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 Nejen letošní jaro, ale i letní měsíce probíhaly poněkud netradičně. Dlouhou topnou sezonu na  
krátko vystřídal nesmělý počátek léta, který vyvrcholil tropickými teplotami. Proto jsme byli všichni  
jistě rádi, že se konečně po dlouhých letech podařilo dokončit a zprovoznit naše koupaliště. Takže  
alespoň několik tropických dnů bylo možné prožít u chladné vody. Srpen sice přinesl ochlazení, ale 
rozhodně ne na politické scéně. Snad se do těch našich komunálních voleb v říjnu dočkáme nové  
funkční vlády….

 Zpráva o činnosti rady obce

  Vážení čtenáři, od 25. května, kdy proběhlo poslední veřejné zasedání, se rada obce sešla celkem 
šestkrát.
  Na schůzi dne 6. června jsme projednali obnovení naší pracovní party a schválili jsme přijetí pánů 
Jaroslava  Trnky,  Pavla  Kaluse  a  prodloužení  smlouvy  s  Jiřím  Maryškou.  Tato  parta  zajišťuje 
převážně úklid veřejných prostranství a sekání trávy, rozvoz obědů, drobné údržbářské práce, úklid 
zdravotního  střediska,  výpomoc  naší  škole  a  další  potřebné  práce  v  obci.  V  rámci  časových 
možností za úplatu vypomůže s posekáním trávy na požádání i našim občanům.
  Zabývali  jsme  se  postupem  prací  na  koupališti  a  členové  rady  vyjádřili  obavu,  že  termín 
slavnostního otevření je ohrožen. Rada pověřila starostu podepsáním smlouvy se servisní firmou na 
provoz čistírny odpadních vod z koupaliště a Sídliště.
  Na  dalším  jednání  dne  20.  června  jsme  schválili  odměnu  ve  výši  5  tisíc  korun  panu  Janu 
Jakoubkovi  za  vzornou práci  v  rámci  veřejně  prospěšných prací  pro  obec  v  souvislosti  s  jeho 
odchodem do jiného zaměstnání.
  Schválil  jsme  opravu  interiéru  samoobsluhy  –  obkladů,  omítek,  výměnu  svítidel  a  částečné 
stavební úpravy tak, aby prodejna mohla být co nejdříve znovu otevřena. O stavu zázemí prodejny 
obec neměla povědomost, protože bývalý nájemce pan Lebruška za osm let svého působení v naší 
obci jednak obci žádné informace nesdělil a jednak ani neprováděl žádnou drobnou údržbu, jak mu 
ukládala nájemní smlouva.
  Schválili  jsme  rovněž  příspěvek  na  uspořádání  volejbalového  turnaje  dne  24.  června,  jehož 
organizace se ujala naše kulturní a školská komise.
  Do schůze se dostavil zástupce projektanta koupaliště pan Ing. Zummer, se kterým jsme projednali 
dílčí  závady  na  koupališti  a  stanovili  termíny  jejich  odstranění.  Zároveň  jsme  se  seznámili  s 
návrhem rekonstrukce prodejny, kde by kromě samoobsluhy měly vzniknout prostory pro zázemí 
sportovního hřiště a klubovna.
  V průběhu jednání jsme přivítali další návštěvu, a sice nově zvoleného poslance Parlamentu ČR 
pana Zdenka Macha, který občanům obce poděkoval za vysokou podporu při volbách a přislíbil 
nám pomoc při realizování našich záměrů v příštích letech. Díky přítomnosti Ing. Zummera se mohl 
podrobně s plánem seznámit a také se zajímal o probíhající rekonstrukci koupaliště.
  Na 82. schůzi rady obce dne 12. července jsme projednali žádost občanů dolení části Lhoty o 
opravu cesty, rada se pokusí ještě v tomto roce opravu za cca 100 tisíc korun realizovat.
  Projednali jsme odstoupení TJ Sokol od pronájmu koupaliště a zároveň jeho doporučení, aby areál 
byl pronajat členu TJ Sokol panu Robertu Trnkovi. Rada obce návrh TJ Sokol akceptovala. Byla 
uzavřena  smlouva  o  pronájmu  areálu  koupaliště  mezi  obcí  a  panem  Robertem  Trnkou  za 
symbolickou cenu 100,- Kč ročně s tím, že náklady na provoz a údržbu ponese pan Trnka.
  Seznámili jsme se s nabídkou pana Malého na odprodej nebo pronájem pozemků, kde se nalézají 
studny – zdroje  vody pro  vodovod Komárov.  Rada  obce  se  přiklání  k  odkoupení  pozemků  za 
nabídnutou cenu 50,- Kč/m2 a doporučuje zastupitelstvu, aby schválilo uzavření příslušné smlouvy.
  Připravili jsme průběh slavnostního otevření koupaliště, termín byl stanoven na 22. července. Rada 
schválila náklady na občerstvení pro zúčastněné ve výši cca 25 tisíc korun s tím, že minimálně dvě 
třetiny této částky budou pokryty z peněz za umístění reklamy firem.
  Starosta informoval radu obce o vandalském poničení tří autobusových čekáren, kde byla rozbita 



všechna okna, strhané okapy a utržené odpadkové koše. Věc byla předána k vyšetření Policii ČR. 
Rada rozhodla, že zasklení oken bude provedeno až na podzim, kdy snad naše mládež bude mít už 
jiné starosti. Čekárny poničili zatím nezjištění tři mladíci , kteří si po finále MS v kopané v neděli 
večer vyjeli na kolech vylít si zlost na veřejném majetku.
  Projednali jsme naléhavost opravy zdi na hřbitově a schválili její provedení firmou Vrabec za cenu 
cca 50 tisíc korun bez DPH.
  Na jednání dne 25. července jsme schválili rozšíření veřejného osvětlení o jedno světlo v dolení 
části  obce u Pěničků. Zabývali  jsme se záměrem Pozemkového fondu ČR odprodat pozemek č. 
833/2 na Bačově vedle autobusové čekárny soukromé osobě. Rada obce pověřila starostu, aby s 
využitím  služeb  právníka  podal  proti  tomuto  záměru  odvolání.  V  této  souvislosti  rada  obce 
projednala nutnost nechat vypracovat územní plán obce a prvními kroky pověřila paní Havlíčkovou, 
která pro naši obec již vytvořila  urbanistickou studii.  Nakonec jsme schválili  příspěvek ve výši 
1.500,- Kč na uspořádání nočního volejbalového turnaje dne 12. srpna.
  Na  84.  schůzi  rady  dne  9.  srpna  prodiskutovali  objednané  vícepráce  na  koupališti,  a  sice 
odvodnění prostoru mezi bazény za 8.445,- Kč včetně DPH a odvedení vody od ČOV za cenu cca 
50 tisíc korun bez DPH. Dále jsme probírali zemní práce související s terénními úpravami za 100 
tisíc  korun  bez  DPH.  Schválili  jsme  i  částku  103.700,-  Kč  bez  DPH  na  rozšíření  oplocení  a 
vybudování dvojích vrat pro projíždění těžší techniky.
  Zatím poslední schůze rady proběhla 29.  srpna a zabývala  se nejprve žádostí  pana Melena o 
příspěvek 10 tisíc na pořízení nové kuchyňské linky. Rada doporučuje tento příspěvek zařadit do 
rozpočtu na rok 2007.
  Starosta informoval radu o problémech při provozu ČOV, kdy při zapojování nové sítě došlo k 
přehození  fází  motorů  čističky,  která  se  následně  automaticky  sama  vyřadila  z  provozu.  Rada 
pověřila starostu, aby s firmou BAK projednal okamžitou nápravu a urychlené uvedení čističky do 
provozu.
  Vážení čtenáři, snažili jsme se vás co nejpodrobněji seznámit s naší činností za poslední období, 
ve kterém jsme své síly zaměřili hlavně na dokončení a znovuotevření koupaliště. Dílo se podařilo 
završit a mnozí z vás jistě přivítali možnost dobrého koupání bez zbytečného dojíždění do jiných 
obcí, často poměrně vzdálených. Na samém konci našeho čtyřletého mandátu se ještě pokusíme 
opravit některé cesty.

                Rada obce

 Vážení čtenáři,

  koncem srpna jsem obdržel dopis paní MUDr. Havránkové, že není spokojena s úklidem našeho 
zdravotního střediska a s ordinací v naší obci proto končí. V první polovině roku středisko uklízela 
slečna Zuzana Erbenová, od června se o středisko stará Jaroslav Trnka. Několikrát jsem si provedl 
kontrolu úklidu a musím trvat na tom, že běžný úklid tam byl prováděn pravidelně, tak jako vždy v 
minulosti.  Samozřejmě  že  po  odtažení  nábytku  od  stěn  se  nějaký  prach  našel,  ale  přesto  se 
domnívám, že se jedná pouze o výmluvu paní doktorky,  které se asi dojíždět do Chuchelny za 
některými z vás nechce. Paní doktorku přesvědčovat nebudu, proto ti z vás, kteří využíváte její 
péče, se budete muset rozhodnout, zda za ní budete dojíždět do Semil anebo přestoupíte k lékaři, 
který u nás bez problémů ordinuje. Samozřejmě budu nadále provádět kontrolu úrovně úklidu, aby 
ostatní lékaři byli v našem skromném středisku nadále spokojeni.

                Miroslav Hrubý, starosta obce



 Informace k volbám do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

  Oboje volby jsou vyhlášeny prezidentem republiky na termín 20. – 21. října letošního roku, v 
pátek v čase 14 – 22 hodin a v sobotu 8 – 14 hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu se 
uskuteční o týden později 27. – 28. října ve stejných časech. Naše obec patří do Senátního obvodu 
č. 38 – Mladá Boleslav.
  Právo hlasovat má každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne věku 18 let a 
nejsou u něho překážky ve výkonu práva hlasování (např. karanténa). Hlasovat mohou občané obce 
Chuchelna, tj. občané, kteří mají trvalý pobyt v územním obvodu obce Chuchelna a jsou zapsáni ve 
stálém seznamu oprávněných občanů.
  Pro volby do Senátu PČR budou vydávány voličské průkazy. O voličský průkaz lze žádat písemně 
(zde je nutný ověřený podpis žadatele) buď pro obě kola voleb nebo jen pro jedno – žádost musí být 
doručena  nejpozději  do  13.  října.  Osobně lze  požádat  nejpozději  do  18.  října  do  16.00  hodin. 
Voličské průkazy pro obě kola voleb budou vydávány od 5. října 2006. Osobně lze žádat o vydání 
průkazu také v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu nejpozději do 25. října 2006 do 
16.00 hodin.
  Pro volby do zastupitelstva obce se voličské průkazy vydávat nebudou, proto každý, kdo bude 
volit v prvním kole do Senátu na voličský průkaz v jiném okrsku než ve „svém“, do zastupitelstva 
obce nebude moci hlasovat. Pro volby do zastupitelstva obce je zde však novinka pro občany ze 
zemí EU, kteří mají v naší obci trvalý pobyt. Ti si mohou nejpozději do 18. října do 16.00 hodin 
podat žádost o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů,  nebudou do tohoto dodatku zapsáni 
automaticky!
  Uvedla jsem ve stručnosti základní informace a odlišnosti od voleb do Poslanecké sněmovny PČR. 
Pokud se týká volebních okrsků, ty jsou stálé a budou včas zveřejněny formou „Oznámení o době a 
místě konání voleb“ na obecních vývěskách, v kabelové televizi a rovněž na webových stránkách 
obce  www.chuchelna.cz.  Způsob  volby  (složitější  bude  do  zastupitelstva  obce)  bude  podrobně 
popsán na letáku,  který všichni voliči  obdrží spolu s hlasovacími lístky nejpozději do úterý 17. 
října. Hlasovací lístky pro druhé kolo volby do Senátu obdrží voliči přímo v hlasovací místnosti. 
Hlasování mimo volební místnost je možné, a to z důvodů zejména zdravotních, ale pouze na území 
příslušného okrsku.  Požádat  lze telefonicky na OÚ na čísle  481 622 702 nebo ve dnech voleb 
příslušnou okrskovou volební komisi.
  O  platnosti  různých  typů  občanských  průkazů  jsem  na  stránkách  Chucheláčku  informovala 
několikrát (podrobně v č. 4/2005), ale pokud máte pochybnosti o době platnosti vašeho průkazu, 
informujte  se buď na našem OÚ nebo ještě lépe na MěÚ Semily,  Riegrovo náměstí  63 – nová 
budova radnice. Volit lze také na platný cestovní pas.
  Kandidující volební strany, případně nezávislí kandidáti mohou delegovat jednoho člena a jednoho 
náhradníka do jednotlivých okrskových volebních komisí nejpozději do 20. září do 16.00 hodin. 
Pokud počet členů OVK nedosáhne stanoveného počtu, zbývající jmenuje starosta obce.

                Ivana Heřmanová

 JAZZOVÉ LOUČENÍ S LÉTEM

  V sobotu dne 26. srpna 2006 se uskutečnila netradiční akce na našem nově otevřeném koupališti – 
koncert jazzové kapely Just Now ! Sdružení jazzových hudebníků z Mladé Boleslavi, Hostinného, 
Vrchlabí, ale i ze Špindlerova Mlýna předvedlo s vynikající, teprve jednadvacetiletou zpěvačkou 
Míšou Páchovou  svým hudebním výkonem všem přítomným posluchačům jazzové  hudby jistě 
nevšední zážitek, na který se dlouho nezapomíná. Celá akce se rodila na svět již od června, kdy tato 
kapela hrála na našem tradičním každoročním setkávání lékařů - akupunkturistů na Špindlerovce. 
Posledním  impulsem  pak  byla  návštěva  bluesového  festivalu  v  době  naší  dovolené,  kde  celá 
myšlenka dozrála. S pomocí Galiny Vrabcové jsme kontaktovali jejího bratra, který v kapele hraje, 



domluvili termín, a pak už jen čekali na otevřenou náruč našeho koupaliště. Provozovatel koupaliště 
Robert Trnka se zprvu tvářil poněkud rozpačitě, ale v průběhu večera ocenil nejen skvělé výkony 
hudebníků, ale i vynikající atmosféru, která během koncertu panovala v celém areálu koupaliště. 
Navíc se servírovalo dobré jídlo i pití, a tak byl každý návštěvník sobotního večera jistě spokojený. 
O tom svědčí i účast více než 50 lidí. Na akci se sešlo hned několik generací posluchačů jak ze 
Semil nebo Vysokého n.Jizerou, ale především z Chuchelny. Chci poděkovat všem sponzorům z 
řad místních podnikatelů, kteří se finančními částkami podíleli na zdaru celé akce. Věřím, že se 
atmosféra letošní poslední srpnové soboty zopakuje i příští rok koncem léta, kdy se znovu sejdeme 
na našem koupališti a rozloučíme se tak s létem poslechem jazzové hudby …..

                MUDr. Miroslav Holub

 Cvičím, cvičíš, cvičíme ....

  Spolu se začátkem školního roku začínají naše pravidelná pondělní cvičení. Těm, které mezi nás 
přijdou poprvé, se zdá, že je to cvičení nenáročné, které každá z nás snadno zvládne, ale třetí a 
čtvrtý den vás přesvědčí o pravém opaku. Poznáte, že jste si protáhla všechny svaly v těle, protože o 
nich najednou až moc dobře víte.
  Tuto sestavu, kterou pro nás paní Jarmilka připravila, si brzo osvojíte a počtem cviků si regulujete 
i její prospěšnost pro svoje tělo. Snadno si ji můžete zacvičit i doma. Z vlastní zkušenosti však vím, 
že přimět se k tomu je poměrně těžké. A pak doma schází potřebný dozor a usměrňování všech 
cviků. V kolektivu se člověk také přiměje k větší preciznosti provádění jednotlivých cviků. Dva 
měsíce  prázdnin  nám vždy ukážou,  jaká je  to  záslužná  činnost,  kterou pro sebe  děláme.  První 
hodina prověří,  jak nám svaly ochably a jak je dobré, že jsme opět  začaly.  Moc paní Jarmilce 
děkujeme, že se o nás stará. Vždyť i to naše pravidelné scházení přispívá k tomu, že se navzájem 
lépe poznáváme, a protože jsme z různých koutů Chuchelny, máme i přehled o dění v obci. Schází 
se nás tak akorát,  abychom se do zasedací místnosti  OÚ vešly,  ale ještě pro vás, které byste to 
chtěly zkusit,  se vždy nějaké místečko najde.  Z původního cvičení  pro dříve narozené se stalo 
cvičení pro všechny věkové skupiny, ale hlavně pro ty, které věří, že rozumným pohybem se zdraví 
skutečně utužuje. Na shledanou se těší za všechny cvičenky Zdenka Bažantová.

 Nadstavbové aktivity žáků naší školy v r. 2006

  Žáci  školy  v  Chuchelně  se  ve  druhém pololetí  školního  roku zúčastnili  úspěšně  plaveckého 
výcviku zorganizovaného v deseti dvouhodinových lekcích. Výuka proběhla v příjemném prostředí 
bazénu v Jilemnici a na chování dětí ani instruktorů se neobjevila jediná výtka. Na závěr byly naše 
děti dokonce pochváleny za ukázněné chování a aktivní přístup k výuce plavání. I na odměny došlo 
–  účastníci  získali  tzv.  MOKRÉ VYSVĚDČENÍ – s  tuleněm nebo delfínem podle  dosažených 
výsledků. Nejlepšími plavci se ukázali Petr Buchta a Václav Bímon – více než půl km.
  Již několik let probíhá na školách preventivně – lékařská akce ZDRAVÉ ZUBY. Hlavní cíl je 
seznámit děti s péčí o zuby jako prevenci zubního kazu a zároveň přimět děti i rodiče ke dvěma 
kontrolám u zubaře během roku, a to i když žádný zoubek nebolí. Velmi úspěšně zdolali nástrahy 
této akce Kateřina Kyselová,Václav Bímon, Tomáš Kysela, Lukáš Babka, Petr Buchta a Kateřina 
Fleknová.
  Činnost dětí ve velmi pěkně vybavené počítačové učebně vyvrcholila v červnu soutěží v práci na 
PC. V zábavné i pracovní části soutěže si nejlépe vedli Tomáš Kysela a Petr Buchta – 1. místa, 
Dominik Pešta – 2. místo a třetí místo obsadili Jan Medek a Jan Bém. V naší počítačové učebně je 
od června t.r. již 12 pracovišť, z toho 4 s možností připojení na Internet.
  Již tradiční se stala střelecká soutěž, díky získání dvou dětských vzduchovek z grantu Libereckého 
kraje. V květnu a červnu si postupně zastříleli žáci obou tříd, celkem 19 dětí.



  Ve třech kategoriích obsadili 1. místa Břetislav Plíva, Zuzana Rutkovská a Ondřej Hák.
  2. místa obsadili Vojtěch Plíva, Michaela Devátá a Jan Bém. Na 3. místech jsou Patrik Hedvičák, 
Jana Peštová a Jan Medek. Vítězové získali střelecký diplom, sladkou odměnu a malou čokoládu i ti 
méně úspěšní.
  Na přání dětí byl sehrán turnaj v šachu. Za účasti deseti hráčů turnaj vyhráli Tomáš Kysela, Petr 
Buchta a Ondřej Bažant.
  Přes  ztížené  podmínky související  s  plaveckým výcvikem se  děti  3.a  4.  ročníku  zapojily  do 
obnovené  atletické  soutěže  dětí  na  1.  stupni  –  Atletického  trojboje.  S  velkým  nadšením  a 
mimořádnou snahou o co nejlepší výsledek získali nejvyšší počet bodů Veronika Zýková (828 b.), 
Kateřina Fleknová (677 b.) a Kateřina Kyselová (641 b.). Z chlapců to jsou Petr Buchta (1432 b.), 
Tomáš Kysela (1318 b.) a Lukáš Babka (1257 b.). Celkem soupeřilo o atletické body 17 dětí. V 
příštím školním roce počítáme i s účastí dětí z 1. a 2. ročníku.

                Za ZŠ a MŠ v Chuchelně A. Štěpánek

 Výroky žáků naší školy – ZŠ Chuchelna 2006

  Vítěze určily cílové kamna.
  Hodiny se závažím pohání člověka.
  Václavské náměstí je dlouhé dva metry.
  Vysílač vysílá mouku.
  Auta chodí po silnici.
  Kolik ti bude let? Osm hodin.
  Bílé Karpaty mají délku nula km.
  Hora Říp je významná tím, že se tam bojovalo.
  Honza měl zlomenou ruku a hlavu.
  Ze vzduchu se stane vzduch.
  Vlci se živí kunami, liškami, zajícemi a lidmi.
  Každá hodina je rozdělena na 60 mm.
  Vedlejší světové strany jsou Rakousko, Polsko, Slovensko a Německo.
  Viděl jsem kozy stavět hnízdo.
  Kozel je můj synovec.
  Začalo pršet, protože teplo a zima se srazily.
  Liška vozila na ocásku Ubulínka.
  Z čeho byl postaveny středověké hradby? Středověké hradby byly postaveny z mrtvol.
  Ve slově „byt“ píšeme tvrdé „y“, protože je mrtvej.
  Polovina dne je 30 minut.
  Martin nahrává hlasy živočuchů.
  Na kole musím mít přílbu, abych neměla otřesk mozku.
  Toho se neptejte, pane učiteli. Hrabe mu ve věži.

                Zaznamenal A. Štěpánek

 Výlety mateřské školy 2006

  Již  tradičně se snažíme ke konci školního roku uspořádat  pro děti  zajímavý školní  výlet.  Na 
základě televizní upoutávky jsme se tentokrát vydali do Muzea panenek a medvídků pod Troskami 
a zároveň po třech letech do oblíbené ZOO Liberec.
  Potěšil nás zájem mateřské školy ze Slané, který by řešil problém s naplněním autobusu. Bohužel 
nic nejde jen tak jednoduše. MŠ Slaná si spoluúčast na výletě rozmyslela a ani předpověď počasí 
nezněla příliš lákavě. Problémů přibývalo a na změnu termínu autobusu bylo již příliš pozdě.



  Po delším hledání jsme našli řešení „doma“. Pan ředitel Mgr. Stínil nám vyhověl a na výlet dne 6. 
6. 2006 jela celá naše škola společně. Základní škola si sice svůj program trochu pozměnila – místo 
muzea si školáci vyběhli na 500 m vzdálený hrad Trosky, ale všichni byli spokojeni.
  V muzeu bylo opravdu na co se dívat. Spatřili jsme jedinečnou sbírku kolem tisíce exponátů, a to 
především panenek. Svým rozsahem se jako jediná tohoto druhu nachází na území naší republiky a 
zároveň  se  řadí  na  úroveň  muzeí  světových.  Každého  nadchlo  něco  jiného.  Obdivovali  jsme 
panenky  z  různých  koutů  světa,  jejich  rozmanité  výrazy  tváří  i  nádherné  oblečení,  panenky 
historické (vyrobené od roku 1840) i sběratelské soudobé panenky našich i světových výtvarníků a 
návrhářů.  Některým  byl  modelem  skutečný  obličej  dítěte,  kde  jsme  mohli  dokonalou  podobu 
porovnat  dle  fotografie.  Zaujaly  nás  roztomilé  obličejíčky  s  věrohodně  prokreslenýma  očima 
plnýma slz, vlhkým nosíkem i roztomilými důlky ve tvářích i napodobeniny ještě pomačkaných 
novorozeňat v náručí zdravotních sester lékařské ordinace či starších sourozenců různého věku. Vše 
je  velmi  atraktivně  naaranžováno  v  kombinaci  s  dobovým  nábytkem,  historickými  kočárky  a 
plyšovou přírodou. Děti se od stylově oblečené majitelky muzea dozvěděly mnoho zajímavostí i 
historek a zároveň se seznámily s různými materiály, ze kterých jsou jednotlivé panenky vyrobeny.
  Po zajímavé prohlídce muzea jsme mezi nepříjemnými kapkami deště proběhli do autobusu, na 
kterém se  bohužel  po  rozjezdu  objevila  porucha.  Pan  řidič  Jiří  Ráž  okamžitě  zajistil  náhradní 
autobus a krátké čekání nám vynahradil příjemnou slevou na jízdném o 2 000,- Kč. Všechno špatné 
na něco dobré se opět vyplnilo. Také počasí se cestou do Liberce umoudřilo a tak si děti mohly 
místo pláštěnek z batůžků vyndávat jen lákavé svačiny, připravené s láskou od svých maminek.
  V zoologické zahradě nebylo o zážitky nouze. Nejprve děti mohly pozorovat jednotlivá zvířata při 
pěší  prohlídce,  později  jsme  využili  oblíbený  vláček.  Poprvé  jsme  zde  společně  viděli  krmení 
roztomilých tučňáků. Nevynechali jsme ani tradiční krmení lachtanů s jejich komickými výstupy, 
které lze nově pozorovat i z boku proskleného bazénu. Nejzajímavější podívanou bylo cvičení se 
slony.  Na požádání  nám zaměstnanci  ZOO vyhověli  a  předvedli  řadu cirkusových čísel.  Děti  s 
napětím sledovaly těsné sblížení člověka se zvířetem a jejich vzájemnou důvěru při bravurních a 
často nebezpečných kouscích. Na závěr jeden z krotitelů dětem o slonech vyprávěl a zodpovídal 
jejich  všetečné  otázky,  které  se  týkaly  především  vzájemného  dorozumívání  člověka  s  tímto 
mohutným zvířetem.
  Druhý výlet pořádáme tradičně po našem okolí a to formou „stopované“. Jde o tajný výlet, kde 
starší děti stopují ty mladší a zároveň plní různé úkoly. Pořádali jsme jej dne 21.6., tj. v období, kdy 
se počasí obrátilo a naopak zase jednou slunce předvádělo svoji sílu. Snažili jsme se proto vybrat 
trasu  méně  náročnou  a  co  nejvíce  ve  stínu.  Jako  motivaci  jsme  tentokrát  zvolili  hru  „  Na 
loupežníky“. V olšoví u doleního potoka se totiž skrýval nejen jejich sladký poklad, ale především 
si  muselo  devatenáct  malých  „loupežníků“  uvařit  na  ohništi  v  kotlíku  pravou  „Loupežnickou 
polévku“. Ta ale byla!! Z vrchovatého kotlíku nezbylo vůbec nic.

                Blanka Pekařová

 Poděkování

  Poděkovat bych tentokrát chtěla především vedoucí školní jídelny paní Aničce Krunčíkové, která z 
naší  školy  koncem  letních  prázdnin  2006  odešla.  Děkujeme  za  dlouholetou  velice  dobrou  a 
svědomitou práci. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí i úspěchů.
  Panu Františku Menšíkovi děkujeme za hezké a pečlivé vymalování herny a jídelny v mateřské 
škole i prostoru školní družiny a panu PaedDr. Antonínu Štěpánkovi za natření všech oken naší 
budovy.
  Za drobné sponzorské dary na akce v MŠ děkujeme paní Mgr.  Jarolímkové-Římkové,  rodině 
Strnadových, Dufkových, Babkových a panu Pickovi z Koloniálu Na Milíři.
  Děkujeme  také  všem  strávníkům,  kteří  školní  kuchyni  ochotně  darovali  přebytky  ze  svých 
zahrádek.

                Blanka Pekařová



 Volejbalisté Chuchelny v roce 2006

  V letošním roce jsme s naším volejbalových oddílem čile navázali na loňskou úspěšnou sezonu. 
První akcí, která nám hned přinesla vítězství, byl turnaj uspořádaný kulturní a školskou komisí OÚ 
Chuchelna  dne  24.  června  na  našem novém hřišti.  Klání  za  účasti  osmi  družstev  proběhlo  za 
krásného slunečného počasí. Ceny vítězům, ale i poraženým předávala předsedkyně komise paní 
Marcela Koucká.
  Dalším  turnajem,  který  se  uskutečnil  přímo  u  nás,  byl  dne  12.  srpna  již  2.  ročník  „Noční 
chuchelské smeče“. Družstev se zúčastnilo tentokrát sedm a navzdory deštivému večeru všichni své 
zápasy dohráli a statečně vydrželi až do půl druhé. Náš tým skončil tentokrát až čtvrtý.
  Oba místní turnaje byly hojně podpořeny přízní sponzorů – na prvním místě je třeba poděkovat 
obci Chuchelna, na hezkém průběhu se svými příspěvky podíleli tito podnikatelé a firmy: Diana 
Group, a. s., Kovap, v. d., Trevos, Robert Trnka – koupaliště Chuchelna, Jitka Šindelářová, Marcela 
Koucká, Miloslav Bažant ml., potraviny WIVA, Leoš Picek – Koloniál Na Milíři, Luboš Hrubý, 
Miroslav Hrubý, Stanislav Babka, Jiří Machačný a Josef Novotný – restaurace „U Námořníka“. 
Všem velice děkujeme. Členové zúčastněných družstev se shodují v názoru, že na žádném jiném 
turnaji v širokém okolí se nesejde tolik hezkých cen, takže může být například dobrým salámem 
odměněno i družstvo, které skončilo jako poslední.
  Naše družstvo, které hraje ve složení Jiří Sedláček, Hana Brucknerová, Karel a Jitka Šindelářovi, 
Pavel Pavlata, Michal Pavlata a Daniel Pešta, se zúčastnilo seriálu tří turnajů ve Slané, a sice 1. a 
29. července a 19. srpna. Získali jsme diplom a putovní pohár za celkové 1. místo z osmi účastníků, 
v jednotlivých dílech jsme se umístili nejprve jako druzí, pak třetí a závěrečný turnaj jsme završili 
vítězstvím.
  Letošní sezona však ještě zdaleka nekončí, čeká nás v nejbližší době „Memoriál Jindřicha Šífa“ v 
Semilech, turnaj v Příkrém a od října do března budeme hrát přibližně jednou za měsíc Lomnickou 
ligu. Tak nám držte palce, ať neuděláme naší Chuchelně ostudu. O výsledcích našeho snažení vás 
budeme opět někdy na stránkách Chucheláčku informovat.

                Podklady poskytl Jiří Sedláček, text upravila Ivana Heřmanová


