Také na konci podzimu a v předvánočním čase jsme v naší školce měli napilno. Kromě výzdoby, na které se podílejí
svými výtvarnými pracemi rovněž děti
a mnohdy i rodiče v domácím tvoření, jsme se těšili na zajímavé programy
a aktivity patřící k této době.

Na „KLUBÍČKO“ SVČ Opava jsme se
také moc těšili, protože je to naučný,
hudební, taneční a výtvarný pořad,
ve kterém se vždy doslova vyřádíme.
Výroba perníčků patří také k naší každoroční předvánoční aktivitě, letos
i s pečením ve školce zásluhou pí uč.
Hanky. Tradice a zvyky Vánoc jsme si
připomněli na Vánoční besídce v dopoledním programu, kde děti zpívaly
koledy, říkaly básničky a ochutnávaly
svoje perníčky. Pod stromečkem nechyběly hračky do školky i pro každou
holčičku a kluka zvlášť. No a potom
už vánoční prázdniny a Vánoce doma.
V novém roce přejeme všem hlavně
pevné zdraví.

a představila své knihy. Prostřednictvím „Kočkohrátek“ zavedla malé
posluchače do světa příběhu a knih.
V předvánoční době přijel MŠ navštívit ilustrátor Adolf Dudek. Svými ilustracemi provedl děti napříč adventním
časem. Děti poutavě vtáhl do příběhu
a společně se podílely na tvorbě obrazu
„Vánoční příběh“. Jaké je to vyrobit si
jogurt si děti vyzkoušely při „Výrobě
jogurtu“. Každé z dětí si vlastnoručně
vyrobilo svůj jogurt. Seznámily se s po-

Alena Valentová, vedoucí učitelka MŠ

Vše začalo divadélkem ENTENTÝKY
a pohádkou o myšce Klárce a veverce Terce ve školce. Se zajímavým povídáním o lesních zvířátkách a jejich
přípravě na zimu jsme se setkali prostřednictvím paní lektorky z agentury
ARCAM, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a která dokáže děti vždy
zaujmout.

I v letošním školním roce je naše
Mateřská škola zapojena do projektu MAP II (Místní akční plán), který
je pod záštitou MAS Hlučínsko. Díky
tomuto projektu proběhly v MŠ aktivity různého druhu, jejichž smyslem je
zpestřit výchovně vzdělávací program
dětem, obohacovat jejich dovednosti
a schopnosti. V rámci podpory polytechnické výchovy proběhla v listopadu akce s názvem „Tvoříme ze dřeva“.
Na den se děti staly malými řemeslníky
a vyrobily vánočního andělíčka ze dřeva. Sami si zkusily opracování dřeva
a kompletování. K podpoře předčtenářské gramotnosti přispěla návštěva
paní spisovatelky Markéty Harasimové, která dětem přiblížila svou práci
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stupy při práci, co je nutné dodržovat,
jak správně pracovat. Dílo se jim podařilo, což mohly následně ochutnat.
Mgr. Hana Birtková, učitelka MŠ

MUZEUM CHUCHELNÁ
Natáčení dokumentárního seriálu De Stamhouder (Pokračovatel rodu)
Kdo se zajímá o vojenskou historii a důsledcích války, určitě zná autobiografickou knihu Alexandra Münninghoffa (1944–2020) The
ChiefTain, založenou na faktech a rodinných příbězích. Režisér
Diederik van Rooijen začal na podzim roku 2020 s natáčením osmidílného historického dramatického seriálu dle výše uvedené knihy s názvem „De Stamhouder“. Film má vyprávět příběh Alexandra
Münninghoffa, který se na konci 60. let zamiluje do sebevědomé,
svobodomyslné Ellen. Když se po krásné noci lásky přizná, že jeho
otec byl během války muž ve službách nacistů, Ellen okamžitě reaguje. Její rodina totiž válkou velmi trpěla. Proto zmizí z jeho života,
aby se v něm znovu objevila o dobrý měsíc později, je těhotná. Spolu
zůstanou jen pod podmínkou, že Alexander urovná svou temnou
rodinnou historii. Alexander zjistí, že o minulosti svého rodu ví jen
velmi málo. Jeho mazaný dědeček se stal jedním z nejbohatších mužů
v Lotyšsku, ale dva dny před vypuknutím války se svou ruskou ženou
a čtyřmi dětmi musel uprchnout do Nizozemska a zanechal tam všechen svůj majetek. Otec bojoval na východní frontě, v uniformě Waffen SS, z idealismu proti Sovětům a pak šel v Nizozemsku k soudu…
Neobvyklá rodinná kronika se stala bestsellerem a byla oceněna cenou Libris za historiografii.
Náš velmi dobrý kamarád Marek Łukasik z Polska pracuje v Polsku
v nahrávacím studiu. Pro nový film, který se zde točil, měl sehnat
komparzisty znající danou problematiku. Obrátil se proto na nás
s konkrétní nabídkou, která se nedala odmítnout. Dne 11. 10. 2021
se členové našeho klubu International reenacting group K.M.B vydali na dobrodružné dvoudenní natáčení dokumentárního seriálu
nizozemské koprodukce Column Film. Místem natáčení bylo polské

město Kielce. První natáčecí den se natáčela scéna Operace Barbarossa, jednalo se o postup německých vojsk v bývalém Sovětském Svaze
v roce 1941. Druhý natáčecí den jsme komparzovali při ústupových
bojích v roce 1943. Dokumentární seriál je také zaměřen na 5. tankovou divizi SS WIKING. Například kde, jak a kdy divize bojovala,
z čeho se divize skládala a kde zanikla.
Dokumentární seriál se natáčel šest měsíců a měl by se představit
divákům v lednu v roce 2022. V seriálu se také objeví náš německý
transportér Sd.Kfz.222 Ausf. B.

Halloween na Muzeu Chuchelná
Po covidové roční pauze se dne 6. 11. 2021 znovu otevřely noční strašidelné brány Muzea
Chuchelná dle doporučení ministerstva zdravotnictví a vládních nařízení. Návštěvníci se
ocitli v hororových dobových kulisách uvnitř muzea. Návštěvníky děsily oživlé mrtvoly německých a ruských vojáků z druhé Světové války, ale také například hororové postavy z filmů
Annabelle, Jigsaw nebo Silent Hill. Návštěvníci se tak náhle ocitli uprostřed hororu. Muzeum
sobotního dne své brány otevřelo v 18 hodin a zavřelo ve 24 hodin. Po celou dobu šlo z muzea slyšet strašidelný řev oživlých ruských a německých mrtvol, hrůzostrašný nářek panenky Annabelle, bláznivý nářek německého vojáka na operačním stole nebo strašidelný smích
Jigsawa. Ten, kdo se odhodlal navštívit vnitřní prostory Muzea, nelitoval.
Akce se velmi zdařila a byla chválena nejen místními občany, ale také hosty z širokého okolí.
Chtěli bychom opět poděkovat všem nadšencům vojenské historie za přízeň v roce 2021,
i těm, kteří nás v těžké covidové době podporovali a pomáhali nám. Za finanční podporu
děkujeme také obecnímu úřadu a všem zastupitelům. V našem zájmu není zviditelňovat jen
naší činnost, ale dostat do podvědomí lidí i obec, ve které máme možnost naše plány realizovat.
Naše muzeum můžete navštívit od začátku dubna do konce října i v letošním roce. Mimo
sezónu lze otevřít muzeum pro návštěvníky po domluvě skupinově s počtem nad 8 osob. Více
informací na www.muzeum-chuchelna.com.
Miroslav Hrtus – člen KMB Chuchelná
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHUCHELNÁ, Z.S.
Shrnutí činnosti JSDH za rok 2021
I když se na počátku roku 2021 mimořádné události obci spíše vyhýbaly,
v letních měsících pro zásahovou jednotku započal doslova maraton, který
pokračoval až do zimních měsíců. Druhou polovinu roku jsme se téměř
nezastavili, a tak máme na kontě 51 řešených událostí ke konci roku 2021.
Běžný průměr ročně bývá okolo 30–35 událostí za rok, proto byl rok 2021,
co se týče náročnosti, extrémní.
Celý tento rok se nesl ve stavu odstraňování spadlých stromů, odstraňování
překážek na komunikaci, povodní a spoustu dalších mimořádných událostí. Zmínil bych ty největší a jimi jsou jednoznačně bleskové povodně, které
zasáhly Hlučínsko v měsíci květnu. Jednotka zasahovala v naší obci, ale
také v Šilheřovicích, které byly zřejmě nejpostiženější, a také v obci Bělá.
V naší obci jednotka kromě čištění komunikací a odstraňování překážek
zachraňovala také ohrožené labutě vlivem velkého příbytku vody. Mimo
katastr jsme vyjížděli do obce Píšť, zejména kvůli popadaným stromům,
ale taky do katastru obce Bolatice. Zpětně bych také zmínil požár osobního
automobilu na ul. Kopaniny v měsíci listopadu, nebo vyhledávání a odchyt
koně v lese směrem na Albertovec. Kůň se splašil při průjezdu parní lokomotivy, kde jste nás také jistě zahlédli při plnění parní lokomotivy vodou.
Jelikož možnost našich činností je obrovská, zasahovali jsme v měsíci říjnu
při pádu osoby do rybníka v místní části Resta. Při tomto zásahu jsme asistovali zdravotnické záchranné službě a pomáhali při vytažení elektrického
vozíku z vody.
Avšak všechny události nejsou jen život ohrožující. Prováděli jsme například asistence spočívající v řízení dopravy při několika cyklo závodech
a každoročním Běhu Chuchelnou. Dále požární asistenci nebo likvidaci
bodavého hmyzu, kdy těchto specifických zásahů ubývá, a jsem rád, že nás
občané volají až poté, co si sami neumí poradit. Jednotka je na tento typ
zásahů vybavena speciálními ochrannými prostředky včetně likvidačních
prostředků, avšak v minulosti docházelo ke zbytečným výjezdům.
Kromě zásahové činnosti se členové podrobovali pravidelnému měsíčnímu školení a přezkoušení odborných znalostí na konci roku. V měsíci listopadu také proběhlo přezkoušení velitelů na cyklické odborné přípravě,
školení pilařů a rovněž řidičů, kdy jsme se 4. listopadu zúčastnili akce centra bezpečné jízdy Libros Ostrava. Na této akci jsme zvládali asfaltový polygon se smykovou deskou, aquaplaningovou vanou. Prošli jsme trenažérem
převrácení kabiny, plastic driftem, či stanovištěm první pomoci, kde jsme
vyprošťovali zraněnou osobu při dopravní nehodě. Taktéž jsme se svezli
v terénním polygonu a celou akci zakončil přednáškou jezdec Dakar Tomáš Tomeček. Za celý rok jsme u zásahu strávili celkem 72 hodin. Do toho
není samozřejmě započítán čas u odborné přípravy, údržby a opravy techniky a prostředků. V závěru bych rád poděkoval obci Chuchelná a zastupitelstvu obce za podporu naší činnosti.

Shrnutí činnosti SDH za rok 2021
Bohužel i v roce 2021 jsme byli nuceni, z důvodu restrikcí, zrušit námi
oblíbené stavění Máje. V roce příštím jsme se zasadili o to, že i kdyby tato
akce stavění Máje nebyla, postavíme máj alespoň symbolicky. V rámci naší
činnosti jsme letos dokončili stavbu náběhu pro požární sport na školním
hřišti. Poté ještě probíhalo dorovnání terénu okolo a oprava sklopných
terčů s časomírou. V rámci rozvolnění jsme se zúčastnili různých schůzí,
setkání praporů v Píšti a podobných akcí, kde jsme reprezentovali obec
Chuchelnou. Během letní sezony nás také reprezentovalo družstvo v královské disciplíně požárního útoku na soutěži Hlučínské noční hasičské ligy.
Družstvu se letos přes problémy s čerpadlem a různými dalšími potížemi
v celku moc nedařilo. Avšak věříme, že v příštím roce se podaří obsadit
místa lepší. Současně s lepším zázemím pro požární útok doufáme v obnovu hasičského kroužku pro děti, jakmile pominou koronavirová opatření.
Patrik Josefus – velitel JSDHO Chuchelná

Poděkování
Dne 12. 10. 2021 při mimořádné události v odpoledních hodinách, byla naše jednotka povolána k záchraně osoby a vytažení
el. vozíku z rybníku v místní části Resta. Před naším příjezdem na místo byla osoba ve vysokém věku vytažena v podchlazeném
a život ohrožujícím stavu po bezmála patnácti minutách v ledové vodě. Chtěl bych vyzdvihnout činnost pana Kristiána Paluva,
paní Veroniky Pechové a jejího manžela pana Daniela Pechu za záchranu a vytažení osoby z vody. Svědci osobu vytáhli, přivolali
složky IZS, s osobou setrvali na místě do příjezdu záchranných složek a poskytli tepelný komfort.
Jsem osobně rád, že máme v Chuchelné lidi, kterým není osud ostatních lhostejný.
Patrik Josefus – velitel JSDHO Chuchelná
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TJ SPARTAK CHUCHELNÁ, z. s.
TJ SPARTAK CHUCHELNÁ V ROCE 2021
Další velkou prioritou Spartaku, je údržba a rozvoj celého areálu. V průběhu roku
2021 se podařilo mimo jiné zapískovat
hlavní hřiště, natřít konstrukce pro zavěšení ochranných sítí na obou hřištích, částečně obnovit ochranné sítě, natřít stožár
osvětlení a tribunu. Dále byla natřena nově
vybudovaná bouda, pergola na tenisových
kurtech a dokončena tréninková zeď. Dokončeny byly také nové mosty přes Zbojničku a prořezána část stromů u volejbalové chaty. Na volejbalovém hřišti byly
od standardních prací jako je údržba kurtu a výměna antuky a údržba chaty, vysekány náletové stromy a připravil se prostor
pro dostavbu plotu okolo celého hřiště.

Čeká nás také větší údržba chaty, výměna
propadlých desek a nátěry. V rámci dotačních programů se nám podařilo na tyto
akce získat dotaci na údržbu, a to ve výši
více jak 50.000 Kč. V letošním roce plánujeme pokračovat v těchto akcích, a to
zejména ve výstavbě nového plotu u volejbalového hřiště, dokončení odstavné
plochy pro podium a klidovou zónu pod
starými kabinami. Největší výzvou však
bude za pomocí obce získat dotaci na rekonstrukci starých kabin, která by měla
sloužit jako zázemí zejména pro mládež.
Je třeba poděkovat členům všech oddílů,
jelikož se prakticky na všech akcích podílíme společně a všechny spolky se velmi

významně zapojují do těchto akcí! Nelze
opomenout také výraznou pomoc obce,
která nám v tomto ohledu vždy vycházela
vstříc, děkujeme!
Ing. Marek Vilím – místopředseda TJ

na tuto skutečnost uvidíme, zda tak neučiníme v následující sezóně, jelikož mládež
a její rozvoj je pro nás naprostou prioritou.
Méně veselé to bylo bohužel na poli dospělého fotbalu, kdy se po podzimní části
nacházíme na posledním místě s pouhými
2 body. Bohužel i u nás se díky nejen covidu, potýkáme s nedostatkem hráčů
a prakticky každé utkání podzimní části,
jsme odehráli v jiné sestavě. I přes tento nelichotivý výsledek, chceme všechny
fanoušky a příznivce ujistit, že do jarní
části jdeme s naprostým odhodláním pokusit se o nemožné a na konci sezóny stát
se vztyčenou hlavou. Uvědomujeme si
a respektujeme veškerou kritiku na naši
adresu, přestože jsou některé komentáře
a vulgarismy za hranou slušnosti, ale věřte,
že není naším cílem dobrovolně spadnout
nebo dokonce ukončit fotbal, jak často slýcháváme. Pravdou je a zůstává, že jsme se,
jednoznačně rozhodli udržet fotbal v Chuchelné pro Chuchelňáky. Kádr nám prostě

stárne a rozšiřovat jej o krajánky, kteří odehrají pár zápasů a nevyplní generační díru,
prostě nedává z našeho pohledu smysl ani
ekonomický ani morální. Navíc i zde je bohužel na trhu nedostatek takových posil,
a řešení je to pouze dočasné. Naší snahou
je zapracovat do kádru vlastní mladší hráče, stáhnout je z okolních klubů, a to i s vědomím, že kvalitou nebudou ze začátku
vyčnívat. Věřte, že pro nikoho není tato
situace příjemná, ale je nutné ji přijmout
a pokusit se jí ovlivnit. Věčné debaty, jak to
bylo před 20 lety, jsou z dnešního pohledu
sice pravdivé, ale v dnešním světě bohužel
neaplikovatelné. Všichni členové kádru
to dělají zadarmo a ve svém volném čase,
o to více mrzí a nepomůžou vulgarismy
a nadávky. Prosím zachovejte nám přízeň,
oprávněně nás kritizujte a přijďte nás podpořit v nelehké jarní části a pokud se to nepovede, jedeme od podzimu dál – život ani
fotbal nekončí!
Ing. Marek Vilím – předseda FO TJ Spartak

FOTBALOVÝ ODDÍL
Loňský rok byl opět ve znamení covidu
a opatření, které nebyla minimálně v první
polovině roku, nakloněna nejen sportu, ale
ani jakékoliv kulturní a společenské akci.
Jarní část sezony byla zrušena a nezbývalo
nic než doufat, že se situace uklidní alespoň
v druhé polovině roku. Hlavně z pohledu
mládeže byla tato skutečnost velice nepříjemná, a to zejména z důvodu obav, zda
děti po uvolnění covidových opatření opět
najdou sílu a chuť na sobě dále pracovat.
Opak byl pravdou, po uvolnění opatření se
pod vedením Marka Vilíma, Ondry Veselého, Benedikta Rolného, Patrika Valenty
a Petra Šrámka, hřiště opět naplnilo. Díky
výrazné podpoře rodičů se ba naopak účast
na trénincích ještě navýšila. Proto jsme se
po dlouhé době rozhodli přihlásit dvě mládežnická mužstva do soutěží, a to mladší
přípravku a mladší žáky. S odstupem času
je třeba konstatovat, že při aktuální pohledu na mládežnickou základnu by bylo reálné přihlásit i starší přípravku. S ohledem
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Mladší přípravka

Mladší žáci

ČINNOST TURISTICKÉHO ODDÍLU
PŘI TJ SPARTAK Z.S. CHUCHELNÁ V ROCE 2021
Turistický oddíl při TJ Spartak Chuchelná čítá celkem 80 členů ve všech věkových kategoriích, ale vzhledem k tomu,
že mladší členové moc nepřibývají, tak
naše základna stárne. Snahou výboru
– ve složení Růžena Lejnarová, Pavlína
Olejáková, Leo Oleják, Alfréd Kelíšek,
Svatava Kelíšková a Jana Meinhardová
ml. – je vždy na začátku roku připravit Plán akcí pro daný rok. V letošním
roce to ale bylo všechno jinak. Přetrvávající lockdown z roku 2020 nám
nedovolil pracovat. Až koncem května,
kdy došlo k rozvolnění, jsme narychlo zorganizovali „Pochod do Rohova“
a zpět s posezením U Komárků. Tento
pochod pravidelně pořádáme začátkem
března, tentokráte jsme vše naplánovali
na 12. června. Sešlo se nás kolem 20 členů. Nálada byla veselá, měli jsme radost
ze společného setkání po tak dlouhé
době. Počasí nám celkem přálo, i když
to každou chviličku vypadalo, že bude
pršet. Posezení U Komárků bylo velmi
příjemné a ani deštík po zpáteční cestě
neubral nic na spokojenosti všech zúčastněných.
Protože došlo k dalšímu rozvolnění,
mohli jsme začít pracovat na plánu akcí
pro zbytek letošního roku. Cílem bylo
zajistit, kromě tradičně pořádaných
akcí, minimálně jeden lépe však dva autobusové zájezdy. Další společnou akcí
byl tradiční „Táborák“, který poslední
roky pořádáme pravidelně v areálu TJ.
Konal se 14. srpna a tohoto termínu
jsme využili a spojili s „Výroční členskou schůzí“, kde jsme hodnotili rok
2020 a současně předali Plán na zbytek
roku 2021. Další akcí, kterou pravidelně zařazujeme do svého plánu, je „Běh
a pochod Chuchelnou“. Letos se konal
v sobotu 11. září. Tohoto pochodu se
účastníme individuálně. A i letos naši
členové vypomáhali při organizaci

závodu na jednotlivých stanovištích
po trase. Na měsíc září jsme naplánovali první jednodenní autobusový zájezd,
a to do města Lázně Jeseník. Zájezd se
uskutečnil 18. září a podařilo se nám
zcela naplnit autobus. Nad městem se
nacházejí různé lázeňské stezky a je
možné zajistit si na prohlídku průvodce.
Této možnosti jsme využili a s průvodcem v čele, jsme se vydali prozkoumat
okolí Lázní Jeseník. Díky poutavému
a odbornému výkladu místního průvodce nebyl náš výlet pouze nezajímavou procházkou v lese, ale měli jsme
možnost mnohé nové poznat a objevit.
Všichni účastnici zájezdu byli velmi
spokojeni nejen s odborným výkladem,
ale i s celkovou organizací zájezdu, což
je vidno i z fotografie.
Hned na první sobotu v říjnu jsme naplánovali taktéž již tradičně konaný
„Burčákový pochod okolím Chuchelné“. Letos se již konal 4. ročník a účast
zase byla výborná. Sešlo se nás tento
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den k pochodu kolem 80 členů. V rámci
tohoto pochodu výbor připravuje nejen
pro své členy čtyři stanoviště v lese, kde
je na všech připraveno malé pohoštění
a samozřejmě burčák. Celá trasa bývá
vždy řádně označena cedulkami se šipkami. Začínáme prvním stanovištěm
„U závory“, pak se pokračuje k altánku
„u Brudku“, dále k altánku „u Kuroně“
až na poslední stanoviště, a to do „Zbojničky“, kde je možno se občerstvit, pobavit. I v letošním roce nám vyšlo počasí,
sluníčko svítilo a celkově to byl krásný
den. A nyní nás už čekají dvě individuální akce, a to „Zlatá pstruží neděle“
a „Silvestrovské setkání ve Zbojničce“.
Na 27. prosinec máme naplánován ještě „Zimní zájezd do Jeseníků“. Zatím
s tímto zájezdem počítáme, ale musíme
sledovat vládní nařízení v souvislosti
s momentální situací Covid-19 a podle
toho reagovat.
Růžena Lejnarová – předsedkyně
Turistického oddílu při TJ Spartak

OHLÉDNUTÍ ZA TENISOVÝM ROKEM 2021
Jak už bývá tradicí, již v dubnu jsme zahájili sezonu na tenisových kurtech, a to
i v době covidu. Celou zimu jsme okupovali tělocvičny v blízkém i vzdáleném
okolí, převážně ve Strahovicích, Píšti,
ale i v Opavě a Ostravě, což odčerpává
finance z rozpočtu tenisového oddílu,
následně celého Spartaku, neboť náklady
na dojezd a pronájem se neustále zvyšují.
Nezbývá než si jen povzdychnout, jak by
se nám hodila prostorově větší tělocvična v domácí Chuchelné.
Úvod sezony zahájily děti Tenisové školy
pod vedením Jiřího Kostřeby, postupně
se začali přidávat i ostatní z řad rekreantů, tak i družstev, které hrají neregistrovanou soutěž opavského regionu pod
názvem AMTEL. /Amatérská tenisová
liga/.
Tuto soutěž hrála v roce 2021 dvě naše
družstva se střídavými úspěchy. „A“ tým
po roce působení ve II. lize vyklidil pozice a sestoupil do III. ligy. Tým „50+“
celou soutěž vyhrál bez porážky a obhájil
loňské prvenství.
Ještě je nutné dodat, že celou soutěž jednotlivců ve dvouhře vyhrál bez porážky
náš rodák hrající za opavský MIP pan
Ivo Oleják.
K aktivitám oddílu rovněž patří každo-

roční tenisové turnaje pro žáky – prázdninový v červenci a mikulášský v prosinci i turnaj ve čtyřhře mužů pod záštitou
společnosti ELTE, ve které působí náš
dlouholetý člen, zakladatel tenisového
žebříčku v Chuchelné pan Václav Zahradník. Je třeba ještě zmínit i velice oblíbený ISOTRA CUP, který se letos konal
již po osmnácté. Letos se nám nepodařilo, z důvodů opatření v souvislosti s covidem, zúčastnit se turnaje ve spřátelené
polské Ratiboři.
Nejen tenisem oddíl žije, a proto se velkou měrou každoročně podílíme na zabezpečení Sportovní slavnosti, zejména
na zajištění prodeje ve stáncích, pořadatelskou činností a úpravou okolí areálu
TJ.
Při této příležitosti si dovoluji zmínit
jednu skutečnost. Již několik let upozorňuji vedení TJ i obecního úřadu, že by
bylo vhodné vstoupit do jednání s Lesy
České republiky a nějakou formou zajistit ořez přestárlých vzrostlých stromů
v areálu TJ. V letošním roce jsem byl
několikrát svědkem toho, že při větším
větru se ulamují celé větve, které jsou nebezpečím hlavně pro chodce, děti, cyklisty i pacienty rehabilitačního ústavu,
kteří prochází kolem tenisových kurtů.

Závěrem tohoto krátkého ohlédnutí
chci poděkovat všem hráčům, rodičům
dětí Tenisové školy, sponzorům a obci
Chuchelná za podporu, vstřícnost a pochopení a do nového roku popřát všem
hodně zdraví, klidu a pohody do další
činnosti.
Jiří Kostřeba – předseda tenisového oddílu

MYSLIVECKÝ SPOLEK CHUCHELNÁ V ROCE 2021
Myslivost, podobně jako v loňském roce,
se ze spolkové činnosti více méně stala
činností samostatnou díky stále přetrvávající koronavirové pandemii. Některé
aktivity jako opravy mysliveckých zařízení, brigády, povinné schůze a v letošním
roce aspoň hony, samozřejmě za dodržení všech hygienických předpisů a opatření, jsou nějakým způsobem společnou
akcí, ovšem rozhodně je oproti době
před koronavirem vidět rozdíl. Ostatní
kulturní akce pořádané myslivci nebo ty
akce, na kterých se podílí myslivci, byly
zrušeny nebo omezeny. Pořádání mysliveckých hodů je silně podmíněno účastí,
jelikož připravená jídla není možno nadále nikterak užít. Se zvěřinou tedy bylo
naloženo podobně jako v loňském roce,
kdy byla většina použita pro přípravu
mysliveckých klobás, které jsme poté distribuovali mezi občany. Jsme velice vděčni za zájem. Jedinou naší kulturní akcí
pro širší skupinu lidí byla v tomto roce
účast na pořádání Sportovní slavnosti
ve spolupráci s TJ Spartak Chuchelná.
Byl to velmi dobrý nápad, jelikož pořadateli jsme tak ulevili na kapacitách, které takto náročná akce vyžaduje a zároveň
jsme mohli opět poskytnout občanům
a návštěvníkům akce speciality převážně

ze zvěřiny. Spolupráce byla pochvalována oběma stranami a jsme již domluveni
na dalším pokračování.
Máme před sebou poslední dva roky
do konce pronájmu honitby a budeme se
rozhodovat, jak dál. Náklady spjaté s myslivostí, hlavně cena pronájmu honitby,
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nemožnost získávat finance kvůli koronaviru na kulturních akcích, celková nálada
ve společnosti a pokročilý průměrný věk
členů MS nám začíná mírně vrtat hlavou.
Doufejme, že se situace zlepší.
Za MS Chuchelná ve Slezsku, z.s.
– Bc. Ondřej Lejnar

TURISTICKÝ KLUB CHUCHELNÁ – 30. VÝROČÍ VZNIKU
Náš spolek-Turistický klub Chuchelná
ve Slezsku, z.s. si vloni připomněl už
30 let od svého vzniku. Na nějaké velké
oslavy však nebylo kdy. Podobně totiž,
jako v roce 2020, i v loňském roce „řádila“ pandemie infekční nemoci covid-19.
A to jak na jaře, tak i na podzim. Hlavně
však k závěru roku. Znemožňovala tak
lidem scházet se ve větších skupinách,
což ovlivnilo i některou naši činnost.
V letním období, kdy nemoc „částečně
polevila na intenzitě“, se otevřela možnost pro uspořádání našich turistických
akcí, čehož jsme využili ve značné míře.
K připomenutí výročí vydal spolek
nádhernou slavnostní turistickou nálepku s motivem hrobky Lichnovských
v Chuchelné. Sběratelé určitě tento počin ocenili.

OSMIDENNÍ ZÁJEZD
V červenci, kdy došlo k uvolnění protiepidemických restrikcí, se spolku
podařilo uspořádat pro členy a ostatní
zájemce od 10. 7. 2021 velmi atraktivní osmidenní zájezd do oblasti Českokrumlovska, Lipenska a Šumavy. Zájezd
se mohl uskutečnit i proto, že jsme byli
na něj s předstihem připraveni a měli
jsme v této složité době dojednáno téměř půl roku předem ubytování v DM
Gymnázia v Českém Krumlově. Dříve
přihlášené členy doplnilo několik zájemců z řad nečlenů spolku, takže jsme
obsadili celou ubytovnu a mohlo se jet.
Český Krumlov je sám o sobě přenádherné turistické místo pro návštěvu-zámek, starobylé uličky a náměstíčka
s hospůdkami, galeriemi, řeka Vltava
vždy plná vodáků na lodích. A nemo-

ském lese nás nahoru vyvezla lanovka.
Prohlédli jsme si zříceninu Dívčí kámen, úžasný cisterciácký klášter Zlatá
koruna a krásný hrad Rožmberk. V Národním parku Šumava jsme navštívili
Plešné jezero 1100 m a vrcholy Plechý
1379 m (osazený křížem), vrchol Třístoličník 1323 m a dále sedlo Trojmezí
1300 m na styku hranic ČR Německa
a Rakouska. Ve Vyšším Brodě jsme měli
prohlídku cisterciáckého kláštera a prošli si Opatské naučné stezky s nádhernými vodopády sv. Wolfganga na řece
Vltavici.

TÁBORÁK
I srpen byl pro další naši plánovanou
akci, spolkový táborák, příznivě nakloněn. Táborák se uskutečnil 21. 8. 2021.
Sešli jsme se opět v krásném prostředí areálu chaty Mysliveckého sdružení
v Chuchelné Restě. Za velmi pěkného
počasí jsme poseděli u ohně, opekli párky, občerstvili se a povykládali si zážitky
nejen z Českokrumlovska, zazpívali si
s kytarou a také popřemýšleli, co udělat
v následném roce. Nejen noví členové
spolku opět mohli obdivovat nádherný
areál chaty Mysliveckého sdružení, ale
také i nově instalovaná informační tabla
v Chuchelné a hezky upravenou obec.
JEDNODENNÍ VYCHÁZKY
Úspěch vloni slavily „úterní“ vycházky „Po našem Slezsku“. Spolek jich pro
členy i ostatní zájemce, kteří se našich
procházek mohou zdarma zúčastnit,
uspořádal nakonec osm.
Komentovaná prohlídka Olomouce
(s průvodcem) 4. 6. byla první vycházkou; druhá 22. 6. Chvalíkovice rybníky,
odpočívadlo Brdlice, Medardova zahrádka a zámek Raduň; třetí 7. 5. Starý
Jičín zříc. hradu, kaple p. Marie Lurdské
a Svatohostýnské, Skalka, Nový Jičín;
čtvrtá 15. 9. Odry, Loučky, vodní mlýn
Wesselsky, Odry Katovna; pátá 29. 9.
Budišov n. Budišovkou, nová rozhledna
Halaška a zpět; šestá 12. 10. Dolní Benešov, ptačí rezervace Kozmice, splav
u Kamence, Jilešovice, Pohádka, Poš-

hu nevzpomenout zámeckou zahradu
s překrásným „otáčivým hledištěm“.
Řada z nás využila možnosti návštěvy
večerního představení.
Měli jsme k dispozici po všechny dny
„svůj“ autobus, kterým jsme vyráželi
za dalšími přírodními, kulturními nebo
technickými zajímavostmi této oblasti.
Podařilo se nám navštívit Lipno, kde
jsme se projeli lodí po přehradě, na vrcholu Kramolín 900 m jsme navštívili
i první „Stezku v korunách stromů“
v ČR. Na vrchol Kleť 1084 m v Blan-
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tovní rybník, Děhylov; sedmá 26. 10.
Hněvošice s prohlídkou kostelů a poutavým výkladem p. starosty J. Kremsera,
nový kostel Krista Dobrého pastýře, starý dřevěný kostel sv. Petra a Pavla a dále
Vrbka, Svoboda, Štěpánkovice a poslední vycházkou k ukončení turistické
sezóny – Chuchelná, Brůdek – táborák,
Chuchelná, Bolatice.

Tyto nenáročné jednodenní vycházky
vedli členové spolku pan V. Zlotý a paní
K. Quisová a byl o ně velký zájem a to
jak mezi členy, tak i u nečlenů.
Dodávám ještě, že spolek měl vloni
více než 115 členů. Struktura základny
zahrnovala všechny věkové kategorie-od nejmladšího, kterému bylo 8 let, až
po nejstaršího pana Jindřicha Stejskala,
který oslavil svou „devadesátku“. I vloni řídil spolek pětičlenný výbor v čele
s předsedou Ing. Petrem Horným a finanční hospodářkou paní Jarmilou
Dolejšovou. Tříčlenné kontrolní komisi
předsedal pan Ing. Josef Kubný.
Závěrem děkuji za spolek také zastupitelům obce, radním i panu starostovi
za podporu naší činnosti.
Ing. Petr Horný – předseda
Přílohy: Fotky z akcí 2021

TŘÍ KRÁLOVÉ
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ZEMĚPISNÁ JMÉNA JAKO KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHUCHELNÉ
Krajina je příběh a zeměpisná jména jsou slova, kterými tento
příběh vyprávíme. Je to příběh o přírodě a krajině a zejména pak
o nás a těch, co zde žili před námi. Některá jména jsou velmi stará,
jiná nedávná, některá jsou v mapách či na cedulích, jiná jen v živé
paměti, všechna však vyprávějí o podobě krajiny a životních osudech, nadějích i zklamáních lidí, kteří v ní žili. Tento příběh neskončil a my k němu novými jmény přidáváme další kapitoly, které budou jednou číst naši potomci.
Příběhy spojené se jmény i jména samotná představují cenné svědectví minulosti a uchovávají staletí zkušeností.
Říkají nám, jak krajina vypadala a co v ní rostlo a žilo (Lysý vrch, Doubky, U lipky, U zelené aleje, Remízky, Kopaniny, Pod hájem, U pinkadélka), komu patřila (U Bulendy, Panské, Hejtmanovec, Válek, Na Farském), jak se v ní
hospodařilo (Obora, Osiky), co se v ní odehrálo (Zbojnička, Resta, U kamene, Kožina, Mordšlag, U Panbučka), jak
lidé usilovali o lepší život (U boží muky), jak se jim někdy nedařilo (Příděl) a také jak se události odrážely v místním povědomí (U nádraží, Hranička, Na křenovském, Hřbitovní).
Během 20. století se začalo utvářet moderní uliční názvosloví charakterizované tzv. honorifikačními jmény – tj.
jmény po osobnostech, událostech či místech, která neměla přímou vazbu k dané obci či městu (Komenského,
Křížkova, Masarykova, K. M. Lichnovského apod.). Nahrazují tak dřívější tradiční jména typu 9. května, Rudé
armády. S měnícími se politickými režimy se měnila i tato jména tak, jak upadaly ty či ony osobnosti a události
v nemilost nastupující garnitury (Hermanna Goringa, Konráda Henleina, Edvarda Beneše). Mnoho jmen zmizelo
a některá jsou již úplně zapomenuta. Jiná se uchovala v uličních názvech či každodenním užívání a některá nová
jména se stala trvalou součástí příběhu, který o sobě dnes prostřednictvím jmen vyprávíme.
V běžném životě většinou bereme zeměpisná jména za zcela samozřejmá a málokdy se nad nimi vědomě pozastavíme. Jak důležitá jsou, si často všimneme, až když zmizí nebo se změní. Tehdy si uvědomíme, že jména utváří náš
domov a že bez nich by už to nebylo ono. Často se proto o jménech hovoří jako druhu nehmotného kulturního dědictví, které je třeba opečovávat, chránit a rozvíjet stejně jako třeba Jízdu králů, verbuňk a další tradice. Zajímalo by
nás, jaký názor na to máte Vy. Která jména v Chuchelné znáte a užíváte? Jaké příběhy, vzpomínky a pocity si s nimi
spojujete? Která jména by měla být uchována pro další generace? Pomozte nám zjistit povědomí o zeměpisných
jménech a míru jejich užívání vyplněním krátkého dotazníku zde https://shorturl.at/wxN28. Dotazy k výzkumu
rád zodpoví Přemysl Mácha, Etnologický ústav AV ČR, Brno, macha@eu.cas.cz, 737314312.
PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
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VÝROČÍ SV. LUDMILY
Svatá Ludmila se narodila pravděpodobně v roce 860. V loňském roce jsme
15. září oslavili 1100 let od úmrtí této kněžny a první české mučednice.
O původu Ludmily existují dvě verze. Podle Kristiánovy legendy byla dcerou
Slavibora, pšovského knížete, což bylo staré označení Mělníka. Podle staroslověnské legendy pocházela ze srbské země. V ranném mládí byla vychována jako
pohanka, jež přinášela oběti slovanským bohům. Ve 14 letech byla provdána
za českého knížete Bořivoje I. z rodu Přemyslovců. Roku 875 se narodil nejstarší syn knížecího páru Spytihněv. Ludmila porodila během přibližně čtrnácti
let manželství nejméně šest dětí, tři syny a tři dcery. Známá jsou pouze jména
dvou synů Spytihněva (875–915) a Vratislava (cca 888–921), z nichž oba později
dosedli na knížecí stolec.
Během Ludmilina života se staly převratné události, které měly podstatný vliv
Svatá Ludmila
na vznik české státnosti. Jednou z těch klíčových bylo přijetí křesťanství. Se
svým manželem Bořivojem I. přijali roku 882 křest na Moravě přímo z rukou slovanského věrozvěsta, arcibiskupa Metoděje. Podle legend pokřtil Metoděj o něco později rovněž Ludmilu také v Čechách. Spolu tak nasměrovali vývoj české
státnosti vstříc evropskému křesťanství, písemné kultuře a středověkému státu. Po smrti muže se Ludmila úspěšně přičinila o udržení moci Přemyslovců v Čechách a po smrti vládnoucích synů – Spytihněva a Vratislava – se stala vychovatelkou vnuka Václava.
Předpokládá se, že po smrti svého manžela Bořivoje neodešla do ústraní, jaký byl zvykový úděl vdov. Účastnila se veřejného dění, čímž se zasloužila o přechod vlády na své syny, kteří byli v době úmrtí svého otce ještě nedospělí. Vládu
převzal v roce 894 Spytihněv, po jeho smrti v roce 915 jeho mladší bratr Vratislav. Ten se oženil s Drahomírou a měli
spolu dva syny Boleslava a Václava, na jejichž výchovu měla vliv i Ludmila.
Po smrti Vratislava v roce 921 pravděpodobně kmenové shromáždění rozhodlo o rozdělení moci mezi Ludmilu a její
snachu Drahomíru. Do Ludmiliny péče byla nadále svěřena výchova budoucího knížete, Drahomíra jej naopak měla
do doby jeho nástupu zastupovat. Mezi oběma ženami docházelo často ke konfliktům, který souvisel s vývojem mezinárodní situace.
Drahomíra se obávala, že se chce její tchýně dostat přes vnuky k moci. Rozhodla
se proto, že Ludmilu sprovodí ze světa. Tento politický konflikt byl završen vraždou Ludmily dne 15. září 921 na hradišti Tetín. K tomuto zločinu si Drahomíra
najala dva muže, Gommona a Tunnu. Odjeli na Tetín, vyrazili dveře komnaty
a vtrhli dovnitř. Ludmila vytušila, co jí čeká, proto prosila oba muže, aby se
mohla ještě pomodlit. Toto přání jí splnili, ale druhou prosbu, aby jí mečem
sťali hlavu, ne. Pro vraždu použili její šálu, kterou jí uškrtili. Přesto, že byli oba
Drahomírou dobře odměněni, klidu ve svém životě nedosáhli, byli pronásledování svým svědomím. Gommon byl na příkaz Drahomíry zavražděn, Tunna se
potuloval světem a zemřel ve velké bídě.
Ostatky sv. Ludmily
Drahomíra poté nad místem smrti Ludmily vybudovala chrám sv. Michala. Podle legend proto, aby zázraky, které se po její smrti na místě skonu děly, nebyly přičítány Ludmile, ale světci, kterému
byl chrám zasvěcen. Roku 925 nechal mladý kníže Václav přenést její ostatky z Tetína do Prahy, do kostela sv. Jiří poblíž
knížecího sídla. Roku 1142, při přestavbě svatojiřského kostela, pražský biskup Ota nedovolil hýbat s jejími ostatky bez
souhlasu papeže. Tato zpráva demonstruje význam a rozšířenost jejího kultu ve 12. století.
Sv. Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala svou úlohu ženy a vychovatelky v rodině, byť
pozice ženy v raném středověku byla jiná než dnes. Její život byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. Především
středověká a barokní ikonografie si vybrala motiv babičky jako vychovatelky sv. Václava. Vždy je zobrazována jako starší
žena s atributem šátku, tedy nástrojem své mučednické smrti.
Historie tohoto rodu i dál pokračovala v nedorozuměních a nepochopení, které
opět vyústilo v tragédii, kterou se stala bratrovražda. Boleslavovi se nelíbilo, že
vláda Václava je postavena na principech dohody a porozumění. Proto snad
v roce 935 najal muže, kteří Václava před dveřmi staroboleslavského chrámu
probodli. Stalo se tak v ranních hodinách, kdy se šel Václav pomodlit. V chrámu chtěl najít útočiště, ale dveře kostela byly na příkaz Boleslava zamčeny. Kníže Václav se stal světcem a patronem české země. Jeho svátek každoročně slavíme 28. září jako svátek státnosti České republiky.
Mohlo by se zdát, že tak daleká doba tisíce let nás může vzdalovat. Opak je
pravdou, neboť tento letitý čas nám dává podnět k zamyšlení nad dlouhou
tradicí víry v našem národě. Život kněžny Ludmily nebyl zbytečný, svým jednáním a vírou nám dává příklad jak jít životem. Záleží jen na nás, jak k tomuto
odkazu světice budeme přistupovat.
Regina Olejáková – kronikářka obce Sv.Václav a sv. Ludmila
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DĚJINY OBCE CHUCHELNÁ ZA PANOVÁNÍ WILHELMA LICHNOVSKÉHO
Posledním majitelem velkostatků Chuchelná a Hradec se v roce
1928 stal Wilhelm Herrmann, 7. kníže Lichnovský ze třinácté
generace rodu. Narodil se 1.června 1905 v Hradci. Bez ohledu
na společenské podmínky doby mu chyběla houževnatost, zájem
o studium a ctižádost. Jeho matka Mechtilde jej neustále nabádala k větší píli, vytrvalosti a snažila se ho všemožně podporovat
a motivovat. Lepším studijním výsledkům jistě neprospívalo ani
neustálé měnění školských ústavů. Díky otcově přímluvě v roce
1925 nastoupil ke studiu práv do Oxfordu.
Wulli, jak se mu říkalo, byl spíše praktická než hloubavá povaha.
Raději, než nad knihami trávil čas v dílnách stolařů, tesařů, kovářů, strojníků či karosářů. Byl manuálně zručný a po smrti otce
již jako nový kníže sám vlastnoručně vytapetoval řadu místností chuchelenského zámku. Během návštěv na zámku často utíkal
do kuchyně a rád zůstával s lidmi tam, než by se družil s aristokratickými návštěvami. Byl velmi příjemný člověk, neustále dobře naladěný se zálibou v cestování a společnosti. Měl v sobě ze způsobů
staré vznešené šlechty pramálo. Svým životním stylem patřil daleko spíše k plebejským vrstvám společnosti. Miloval sport, pohyb
a tempo. Jezdil na motocyklu a jednoho pacholka ze stáje tak svezl
až do Brna. Jinak byl veselý a přívětivý, s lidmi vycházel obstojně.
Bohužel hned při přebírání pozůstalosti po otci upadl do nechutných sporů se svou matkou Mechtildou, které způsobil svými nároky na tři vzácné tapiserie a nádobí. Vlekly se až do června 1929,
kdy je musel v rámci fideikomisu urovnat smírčí soud. Ten sporné
předměty určil kněžně Mechtildě. Teprve poté mohl krajský soud v Opavě prohlásit 3. srpna 1929 Wilhelma
Lichnovského za oprávněného dědice pozůstalosti po otci.
I jeho vážná známost s bratislavskou tanečnicí Etelkou Plachotovou vypovídá o nekonvenčním životě a milujícím
dobrodruhovi. Jeho matka kněžna Mechtilda Lichnovská této známosti nepřála, ale Wilhelm si Etelku přesto dne
22. května 1936 vzal. Na svatební cestu vyrazili do Spojených států do Kalifornie, a to zaoceánským parníkem
z Janova. Novomanželskému knížecímu páru se narodily tři děti, Cristiane Marie (1937), Felix Michael (1940)
a Lucy Margit (1941). Byl to vcelku šťastný krok, jeho manželka pak do značné míry přispěla k usmíření s jeho
matkou.
Stejně jako jeho otec i on byl členem několika automobilových spolků. V roce 1926 si Lichnovští koupili vůz
Praga Mignon 9/30 HP, čtyřválcový, s vínově červenou
karosérií typu Phaeton a příští rok zahájil jednání o koupi
luxusního automobilu Hispano – Suiza – Škoda 25/100
HP, typ coupé – cabriolet s karosérií Erdmann & Rossi.
Dokázal uhánět rychlostí až 140 km/hod. a jistě není bez
zajímavosti, že stejným vozem jezdil i T. G. Masaryk.
Ve 30. letech uvažoval ještě o koupi sportovního automobilu Marendaz a pořídil si ještě další vozy.
Choval–li Karl Max v dětství pudla a Mechtilde měla
slabost pro jezevčíky, propadl posléze Wilhelm chovu
foxteriérů. Byl členem Foxterier – clubu a na přelomu
20.–30. let choval více než patnáct ušlechtilých foxteriérů,
z velké části potomků prvotřídních šampiónů s dlouhými
rodokmeny.
Nepříznivé finanční okolnosti donutily Wilhelma k nepopulárním krokům, které měly uhasit finanční těžkosti
lpící na zámku. V roce 1930 prodal již málo využívaný
křižanovický zámek Kongregaci dcer sv. Františka a vedle

7. kníže Wilhelm Hermann Lichnovský
(1905–1975)

30

uměleckých děl z rodové galerie se pokoušel zpeněžit také nejcennější tituly ze sbírky vzácných tisků
v majorátní knihovně hradeckého zámku.
Než německá armáda v roce 1945 ustoupila z oblasti
Hradce před postupující sovětskou armádou, dala
přísné nařízení Wilhelmovi zůstat na místě ozbrojený s puškou a neopouštět zámek. Pokud by tak neučinil, byl by prohlášen za dezertéra. Tímto knížecí
rodina opustila Hradec za pět minut dvanáct, neboť
fronta byla jen 8 km před zámkem. Za pomoci místních obyvatel odjeli traktorem, opustili svá panství
ve Slezsku a mířili do dolnobavorského Schönburgu, sídla příbuzných z rodu Arco-Zinneberg. Nakonec se ocitli ve Francie, kde žili do roku 1948. Důvodem, proč
zůstali v Evropě tak dlouho, je pravděpodobně to, že chtěli vědět, jak se situace v Československu a Polsku vyvine.
Nechtěli se vzdát myšlenky návratu na své statky a místa, kde byly jejich kořeny.
Po vyhodnocení situace se Wilhelm rozhodl odjet s rodinou za oceán
do Brazílie, kde od roku 1930 žil jeho bratr Michael. Ten odmítl žít a pracovat v Německu s nastupujícím nacismem a uplatnil se v tiskařské společnosti, která tiskla dlouhá léta brazilskou měnu Cruzeiro. Knížecí rodina se
nejdříve chtěla usadit v Rio de Janeiru, vysoké teploty ve městě ji přiměly
přestěhovat se na jih do krásného města zvaného Curitiba. Zde si pronajali
malý dům, žili ve skromných podmínkách s Wilhelmovou překladatelskou
prací. Na konci 60 let Wilhelm obdržel kompenzaci od vlády Západního
Německa za své mnohé ztráty během války. S těmito penězi byl schopen
vybudovat krásný dům v Curitibě a malou farmu ve státě Parana, kde koupil půdu, pěstoval kávu, kukuřici a hospodařil s hovězím dobytkem. V tuto
dobu často navštěvoval s manželkou Etelkou a dcerou Lucy Evropu, hlavně
v Itálii svou sestru a potkával mnoho známých a přátel, se kterými ztratil
kontakt. Pobývat v západní Evropě jim bylo umožněno, ale ne v místech,
kde se narodili a do roku 1945 žili.
Wilhelm, 7. kníže Lichnovský, zemřel 25. 3. 1975 během návštěvy u své
sestry Leonory v Itálii. Jeho ostatky jsou uloženy na římském vojenském
hřbitově.
Dějiny obce Chuchelná
Ing. Rudolf Sněhota – starosta
Fotografie k článku zajištěny ve spolupráci s Ing. Radomírem Přibylou,
vedoucím správy památkového objektu zámku Hradec nad Moravicí
a historikem Dr. Jiřím Jungem.
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Významná výročí v obci Chuchelná v roce 2022
1717 305 let V Prusku uzákoněná povinná školní docházka
1727 295 let Fr. Bernard Lichnovský podal žádost o možnost vybudování zámecké kaple
1742 280 let Marie Terezie prohrála území a Chuchelná se stává součástí Pruska za přispění Lichnovských postavena první škola
v obci
1857 165 let Karel Lichnovský se stává členem panské rady
1887 135 let Úmrtí Othenia Lichnovského
1897 125 let Císař Vilém II. se zúčastnil honu v Chuchelné
1907 115 let Zahájena stavba továrny v Chuchelné
1912 110 let Karel Maria Lichnovský jmenován velvyslancem v Londýně
1922 100 let Postavena kaplička sv. Jana Nepomuckého (u Kamrádů)
Velké propouštění zaměstnanců v továrně
1927 95 let Chuchelná měla 1012 obyvatel
Karel Maria Lichnovský zastřelil posledního srnce
Vydána kniha K. M. Lichnovského „Na cestě do propasti“
1932 90 let Ministr školství Ivan Dörer navštívil Chuchelnou - školu navštěvovalo 168 žáků
Vysvěcení dvou zvonů - sv. Maria 60 kg a sv. Metodius 150 kg byly zavěšeny do věže kostela za pomocí místních
dobrovolných hasičů
1937 80 let Obec měla 872 obyvatel
1947 75 let Velmi tuhá zima, napadlo velké množství sněhu a na jaře bylo velké sucho
Návštěva zástupců kmotrovského města z Chotěboře
1952 70 let Založení „Rehabilitačního ústavu“ v Chuchelné
1957 65 let Založeno „Jednotné zemědělské družstvo“
Zahájena výstavba „Nové školy“
1962 60 let Obec měla 1075 obyvatel
Prvomájového průvodu se zúčastnilo 2700 lidí z obce a okolí
1967 55 let Odhalen v parku u mauzolea památník Petra Bezruče
Zahájena družba s obcí Chuchelna u Semil
1977 45 let V továrně „Lisovny nových hmot“ bylo zaměstnáno 582 lidí
Otevřena „Nová mateřská škola“ na ulici Komenského
Do důchodu odešel místní farář Josef Konečný, do Chuchelné nastoupil v roce 1942.
V měsíci srpnu a září vypukly v továrně LNH požáry
1982 40 let Odešla do důchodu učitelka Ljuba Remešová a ukončila funkci kronikářky obce
V Rehabilitačním ústavu bylo zaměstnáno 120 osob
1992 30 let Zánik Federace Československa
Zástupci obce podali žádost o vydání povolení stavby nového kostela
P. Antonín Kocůrek zakládá scholu
dne 3. 3. při sčítání lidu měla obec 1313 obyvatel z toho 634 mužů, 679 žen
1997 25 let Velká povodeň - zatopeno bylo hřiště, Resta, Mauzoleum Lichnovských a domy u potoka Zbojnička
Uskutečnila se plynofikace obce
Na obecním úřadě byla vybudována telekomunikační ústředna a do všech domů bylo přivedeno vedení
Proběhla poslední rekonstrukce „Kulturního domu“
2007 15 let Dne 1. 9. byla jmenována novou ředitelkou ZŠ a MS Chuchelná Mgr. Kristina Olejáková
Nákladem 7 500.000 Kč provedena rekonstrukce školní jídelny
2017
5 let Dne 2. 1. byl dán veřejnosti do užívání nový obecní úřad na ulici K. M. Lichnovského 10
Dne 7. 5. byly posvěceny nové erby na místním kostele
Alfrédem Jarošem přebudována stará škola na komunitní dům seniorů
Dne 2. 9. bylo v rámci Strassenfestu na ulici Mírová otevřeno muzeum vojenské historie
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