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Obec cHUCHELNÁ

Chuchelenský
Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,
máte v rukou první číslo Chuchelenského zpravodaje letošního roku. Po roce a vydání čtyř výtisků můžeme konstatovat, že práce na vydávání tohoto periodika nebyla zbytečná a většina ohlasů na něj je kladná. I nadále bychom Vás chtěli informovat o dění v obci, investičních akcích
a zajistit tak větší informovanost Vás občanů. Rád bych se ještě vrátil k událostem posledních
tří měsíců loňského roku. V roce 2019 oslavila naše obec 670. výročí první písemné zmínky
o Chuchelné. Toto výročí jsme oslavili dne 24. 10. 2019 slavnostním otevřením nové křižovatky
spolu se starosty obcí Hlučínska, zastupiteli obce, zaměstnanci obce i místními občany při posezení s hudbou v kulturním domě. Potěšitelné bylo, že naše pozvání přijali také zástupci družebních obcí z Krzanowic, Liptovské Porúbky a že po deseti letech jsme obnovili spolupráci s Chuchelnou v Čechách. První
naší společnou akcí bude obecní ples v sobotu 24. 1. 2020, na který se naši přátelé z Chuchelny velice těší. V minulém čísle
zpravodaje jsme upozorňovali na povinné čipování psů k 1. 1. 2020. Této akce využilo dne 29. 10. 2019 44 vlastníků či chovatelů psů. Kdo tuto povinnost v daný den nevyužil, má možnost nechat své miláčky načipovat individuálně u kteréhokoliv
veterináře nebo u MVDr. Lubomíra Latky, který nám toto čipování zprostředkoval.
Rada obce Chuchelná se sešla v posledních třech měsících loňského roku osmkrát. Mezi nejdůležitější body patřilo předložení
návrhu na výši stočného, poplatku za PDO a rozpočtu obce na tento rok. Všechny obyvatele Chuchelné zajímá, zda se budou
poplatky v letošním roce zvyšovat či nikoliv. Za svoz komunálního odpadu a likvidaci ostatních komodit s tím souvisejících
bylo Radou obce doporučeno nechat částku na úrovni loňského roku, to je 520 Kč na osobu/rok. U stočného se částka zvyšuje
o 1 Kč na 18 Kč bez DPH. Jelikož se dle schváleného zákona DPH v dubnu letošního roku snižuje z 15 % na 10 %, nárůst za
1 m3 odebrané vody bude jen 0,25 Kč za odebraný m3 vody. Dne 30. 10. 2019 jsme obdrželi žádost p. Miroslava Krakovky
o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor kulturního domu s roční výpovědní lhůtou k 31. 10. 2020. Čeká nás tedy
nelehký úkol získat nového nájemce kulturního domu. Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce bude projednáván nový
záměr pronájmu Kulturního domu v Chuchelné. Nemálo času radních i členů kontrolní komise zabralo řešení neuvolnění
obecního bytu nájemcem po neprodloužení nájemní smlouvy k 31. 10. 2019. Nyní se tato věc řeší soudní cestou.
Zastupitelstvo obce se na svém pravidelném zasedání sešlo jen jednou, a to 11. 12. 2019. Mezi nejdůležitějšími body bylo
schválení rozpočtu na rok 2020. Přebytek financí z roku 2019 nám umožňuje dál stavebně rozvíjet a zkrášlovat obec i v roce
2020. Hlavními akcemi letošního roku bude dokončit inženýrské sítě pro stavbu rodinných domků na ulici Družstevní, začít
s první etapou přestavby zdravotního střediska, spolufinancovat dotační projekty přírodovědné učebny a opravy spodního
vstupu mauzolea. Začít by se mělo s výstavbou hospodářské budovy u obecního úřadu a snad s točnou autobusu za náhradním hřištěm. Dokončit by se měly sadové úpravy a chodník z ulice Komenského k obecnímu úřadu v rámci úplného dokončení úprav křižovatky a třetí etapa úpravy místního hřbitova. O schváleném rozpočtu obce Chuchelná se můžete dozvědět
více na dalších stránkách zpravodaje. Dále se schvalovaly obecné závazné vyhlášky o místních poplatcích ze psů, za užívání
veřejného prostranství a z pobytu.
Ve stavebních pracích se toho za poslední tři měsíce nedalo již udělat mnoho, neboť firmy mají práce nasmlouvané několik
měsíců dopředu. I tak jsme se rozhodli dokončit nový chodník na ul. Komenského, který byl limitující pro zprovoznění a nasvětlení přechodu pro chodce na krajské silnici před novou křižovatkou. Součástí úplného dokončení křižovatky v letošním
roce budou sadové úpravy a nový chodník, navazující na přechod pro chodce nad křižovatkou, který zkrátí cestu občanům
na obecní úřad, do lékárny i zdravotního střediska. Konečně se začíná rýsovat nový střed obce. Ohledně činnosti obecního
zastupitelstva a stavebních akcí v období 2014–2018 a za rok 2019 se můžete dozvědět více na našich obecních stránkách.
Jak jsme avizovali v minulém Zpravodaji, dne 12. 11. 2019 byla potvrzena dotace s názvem „Základní škola a Mateřská škola
Chuchelná – rekonstrukce učebny přírodovědných předmětů a zajištění bezbariérovosti“. S půlročním předstihem je tedy
možné se připravit na tuto stavební akci tak, aby proběhla během letních prázdnin letošního roku. Dne 12. 12. 2019 zasedal
programový výbor Euroregionu, který rozhodl kladně o společné dotaci Krzanowic a Chuchelné na akci: „Na kole za poznáním historie – stezkou rodu Lichnovských – etapa II“, jehož součástí bude nejen oprava spodního vstupu Mauzolea Lichnovských, ale také zřízení šesti nových informačních tabulí o zachovalých stavbách Lichnovských v obci. I tato stavební akce byla
dána do rozpočtu obce na rok 2020.
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Dne 18. 10. 2019 jsme podali na Ministerstvo zemědělství žádost o dotaci: „Malá vodní nádrž mokřadního typu v obci
Chuchelná“ v rámci programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. Bohužel dělením
pozemku a úpravou rozpočtu jsme podali žádost relativně pozdě, neboť od 1. – 16. 10. 2019 se vyčerpaly finance ve vyhlášené
Výzvě ve výši 400 miliónu Kč. Nezbývá než čekat na další možnost podání dotace v letošním roce.

Začátkem letošního roku bychom měli podávat znovu žádosti o dotace, u kterých jsme nebyli v roce 2019 úspěšní. Je to rekonstrukce školního hřiště a rekonstrukce dětského hřiště s výměnou dosavadních opotřebovaných prvků.
Ve druhé polovině roku 2019 jsme se zaměřili na počátek likvidace křídlatky v obci Chuchelná, která patří mezi nejvíce postižené obce na Hlučínsku. Postřik, který prováděla odborná firma, se bude muset několikrát během příštích let opakovat. Již
částečným výsledkem je likvidace této invazivní rostliny našimi zaměstnanci v okolí vlakového nádraží a okraje lesa směrem
na Bohuslavice. Bohužel křídlatka znovu vyroste, bude se však likvidovat lépe. V minulém roce jsme nechali odbornou firmou zajistit znalecké posudky na vytypované stromy v obci a zkontrolovat vzrostlé stromy v parku a na ul. Křížkova. Byly
ořezány suché větve, dojde i ke kácení tří již nebezpečných stromů. Nemůžeme jen kácet, a proto v letošním roce počítáme
s výsadbou nových stromů v obci.
Znovu pokračujeme v poznávání historie naší obce, tentokráte obdobím 1608–1742. Věřím, že i tento článek zaujme čtenáře,
kteří se o dějiny nejen naší obce zajímají.
Ne všechno se vždy podaří. Asi by to nebylo ono, abych si také nepostěžoval. Nejvíce mě mrzí ukončení činnosti zubního
lékaře v obci. Především stát by měl mít zájem jak řešit tuto svízelnou situaci v celém zdravotnictví. Snad to je ztráta jen
dočasná a tento problém se podaří vyřešit po rekonstrukci budovy zdravotního střediska. Po celý rok jsme se snažili získat
nového zubaře. Přes veškerou snahu jsme z pojišťoven dostali jen seznamy zubních lékařů působících v našem kraji. Občané
si momentálně budou muset sami hledat svého zubaře. Další smutnou loňskou zprávou bylo neuskutečnění Strassenfestu,
který byl nahrazen velice povedenou akcí Muzea Chuchelná „Oktoberfestem“. Doufám však, že patnáctiletá tradice Strassenfestů nedojde v zapomnění, a že přičiněním občanů ve spolupráci s kulturní komisí dojde opět k oživení této kulturní akce.
Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli v loňském roce k propagaci, zviditelnění a zvelebení
naší obce. Přeji Vám hlavně zdraví, lásky a hodně pracovních a osobních úspěchů v roce 2020.
Ing. Rudolf Sněhota – starosta obce
starosta@chuchelna.com

670. výročí první ZMÍNKY o obci Chuchelná
a slavnostní otevření křižovatky dne 24. 10. 2019
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Chuchelenský
informace obecního úřadu

Rozpočet obce Chuchelná na rok 2020
	DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	

Kč

1111

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

4 500 000,00 Kč

1112

Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činnosti

1113

Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů

1121

Daň z příjmu právnických osob

1122

Daň z příjmů právnických osob za obec

1211

Daň z přidané hodnoty

1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

1340

Poplatek za komunální odpad

1341

Poplatek ze psů

1342

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

100 000,00 Kč

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 000,00 Kč

1361

Správní poplatky

20 000,00 Kč

1381

Daň z hazardních her

80 000,00 Kč

1511

Daň z nemovitostí

4112

Neinvestiční dotace ze SR na státní správu

447 983,00 Kč

4216

Ostatní investiční transfery ROP – učebna

1 695 210,40 Kč

80 000,00 Kč
400 000,00 Kč
3 500 000,00 Kč
200 000,00 Kč
8 000 000,00 Kč
5 000,00 Kč
670 000,00 Kč
30 000,00 Kč

1 500 000,00 Kč

	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1019

Příjmy z pronájmu pozemků

4 000,00 Kč

2321

Odvádění a čištění odpad.vod

3314

Činnosti knihovnické

1 000,00 Kč

3341

Rozhlas a televize

7 000,00 Kč

3392

Zájmová činnost v kultuře

15 000,00 Kč

339

Ostatní záležitosti kultury, církví a sd. prost.

40 000,00 Kč

3612

Bytové hospodářství

300 000,00 Kč

3613

Nebytové hospodářství

600 000,00 Kč

3632

Pohřebnictví

3639

Komunální služby a územní rozvoj

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

100 000,00 Kč

3725

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

150 000,00 Kč

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330

Převody vlastním fondům

1 200 000,00 Kč

10 000,00 Kč
3 000,00 Kč

45 000,00 Kč
1 000,00 Kč
120 000,00 Kč

PŘÍJMY CELKEM	

23 825 193,40 Kč
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par.	VÝDAJE	
2212

Silnice

2 720 000,00 Kč

2219

Záležitosti pozemních komunikací – chodníky

655 500,00 Kč

2292

Dopravní obslužnost

100 000,00 Kč

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

2 000 000,00 Kč

3113

Základní školy

4 925 000,00 Kč

3314

Činnosti knihovnické

50 000,00 Kč

3319

Ostatní záležitosti kultury

35 000,00 Kč

3322

Zachování a obnova kult. památek

3341

Místní rozhlas (provoz a údržba)

3392

Zájmová činnost v kult. KD údržba

120 000,00 Kč

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a

310 000,00 Kč

3419

Tělovýchovná činnost

310 000,00 Kč

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3429

Ostatní zájmová činnost

3511

Činnost ordinací praktických lékařů

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

450 000,00 Kč

3632

Pohřebnictví

615 000,00 Kč

3639

Komunální služby a územní rozvoj

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

3729

Ostatní nakládání s odpady

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4189

Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům

4222

Veřejně prospěšné práce

150 000,00 Kč

5512

Požární ochrana

180 000,00 Kč

6112

Zastupitelstva obcí

1 500 000,00 Kč

6171

Činnost místní správy (provoz OÚ)

3 400 000,00 Kč

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320

Pojištění

115 000,00 Kč

6330

Převody vlastním fondům

120 000,00 Kč

6399

Finanční operace (DPH, daň z př. za obec)

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409

Ostatní činnost

1 400 000,00 Kč
10 000,00 Kč

1 045 000,00 Kč
167 000,00 Kč
4 000 000,00 Kč
900 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč

30 000,00 Kč
1 300 000,00 Kč
60 000,00 Kč
4 000 000,00 Kč
20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč
5 982,00 Kč
670 000,00 Kč

	VÝDAJE CELKEM	

35 383 482,00 Kč

	FINANCOVÁNÍ – v Kč
pol.

8115 financování pokrývá rozdíl mezi příjmy a výdaji
8123 úvěr čerpání

12 308 288,60 Kč
-----

8124 splátky úvěru

-750 000,- Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je pokryt financováním.
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Chuchelenský
Svozový kalendář
obce Chuchelná
narok
rok
Svozový kalendář
obce Chuchelná na
20202020
Svoz PDO - sudý týden
leden
06.01.
únor
03.02.
březen
02.03.
duben
11.04.
květen
11.05.
červen
08.06.
červenec
06.07.
srpen
03.08.
září
14.09.
říjen
12.10.
listopad
09.11.
prosinec
07.12.
Svoz papír - modrý pytel
leden
únor
06.02.
březen
05.03.
duben
09.04.
květen
14.05.
červen
11.06.
červenec
09.07.
srpen
06.08.
září
10.09.
říjen
08.10.
listopad
05.11.
prosinec
03.12.

20.01.
17.02.
16.03.
27.04.
25.05.
22.06.
20.07.
17.08.
28.09.
26.10.
23.11.
21.12.

Svoz BIO - lichý týden
leden
únor
30.03. březen
duben
06.04.
květen
04.05.
červen
01.06.
červenec
13.07.
31.08. srpen
10.08.
září
07.09.
říjen
05.10.
listopad
02.11.
prosinec

23.03.
20.04.
18.05.
15.06.
27.07.
24.08.
21.09.
19.10.
16.11.

29.06.

Svoz plasty - žlutý pytel
leden
02.01.
30.01.
únor
27.02.
březen
duben
02.04.
květen
07.05.
červen
04.06.
červenec
02.07.
srpen
30.07.
září
03.09.
říjen
01.10.
29.10.
listopad
prosinec
03.12.

Velkoobjemový odpad
sobota
18.4.2020
sobota
10.10.2020
Informace ke svozů odpadů - Svoz odpadů probíhá od 5:00 do 22:00hod.
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 dl. 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 10. ÚNORA 2020
od 8-12 hod. a od 13-17 hod.
OÚ Chuchelná, K. M. Lichnovského 10, 1. patro.
místní poplatek za psa 2020: 200 Kč – za prvního psa 300 Kč – druhý a každý další pes téhož majitele
místní poplatek za svoz PDO 2020 činí 520 Kč/osoba a rok
Poplatky je možno hradit nově i bezhotovostní platbou po předchozím požádání o vygenerování
variabilního symbolu jedinečného pro každého poplatníka.
Žádost se seznamem poplatníků zasílejte na email: obec@chuchelna.com.
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KULTURNÍ KOMISE OBCE cHUCHELNÁ

Zpráva o činnosti kulturní komise v roce 2019
Nový rok 2019 jsme přivítali koncertem, v prvním nedělním odpoledni jsme si mohli v našem kostele poslechnout novoroční koncert smyčcového Ditters Quarteta z Opavy. Koncert byl velmi hezký, zúčastnilo se
poměrně dost posluchačů, kteří jistě odcházeli spokojeni. Po koncertu jsme podávali novoroční punč. V této
tradici bychom chtěli i v dalším roce pokračovat.
V novém roce jsme vydali první číslo obecního zpravodaje. V tomto prvním čísle se představili se svou činností všechny složky v obci, své pravidelné místo dostaly
informace z činnosti obce, plány činností a aktuality
z dění obce. Časopis se nám podařilo vydávat co 3 měsíce a jeho stránky přinášejí občanům všechny potřebné
informace z obce, také výzvy a plakáty k plánovaným
akcím. Zpravodaj se setkal s velmi dobrými ohlasy, často se občané připomínají, pokud číslo do schránky nedostanou.
18. 1. 19 se konal již tradiční obecní ples. K tanci a poslechu nám hrála skupina Unico, program zpestřila
prodejkyně plesových čapek a taneční vystoupení profesionálních tanečníků. Všichni účastníci si výborně zatančili a pobavili se.
V březnu jsme přivítali nové občánky obce. Na akci
vždy vystupují s programem děti z MŠ, novorozené děti
dostaly malé dárky a fotily se spolu s rodiči do našeho
zpravodaje.
Druhé nedělní odpoledne v květnu jsme pozvali k vystoupení u nás štítinské divadlo Šamu, které nám představilo svou novou hru. Účastníci se jistě velmi dobře
pobavili.
V záři jsme přispěli k organizaci prvního Oktoberfesstu
u Muzea, přispěli jsme finančně i pomocí při výzdobě,
akce se setkala s velmi dobrým ohlasem a myslím, že
zůstane již pravidelnou i v dalších letech.
Podzimní čas jsme vítali setkáním se seniory obce. Pozvání vždy přijme kolem 90 seniorů nad 65 let. Program
jim připravují děti z MŠ a ZŠ, dále je prezentována činnost obecní samosprávy, senioři mají možnost dotazů,
které většinou hojně využívají a jejich podněty jsou pak

řešeny v rámci Rady obce. Závěr programu tradičně
zajišťuje duo hudebníků z obce pan Jáchym Meinhard
a Josef Kozubík.
Další podzimní akcí bylo již tradiční vinobraní a to letos
15. 11., zúčastnilo se pouze 73 občanů, vypilo se 45 l
vína opět z Jižní Moravy.
Moc pěknou akcí letos byl Mikulášský jarmark, tentokrát první adventní neděli. Sešla se velká část vesnice,
stánky hojně zásobeny jídlem a pitím, měly vyprodáno
za 2 hodiny. Doufám, že se nám podařilo vytvořit velmi pěknou předvánoční atmosféru, dětí bylo tentokrát
130 a Mikuláše si myslím pěkně užily. Vystoupily děti
z MŠ, 1. a 3. třídy a školní pěvecký soubor vedený manžely Mgr. Musilovými, kteří jsou dobrou zárukou pokračování v pěvecké výchově dětí, celá jejich rodina jde
příkladem v hudebních vystoupeních i výchově dětí ke
zpěvu.
Neděli 15. 12. jsme si mohli zpříjemnit poslechem adventního koncertu našeho sboru, naší scholy a jako hosta malého harfisty Samuela Žárského. Koncert navštívilo hodně posluchačů a doufám, že si v předvánočním
shonu odpočali a zklidnili se do adventní nálady. Hudební doprovod vystoupení scholy opět doplnili svým
vystoupením všichni členové rodiny Musilů, jejichž hudební všestrannost je obdivuhodná.
Poslední předvánoční neděli jsme ještě přivítali za občany obce nové občánky. Jejich slavnost opět zpestřilo
vystoupení nejmenších dětí z MŠ.
Do příštího roku máme již naplánované dvě akce, a to
Novoroční koncert Dittersova smyčcového kvarteta
v neděli 5. 1. v 16,00 hod odpoledne a Obecní ples 24. 1.
ve 20,00 hod, na které vás všechny srdečně zveme.
Musím poděkovat za velmi dobrou spolupráci všem
složkám v obci, škole, seniorům, muzejníkům, hasičům
i sportovcům za organizaci akcí i podílení se na programu těchto akcí. Také děkuji členům kulturní komise za
práci při těchto akcích a přeji vám všem klidné a spokojené prožití vánočních svátků a do nového roku hodně
zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.

Ilona Nedvědová

H A L L O W E E N
Brány muzea v Chuchelné se pro návštěvníky otevřely
v sobotu 2. listopadu 2019 netradičně od 18 do 24 hodin. Zájemci přišli nasát temnou a děsivou atmosféru,
neboť celý objekt se změnil v podsvětí zapomenutých
duší z druhé světové války. Příchozí se mohli těšit i na
masky známé z hororů světové kinematografie. Akce
byla vhodná pro děti nad 10 let, pekelně dobré občerstvení bylo zajištěno. Poděkování patří všem pořadatelům za netradiční oslavy.

Kamil Himler – ředitel muzea
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Chuchelenský
Setkání se seniory

Vinobraní

Mikulášský jarmark

Adventní koncert
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 22. 12. 2019

Klára Jarošová

Natálie Kolarčíková

Patrik Zajíček

Tomáš Halaška

Obec Chuchelná touto cestou děkuje:
Anna Nevřelová

• Kulturní komisi při OÚ Chuchelná za organizaci akce „Setkání seniorů“ dne 15. 10. 2019
• Klubu vojenské historie K. M. B. za zdařilou akci „Halloween“ dne 2. 11. 2019
• Kulturní komisi při OÚ Chuchelná za organizaci akce „Vinobraní“ dne 15. 11. 2019
• Kulturní komisi při OÚ Chuchelná, klubu seniorů, mysliveckému spolku, spolku rodičů
při ZŠ Chuchelná a TJ Spartak za organizaci akce „Mikulášský jarmark“ s rozsvícením
vánočního stromku a mikulášskou nadílkou dne 1. 12. 2019
• Chrámovému sboru Chuchelná a Kulturní komisi při OÚ Chuchelná za uskutečnění
„Adventího koncertu“ dne 15. 12. 2019
• TJ Spartak Chuchelná, z.s. za organizaci 28. ročníku turnaje ve stolním tenise
ve dnech 27.–28. 12. 2019
• TURISTICKÉMU KLUBU CHUCHELNÁ VE SLEZSKU, z. s. za organizaci 21. ročníku dálkopLazu 27.12.2019
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Chuchelenský
ZŠ a MŠ Chuchelná

základní ŠKOLA
Příběhy bezpráví - Projekt Měsíc
filmu ve školách

Základní škola Chuchelná se letos
poprvé přihlásila do celorepublikového projektu Měsíc filmu na školách, který vznikl již v roce 2004.
Cílem tohoto projektu je přiblížit
žákům a studentům život v době totality – každodenní život v komunistickém Československu. Měsíc filmu
na školách spolupracuje také s projektem Příběhy bezpráví.
Letošní ročník Měsíce filmu na školách byl věnován třicátému výročí od
pádu železné opony. V jednotlivých
hodinách dějepisu byly žákům 6. – 9.
ročníku připomínány důležité mezníky československých dějin, žáci
měli také možnost zhlédnout některé
dobové dokumenty a videa odkazující k 17. listopadu 1989.
V úterý 26. listopadu se žáci 8. a 9.
ročníku zúčastnili promítání filmu
1989: Z deníku Ivany A. Následovala
beseda s pamětnicí – paní Aničkou
Kocurovou z Bohuslavic, která v 80.
letech 20. století byla poslankyní
České národní rady. Během besedy
měli žáci zajímavé dotazy, své zážitky
a vzpomínky na dobu totality přednesli i přítomní učitelé – Mgr. Monika
Slivková, Mgr. Marie Hájčíková, Mgr.
Eva Ostárková a Mgr. Jaromír Musila.
Všichni žáci zhodnotili celý projekt
Měsíc filmu na školách jako velmi
zajímavý a přínosný, o čemž svědčí
i některé jejich písemné práce.
Mgr. Eva Ostárková
Beseda se senátorem Mgr. Herbertem Paverou
Žáci 8. a 9. třídy se ve čtvrtek 5. 12.
2019 zúčastnili přednášky a besedy
s panem senátorem Mgr. Herbertem

Paverou. Pan senátor si ve svém nabitém programu našel čas a představil žákům činnost a fungování Parlamentu ČR. V krátké prezentaci je
seznámil i s procesem schvalování
zákonů. Žáci také mohli v improvizovaném předložení navrhovaného
zákona rozhodnout, zda jej podpoří
či nikoliv. V následné debatě se mohli zeptat pana senátora na jakékoliv
dotazy. Ještě jednou děkujeme za
ochotu a vstřícnost, kterou věnoval
k uskutečnění celé akce.
Mgr. Martin Nevřela
Mikuláš ve školní jídelně
V předvečer svátku Sv. Mikuláše zavítal tento světec do naší školní jídelny. Menu bylo vskutku Mikulášské
– paní kuchařky vše připravily dokonale! Ať už po stránce nápadů, převleků, výzdoby i samotného skvělého
oběda. Zkrátka a dobře – stravovat se
nyní v naší školní jídelně je opravdu
jedna radost!
Naši žáci na stavebních soutěžích.
Ve středu 11. prosince 2019 se na
Střední průmyslové škole stavební
v Opavě uskutečnilo klání školních
týmů v soutěžích se stavební tématikou. Do soutěží se za naši školu přihlásily dva pětičlenné týmy složené
z žáků 8. a 9. ročníku. Konkurence
byla veliká, neboť v každé soutěži se
utkalo 20 týmů.
Téma letošního ročníku soutěže
„Bricks Game“ bylo 50 let od přistání na Měsíci. Každé družstvo mělo
k dispozici kostky CHEVA. Úkolem
týmů bylo postavit z kostek model budovy na Měsíci. K umocnění
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dojmu mohly týmy použít dekoraci, kterou si samy předem vyrobily
a přinesly. Hodnotila se architektura,
vzhled stavby a nápaditost.
V soutěži „Bridge Builder Game“ znělo zadání: “Most musí překlenout mezeru o délce 60 cm mezi dvěma stoly
a nesmí být ke stolu připevněn.” Každé
družstvo mělo k dispozici dostatečné
množství dřevěných špejlí, 6 metrů
provázku, tavnou lepicí pistoli vč. náplní, nůžky a metr. Hodnotícím kritériem bylo (kromě těch již uvedených)
také to, že na mostě musí být realizována cesta o minimální šířce 4 cm.
Jednotlivé mosty byly zváženy
a podrobeny zátěžové zkoušce, při
které bylo měřeno maximální zatížení, které most snesl až do své demolice. Vypočítával se poměr: maximální
zatížení / váha mostu. Mosty s nejvyšším poměrem zvítězily.
Naše týmy se s plným nasazením
vrhly do soutěžního klání, ve kterém
nakonec v soutěži “Brick Game” obsadily z 20 týmů 9. místo a v soutěži
“Bridge Builder Game” z 20 týmů
13. příčku.
Všem soutěžícím děkujeme za aktivní účast a reprezentaci naší školy
a pořadatelům za uspořádání těchto
bezvadných soutěží.
Mgr. Jaromír Musila
Z prací žáků

V úterý 26. 11. 2019 se ve škole
v Chuchelné konala beseda u příležitosti třiceti let od pádu komunistické
vlády v Československu. Beseda byla
realizována v rámci projektu Měsíc
filmu na školách. Žákům byl promítnut snímek 1989: Z deníku Ivany A.
a navštívila nás pamětnice paní Anna

ý z p r av o d a j
Kocurová z Bohuslavic, která nám
vyprávěla o životě před rokem 1990.
Paní Anna nám zodpověděla všechny dotazy. Bylo to velice příjemné
setkání, na kterém jsme se dozvěděli
mnoho zajímavého o životě v komunistickém režimu.
Lukáš Hluchník, 8. třída

V úterý 26. 11. 2019 se v 13. 30 hodin v jídelně ZŠ Chuchelná uskutečnila beseda, jejímž hostem byla paní
Anička Kocurová. Beseda byla určena pro žáky 8. a 9. ročníku a byla
součástí projektu Měsíc filmu na
školách. Součástí besedy byla i projekce filmu 1989: Z deníku Ivany A.,

který vypovídal o situacích v té době,
především o sametové revoluci. Poté
jsme se mohli paní Anny na cokoliv
ohledně sametové revoluce zeptat.
Například, jak tu dobu sama prožívala. Celou besedu bych zhodnotila
jako zajímavou, dost mě zaujala.
Dominika Musilová, 8. třída

mateřská ŠKOLA
Mateřská škola, její děti a pracovníci mají za sebou úspěšně zvládnutý vstup do nového školního roku
a čtvrt roku práce. Začátek školního
roku je pro děti, zejména pro nově
příchozí, náročný, a tak se práce
a činnosti zaměřovaly především na
hladký průběh adaptace, spolupráce a spokojenosti. Společné úsilí nás
všech přineslo své výsledky a vše
jsme zvládli.
Pro zpříjemnění a získání nových zážitků byly pro děti připraveny různé
akce – Drakiáda, Loutkové divadlo,
Maňáskové divadlo, Úžasné divadlo
Fyziky se spoustou pokusů a ukázek,
Mikulášská nadílka a mnoho zážitkových her a činností v rámci výchovně

vzdělávací práce. Své umění předvedly děti na Setkání seniorů, Mikulášském jarmarku a už se připravují na
Vítání našich nejmenších občánků.
Naše Mateřská škola je zapojena do
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který nabízí možnost
zefektivnění a zkvalitnění podmínek
činnosti a práce, větší možnost spolupráce s rodiči, vzájemnou výměnu

zkušeností a podporu profesního rozvoje. V rámci programu byly zorganizovány akce pro děti a rodiče. Na
konci měsíce října si MŠ připravila
nejen pro děti z MŠ Broučkiádu aneb
uspávání broučků. Děti se společně
s rodiči vydaly průvodem obcí, cestou plnily připravené úkoly, a na závěr
uložily všechny broučky a berušky
k zimnímu spánku. Začátkem měsíce
prosince si rodiče se svými dětmi přiblížili vánoční atmosféru v Andělské
dílničce, která probíhala ve spolupráci
s CVČ Kravaře. V rámci projektu vystoupily děti na Setkání seniorů. Před
Vánocemi potěší svými koledami klienty RÚ Chuchelná a v MŠ se mohou
těšit na Tradiční zvyky se zpíváním
u vánočního stromečku.
Dále jsme také zapojeni v projektu
Místní akční plán II (dále jen MAP
II) jež spadá pod záštitu Místní akční skupiny Hlučínsko (MAS). Cílem
projektu MAP II je zlepšit kvalitu
vzdělávání, společné strategické plánování aktivit a jejich realizace. Díky
projektu se MŠ otevírají různé mož-

nosti a to nejen výchovně vzdělávací,
ale také materiální. V rámci projektu Malý řemeslník, bude do konce
kalendářního roku naši MŠ dodán
dětský pracovní ponk zcela vybaven
nářadím, a během roku nás navštíví
řemeslníci, aby dětem přiblížili práci
řemeslníka a upevnili v dětech kladný vztah k řemeslům. V uplynulých
měsících měly děti možnost prožít
Canisterapii s přednáškou Pes přítel člověka. Děti si vyzkoušely jaké je
být Malý badatel a díky prima poku-

sům si vyrobily vulkanickou sopku,
obarvily si papír a připravily výbuch.
V novém roce jsou pro děti připraveny akce Méďa zdravotník, kde bude
úkolem seznámit děti se základy první pomoci. Další plánovaná akce má
název Život má mnoho podob a jejím cílem je získat povědomí o tom,
že lidé se od sebe liší různým handicapem a postižením. V týdenním
projektu Malý mulař bude dětem
přiblíženo řemeslo a získají informace o výrobě cihly, procesu stavby
a seznámí se se zajímavými stavbami v našem okolí v rámci regionální
identity.
Jak vidíte, v Mateřské škole jsme pilní
a všichni se snažíme o radost a spokojenost nás všech, zejména našich
nejmenších kamarádů - dětí.
Na závěr Vám všem přejeme krásné
Vánoční svátky, plné rodinné pohody,
dětské radosti a srdečného smíchu.
Mgr. Hana Birtková
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Chuchelenský
Chrámový sbor

Pravidelně jsme se každý čtvrtek (kromě
letních prázdnin) scházeli ve zkušebně v suterénu kostela a věnovali se nácviku nových
a opakování starších písní a skladeb, a přibližně po 2 hodinách se ochraptělí, ale šťastní
vraceli ke svým rodinám. Zpívali jsme v průběhu roku na 22 nedělních a svátečních mších
svatých, na venkovní mši v Rehabilitačním
ústavu, a na adoracích v kostele. V říjnu jsme
reprezentovali obec na Setkání chrámových
sborů v Hněvošicích a v prosinci uspořádali
spolu s naší scholou Adventní koncert v našem chrámu.
V červnu jsme navštívili i s Otcem Vlastimilem Slezské divadlo v Opavě a shlédli nejznámější operu Prodaná nevěsta. Před prázdninami ještě zbyl čas na tradiční večírek sboru a přátel na rybářské chatě. V průběhu roku jsme slavili s několika členy jejich kulaté narozeniny a dokonce zlatou svatbu.
Součástí chrámového sboru je i menší smuteční sbor, který v tomto roce doprovodil zpěvem pohřební mše 16-ti našich
farníků. S velkou lítostí jsme se rozloučili s jedním z našich zakládajících členů – p. Josefem Kostřebou.
Ale život jde dál a my jsme v roce 2019 s radostí přijali 2 nové členy sboru, takže nyní máme 9 mužů a 20 žen. Rádi v našem malém společenství uvítáme další ochotné zpěváky. Přejeme všem krásný a bezproblémový rok 2020, mnoho zdraví
a Božího požehnání, a ať je nám všem stále do zpěvu!
Ing. Liána Vinklárková, vedoucí sboru

Schola Chuchelná
Až na pár ojedinělých víkendů zpěv naší scholy provázel všechny nedělní mše tohoto roku. Schola nevynechala také žádnou mši pro děti a bonusově doprovázela i několik dalších mší na přání našich farníků. Dokonce byl její zpěv vyžádán
i svatebčany z jiné obce, a tak „hostovala“ v Bohuslavicích. Na mnoha akcích jsme účinkovali spolu s naším chrámovým
sborem a vytvořili tak jedinečný „scholo-sbor“ či „sboro-scholu“.
Tradičním scholovým výjezdem byla pro nás účast na Setkání schol Hlučínska, které se letos konalo 5. října v Oldřišově.
Naším nejčerstvějším počinem byl pak společný adventní koncert chuchelenského chrámového sboru a scholy, který se
konal 3. adventní neděli 15. 12. 2019.
V příštím roce se schola těší na svou opětovnou účast na Soustředění schol z Prajzské, které se bude konat v Hlučíně v termínu 1. – 3. května. Tento víkendový nácvik písní pak vyvrcholí velikým koncertem v neděli 3. května. Je to akce, které
se s obrovskou radostí zúčastníme již potřetí! Díky skvělému týmu organizátorů tak máme možnost vidět se s ostatními
scholami z okolí, lépe se poznat (s novými lidmi i vzájemně), ale také získat nový elán pro naši další činnost a obnovit svůj
repertoár.
V letošním roce se toto soustředění z organizačních důvodů nekonalo, ale aby nám to nebylo tolik líto, byla za scholy
z Prajzské alespoň sloužena mše svatá, které
jsme se v neděli 31. 3. v Hlučíně také zúčastnili.
Pravděpodobně příští rok nevynecháme ani
tradiční Setkání schol, ovšem bližší informace
o místě jeho konání se zřejmě teprve objeví.
Každopádně se snad, dá-li Bůh, budeme opět
vídat (téměř) každou neděli, na mších pro děti
vždy 2. pátek v měsíci a uslyšíte nás zpívat určitě i při příležitosti Prvního svatého přijímání
dětí v neděli 7. června 2020. Těšíme se „na viděnou“ i „na slyšenou“!
Za Scholu z Chuchelné Mgr. Helena Musilová
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Sbor dobrovolných hasičů Chuchelná, z.s.

Shrnutí činnosti za rok 2019
Pro všechny hasiče byl rok 2019 důležitý z důvodu významného výročí 100 let založení hasičského sboru v obci,
o kterém jste se mohli dočíst v minulém Zpravodaji. Další
historickou událostí pro náš spolek bylo podepsání smlouvy
o vzájemné mezinárodní spolupráci s OSP Roszków z Polska
dne 14. 12. 2019.
Shrnutí sportovní sezony 2019
V letošním roce naši obec a SDH reprezentovaly dva sportovní týmy. Jednalo se o tým mužů a žen. Oba tyto týmy se
pravidelně účastnily Noční hlučínské hasičské ligy (NHHL).
Kromě této ligy, která měla dohromady 11 kol, se družstva
účastnila několika pohárových soutěží. Letošní sezonu nám
velmi ulehčil loňský nákup dopravního automobilu Mercedes Benz Sprinter, díky kterému se nám výrazně ulehčila doprava na soutěže.
Tým mužů v průběhu sezony udržoval průměrné výsledky,
protože vlastníme slabší požární stříkačku než okolní sbory,
kterým se kvůli tomu nedá až tak konkurovat. I přesto jsme
se svými výsledky spokojeni, ale je ještě na čem v příští sezoně pracovat. Mezi náš nejlepší výkon řadíme čtvrté místo,
které jsme získali na naší domácí denní soutěži v Chuchelné.
Nejvydařenější požární útok se nám ovšem povedl na noční
soutěži v sousední Bělé, kde jsme svůj pokus dokončili v čase
17,89 s.
Tým žen se pravidelně scházel pod vedením Štěpána Chrobaczka na trénincích v areálu místní základní školy, kde jsme
si v loňském roce našli místo pro trénování. Tento tým se dal
dohromady teprve letos, takže se holky spíše snažily pořádně
sehrát. To bylo znát i na výsledcích, které nebyly úplně stabilní. Mezi svou nejvydařenější soutěž řadí čtvrté místo v noční
soutěži v Bělé a mezi nejvydařenější požární útok pak pokus
z noční soutěže v Závadě, kde se jim podařilo sestříknout terče v krásném čase 17,81 s.
Shrnutí roku 2019 z pohledu zásahové jednotky
Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů zasahovala
v roce 2019 u 32 událostí. Převážně se jednalo o technickou
pomoc při odstraňování následků větrných smrští či vydatných dešťů, při odstraňování bodavého hmyzu a jeden požár,
který byl následně vyhodnocen jako planý poplach. Absolvovala rovněž taktická a prověřovací cvičení na požáry rekreačních a obytných prostor, předlékařské pomoci a hašení
hořícího vozu. Po celý rok se členové chuchelenské zásahové jednotky setkávali na pravidelných měsíčních školeních
a přeškoleních u HZS MSK při metodických zaměstnáních.
Jelikož naše řady letos opustili dva naši dlouholetí členové,
byla volná místa doplněna třemi novými tvářemi z řad mladších hasičů čekajících na zařazení. Bývalým členům bychom
rádi poděkovali za jejich činnost, ochotu pomáhat a novým
členům popřát hlavně spoustu elánu a štěstí, které budou potřebovat při výkonu služby v tomto náročném poslání.
Závěrem bychom rádi poděkovali Obci Chuchelná za podporu a zodpovědný přístup k činnosti zásahové jednotky.
Občanům naší obce přejeme vše nejlepší do nového roku.
Jsme zde pro vás.
Štěpán Chrobaczek starosta SDH Chuchelná
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Chuchelenský
MUZEUM CHUCHELNÁ

16. 3. 2019 Frýdek Místek

26. 8. 2019 D day Hel u Baltského moře

Frýdek-Místek si připomněl boj o Czajankova kasárna. Jediný
odpor proti wehrmachtu! Hlavní vzpomínková akce, konaná
v areálu Faunaparku, ve Frýdku Místku. Kluby vojenské historie pod vedením Jána Labáka sehrály na připraveném bojišti
zteč, jejíž scénář vznikl podle výpovědí vojáků, kteří se bitvy
v roce 1939 zúčastnili. Boje se účastnilo na 40 vojáků, na české straně bránící kasárna pěchota, na německé mimo vojáků
i technika. Důstojníci Wehrmachtu přijeli na místo střetu
v kabrioletu BMW, řadoví němečtí vojáci pak v nákladním
autě Opel Blitz. Součástí ukázky bylo také obrněné auto Sdkfz 222 a protitankový kanón PAK 36. Přibližně půlhodinový
boj, ve kterém Čechoslováci vystříleli všechnu svou munici byl
ukončen kapitulací do rukou důstojníků Wehrmachtu.

Vojenské ukázky na téma vylodění v Normandi 1944
9. 11. 2019 Den válečných veteránů Ludgeřovice
Během krátkého pietního aktu
lidé vzdali
čest vojákům, kteří
nasadili své
životy v boji
za svobodu
naší země.
Právě 11. listopadu bylo
podepsáno příměří
a definitivně
tak skončila
I. světová
válka. Den
veteránů se
u nás slaví
od roku 1991. „My vlastně velké části tisícům padlých legionářů vděčíme za vznik Československa. „Bez legionářů a bez
toho, že jsme bojovali, by ten stát nevznikl,“ zdůraznil ve svém
projevu ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Dřevěná
lavička veteránů je už třetím rokem místem, které zásluhy
českých vojáků připomíná. „Chtěli jsme nějak připomenout
památku padlých veteránu zejména těch kteří, bojovali v misích a zemřeli tam. Potom se ten význam ještě posunul, takže
nyní je to památka na všechny padlé, ve všech válkách, doplnil
starosta Ludgeřovic Daniel Havlík (ČSSD). Součástí slavnostního dne byla také ukázka vojenské techniky. Kromě současných moderních strojů i zbraní, tady mohla veřejnost poprvé
vidět prototyp obrněného transportéru Patriot. Návštěvníci
mohli vidět také stroje z obou světových válek. Představily je
tady kluby vojenské historie. K vidění byly originály nebo také
replika průzkumného transportéru. „Pracoval jsme na tom
čtyři roky. Co se týče technických parametrů, tak se liší o pouhý jeden centimetr od originálu,“ upřesňuje modelář Kamil
Himler. Válečný život přiblížily také vojenské tábory nebo
polní lazaret. Zájemci o vojenskou historii se dočkali také komentovaných ukázek o vývoji vojenských uniforem i zbraní.

8. 4. 2019 Hlohov
Bitva Tanku o Hlohov (Głogów) 1945 v Polsku. Rekonstrukce válek, které se odehráli na bývalém Německém území.
Tato bitva, měla úkolem zastavit ofenzívu Ruské armády
proti vpádu do hlavního města třetí říše, Berlína.

29. 5. 2019 Slezská muzejní noc – Národní památník II.
světové války
V loňském roce jsme si připomněli 80. let od okupace Československa. Proto také tématem programu Slezské muzejní
noci v areálu památníku byli události roku 1939. Společně
s kluby vojenské historie jsme představili návštěvníkům konflikt v Píšti, dále taky výzbroj a výstroj vojáků z tohoto období a vojenské ukázky doplnila ukázka tanečního swingu.

Na rok 2020 připravujeme nové expozice v horním patře
budovy Muzea, kdy návštěvníci budou moci projít místy
dobytého města Berlína z roku 1945. Děkujeme našim příznivcům za přízeň v roce 2019 a těšíme se na Vaši podporu
v letošním roce.
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Fotbalový oddíl

V polovině roku 2019 se ustavil nový
fotbalový výbor ve složení M. Vilím, L.
Lejnarová, P. Valenta, P. Šrámek, J. Gargoš J. Fojtík a R. Moravec. Stojí před
nelehkým úkolem. Uvědomujeme si,
že fotbal je jednou z nejpravidelnějších
společenských událostí v obci, a čeká
nás řešení nelehkých úkolů. Navíc v následujících letech oslaví náš klub 100 let
od svého založení.
Jedním z prvních rozhodnutí nového
výboru bylo přistoupit po několika letech k revitalizaci trávníku. Pozvali jsme

Rozlosování - muži "A" - jaro 2020 - I. B sk. B
Datum
Soupeři
začátek
Chuchelná - Strahovice
NE 22.03.2020
15,00 hod.
Bohuslavice - Chuchelná
NE 29.03.2020
15,30 hod.
Chuchelná - Ostrava-Jih
NE 05.04.2020
15,30 hod.
Chuchelná - Klimkovice
NE 12.04.2020
15,30 hod.
Chuchelná - Hrabová
NE 19.04.2020
15,30 hod.
Chuchelná - Krásné Pole
NE 26.04.2020
15,30 hod.
Hať - Chuchelná
NE 03.05.2020
16,30 hod.
Chuchelná - Řepiště
NE 10.05.2020
15,30 hod.
Svinov - Chuchelná
SO 16.05.2020
17,00 hod.
Chuchelná - Kozmice
NE 24.05.2020
15,30 hod.
Šilheřovice - Chuchelná
NE 31.05.2020
17,00 hod.
Chuchelná - Darkovice
NE 07.06.2020
15,30 hod.
Rychvald - Chuchelná
SO 13.06.2020
17,00 hod.

si na pomoc M. Bedricha, dlouholetého
správce hřišť v Kravařích, který se dnes
stará o ligový trávník v Opavě. Dle jeho
návrhu jsme provedli pročesání a zapískování hřiště. Bohužel příroda byla proti
nám a několikaminutová průtrž mračen
de facto odstavila hlavní plochu na několik týdnů. Přesto věříme, že nešla veškerá práce vniveč a projeví se na zlepšení
kvality hrací plochy. Z výše uvedeného
důvodu jsme byli nuceni v začátku sezony odehrát pouze dvě kola z osmi v domácím prostředí.
Dalším oříškem bylo rozhodování kolem B-týmu. Zde je třeba konstatovat,
že byly názory pro i proti. Oba mají svůj
reálný základ a naprosto respektujeme,
že při velikosti obou kádrů je možná
nepochopitelné, proč držet dvě soutěže,
a to zejména s ohledem na uplynulou
sezonu. Druhý pohled však také není
úplně mimo, jelikož se povedlo aktivovat hráče, kteří již dávno pomyslnou
kariéru pověsili na hřebík, což byl také
jeden ze záměrů. Tito „kluci“ mohou
pomoci mladším spoluhráčům a možná se také více zapojit do vedení klubu. Většina z nich si navíc chodí zahrát
s radostí „fotbálek“ a nemají již ambice
pro A-tým, takže v případě absence B-týmu by pravděpodobně nehráli vůbec.
Největší argument se však projevil v tréninkovém režimu, jelikož obě mužstva
trénují spolu, což přispívá k větší účasti
a s tím související kvalitou tréninku.
Je třeba si však také přiznat, že vlastní základna hráčů pomaličku stárne a řídne.
Nahradit současnou generační propast
se jeví jako nemožné, navíc v tom bohužel nejsme sami. Většina okolních klubů
bojuje se stejným problémem a kvalita
všech soutěží tak pomalu klesá. Přesto
se nám start do sezony docela povedl,
a to prakticky se stejným týmem jako
vloni. Jedinou větší posilou je W. Hnida

15

a J. Halfar, kteří však nastoupili až v sedmém kole. Dobrý start jsme bohužel nedokázali potvrdit v klíčových zápasech
s Hatí a zejména prohra v Darkovicích
byla krutá a zbytečná. Výsledkem je tak
12. místo se 14 body, takže jaro bude
opět těžkým bojem o záchranu v I. B.
třídě. Tato soutěž je však důstojná pro
naši obec a naším jednoznačným cílem
je udržet se. Nechceme však jít za každou cenu cestou „krajánků“, kteří vydrží
jednu sezonu a poté jdou za lepší nabídkou. V takovém případě jsme připraveni
s pokorou přijmout celorepublikový fakt
a raději hrát nižší soutěž s vlastními, než
investovat do hráčů bez vztahu ke kabině, obci a budoucnosti fotbalu v Chuchelné. Věříme však, že nás tento krok
v nejbližších letech nečeká a budeme za
to bojovat.
Samostatnou kapitolou a jednou z největších priorit je pro nás oblast mládeže.
Zde je naším cílem jít proti proudu a nesmířit se pouze s konstatováním, že děti
nejsou a nemají zájem obecně o sport.
Jedním z dalších kroků bude navázání
větší spolupráce se zástupci školy s cílem větší propagace a zvýšení povědomí
a zájmu dětí sportovat. Ve spolupráci
s Mgr. Davidem Steffkem byl odstartován projekt „tygříci z Chuchelné“. První nábor malých fotbalistů a fotbalistek
proběhl 13. 9. a ukončení podzimní části
bylo završeno povedenou Mikulášskou
nadílkou. Každý, kdo se zúčastnil, musel
být nadšený z čisté dětské radosti z pohybu. Davidovi, dětem a v neposlední
řadě rodičům patří velký obdiv a s radostí zveme všechny ostatní na další tréninky, které začnou po novém roce. Nelze samozřejmě opomenout ani vítězství
našich žáčků (ročník 2009 a mladší) na
šestém ročníku turnaje „Pospěch cup“
pořádaného v Kylešovicích. Také jejich
druhé místo po podzimní části je nejlepší umístění, kterého doposud dosáhli.
I zde je třeba všem poděkovat a popřát
mnoho takových úspěchů.
V neposlední řadě před celým Spartakem stojí úkol vyřešit zvyšující se potřeby na údržbu areálu. Zejména stav
horních kabin, elektroinstalace, vyřešení
stavu koryta Zbojničky, zavlažování, zateplení budovy s ohledem na neustále
rostoucí ceny energii, atd. Věříme však,
že to s Vaší podporou zvládneme!

Ing. Marek Vilím
– předseda FO TJ Spartak

Chuchelenský

Turistický oddíl
Nedílnou součást TJ Spartak z.s.
Chuchelná tvoří Turistický oddíl (TO),
který měl v roce 2019 79 členů. 36
členů tvořili pracující a 43 členů důchodci a studenti (z toho 17 členů mělo
nad 70 let). Činnost TO je řízena Plánem akcí, který je každoročně tvořen
členy výboru, a který je pak členům
předkládán na výroční členské schůzi. V loňském roce jsme po zkušenostech z minulých let naplánovali pouze
2 autobusové zájezdy, a to letní na Pustevny, a zimní do Jeseníků. Pozitivní je,
že oba dva zájezdy se nám tentokráte
podařilo zaplnit do posledního místa.
Taktéž vysokou účast již tradičně mívají Pochod k MDŽ z Chuchelné do
Rohova a zpět, a podzimní Burčákový pochod okolím Chuchelné. V říjnu jsme zkusili nově zařadit dvoudenní
zájezd vlakem – Přechod Pálavy. Zúčastnilo se jej přes 20 členů, což považujeme za úspěch. Při zájezdech vlakem
nejsme odkázáni na potřebný počet zájemců, a proto budeme podobné zájezdy plánovat i pro příští léta. Dále se
pravidelně zúčastňujeme akcí pořádaných jinými složkami, jako např. Bolatická 20 nebo Běh a pochod okolím
Chuchelné. U druhého jmenovaného někteří naši členové vypomáhali s organizací akce. Velkému zájmu se také
těší tradiční Táborák, konaný v létě, nebo koncem roku Večírek. Stejně jako ostatní složky jsme se podíleli na organizaci Sportovní slavnosti, ať už prodejem losů nebo zajištění úklidu a občerstvení v neděli. Vzhledem k tomu, že
poslední noví členové vstoupili k nám do oddílu v roce 2017, naše základna stárne. Proto zveme všechny zájemce
o turistiku mezi nás, rádi je mezi sebou přivítáme.
Růžena Lejnarová – předseda TO
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Rybářský spolek

Hned začátkem roku 2019 jsme začali hodnotit stav ryb na rybníku
u rybářské chaty, jelikož jsme zaznamenali částečný úhyn kaprovitých
ryb. Ve spolupráci s místními hasiči
se následně provádělo okysličování
vody, což její kvalitě v dalších měsí-

cích určitě pomohlo. Při kontrolních
odlovech jsme zjistili přírůstek výtěru kaprů K-1 a K-2, což náš velice
potěšilo. Po čištění rybníka, úpravách
břehů a propustě u myslivecké chaty
v posledních letech můžeme konstatovat, že se rybníky dostávají do
původního stavu. Na schůzi výboru
rybářského spolku bylo domluveno
s členem spolku Michalem Valigurou
o založení rybářského kroužku. Jak
se bude dařit získat mládež pro další činnost spolku ukáže až čas. Další
aktivity členů spolku spočívaly v pomoci při sportovní slavnosti a mikulášském jarmarku. Tradiční rybářské

závody se v minulém roce z důvodu
vytíženosti členů neuskutečnily, věříme v jeho realizaci v letošním roce.
Rádi bychom apelovali na všechny
děti i rodiče, aby neznečišťovali naše
rybníky v obci plastovými láhvemi,
sklenkami či kamením, které se běžně do vody házejí a tím znečišťují
nejen tyto vodní plochy. Nemáme
v obci dostatek odpadkových košů?
Rád bych poděkoval všem členům
rybářského spolku a občanům obce,
kteří to myslí s údržbou rybníků
v obci vážně.
Petr Radzik
– předseda rybářského spolku

Ohlédnutí za tenisovým rokem 2019 v naší obci
Nejdůležitější akcí letošního roku
bylo dokončení rekonstrukce tenisových kurtů za přispění finanční
podpory sponzorů, obce Chuchelná a členů tenisového oddílu. Všem
patří za toto krásné dílo velké poděkování. Proto jsme netradičně již
v dubnu zahájili sezónu na nově zrekonstruovaných tenisových kurtech,
a to modlitbou a požehnáním otce
Vlastimila Krajčoviče. Počasí přálo
a nic nebránilo tomu, aby se začalo
trénovat a hrát na všech frontách.
Úvod sezony a zatěžkávací zkoušku
provedly děti Tenisové školy pod vedením Jiřího Kostřeby. Postupně se
začaly přidávat i ostatní z řad rekreantů, tak i družstev, které hrají neregistrovanou soutěž opavského regionu pod názvem AMTEL (Amatérská
tenisová liga). Tuto soutěž hrají tři
naše družstva se střídavými úspěchy
A tým po dlouhé době vyklidil pozi-

ce ve II. lize a sestoupil, B tým v klidu
drží umístění ve III. Lize, a tým 50+
po napínavém závěru soutěže udržel
celkové druhé místo.
Velkému zájmu se také těší žebříček
tenisového oddílu, kdy ve dvou skupinách hraje každý s každým, a kterému již několik let neotřesitelně vévodí Ivo Oleják.
K aktivitám oddílu rovněž patří každoroční tenisové turnaje pro žáky,
prázdninový v červenci, a mikulášský v prosinci.
Dospělí se sportovně angažují na turnajích smíšených dvojic dospělých,
turnajích ve čtyřhře mužů a v neposlední řadě na velice oblíbeném turnaji ISOTRA CUP. Naši hráči rovněž
zajíždějí k turnajům do spřáteleného
oddílu v polské Ratiboři, Háji ve Slezsku a Komárova.
Nejen tenisem oddíl žije, a proto se
velkou měrou podílíme na každoroč-

Volejbalový oddíl
V letošním roce jsme opět žádnou
mistrovskou soutěž nehráli. Důvodem je málo hráčů, čím dál větší věkový průměr a nezájem mladých.
Snažíme se oddíl udržet a hrajeme
alespoň turnaje v okolních vesnicích.
Sami pořádáme každoročně turnaje
v červnu. Letos se turnaj opět vydařil,
jen nás zklamal nezájem místních lidí.
Skoro nikdo se nepřišel ani podívat,
a to máme minimální ceny za občerstvení (například pivo 20 Kč). Dále
jsme se zúčastnili turnajů v Bohusla-

vicích, Dolním Benešově, Bolaticích
atd. Vždy jsme se bili o přední příčky,
akorát z druhé strany:-). Celoročně si
sami udržujeme náš areál (samozřejmě i s pomocí správce), od úpravy
kurtu, až po nátěry chaty a pergoly
a údržby okolí. Doufáme, že se k nám
v dalších letech přidají i mladší hráči,
ať oddíl nezanikne, byla by to škoda.
Sportu ZDAR a volejbalu zvlášť.
Patrik Novák
– předseda volejbalového oddílu
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ním zabezpečení Sportovní slavnosti
zejména na zajištění prodeje ve stáncích a pořadatelskou činností.
Závěrem tohoto krátkého ohlédnutí
chci poděkovat všem hráčům, rodičům tenisové školy, sponzorům, obci
Chuchelná za podporu, vstřícnost
a pochopení, a do nového roku popřát hodně zdraví, klidu a pohody do
další činnosti.
Jiří Kostřeba – předseda tenisového oddílu

Chuchelenský
OHLÉDNUTÍ ZA SPORTOVNÍMI AKCEMI
28. ročník turnaje ve stolním tenise

Ve dnech 27. a 28. 12. 2019 se uskutečnil v tělocvičně ZŠ Chuchelná již 28. ročník turnaje ve stolním tenise. V pátek 27. 12. 2019, v turnaji žáků a dorostenců
zvítězil Petr Jurášek před Jiřím Šustrem a Martinem Dohnerem. V turnaji žen
si nejlépe z dvanácti účastnic vedla Alena Vitásková, na druhém místě skončila
Šárka Ševčíková, a třetí byla Romana Rozbořilová. V turnaji mužů nad 40 let,
po lítých bojích zvítězil Imrich Kotrč, druhý byl Jiří Dohner, a třetí Ladislav
Bedrunka. V sobotu 28. 12. 2019 turnaj pokračoval turnajem čtyřher. Na vítězství v tomto turnaji dosáhla dvojice Jan Hradil s Patrikem Valentou, druhé místo vybojovala dvojice Šimon Bedrunka s Romanem Kamrádem, a třetí
místo dvojice Imrich Kotrč, Zdeněk Galčan. Vyvrcholením celého turnaje byl
prestižní turnaj mužů, kterého se zúčastnilo 21 hráčů. Putovní pohár za první
místo a přeborníkem Chuchelné se stal Jan Hradil, který ve finále zvítězil nad
Romanem Moravcem. Třetí místo vybojoval Marián Obrusník. Turnaj ukázal
zájem chuchelenských sportovců o tento sport. Poděkování patří všem, kteří se
turnaje zúčastnili nebo pomohli s jeho organizací. Všichni se již dnes těší na
příští 29. ročník.
Roman Moravec – ředitel turnaje

Klub seniorů
Klub seniorů pořádal v roce 2019 různé akce, a to společenské,
sportovní, zábavné i poučné. Týdenní dovolená v Luhačovicích-Pozlovicích poslední týden v srpnu patřila mezi ty velmi zdařilé. Také divadelní představení v opavském divadle, smažení
vaječiny i pečená kolena patřily k velmi oblíbeným akcím. Ve
spolupráci s polskými seniory jsme se zúčastnili akce „Seniore,
hýbej se“. Chodili jsme cvičit, plavat, vařili jsme ve skupinách
zdravá jídla pod dozorem kuchaře a společně jsme absolvovali
výlet na Dolní Moravu a Českého i Polského Těšína. 27. listopadu jsme měli výroční členskou schůzi s občerstvením, na kterou přišel i Mikuláš a naděloval dárky. Poslední letošní akcí byl
prodej perníků, které jsme seniorky samy napekly i ozdobily, na
„Mikulášském jarmarku“. Zároveň chceme všechny pozvat na
ples seniorů, který bude letos peříčkový, a bude se konat v pátek 10. ledna 2020. Těšíme se na vaši hojnou účast.

Za výbor Klubu seniorů – Anna Neuvaldová

Myslivecký spolek Chuchelná ve Slezsku, z. s.
Naši myslivci mají každý rok spoustu práce s přikrmováním, lovem a udržováním
mysliveckých zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu. V roce 2019 jsme
pro občany Chuchelné a další příznivce myslivosti zorganizovali tradiční myslivecký
ples a jarní a podzimní zvěřinové hody. Rádi jsme se zúčastnili akce „Den udržitelnosti rozvoje v obci Chuchelná“ a přiložili ruku k dílu, kdy jsme uklízeli spolu s žáky
Základní školy v Chuchelné naši ves a přilehlá lesní a polní území v rámci našeho
katastru. V rámci spolupráce s ostatními spolky jsme se zúčastnili také Mikulášského jarmarku, kde jsme se snažili předkládat Vám zvěřinu v trošku modernější
formě. Moc nás těšil zájem, který jsme opravdu nečekali a i díky tomu se budeme
snažit Vám tyto zvěřinové delikatesy nabízet častěji. Děkujeme všem našim návštěvníkům za jejich podporu, jelikož veškeré získané finance z těchto akcí jsou použity
výlučně na zaplacení nájmu honitby a nákup nezbytných potřeb pro výkon práva
myslivosti. Myslivecký spolek Chuchelná ve Slezsku přeje všem občanům úspěšný
vstup do nového roku a zároveň Vás tímto zve na myslivecký ples, který se uskuteční
31. 1. 2020. Ohlášení a způsob předprodeje vstupenek bude vyvěšen na myslivecké
nástěnce u kulturního domu v dostatečné době před konáním plesu.
Bc. Ondřej Lejnar
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ý z p r av o d a j
Turistický klub Chuchelná ve Slezsku, z. s.

Do loňského roku – už 29. své existence, vstoupil náš turistický spolek
s více než 120 členy. Struktura základny zahrnuje všechny věkové kategorie – od nejmladšího, kterému
letos bude 8, až po věkem nejstaršího
– oslaví 89. Spolek řídí výbor v čele
s předsedou Ing. Petrem Horným, finanční hospodářkou je paní Jarmila
Dolejšová a kontrolní komisi předsedá po řadu let pan Ing. Josef Kubný,
předchozí starosta Chuchelné.

V zdravém těle zdravý duch, jak říká
přísloví a určitě ne nadarmo. Výšlapy
do horského prostředí, pohyb v nadmořské výšce nad 1000 výškových
metrů ve spojení s dýcháním čerstvého vzduchu a nádhernými rozhledy
do krajiny určitě tělu neuškodí. Ba
naopak posílí jej a zocelí. Člověk pak
je schopen lépe odolávat nepříjemným zdravotním a civilizačním zátěžím, ale hlavně pak všude přítomnému stresu a to jak v běžném životě,
tak v pracovním procesu.
Jak už je po mnoho let zvykem, byl
vloni pro členy spolku, ale i pro ostatní zájemce o turistiku v obci a okolí, připraven bohatý program. Naše
akce máme koncipované tak, aby je
mohli absolvovat i účastníci dříve narození nebo i ti co pravidelně na túry
nechodí.
V květnu, červnu, září a říjnu jsme
uskutečnili 4 sobotní autobusové zájezdy s procházkami do hor v České
republice a na Slovensku. Trasy vedly: v Jeseníkách z Heřmanovic přes
Rejvíz a Mechová jezírka a rozhlednu Zlatý chlum do Lázní Jeseník, ve
Vizovických vrších po nových naučných stezkách a rozhlednu Doubravu
v okolí Vizovic, u sousedů na Slovensku jednak na Malé Fatře z Fačkovského sedla přes vrchol Kĺaku
(1352 m) do Rajecké Lesné, a jednak

ve Strážovských vrších z Mojtína přes
nejvyšší vrchol Strážov (1213 m) do
Čičman.
Tradiční, „putování“ (už po 24.) =
vloni 8denní zájezd v červenci směřoval na severozápad Čech s ubytováním v Chomutově. Vydařil se náramně. Měli jsme možnost navštívit
/ zdolat severní část Krušných hor
v okolí Hory Svaté Kateřiny a Hory
Svatého Šebestiána s kaňonem
v Bezručově údolí a nejvýznačnější
vrcholy Českého středohoří – vyhaslé sopky Košťál, Ovčín, Boreč,
Lovoš a Hazmburk s báječnými vyhlídkami do okolí.
V srpnu uspořádal spolek členům
v Restě, v nádherném prostředí areálu chaty Mysliveckého sdružení,
velmi příjemné posezení u táboráku, kde jsme si při opékání párků
s chutí za doprovodu kytary i zazpívali písničky.
V prosinci jsme měli naší největší
„akci pro všechny“ – už 21. Dálkoplaz. Trasa 13 km vedla od nového
obecního úřadu v Chuchelné přes
park kolem mauzolea Lichnovských
a kapličky, lesem na konec obce Bělá,
kolem vodárny do Borové a po aleji
do Bolatic se zastávkou v restauraci
u kostela. Dále chodníčkem v polích
přes trať k lesu a po cyklostezce přes
silnici a po Družstevní ulici zpět do
Chuchelné. I přes ráno nepříznivé
počasí se nakonec na akci zaregistrovalo na 100 účastníků nejen z obce
a blízkého okolí – ale i např. z Karviné, Bohumína, Nového Jičína Olomouce, od Brna, Prahy, atd. Raritou
byl i účastník ze švédského Göteborgu. Účastníci obdrželi nový speciální Pamětní list, nové razítko, mapku
k pochodu a drobnou sladkost. Rád
také předávám dále, že jsem od řady

cizích účastníků vyslechl mnoho
chvály na obec Chuchelnou a byli
překvapeni / vůbec netušili, co se zde
nachází a jak je vše hezky upravené.
Spolek pro členy ale i ostatní zájemce, kteří se mohou zúčastnit procházek do blízkého okolí obce ve všední
dny, uspořádal vloni 10 nenáročných
jednodenních vycházek po našem
Slezsku. Vedli je členové spolku pan
Vítězslav Zlotý a paní Krista Quisová
a byl o ně zájem.
Nejen „sportem“ živ je člověk. A tak
jsme se na našich výletech snažili
navštívit i řadu kulturních a historických památek – uvádím jen některé
např. město Žatec i se všemi senzačními „pivními“ atrakcemi, úžasnou
městskou památkovou rezervaci
v Kadani s proslulou Katovou uličkou, přenádherný „přesunutý“ kostel
v Mostě, Muzeum českého granátu
v Třebenicích, zámky, hrady či zříceniny Hazmburk, Jezeří, Červený hrádek, Libochovice, Budyně n. Ohří,
Vizovice. Na Slovensku pak malebné
a malované Čičmany či baziliku Minor s křížovou cestou a gejzír v Rajecké Lesné, atd.
O uskutečněných akcích i o tom co
spolek aktuálně chystá v roce 2020,
se více můžete dovědět např. z vývěsky u Kulturního domu v Chuchelné.
Rádi na našich akcích nebo zájezdech uvítáme také nečleny spolku –
pohodové lidi, zejména se zájmem
o turistiku.
Děkuji za spolek zastupitelům, radním i starostovi obce za podporu naší
činnosti.
Ing. Petr Horný – předseda
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Chuchelenský
Klub seniorů v Chuchelné

pořádá v pátek 10. ledna 2020

PEŘÍČKOVÝ PLES
Je připravena: tombola
občerstvení
K tanci a poslechu hraje skupina „TRIO LOKO“.
Začátek v 1900 hod.

Kulturní a sportovní akce v roce 2020
Ples seniorů
10.1.2020
24.1.2020
Obecní ples
Myslivecký ples
31.1.2020
Dětský maškarní ples
16.2.2020
21.2.2020
Ples Spolku rodičů
Stavění máje
25.4.2020
Pálení čarodějnic
30.4.2020
9.5.2020
Farní den, obecní dny
Volejbalový turnaj
20.6.2020
Myslivecké hody
21.6.2020
28. ročník turnaje mladších žáků v kopané
27.6.2020
17.–19.07.2020 Sportovní slavnost
12.9.2020
12. ročník běhu okolím Chuchelné
12.9.2020
2. ročník pivních slavností
Myslivecké hody
13.9.2020
27.12.2020
22. ročník turistického pochodu Dálkoplaz
28.–29.12.2020 29. ročník turnaje ve stolním tenise

Vstupné 100,- Kč – možno zakoupit u p. Lokajové
tel.: 732 939 631
Srdečně zve výbor klubu

Kulturní komise a obec Chuchelná Vás srdečně zve na

OBECNÍ PLES
který se koná v pátek 24. 1. 2020 ve 2000 hodin
ve společenském sále kulturního domu.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina „UNICO“ .

Spolek rodičů
zve všechny děti
a rodiče na

Maškarní ples,
který se uskuteční
v neděli 16. 2. 2020
v 15.00 hod,
a na

Společenský
ples,

Vstupné 120,- Kč – předprodej na OÚ, v nákupním středisku a v lékárně.
Rezervace stolů u MUDr. Ilony Nedvědové

který se koná
21. 2. 2020
ve 20.00 hod.

tel.: 732 761 911

Srdečně zvou pořadatelé.
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125 let Byl dostavěn železniční most v Malých Hošticích přes řeku Opavu.

1895

100 let Otevření domova pro dívky - Heimu pro pracovnice místní továrny

1920

21

Ve dnech 24. a 25. 12 se sloužily první mše v novém kostele.

Byla opravena Kaplička sv.Anny - Poklona, která byla postavena v roce 1843

		

1925

Dne 8. 6. byl obnoven provoz v tabákové továrně (původně továrna na zpracování lnu).

1930

Dne 28. 9. bylo obnoveno školní vyučování.

		

10 let

5 let

2010

2015

Výstavba nového mostu mezi Chuchelnou a Bolaticemi za 79 dní.

Exhumace 55 německých vojáků na místním hřbitově a převezení na vojenský hřbitov do Chebu.

25 let	Dne 17. 1. byla podepsána smlouva mezi ČR a Polskem o malém pohraničním styku v rámci vstupu do EU.

1995

		Na podzim byla obnovena dodávka elektrického proudu v obci a začalo se s opravou poškozené železniční tratě.

Dne 23. 7. byl slavnostně odhalen pomník padlým rudoarmějcům.

75 let	Dne 31. 3. před Velikonocemi - na „Bílou sobotu“ byla bombardována Chuchelná. První bomba patřila továrně, ostatní dalším objektům. Bomba
zasáhla místní kostel, ve kterém zahynula matka se synem a babička s vnukem, kteří zde hledaly úkryt.

		

1945

		Dne 2. 12. při sčítání obyvatel bylo v obci 872 obyvatel, z toho 396 mužů a 476 žen, počty dětí se neuvádějí.

		Dne 12. 8. byl v Restě odhalen knížeti Lichnovskému pamětní kámen - zastřelení posledního srnce.

90 let

Dne 30. 8. slavnostně otevřena obecná škola na ul.Křížkova

		

95 let

farnosti. Bylo vybráno 152 337,-Kč, kníže Lichnovský věnoval 50 000,-Kč.

		

		Dne 27. 7. byla občany Chuchelné podána žádost o zřízení samostatné farnosti. Byla vyhlášena sbírka na zřízení

105 let	Dne 7. 4. se konal v Chuchelné pohřeb manželky Karla Maria Lichnovského, princezny Marie Croy Dullmen.

1915

Dne 1. 7. se narodil Vilém Lichnovský, 7.kníže

115 let Při sčítání obyvatel měla Chuchelná 469 občanů, z toho 204 mužů a 265 žen.

1905

		

120 let Dne 6. 11. byla vysvěcena a otevřena školní budova (proti kostelu - tzv. Rychlíkovec).

1900

Dne 20. 10. vyjel z Ratiboře do Opavy první vlak přes Chuchelnou.

150 let Při sčítání obyvatel měla Chuchelná 408 občanů.

1870

		

160 let Dne 8. 3. se v Krzyzanowicích narodil Karel Maxmilián Lichnovský.

1860

Dne 30. 9. byl zavražděn učitel Kuroň z Bolatic - jedním z pracovníků na stavbě trati.

195 let V tomto roce měla Chuchelná 311 obyvatel, 49 domů, zámek, myslivnu, dvůr, vodní mlýn.

1825

		

250 let	Postaven kříž „Ecce Homo“ (U Panbučka“) na rozhraní katastrů Strahovice-Chuchelná-Krzanowice. Dříve tam stála šibenice.

1770

Vý znamná výr očí v o b c i C h u ch e l n á v r o c e 2 0 2 0
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Chuchelenský
Dějiny obce Chuchelná od roku 1608–1742

Než Václav Šamařovský, v roce 1608 přistoupil k prodeji vsí Chuchelné a Strahovice Lichnovským, vydal 28. září
1607 listinu, kterou potvrdil svým chuchelnickým poddaným jejich práva i povinnosti. Jak z této listiny vyplývá,
dědičný pán takovouto listinu vystavoval svým lidem poprvé. Jde proto o prioritní dokument, osvětlující šířeji život
zdejších vesničanů. Z listiny se dovídáme, že Šamařovský jim potvrdil držení polností na trati zvané Padělky, se kterými mohli svobodně nakládat a zároveň jim i dědicům dovolil pást v panských lesích dobytek. Na druhé straně
museli chuchelničtí odvádět vrchnosti různé peněžní platy a roboty, které jsou v této listině také vyjmenovány. Tak
fojt Vavřík a s ním majetně na roveň postaveni rolníci dávali o sv. Václavu (28. září) do panské pokladny plat 1 zlatý
a 18 grošů, dále poskytovali 6 slepic, půl kopy (30 ks) vajec a jednu husu za odúmrť. Pokud by nechodili o Vánocích
na hon, tak zaplatili 1 zlatý a za osvobození od držení stráže v dobách nepokoje (tzv. hlásku) museli zaplatit ročně
24 grošů. Vedle toho byl fojt a rolníci povinni na panském statku zorat dvě jutra na tři brázdy (celkem asi 6 ha), zasít,
zvláčit, séci a obilí pak svézt do panských stodol. Též museli každoročně z panského dvora na panská pole odvézt
36 fůr hnoje. Mezi další poddanské povinnosti patřilo i pracovat na panských lukách, vozit palivo z lesa na panský
dvůr, opravovat rybníky. Při všech těchto povětšinou pracích s koňmi jim vrchnost měla poskytnout zdarma stravu.
I ženy sedláků měly povinnost být výpomocné u panského dvora. Každá musela ročně upříst jeden štuc, za který
obdržela 4 groše. Také se staraly o panské ovce, které koupaly a stříhaly a na panské zahradě sázely zelí. A aby
se chuchelnické selky náhodou nenudily, tak jim ještě listina ukládala povinnost vypomáhat při úpravách panského dvora a jeho hospodářských stavení. Méně majetní osadníci, tzv. zahradníci jsou v listině představeni Václavem Švrčkem. Tito platili ročně o sv. Václavu 24 grošů, 6 slepic, 1 mandel (15 ks) vajec a za osvobození od hlásky
18 grošů. Prováděli tzv. pěší roboty, museli pět dní v roce žnout obilí, dva dny hrabat a další čtyři dny pracovat kosú
hrabičnú a holú. Rovněž pracovali na loukách. Za tyto roboty dostávali od vrchnosti rovněž jídlo. Ženy zahradníků
musely pracovat na poli se lnem a jej zpracovávat, za což dostávaly od jednoho klobu 4 haléře. Zahradníci si mohli
v panském lese brát na vytápění suché dříví a jako protihodnotu pomáhat na panském majetku při rozvážce hnoje.
Též jsou povinni v zahradách panských pleti, zelí saditi, okopávati cokoli potřebí, pán jim při tom chléb dáti má.
První majitel Chuchelné z rodu Lichnovských byl Bernard Lichnovský z Voštic, který se narodil okolo roku 1570
v Neplachovicích. Podle vyjádření kronikáře byl pravým renezančním šlechticem se všemi protiklady. Měl úzké
vztahy ke krnovskému knížeti Janu Jiřímu a byl hejtmanem jeho panství Bytom a Bohumín. Roku 1612 se v Opavě
oženil s Alenou Oderskou z Lidéřova, se kterou měl pět dětí. V roce 1636 přikoupil statky Ovsiště a Píšť. Byl velmi
dobrým hospodářem, jeho statky mu vynášely nemalé zisky. K tomu přispělo také založení pivovaru v Chuchelné,
v místech dnešního rybníka a mauzolea. Byl majitelem čtyř mlýnů a na jeho panství hospodařilo 69 sedláků a 28 zahradníků. Bernard Lichnovský patřil k evangelické části opavsko–krnovských stavů, a proto se nedivme, že za dánského vpádu do Slezska v letech 1626–1627 se postavil na jejich stranu. Za svoji podporu antihabsburské koalice pak
platil značnými nepříjemnostmi při výsleších císařské vyšetřovací komise a trestnou sumou 9.000 tolarů. Pokuta
byla velmi tvrdá, vždyť komise ohodnotila Bernardovy majetky, totiž statky Chuchelná, Strahovice, Ovsiště a Píšť
na 17.189 dolarů. Od úplné konfiskace majetku jej osvobodily jen doklady o tom, že pomáhal v nouzi i katolíkům
a snad i skutečnost, že spřátelení Dánové mu jeho chuchelnický majetek stačili vyplenit! Zemřel na rodovém majetku v Neplachovicích v roce 1637. Dědicem majetku se stal 14. 7. 1638 syn Jiří Lichnovský. Třicetiletá válka v letech
1618–1648 velmi postihla české země a pochopitelně se nevyhnula ani Slezsku a Opavsku. Z doby jeho držení se dochovala prvá zpráva o rozsahu osídlení obce. Je z 22. prosince 1642 a dovídáme se z ní, že v Chuchelné v té době žili
3 sedláci, 11 zahradníků a 1 mlynář. Počet obyvatel se mohl pohybovat kolem stovky. V tomto roce táhla švédská
armáda přes Slezsko, zpustošila Krzanowice i obce v blízkém okolí. Ještě větší škody napáchalo vojsko v roce 1645,
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když táhlo přes Chuchelnou. V té době již země Koruny české trpěly švédským vpádem a následnou okupací.
Zvláště Moravu a Opavské Slezsko pobyt těchto vojsk citelně poznamenával a země rychle pustla. Proto se nedivme, že když 16. února 1650 koupil za pouhých 5.000 tolarů chuchelnický majetek Zikmund Jaroslav Skrbenský
z Hřiště a na Popelově, koupil jej úplně zpustlý, s vypálenými budovami, zběhlými lidmi, bez dobytka a bez přístřeší
pro sebe. Původní majitel Jiří Lichnovský v té době již bydlel v selské chalupě v Benkovicích, chudý a již vdovec,
protože mu zde zemřela manželka. Po sňatku s Evou Schwainichelovou odešli do Selče, kde 5. května 1652 zemřel.
Ovšem Skrbenští z Hřiště vlastnili Chuchelnou jen krátce. Chuchelná se listinou z 20. prosince 1670 dostala zpět
do rukou Lichnovských z Voštic za 6.000 tolarů, tentokráte Roziny Polexiny, roz. Mošovské, manželky Karla Maxmiliána Lichnovského. Tím se dostává Chuchelná opět do rukou Lichnovských, Karel Maxmilián Lichnovský, vnuk
Bernarda Lichnovského, se tak stal zakladatelem Lichnovských držav. Dokládá to také erb a nápis na věži zámku:
„Carolus Maxmilianus Lichnovsky XV. Decembri MDCLXX. V dalších letech si K. M. Lichnovský budoval svou pozici na zemských úřadech. Dne 15. 6. 1678 se stal místodržícím úřadu nejvyššího sudího v knížectví opavském. Postupně zvětšoval také svůj majetek. Uveďme jen, že Karel Maxmilián sám či prostřednictvím svých dvou žen získal
Strahovice, Štěpánkovice, Rohov, Boleslav a Kobeřice, když před tím již držel Píšť a Ovsiště. V roce 1683 začal zvelebovat sídlo v Chuchelné, tvrz přestavěl na barokní zámek. V polovině října Karel Maxmilián Lichnovský zemřel.
Jeho majetek převzal syn František Bernard Lichnovský, který postupně navazoval styky s císařským dvorem. Toužil
se stát urozeným pánem, to se mu splnilo 18. 8. 1702, kdy obdržel titul barona. Až do roku 1708 zastával úřad nejvyššího sudího. Od roku 1722 byl hejtmanem krnovským a opavským. Pro své zásluhy získal 7. 6. 1727 titul hraběte
Koruny české. Smrt jeho manželky ho přivedla na myšlenku postavit zámeckou kapli. Olomouckou konzistoří bylo
uděleno povolení 16. 6. 1727. Kde kaple stála a jak vypadala není známo, neboť se nedochovaly žádné dokumenty.
Poslední roky svého života žil František Bernard na zámku v Chuchelné, kde 15. dubna 1747 zemřel. Dle poslední
vůle zemřelého, kterou sepsal již 1. 3. 1741, si přál pohřeb bez zbytečných okázalostí v kostele sv. Jana Křtitele v Bořutíně, kde chtěl být také pochován. Panství odkázal jedinému synovi Františku Leopoldu Bernardu Lichnovskému.
Toto lze vyčíst ze zprávy o stavu majetku z roku 1752, kde je zaznamenáno, že se Chuchelná stává jeho majetkem,
že spadá do farnosti Krzanowice a mluví se v ní česky. Zprávy o chuchelnických obyvatelích se nejlépe dovídáme
z tzv. Karolinského katastru, což je úředně sepsaný soupis majetku vrchnosti a jejich poddaných za účelem vyčíslení
daní. Tento katastr se začal zřizovat v roce 1721 a byl v následujících desetiletích neustále doplňován, až jej koncem
18. století vystřídal jiný. Vedle panského majetku uvádí katastr i daňová přiznání tzv. rustikálu, čili poddaných. Známe jména tří zámožnějších sedláků, zde uváděných jako zahradníci – Martina Tylečka, Václava Mikulaštíka a Valentina Glombka, a dvaceti dvou méně zámožných rolníků, zde vlastně zahradníků. Dobytek chovalo 22 zahradníků
a 16 domkářů a podruhů a šlo o 46 krav a 10 prasat. Vedle již nám známé tratě Padělky a jmen rybníků karolínský
katastr vyjmenovává další místní tratě: U šibenice, U sýpky, Na konci, Na hoře, Pod lesem, Kopanina. K nim pak
v 19. století přibyly názvy Hetmanovec, Mordšlag, Resta, Paradys, U Bulendy, Valek, Ošiky.
V roce 1740 zahájená válka o habsburské dědictví přinesla o dva roky později zásadní změnu v rozložení politických
sil ve střední Evropě, změnu, ze které nejvíce profitoval pruský král Bedřich II. a na niž doplatila císařovna Marie
Terezie, která jako česká královna musela po bojích postoupit Prusku hrabství Kladsko a velkou část Slezska, včetně
Chuchelné. Na této ztrátě pak nic nezměnily ani další války o Slezsko, probíhající v různých intervalech, a ukončené
roku 1779 uzavřením Těšínského míru. Boje mezi císařskou a pruskou armádou se odehrávaly i na území Opavska
a Hlučínska, jako např. u Strahovic r. 1742, či Guntramovic 1758. Šlo však spíše o drobné šarvátky než rozsáhlé bitvy
a neměly žádný význam pro další vývoj konfliktu. Chuchelná je od roku 1742 součástí pruského království a byla
nejprve administrativně přičleněna k Hlubčicím a do počátku 19. století k bližší Ratiboři. S ní a s celým Pruskem je
pak obyvatelstvo úzce svázáno až do počátku roku 1920.
Výtažek z knihy „Dějiny obce Chuchelná“

Erb a nápis z roku 1670

Pečeť z roku 1722
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Kamenná věž

Chuchelenský
zpravodaj
1  LEDEN  2020
Blahopřejeme jubilantům obce Chuchelná,
kteří oslavili svá životní jubilea:
• Hildegarda Konečná

85 let

Říjen

• Eliška Fojtíková
• Václav Šoltys
• Eliška Slaná

70 let
75 let
75 let

Listopad

• Alois Piekarczyk
• Terezie Bielaková
• Markéta Ševčíková
• Arnoštka Náhlíková
• Veronika Kučáková
• Kristina Piekarczyková

70 let
80 let
80 let
80 let
85 let
94 let

Prosinec
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