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Zpráva o činnosti rady obce 
 

 Milí čtenáři, od veřejného zasedání zastupitelstva, 
které se uskutečnilo v březnu, se rada obce sešla již 
šestkrát, a než vyjde naše dílo tiskem, sejde se ještě 
alespoň dvakrát. Frekvence schůzí se zvýšila koncem 
dubna, kdy po předlouhé zimě mohly být konečně 
zahájeny některé stavební akce, jež jsou pro letošní rok 
plánovány. Tři z těchto schůzí projednávaly vždy pouze 
jediný bod, z toho ve dvou případech šlo o výběr 
dodavatele prací. Ohledně opravy kaple sv. Antonína 
Paduánského se rada obce sešla přímo na místě, aby 
členové osobně posoudili stav fasády, a kromě firmy zvolili 
i technologii, jakou bude oprava provedena. Rada 
posuzovala návrhy pěti firem, nakonec vybrala veřejnou 
obchodní společnost IRSA ze Semil. Zvolili jsme klasickou 
technologii – štukovou omítku. Do pouti by měla být 
dokončena hrubá vrstva kromě čelní stěny. Tato omítka 
pak bude nejméně jeden měsíc zrát a do konce srpna 
dostane kaple konečnou úpravu v podobě jemné omítky 
a nátěru. Vzhledem k tomu, že plášť kaple byl v různých 
obdobích opravován nestejnorodým materiálem, a také 
v různé kvalitě, bylo rozhodnuto, že stará omítka půjde 
celá dolů a fasáda se udělá kompletně nová. Kromě toho 
firma Semstav využije postavené lešení k opravě nátěru 
oplechování věže, což obec v loňském roce reklamovala. 
 Na další schůzi, která se odehrála mimo kancelář, byl 
projednán provoz koupaliště s nájemcem zařízení. Byly 
dohodnuty nutné opravy. Opravu bazénu a dřevěných 
prvků u obslužné budovy si zajistí nájemce na svůj náklad, 
obec se ujme poškozeného plotu a drobných terénních 
úprav. Domluveny byly i provozní záležitosti směřující ke 
zvýšení kvality poskytovaných služeb. Mimochodem – 
stavem koupaliště po sedmiletém provozu byla rada obce 
značně zaskočena. Domníváme se, že situace je 



zapříčiněna výběrem nevhodných technologií použitých 
při rekonstrukci. 
 Na třetí monotematické schůzi jsme se zabývali 
výběrem firmy, která se zhostí opravy propadlé kanalizace 
u Housů. Nabídek jsme obdrželi tentokrát deset a rada 
obce se rozhodovala jednak pochopitelně podle ceny,  
a jednak podle znalostí, které máme o spolehlivosti, 
flexibilitě a ochotě účastníků. Nabídnuté ceny měly 
nečekaně velký rozptyl od 266 tisíc až po 754 tisíc korun. 
Nejnižší nabídku jsme nepřijali, protože příslušná 
dokumentace k této nabídce nebyla úplná. Rada obce 
se nakonec rozhodla pro pana Vladimíra Bagina ze Semil, 
o němž ví, že všemi žádanými vlastnostmi (spolehlivost, 
flexibilita, ochota) oplývá. Jeho nabídka se pohybuje 
okolo 360 tisíc korun, ale konečný náklad bude ještě 
snížen vypuštěním některých podružných prací. 
 Ostatní schůze se na rozdíl od tří popsaných 
vyznačovaly celou šíří problémů, které bylo potřeba 
projednat nebo se s nimi seznámit. Koncem března jsme 
se stále zabývali břehy potoka, jež opravuje správce toku 
Lesy ČR. Jednak jde o finanční spoluúčast obce při 
budování souvisejících prostranství podél školy a vedle 
obecní bytovky, a jednak jsme se podivovali logice 
prováděcí firmy, která odkryla vodovod v době, kdy 
znatelně mrzlo, čímž znemožnila dodávky vody několika 
domácnostem po celý víkend. Také nelibě neseme 
několikrát přetržený televizní kabel – náklady na jeho 
opravu samozřejmě dodavateli prací přeúčtujeme.  
 Projednávali jsme záležitosti s pozemky. Vrátili jsme se 
k žádosti pí Šubrtové, a shodli jsme se na tom, že vjezd na 
její parcely by neměl být veden středem obecního 
pozemku, navíc se domníváme, že pro zbudování vjezdu 
není nutno pozemek prodávat, postačí např. věcné 
břemeno. Starosta dále jednal s p. Kadlecem, majitelem 
pozemků na Komárově, podle pověření zastupitelstva, ale 



k dohodě zatím nedošlo. S panem Hoškem z Veselé se 
patrně dohodne spíš VHS  Turnov – jde o přístup 
k plánovanému novému vodojemu na Komárově. Panu 
Řehákovi, novému obyvateli na Komárově, jsme schválili 
poskytnutí úhrady materiálu na opravu obecní cesty zatím 
v hodnotě 30 tisíc korun. Práce si žadatel provedl sám  
a zhostil se jich velmi kvalitně. Z dotace pro DSO 
Mikroregion Kozákov byla opravena cesta Hromovka. 
Přijali jsme informaci o tom, že veškeré pozemky 
Libereckého kraje, které pokryjí naše chodníky, Liberecký 
kraj obci převede. Schválili jsme věcné břemeno pro 
uložení elektrického kabelu ČEZu pro lyžařský areál na 
Kozákově.  
 Od 1. května obec využívá nové dotace od úřadu 
práce na veřejně prospěšné práce, zaměstnat můžeme tři 
pracovníky. Hned od 2. 5. nastoupil Pavel Flégr, později se 
do party vrátil Milan Masničák, třetí kvůli zdravotním 
problémům nenastoupil. Nezačne-li pracovat od 1. 6., 
přednost dostane další zájemce, který je v pořadí.  
 Když už jsme se dotkli dotací, uvádíme zde přehled 
letošních žádostí obce. Na uspořádání pouti jsme žádali  
o 37 tisíc, na opravu podlahy garáže SDH i přilehlého 
prostranství bychom rádi obdrželi cca 232 tisíc ve dvou 
částech letos a napřesrok, na dokončení chodníků 
žádáme o cca 200 tisíc a na opravu pomníku obětem 1. 
světové války na Lhotě žádáme již potřetí – tentokrát o 48 
tisíc korun a věříme, že už konečně uspějeme. Všechny 
tyto dotace by šly z Grantového fondu Libereckého kraje.  
 S radostí jsme přijali informaci, že se konečně podařilo 
přesunout místní televizní vysílání přímo na Veverku. 
Eliminoval se tím špatný vliv poškozeného kabelu za 
budovou OÚ na kvalitu vysílání. Místní kanál již v současné 
době nezrní ani nešumí, a kdo jej ještě nemá naladěný, 
potřebnou informaci najde na jiném místě tohoto 
zpravodaje. 



Seznámili jsme se s problémy, které provázejí 
plánované stavby VHS Turnov v naší obci. Všechny potíže 
jsou způsobeny nedosažením dohody s majiteli pozemků.  
Stavby, které mají sloužit více občanům, se vinou jednoho 
člověka zdržují. Jedná se zejména o výstavbu vodovodu a 
následnou opravu cesty v Palučinách, a kanalizaci 
směrem ke Slapu.  
 Zabývali jsme se pronájmem nouzového obydlí  
u garáže na Bačově. Rada obce je spokojená, že objekt 
bude mít využití, i když bylo nutné zajistit nějaké drobné 
opravy, Částečně je provedla obecní parta a částečně 
se jich ujala sama žadatelka o tento sociální byt. Přesto 
zde zůstávají závady, se kterými je však nájemkyně 
srozuměna a akceptuje je.  
 Schválili jsme poskytnutí finančních příspěvků, jednak 
Motorsportu Chuchelna ve výši 20 tisíc korun. Svoji 
zvýšenou potřebu žadatel zdůvodnil rozsáhlou prací 
s mládeží a nutností poskytnout jí potřebný materiál (dresy, 
pneumatiky atd.). A tradičně jsme přispěli částkou 2.000,- 
Kč na uspořádání festivalu „Jazz pod Kozákovem“.  
 Projednávali jsme přípravu tradičního „pálení 
čarodějnic“ na Veverce, a v současné době se 
zabýváme nadcházející poutí, která proběhne v sobotu  
8. června na hřišti v Chuchelně. Na pouť vás pochopitelně 
srdečně zveme, a stejně tak na veřejné zasedání 
zastupitelstva, kde se můžete dozvědět další podrobnosti 
o dění v obci. 

Rada obce 
    

Výtěžek z velikonočního jarmarku 

Výtěžek z jarmarku (9.200 Kč) byl již částečně vyčerpán na nákup cen na 

Dětský den, který se zatím z důvodu nepřízně počasí odložil do dalšího měsíce. 

Zbytek peněz bude použit podle potřeby na další obecně prospěšné účely. 

Za Komisi pro kulturu a sport Šárka Bažantová 



Veřejné zasedání zastupitelstva 
 obce Chuchelna 

 
se uskuteční   

 
ve čtvrtek 13. června od 19,30 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 

 
Program: 
  1) zpráva o činnosti rady obce 
  2) zpráva o hospodaření obce do 31. 5.  
  3) schválení účetní závěrky za rok 2012 
  4) schválení závěrečného účtu 2012 
  5) informace komise pro kulturu a sport 
  6) zprávy výborů – finančního a kontrolního 
  7) převody majetku   
  8) kabelová televize – odborný výklad 
  9) různé 
    10) usnesení, závěr   
 
Občerstvení zajištěno, doprava z Komárova bude 
zajištěna osobními auty v 19,10 hodin 
 
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany 



 
Vážení spoluobčané, 

musím Vám s politováním sdělit, s jakým krutým a nelidským 

chováním vůči zvěři, volně žijící v okolí naší obce, jsme se 

v posledních dnech setkali. 

V případě, kterého byla očitým svědkem jedna obyvatelka 

Sídliště, se jedná o dva motorkáře, kteří se nesmírně bavili tím, že 

jezdili jako zběsilí po louce a snažili se uhnat srnu, kterou vyčerpali 

tak, až padla vysílením. Takovéto chování nelze kvalifikovat jinak, 

než jako týrání zvířete.  

Jménem mysliveckého sdružení apeluji na všechny motorkáře, 

a také pejskaře, kteří nechávají své psí miláčky pobíhat volně, aby si 

uvědomili, že se v tomto období rodí mláďata, jak u drobné zvěře 

jako jsou např. zajíci nebo pernatá zvěř, tak právě také u srnčí zvěře.  

Podobná událost se již nikdy nesmí opakovat! 

 Tomáš Bažant – Myslivecké sdružení Chuchelna – Slap  

 

    

    

    

    

 

 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

V březnu, dubnu a květnu 2013 oslavili svá životní 
jubilea naši spoluobčané: 

 
87 let Miluše Kvapilová 
84 let Olga Hejralová 
  Irena Koucká 
82 let Jaroslav Bobek 
81 let Miloslava Prskavcová 
  Vladimír Tůma 
80 let Růžena Kyloušková 

Vlastislav Vajs 
  Ivona Skřítková   
75 let Cyril Čerge 
70 let Jaroslava Etrichová 

Jaroslava Dlouhá 
Eva Tomšová 

  Zdeněk Remsa 
  Jaroslava Lichtenbergová 
  Lidmila Koucká 
  Ivo Čermák 
65 let Věra Čermáková 

Miluše Salabová 
60 let Jaromír Horáček 
  Miroslav Holub 
  Karel Kudrnáč 
55 let Karel Šindelář 

Jaroslav Mašek 
  Milan Berka 
  Jiří Matura 
  Libor Klikar 
 

 
 
 
 
 
50 let Jiří Bažant 
  Ivana Pavlatová 

Ivana Hošková 
  Galina Vrabcová 
  Václav Vaníček 
  Jiřina Salabová 

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



Narodili se: 
         
 

Filip Vondráček 
        Daniel Jakoubek 
        Jakub Košnar 
        Vendula Bažantová 
 
******************************************************************** 

 
 

V uplynulých týdnech nás opustili: 
 

  Rozalie Dědečková   
  Jiří Daníček 
  Viktorie Jínová 
  Jiří Šimek 
  Jaroslav Mašek 
  Jitka Vrabcová  
  Bohumila Řezníčková  
 
 

Poděkování 

Dne 12. dubna 2013 jsme se naposledy rozloučili s naším tatínkem panem 

Jiřím Šimkem. Prostřednictvím Chucheláčku děkujeme kamarádům, 

sousedům, přátelům a ostatním občanům, kteří se do kaple sv. Antonína 

s ním přišli rozloučit. 

        Manželka, dcera a vnuk 

 
V rubrice „Společenská kronika“ můžeme zveřejnit pouze životní jubilea, 

sňatky a narození dětí, k jejichž uveřejnění byl obci dán písemný 

souhlas příslušné osoby. Souhlas rodinného příslušníka přichází 

v úvahu jen v případě, jedná-li se o narození dítěte. Nařizuje to zákon č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Telefonický 

souhlas není dostatečný, neboť jej nelze prokázat případné kontrole. 



Kvíz  
 

V březnu letošního roku oslavili zlatou svatbu 
manželé X, a je na vás, čtenářích Chucheláčku, abyste 
odhalili jejich totožnost. Výhercem se stane ten občan 
Chuchelny, který kvíz správně vyřeší, a jehož trvalé 
bydliště je vzdušnou čarou nejvíce vzdáleno od bydliště 
manželů X. Vaše tipy přijímáme do pondělí 17. června. 
Výherce obdrží něco dobrého k pití, nápoj bude vybrán 
podle věku úspěšného řešitele. 
 Manželům X ještě jednou blahopřejeme! 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KINO JITŘENKA SEMILY zahájí v květnu 

předprodej na novou sezónu přímých přenosů 

z Metropolitní opery v New-Yorku. 

  V průběhu května zahajujeme předprodej na novou 

sezónu 2013 – 2014.  V nové sezóně uvidíte následující 

tituly: P. I. Čajkovskij: Evžen Oněgin - 5. 10.,  

D. Šostakovič: Nos - 26. 10., G. Puccini: Tosca - 9. 11.,  

G. Verdi: Falstaff -14. 12., A. Dvořák: Rusalka - 8. 2.,  

A. Borodin: Kníže Igor - 1. 3., J. Massenet: Werther - 19. 

3., G. Puccini: La bohème - 5. 4., W. A. Mozart: Così fan 

tutte (Takové jsou všechny) - 26. 4., G. Rossini: La 

Cenerentola (Popelka) -10. 5. Rezervace je možná od  

27. 4.     

Základní vstupné je 350 korun na jeden přenos, 

abonenti, kteří si zaplatí 8 lístků na 8 představení, získají 

cenu 280 Kč na jedno představení. Rezervace, vyzvednuté 

14 dní před přenosem, stojí 310 Kč. Dopředu zakoupené 

vstupenky je možno vrátit zpět, avšak vracíme pouze 50% 

z ceny vstupenky. Senioři nad 65 let platí 300 Kč.  

Vstupenky je možné zakoupit také prostřednictvím 

zaslané objednávky, buď poštou nebo mailem na 

info@kinosemily.cz a následně platit fakturou. Vstupenky 

zdarma zašleme na adresu uvedenou v objednávce. 

Předprodej za stávajících podmínek potrvá do konce září. 



SENIORKLUB 

Vážení spoluobčané, 26. dubna 2013 se uskutečnilo již 
800. (slovy osmisté) setkání našeho Seniorklubu. Z těch více 
než dvaceti členů, se kterými jsme 4. dubna 1997 začínali, zbylo 
pouhých čtrnáct. S ohledem na naše stáří a různé neduhy se nás 
průměrně schází kolem deseti. Naše začátky byly podstatně 
veselejší a pestřejší. Nechyběly dvakrát ročně přednášky nebo 
návštěvy zajímavých spoluobčanů. S díky vzpomínáme na 
přednášky MUDr. Holuba. Ochotně mezi nás přišel, ať 
s přednáškou se zdravotní tematikou nebo v posledních letech 
s velmi zajímavými cestovatelskými promítáními. To bylo vždy 
doplněno poutavým vyprávěním pana doktora. S úbytkem 
účastníků se naše schůzky spíš zaměřují jen na vzájemné 
posezení a popovídání u kafíčka s nějakou dobrotou – buď 
koupenou, nebo se občas někdo předvede s vlastním výrobkem. 
Je nám líto, že se mezi nás postupně nezapojují ti, kdo odcházejí 
z práce na zasloužený odpočinek. Často si stěžují, že je jim doma 
smutno, ale přijít si posedět mezi nás se jim nejspíš zdá 
nevhodné. Jde však jen o první nebo druhou schůzku, a pak se 
ukáže, že se na tato setkávání těšíme.  

 Na počátku května mezi nás přišla bývalá ředitelka 
zdejší Základní školy paní Irenka Koublová. Pověděla nám 
nejen mnohé o historii naší obce, ale zejména naší školy. Spolu 
s ní jsme si připomněli dlouhý seznam učitelů, kteří se ve zdejší 
škole vystřídali. Povídání bylo tak poutavé, že naše děvčata 
vydržela v klidu poslouchat. Těšíme se, že paní Irenka mezi nás 
zase brzy zavítá s dalším poutavým povídáním.  

 Ráda bych podotkla, že na rozdíl od jiných kolektivů 
jsme na tom v  Chuchelně dobře. Máme se kde scházet, 
pohoštění máme ve vlastní režii – tedy poměrně levné, a ještě 
nám rada obce při slavnostních příležitostech přidělí nějaké 
peníze na občerstvení. Moc jim za to děkujeme, a také za to, že 



se naše připomínky snaží brát v úvahu a vyhovět. Věříme, že  
i nadále nám naše obec bude nakloněna, a přibude-li nás třeba  
o deset nebo i více členů, nebude litovat, že náklady na nás 
trochu vzrostou. Tak určitě některý z příštích pátků na našem 
obecním úřadu NA SHLEDANOU! 

Důležité upozornění: Potřebujeme někoho podstatně 
mladšího se srdcem nakloněným starší generaci a hlavně s chutí 
do této veselé a utěšené činnosti. 

Zdenka Bažantová 

 

 

 

Na tomto místě vznikla výborná příležitost paní Zdence 
Bažantové vyjádřit nekonečné díky za to, že tak dlouho o své 
bližní nezištně pečuje. Se svojí neutuchající energií organizuje 
nejen tato páteční setkání, ale drží pohromadě také pravidelné 
pondělní cvičení žen, které bylo zahájeno v říjnu roku 2000. 
Jak dlouho byla předsedkyní sociální a zdravotní komise, si 
pamatuje snad jen ona sama. Po léta organizovala vítání 
občánků, návštěvy jubilantů a osaměle žijících seniorů, jejichž 
zdravotní stav a životní podmínky jí nikdy nebyly lhostejné.  

V červnu letošního roku se paní Zdenka dožívá velice 
významného životního jubilea, ke kterému jí ze srdce přejeme, 
aby jí její elán, životní optimismus a dar stmelovat lidi vydržel 
spolu s pevným zdravím ještě dlouhá léta. 

Jménem zastupitelstva obce i zaměstnanců 
Ing. Tomáš Šimek, starosta obce 

    
 



Nahlédnutí do některých akcí mateřské školy 
 
 Běžné výchovné činnosti v mateřské škole dětem občas zpestříme 
různými akcemi.  Děti se tak mají stále na co těšit a zároveň se mnohému naučí 
zase trochu jinou formou. 
  Jak dětem zpestřit povídání o řemeslech v tématu „Čím bych chtěl být“ 
nám tentokrát pomohl vyřešit pan Miloš Heřman doporučením návštěvy  
u místního truhláře pana Jiřího Laciny. Hned při vstupu do prostorné dílny nás 
upoutala čistota pracoviště, perfektně srovnané nářadí i vzorky materiálů, které 
truhlář kupujícím při zakázkové výrobě nabízí. Děti si nářadí mohly spolu 
s velkými truhlářskými stroji prohlédnout i z blízka. Formou ukázek  
s vysvětlováním se postupně dozvídaly, na co jsou, a jak se s nimi pracuje. Pana 
Lacinu zahlcovaly spoustou všetečných otázek, na které se snažil trpělivě po 
celou dobu odpovídat. Na závěr si všechny děti truhlářskou práci chtěly 
samozřejmě i vyzkoušet. Domů si tak kromě dalších drobných dárků odnášely  
i vlastnoručně uříznutý dřevěný špalíček. 
             Velké dobrodružství děti zažily v den pálení čarodějnic. Kouzelné síly 
zlých mocností nás v mateřské škole provázely již dopoledne. Začali jsme hrou 
na čarodějnice a čaroděje v různých převlecích. Děti tančily strašidelný tanec 
pozpátku, rozlišovaly podivné předměty hmatem i sluchem atd. V průběhu 
dopoledne je však překvapil svou nečekanou návštěvou starý (vycpaný) havran  
s dopisem, ve kterém se dozvěděly, že se pomocí jeho poztrácených černých 
peříček musí vydat do pohádkové říše. Cesta nebyla jen tak jednoduchá. Vedla 
ven z budovy a byla plná prapodivných úkolů a pohádkových postaviček. 
Černou bránou děti mohly projít jen pozpátku, a to po vyřčení kouzelného 
zaklínadla. Přes potok je vodník pustil až teprve potom, co mu po pracně 
nalezených větvičkách zlatého deště pozlatily vodu.  U čertovské chajdy musely 
najít černá vejce apod. Opravdový strach však děti na chvíli prožily až  
v samotném cíli cesty. Zavedla je ke staré zarostlé chalupě, kde právě vařily svůj 
kouzelný lektvar dvě čarodějnice – zlá a hodná. Hádaly se, zda dětem činit 
dobro či zlo. Rozbitím černých vajec, ve kterých bylo ukryto zlo, nakonec dobro 
přeci jenom zvítězilo, a tak se děti přestaly bát docela. S chutí si od čarodějnic 
nechaly nalít „protizlobidlový“ lektvar, ochutnaly kouzelný perníček a dokonce 
jim statečně do pergamenu diktovaly své hříšky a zlobení. Kouzelný pergamen 
jsme společně ještě ten den spálili na zahradě MŠ. A tak zmizelo díky našim 
uklízečkám Vlastě Bažantové a Haně Brucknerové, které nám pohádkové 
čarodějnice velice pěkně zahrály, zlobení ze školky. Konec pohádky. 
 Spoustu nových poznatků a pestrých zážitků děti získaly i na školním 
výletě. Tentokrát jsme se vydali linkovým autobusem do Výletního areálu 
Pěnčín. Jeli jsme v pátek 17. května a počasí nám přálo. Asi největším zážitkem 
byla pro děti atraktivní vyhlídková jízda silničním vláčkem „krajem skleněných 
korálků“ k vrcholu Černé Studnice a výstup na rozhlednu. Cestou zpět jsme měli 
malou zastávku určenou k prohlédnutí malého kostelíka s kouzelnou studánkou 



a k vyslechnutí příběhu o tajemném doktoru Kittlovi na Krásné. Také  
v samotném areálu bylo, kromě pohybového vyžití (průlezky, houpačky, 
skluzavka ...), na co se dívat: Spousta domácích zvířat, expozice dřívější 
zemědělské techniky, v malém kině jsme shlédli krátký film o chodu zdejší kozí 
farmy a způsobu výroby kozích sýrů i jogurtů. Na závěr nechyběla ani jejich 
ochutnávka v místní malé prodejně. Společně jsme se podívali i do brusírny 
skleněných perlí. Během všech ukázek ruční a strojní výroby děti provázel 
pohádkový příběh. Barevné korálky a sklíčka děti lákaly ke zhotovení vlastního 
výrobku. Využili jsme proto zdejší možnosti a se všemi 29 malými výletníky se 
pustili v korálkové dílně do navlékání náramků a lepení obrázků ze skleněné 
mozaiky. Děti si tak domů odnesly kromě zážitků i vlastnoručně zhotovenou 
vzpomínku. 
 Atraktivním a nezapomenutelným zážitkem bylo pro naše děti shlédnutí 
divadelního představení v Semilech „Hurvínek na cestách“. I nám dospělým se 
podařilo vidět roztomilé loutky Spejbla, Hurvínka, Máničky a psa Žeryčka ve 
skutečné velikosti i s jejich nezaměnitelnými hlasy zcela poprvé. Velice 
výpravné i dějově nápadité představení se světoznámými i hezkými novými 
postavičkami mělo v přeplněném sále kulturního domu veliký úspěch. 
  Trochu z jiného soudku jsou akce zaměřené na zdraví dětí. Rodičům jsme 
pro jejich děti nabídli preventivní screeningové vyšetření zraku, které nám 
zprostředkovala zdravotnická organizace Prima Vizus, o. p. s. Jedná se  
o vyšetření speciálním přístrojem, který by měl pomoci předejít případným 
závažnějším zdravotním problémům dětí v jejich budoucím životě. Některé oční 
vady při běžných kontrolách u dětského lékaře nelze odhalit. Často se proto 
bohužel zjistí až v pozdějším věku. Čím dříve je případná vada zraku zjištěna  
a léčena, tím je větší pravděpodobnost úspěšného vyléčení. V MŠ bylo na 
podzim provedeno také ortopedické vyšetření pohybového aparátu a plosky 
nohou. Včasné zjištění dioptrické i ortopedické vady je důležité pro celkový 
zdravý vývoj dítěte. 
 Školní rok se sice blíží ke konci, ale překvapení na děti čeká stále ještě 
dost. Například tajný výlet s pokladem, oslava Dne dětí, nový zahradní 
domeček, hudební pořad v MŠ „Já jsem muzikant“ a slavnostní rozloučení  
s budoucími školáky. V září 2013 nám z mateřské školy do 1. třídy ZŠ odejde 
celkem 13 dětí. Z poměrně velkého počtu jsou to jen dva kluci: Tomáš Lánský a  
Adam Šulc. Holčiček je tentokrát jedenáct: Markéta Buriánková, Anežka Ceé, 
Dominika Dlatlová, Kateřina Machačná, Karolína Ničová, Barbora Novotná, 
Lucie Pitlová, Kateřina Soukupová, Karolína Špidlenová, Natálie Zamastilová  
a Alice Zelenková. 
  Přejeme jim ve škole i v celém jejich životě stálé zdraví, štěstí a mnoho 
úspěchů. 
       
          Blanka Pekařová 
 



Motorsport Chuchelna v roce 2013 

Ještě ani úplně neskončila sezóna 2012, když už jsme spřádali 

plány pro sezónu novou.  Hlavy jsme měli plné nápadů, přání a snů. 

Prvním cílem bylo uspořádat tradiční autoskijöring, který je součástí 

podkrkonošského seriálu a následnou rallyshow. Oba tyto úkoly jsme 

splnili a obě akce dopadly na výbornou nejen z pořadatelského 

pohledu, ale také ze sportovního. Tomáš Kudrnáč a Martin Chlupáč se 

postavili na nejvyšší příčky nejen v obou těchto závodech, ale hlavně 

v celém seriálu. 

Dalším naším přáním bylo uspořádat závod Cross Country na 

Kozákově. Tento závod patří do prestižního seriálu KTM ENDURO 

CROSS COUNTRY a dalšími lokalitami závodů je Košťálov, Bozkov, 

Olszyna, Jilemnice a Vysoké nad Jizerou. I tohoto pořádání jsme se 

zhostili se ctí a připravili nejen kvalitní zázemí pro jezdce i diváky, ale  

i velmi náročnou trať plnou všeho, co si závodník může přát.  

Samozřejmě bychom se však neobešli bez pomoci mnoha lidí. Proto 

touto cestou ještě jednou děkujeme všem dotčeným orgánům státní 

správy, majitelům pozemků, TJ Sokol Chuchelna a mnoha dalším, 

kteří připojili ruku k dílu. 

  Ani zde se nezúčastňujeme jen jako pořadatelé, ale jsme hlavně 

účastníci všech závodů. V soutěži družstev jsme po čtyřech závodech 

na třetím místě, což je vzhledem k početné a kvalitní konkurenci 

úspěch. Motorsport Chuchelna do tohoto seriálu zapsal celkem 

sedmnáct jezdců, ovšem pravidelně nás startuje cca deset. I mezi 

jednotlivci se těšíme z úspěchů, když Honza Kudrnáč mezi jezdci 

Licence A okupuje průběžně druhou příčku, stejně jako Břeťa Plíva 

mezi pětaosmdesátkami. Na průběžně třetím místě je v kubatuře E2 

Michal Buriánek a v kubatuře E3 Petr Kopecký. Na průběžném třetím 

místě se drží i náš nejmladší závodník Adam Mach. 



Enduro jezdci se letos rozhodli zúčastnit i seriálů na úrovni 

Mistrovství republiky. Závody pořádané svazem MOTO CAMS objíždí 

pět našich jezdců a největší radost nám dělá Jiří Machačný ml., který 

je po dvou závodech celkově druhý v kubatuře E2 druhé výkonnostní 

třídy. Pepa Mach se synem Adamem také startují v závodech Cross 

Country rovněž pod hlavičkou MOTO CAMS a oba se skvělými 

výsledky. Adam je průběžně druhý, Pepa se dělí o druhé až čtvrté 

místo. 

Naším cílem v tomto roce je pravidelná účast ve všech 

zmiňovaných soutěžích a dosažení co nejlepších výsledků v nich, 

stejně jako vzorná reprezentace svého týmu a své obce. Vždyť on 

nám stejně nikdo neřekne jinak než „Chucheláci“. Doufáme, že se 

nám podaří navázat na úspěchy z minulých let a věříme, že je ještě 

vylepšíme.  

Děkujeme za přízeň všem fanouškům a doufáme, že jich okolo 

závodních tratí uvidíme co nejvíce. Kdo nemůže fandit a sdílet 

motoristickou atmosféru s námi přímo v dějišti závodů, má možnost 

sledovat naše internetové stránky www.msch.cz nebo facebook 

Motorsport Chuchelna, kde zveřejňujeme naše výsledky, zážitky  

a videa. 

Martin Ráž 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!  
 
Upozor ňujeme uživatele kabelové televize, že místní 
vysílání na p ůvodním nekvalitním kanále bylo 
ukon čeno. Nov ě lze TV Chuchelna naladit na kanále  
S 5, norma B/G. Signál prozatím z ůstává analogový. 
   
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!  



Vážení čtenáři Chucheláčku, 

chtěla bych Vám pár slovy přiblížit činnost trenérů a vedoucích 

mládeže v hasičském sportu. 

První dětské hasičské družstvo v Chuchelně bylo založeno v roce 

2002 pod vedením Heleny Bažantové a její celé rodiny pod názvem Svišti – 

mladší družstvo a Soptíci – starší družstvo. 

Zhruba v roce 2005 předala Helena otěže trenérství svým dětem 

Jirkovi a Zuzce a spolu s Vaškem Bímonem a postupně s jeho ženou vedli 

děti k hasičskému sportu. Ale v pozadí stálo daleko více lidí, kteří byli 

ochotni v daný okamžik pomoci a podpořit, ale jmenovat je by bylo na 

dlouho. Každý z nich ví, kdy a kde přiložil ruku k dílu a všem patří velký dík. 

Musím dodat, že jmenovaní se zajímali o ,,hasičinu“, už dlouho 

dlouho před tím. Nástup k trenérství dětí jen dokazuje jejich oddanost, 

dovést své i ostatní děti k činnosti, které věří a baví je. 

V současné době se dětem věnuje Vašek Bímon, Jirka Bažant ml., 

Lukáš Babka, Verča Hajná, a letos se k nám přidala opět Jana Bímonová  

a Andrea Klučková. Pomáhají nám i rodiče s dopravou dětí na soutěže. 

Nejvíce pomáhají tím, že přijedou svým dětem fandit a podpořit je 

v soutěžení. 

Od roku 2009 se účastníme Poháru dráčka Soptíka, kde není 

prioritou pouze hasičský útok, ale neméně náročné štafety, které s dětmi 

poctivě trénujeme. S pravidelností se scházíme od půlky dubna na 

hasičském hřišti každou neděli a čtvrtek. Už od minulého roku postupně 

nakupujeme pro děti tolik potřebné překážky a nářadí spojené se 

štafetami a požárním útokem. Kvalitní výbavy není nikdy dost. Také jsme 

zakoupili nůžkový stan, který nás na soutěžích chrání před sluncem  

a deštěm. Letos jsme investovali do nových dětských dresů, celkem jsme 

jich zakoupili 20 kusů. To je počet právě cvičících dětí. Jelikož je velký 

zájem vytvořili jsme třetí družstvo a věřte nebo ne je to,, záhul“.  Děti 

stále a průběžně učíme pravidla ze směrnic.  Jak mají správně zacházet 

s technickým nářadím, naučit je nebát se hukotu mašiny, tlaku vody, a že 

nástroj, který obsluhují je jejich kamarád.  Letos se děti nově učí vázat uzly 



a topografii. Při štafetách i útoku se děti učí týmové práci.  Jako tým se 

k sobě musí chovat i přes to, že někdo něco pokazí – pořád jsou tým. Toto 

platí i mezi námi trenéry, stále se učíme a poučujeme se z chyb. 

Za letošní rok máme za sebou soutěž v Bítouchově, Košťálově, 

Jablonci nad Jizerou, Bozkově. Diplomy za umístění jste si mohli průběžně 

prohlédnout na nástěnce u autobusové zastávky. Dále nás čeká soutěž na 

Frýdštejně, v Rovensku, v Bradě – Rybníčku a Libuni.  

Jsme zapojeni i do dětského dne, kde si děti budou moci 

proběhnout štafetou dráhu zakončenou stříkáním ze džberovky a dokázat 

správně přiřadit technické nářadí k obrázkům. Nakonec hasičské děti 

zapálí loučemi táborový oheň. 

Na letošní pouti opět otevřeme stánek s výrobky od dětí ze speciální 

školy v Semilech a cukrárnu ,,U Zpuchřelé savice“, kde si budete moci 

zakoupit koláče, perníčky, záviny, buchty od místních sponzorů, kteří nám 

přislíbili pomoc s pečením. Dále bude připravená dráha, kde si malí i velcí 

budou moci vyzkoušet jízdu na čtyřkolkách. 

Doufám, že jsem Vám dala tímto článkem nahlédnout do hasičského 

sportu i z jiného úhlu pohledu. 

Verča Hajná 

 
 

 

 

 

 

 

 



SOKOL LETEM SV ĚTEM  

Jaro už je v plné síle, chlubí se nám svými výtvory a i sokolové mají 
za sebou plodné dny… 

Po letošní dlouhé zimě se na slunečné jaro už jistě všichni těšili, ale 
my musíme tu letošní zimu pochválit. Po celou dobu se nezastavila, ve své 
síle nepovolila, a tak umožnila naplno využít lyžařský vlek na Kozákově 
včetně nově zbudovaného zázemí s občerstvením a prosklenou terasou. 
Sezona se opravdu vydařila, lyžaři i pivaři se k nám opakovaně vraceli, což 
je ta nejlepší vizitka. S radostí jsme darovali lístky na vlek všem dětem  
z naší MŠ a ZŠ, čímž jsme některým umožnili vyrazit poprvé na lyže.  
K poznání tohoto krásného sportu jim byla k dispozici i nově zřízená 
lyžařská škola. Lístky na vlek jsme také věnovali dětem, které naši obec 
úspěšně reprezentují na hasičských závodech. 

Se zimou jsme se rozloučili vesele maškarním karnevalem na 
lyžích. I přes nepřízeň počasí se sešlo velké množství originálních masek, 
vystupovaly z mlhy jedna za druhou :-) Vidět pohromadě tolik krásných 
masek, pod kterými navíc nemůžete poznat své kamarády, sousedy, šéfy či 
učitelky, je neopakovatelný zážitek.  

Prvními jarními svátky jsou Velikonoce. Krásnou výbavu do oken  
i do domů bylo možné pořídit na tradičním Velikonočním jarmarku . 
Organizování bylo v rukou komise pro kulturu a sport –  
z našeho stánku vzešlo pro Sokol 1.800 Kč, což je základ pro nového 
sokolíka. Velký dík patří všem kupujícím. 

V sobotu před Velikonocemi se opět konala Velikonoční zábava. 
Kapela byla skvělá, bohužel ale hrála jen pro hrstku nadšenců. 

Zato každoroční Májový pochod překvapil hojnou účastí  
a navíc i pěkným počasím. Nejdříve nás čekal krásný rozhled  
z Kozákova, pak krátká zastávka ve Vesci a dále Rotštejn, který už  
z dálky lákal vůní opečených buřtů – tradičním to obědem, který 
vyhladovělým pochodníkům chutná víc než pecka od Šéfa. A děti zde jako 
pokaždé nadšeně hledaly ukrytý poklad, letos obzvlášť dobře schovaný. 
Ale sladká odměna za tu dřinu určitě stála. Dále se pokračovalo přes 
kouzelné Klokočské skály, veselou Zrcadlovou kozu až do Dolánek na 
vlak, který unavené, ale spokojené výletníky dovezl do Semil. Pojďte  
s námi všichni zase za rok, užijí si to malí i velcí! 

Chuchelská pouť 8. června od 13.30 hodin - akce pořádaná 
místními spolky pro potěšení dětí i dospělých, kde o báječné atrakce, 
kvalitní muziku a výtečné pohoštění nebude nouze :-) Pouť bude jako vždy 
připravená vlastními silami a všichni jste srdečně zváni!  



A nyní už nedočkavě vyhlížíme léto, přejeme vám v něm hodně 
pohody a dětem veselé prázdniny. 

Za Sokol sestry sokolky  
 

AKCE „ŽLUTÉ KROKUSY“ NA SEMILSKU A JI ČÍNSKU 
 
 S myšlenkou vysazovat žluté krokusy jako vzpomínku na židovské 
oběti holocaustu přišla poprvé irská organizace HETI v roce 2005. Žlutý 
krokus symbolizuje žlutou židovskou hvězdu. Akci v České republice 
propaguje Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.  
 V roce 2012 se Občanské sdružení Baševi z Jičína rozhodlo 
aplikovat akci na české poměry a připojilo se k impulsu Remember! 
Pamatuj!, který připomíná největší masovou vraždu našich občanů  
v historii, ke které došlo ve dnech 8. 3. 1944 a 10. - 12. 7. 1944  
v Osvětimi – Březince. Tenkrát bylo v plynových komorách zavražděno 
více než 10.000 našich židovských spoluobčanů. Na jejich památku se OS 
Baševi rozhodlo vysadit 10.000 žlutých krokusů na Semilsku a 10.000 
žlutých krokusů na Jičínsku. Krokusy z části financoval Nadační fond 
obětem holocaustu a do vysazování krokusů se zapojili žáci a studenti 34 
škol ze Semilska a Jičínska, mezi nimi i Základní škola a Mateřská škola 
Chuchelna.  
 V březnu roku 2013 poprvé krokusy vykvetly na školních  
a obecních pozemcích, kde je žáci a studenti vysadili. Vzhledem k tomu, že 
krokusy jsou trvalky, každoročně pak vykvetou a budou připomínat 
památku našich židovských spoluobčanů, zavražděných v Osvětimi – 
Březince.  
 
mudr.slechta@seznam.cz          MUDr. Vít Šlechta 

   předseda OS Baševi 
        Fügnerova 193 

   506 01  Jičín 

    

 

 



 



ZAŘIZOVÁNÍ  INTERIÉRŮ, 

PRODEJ NÁBYTKU,  E-SHOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLEVA  AŽ  - 50 % NA NÁBYTEK 

AKCE PLATÍ DO 30. 6. 2013 
JANA ŽIŽKY 391, 513 01  SEMILY 

TEL. NÁBYTEK: 776 777 193, TEL. INTERIÉRY: 776 777 605 

E-MAIL: nabytek@dumibytnamiru.cz, dumibytnamiru@tiscali.cz 

www.dumibytnamiru.cz 



 

 

 

 

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÁS ZVE NA 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NEMOCNICE 
V SEMILECH 

v pátek 21. 6. 2013 od 10.00 do 17.00 hodin 

V tento den si mohou zájemci z řad škol a široké veřejnosti na vlastní oči 
prohlédnout místa, kde se zachraňují lidské životy, a pečuje se o zdraví.  
Od 10.00 do 13.00 hodin jsou připraveny prohlídky pro žáky a studenty 
základních a středních škol a od 14.00 do 17.00 hodin pro širokou veřejnost. 
Setkání bude zahájeno v jídelně nemocnice. Zde vedení nemocnice uvítá 
návštěvníky a následně proběhne krátká prezentace jednotlivých pracovišť. Poté 
jsou připraveny komentované prohlídky areálu nemocnice, kterých se mohou 
zúčastnit v průběhu celého odpoledne i později příchozí zájemci. Každý 
návštěvník navíc obdrží informační brožuru Nemocnice s poliklinikou 
v Semilech a pro zájemce budou připraveny také edukační materiály. 

Prohlídka pro školní skupiny je možná na základě předchozí telefonické nebo  
e-mailové objednávky (telefon: 481/661 402; e-mail: vedeni@nemsem.cz).  

Podrobnější informace ke Dni otevřených dveří budou zveřejněny na 
internetových stránkách www.nemsem.cz . 

Na Vaši návštěvu se těší vedení a zaměstnanci nemocnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 


