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Novinky z obce 

 

Vážení čtenáři, rozhodli jsme se trochu inovovat naši pravidelnou 
informaci o činnosti rady obce, téma rozšiřujeme na dění v obci 
všeobecně. Přesto se budeme práci rady obce v naší zprávě věnovat 
především. Tak tedy rada obce se od prosincového zasedání do 
uzávěrky Chucheláčku sešla dvakrát a pravděpodobně ještě dvakrát 
se sejdeme. Na první letošní schůzi jsme nejprve stanovili termíny 
veřejných zasedání zastupitelstva – najdete je hned za pozvánkou na to 
nejbližší.  

Na obou schůzích jsme se věnovali územní studii na lokalitu „Pod 
Kamínkou“. Verze, kterou nám zaslal zhotovitel v první polovině ledna, 
se nám zdála mnohem reálnější než verze z loňského července. Starosta 
ve spolupráci s Odborem územního plánování svolal veřejné projednání 
územní studie. To se uskutečnilo v pondělí 16. února, a byli na něj 
jmenovitě pozváni všichni majitelé pozemků a zájemci o výstavbu 
rodinných domků v daném území. V současné době běží lhůta pro 
podání připomínek. 

Vyhlásili jsme výběrové řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu 
rozvoje bydlení s uzávěrkou do středy 25. února. Výsledkem bude 
schválení případných zápůjček na prvním letošním zasedání 
zastupitelstva, předem však žádosti projedná komise FRB a vydá své 
doporučení.  

Projednávali jsme předložené dodatky smluv s firmou Katroservis 
na servisní služby a provozování TKR. Radě obce se požadované zvýšení 
úhrad jevilo jako příliš vysoké a neodůvodněné, proto neschválila jejich 
podpis a pověřila starostu dalším jednáním s ředitelem firmy. Katroservis 
se k nepodepsání dodatků zatím nevyjádřil, ale vyvíjí dlouhodobý tlak 
na zvyšování poplatků občanům. To však starosta a rada obce odmítá, 
neboť nechceme, aby se účastníci TKR odhlašovali.  

Zabývali jsme se činností místních spolků a jednoznačně jsme se 
shodli v jejich maximální podpoře. Rada se však domnívá, že na oplátku 
zástupci spolků, které svoji činnost dosud nijak neprezentují občanům, 
by se měli zásadně polepšit. Hovořili jsme v té souvislosti i o rozsahu 
článků v Chucheláčku a převážil názor, že mnozí občané si o dění 
v obci rádi přečtou i rozsáhlejší a poutavě napsaný článek. Informace 
na internetu jsou stručné, a ne každý k nim má přístup.  

Přínosem pro dobré jméno obce v širokém okolí je bezesporu 
lyžařský areál na Kozákově, kterému velmi pomáhá umělé zasněžování. 
V provozu je od 29. prosince, a pokud by byl odkázán na přírodní sníh, 
asi by se letos nejezdilo skoro vůbec.  

Probírali jsme fungování sportovního kroužku, který starším dětem 
ze 3. a 4. třídy nahrazuje družinu. Aktivity v zimním období se často 



odehrávají v sokolovně, protože počasí pobytu venku málokdy přeje. 
Panují tak obavy, že děti pak již nemají chuť chodit do Sokola. Tento 
střet se dotýká asi tří nebo čtyř dětí. 

Probrali jsme akce, které proběhly v prosinci, ať už to bylo 
rozsvícení vánočních stromů na návsi, vánoční dílničky pro děti 
v sokolovně, soutěž „Vánoční chuchroví“ (Chuchelské cukroví) spojená 
s předvánočním jarmarkem nebo dětský silvestr tamtéž a nakonec 
oslava příchodu nového roku na návsi. Ohňostroj pro děti i pro dospělé 
zajistila obec. Poněkud nižší účast veřejnosti na přivítání nového roku 
rada obce přičítá zejména nevlídnému počasí.  

Projednávali jsme také parkování kamionů před prodejnou. Jsme 
si vědomi toho, že se velké části občanů nelíbí, a také toho, že dochází 
k ničení nedávno opravené asfaltové plochy. Přesto jsme se rozhodli, že 
to s řidiči kamionů ještě zkusíme, ale musejí zde dodržovat určitý řád, 
zejména ponechat dostatek prostoru chodcům. Někteří členové rady 
poukazovali na to, že ostatní občané se také musejí dopravovat do 
zaměstnání, mnozí z nich na dlouhou vzdálenost, a nemají možnost 
parkovat služebním vozem poblíž svého bydliště.   

Na veřejném zasedání zastupitelstva se bude schvalovat nová 
vyhláška o odpadech, protože od 1. dubna vzniká obcím povinnost 
postarat se o biologicky rozložitelný odpad. Rada se dohodla, že 
zpočátku úkol vyřeší objednáním kontejnerů na biologický odpad, ty 
budou přistaveny do současných „hnízd“ s kontejnery na tříděný 
odpad.  

Zabývali jsme se zamýšleným odprodejem části obecního 
pozemku 1899 v k. ú. Chuchelna. Bc. Soukupová připraví návrh smlouvy 
o smlouvě budoucí, která zajistí přístup k domku čp. 86, a jejímž 
uzavřením rada obce prodej podmínila. Geometrický plán na 
odprodávanou část dal žadatel zhotovit a záměr prodeje je řádně 
zveřejněn.  

Seznámili jsme se zprávou Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci 
za rok 2014.  

Firma Explozia požádala o vyjádření k plánovaným odstřelům 
v lomu Proseč, ale pro nedostatek informací v žádosti rada pověřila 
starostu vyzvat žadatele k doplnění.  

Krajský úřad požádal obec Chuchelnu o spolupráci při uspořádání 
krajského kola ekologické olympiády středních škol. Jednalo by se  
o ubytování a stravování přibližně 50 osob ve dnech 24. – 26. dubna. 
Rada obce akci podporuje. 

Seznámili jsme se s prvním nástřelem rozpočtu obce na rok 2015. 
Návrh rozpočtu musí být nejpozději 24. února zveřejněn na úřední desce 
OÚ a projednán bude na letošním prvním zasedání zastupitelstva. Bez 
schváleného rozpočtu nemůže obec zahájit žádné nové plánované 



akce. S návrhem rozpočtu se mohou čtenáři mimo jiné seznámit také 
v tomto zpravodaji.  

Rada obce schválila pokácení jedné břízy na obecním pozemku, 
která ohrožuje blízký domek. Strom pokácí majitel domku a za náklady 
na kácení si ponechá dřevo. Schválili jsme také každoroční poskytnutí 
finančního příspěvku na uspořádání plesů – TJ Sokol 2.000,- Kč a SDH 
3.000,- Kč, protože pořádá také dětský karneval.  

Hovořili jsme také o využití bývalé ordinace. Mohly by se tam 
scházet spolky, které nemají stálé zázemí – např. Motorsport, volejbalisti, 
Myslivecké sdružení atd. Bude třeba prohlédnout současné vybavení  
a vyměnit ho tak, aby lépe sloužilo novým potřebám.  

Dotkli jsme se také otázky dotací. Zjistili jsme, že bohužel 
nemůžeme podat zamýšlenou žádost na cyklostezky ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury, protože nemůžeme dodržet podmínku vyloučení 
provozu motorových vozidel na předmětné komunikaci. Byla podána 
žádost na Ministerstvo obrany ČR na podporu opravy pomníku obětem 
světových válek u sokolovny a rada obce schválila podání žádosti 
Grantovému fondu Libereckého kraje na uspořádání chuchelské pouti. 
V roce 2013 jsme malou částku obdrželi, loni ne, tak uvidíme, jak 
dopadneme do třetice. Také naši hasiči budu žádat o dotaci na 
pořízení nového vybavení jednotky.  

Rada obce pověřila starostu, aby znovu požádal Krajskou správu 
silnic o instalaci svodidel do zatáčky pod bývalou hasičskou zbrojnicí na 
Lhotě, a také aby upozornil město Semily na nefunkční lampy veřejného 
osvětlení při hranicích s naší obcí. Má rovněž požádat o instalaci dalšího 
světla tak, aby městské veřejné osvětlení plynule navazovalo na naše 
obecní.  

Přestože se rada obce sešla letos jen dvakrát, šíře témat zůstává 
beze změny nebo možná jich je ještě více. Pokud naše práce  
a dění v obci vás, občany zajímá, jste srdečně zváni na veřejné 
zasedání zastupitelstva. 

Rada obce 

  
 

 

Děkujeme všem autorům fotografií v tomto čísle Chucheláčku. 
Prosíme dopisovatele, aby napříště jména svých fotografů uváděli, 
rádi bychom je zveřejňovali. Děkujeme ☺ .  

 
 
 



Veřejné zasedání zastupitelstva 
 obce Chuchelna 

 
se uskuteční   

 
ve čtvrtek 12. března 2015 od 19,30 hodin 

v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 
 

Program: 
  1) zpráva o činnosti rady obce 
  2) zpráva o hospodaření za rok 2014 

3) půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
  4) schválení rozpočtu obce na rok 2015 
  5) zprávy výborů – finančního a kontrolního
   6) zpráva komise životního prostředí 
  7) vyhláška o odpadech 
  8) různé 
     9) usnesení, závěr   
 
Občerstvení zajištěno, dopravu z Komárova a Lhoty 
organizujeme osobními auty od 19,10 hodin – čekejte  
u autobusových zastávek 
 
 
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany 
*************************************************** 
 
 
 

TERMÍNY DALŠÍCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA V ROCE 2015: 
 

11. června, 10. září a 10. prosince,  
vždy od 19,30 hodin 

 

 

 

 

 



NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHUCHELNA NA ROK 2015: 
 

Příjmy:  daň ze závislé činnosti    2.000.000,- 
  daň z příjmu fyzických osob       250.000,- 
  daň srážková         200.000,- 
  daň z příjmu právnických osob   2.000.000,- 
  DPH       4.200.000,- 
  daň z odnětí lesní půdy         26.485,-   
  místní poplatek – odpady       600.000,- 
    -„-           ze psů             38.000,-  
   -„-                  z ubytovací kapacity         2.000,- 
  odvod výtěžku z provozování loterií             20.000,- 
  správní poplatky            3.000,- 
  daň z věcí nemovitých       470.000,- 
  souhrnná dotace        174.600,- 
  dotace od Úřadu práce       220.000,- 
  cesty – náhrada (z r. 2014)         30.000,- 
  protahování vjezdů            5.000,-  
  místní knihovna               300,- 
  prodej knihy                 600,- 
  provoz TKR         300.000,- 
  pronájem části stožáru           6.000,- 
  reklama ve zpravodaji           1.000,- 
  pronájem sportovních areálů          1.100,- 
  bytové hospodářství        261.200,- 
  nebytové prostory          10.800,- 
  hřbitovní poplatky          40.000,- 
  ostatní příjmy z vl. činnosti (věcná břemena)               2.000,- 
  úhrada z dobývacího prostoru           3.400,- 
  prodej pozemků             1.000,- 
  prodej pytlů              5.000,-   
  poplatky od EKO-KOM          40.000,- 
  údržba zeleně             2.000,- 
  služby OÚ            12.000,- 
  příjmy z úroků             7.000,- 
Fond rozvoje bydlení: splátky od obyvatel          35.600,- 
   úroky z půjček FRB            3.400,-  
Sociální fond: příjem z rozpočtového účtu          36.000,- 
CELKEM PŘÍJMY       11.007.485,-                                                          
 
FINANCOVÁNÍ - zapojení zůstatku bankovních účtů    1.353.515,- 
    
CELKOVÉ ZDROJE:           12.361.000,- Kč 
   
Obec se bude snažit průběžně získávat podle možností dotace na vhodné účely. Podaří-li 
se získat další finanční prostředky, dojde v průběhu roku navýšení rozpočtu rozpočtovými 
opatřeními.  
 
 
 



Výdaje:  příspěvky spolkům           95.000,- 
  silnice (cesty) – údržba i zimní   2.210.000,- 
  investiční příspěvek VHS (Palučiny)     400.000,-  
  investice – chodník + zábradlí      160.000,- 
  dopravní obslužnost          87.570,- 
  bezpečnost silničního provozu        16.000,- 
  plot u školy         120.000,- 
  příspěvek naší škole     1.620.000,- 
  místní knihovna          10.000,- 
  ostatní kultura        150.000,- 
  oprava pomníku u sokolovny        41.000,- 
  kaple (ozvučení, židle)         30.000,-  
    provoz TKR         500.000,- 
  digitalizace TKR – investice       100.000,- 
  Chucheláček           40.000,- 
  sociální komise (jubilea, vítání občánků, …)      35.000,-   
  sportovní areál          15.000,- 

(zdravotní středisko) – klubovna            8.652,- 
  bytové hospodářství (vč. dokončení oken 240 tis)  400.000,-  
  veřejné osvětlení        400.000,-     
  hřbitovy           30.000,-  
  územní studie          90.000,-   
  územní rozvoj – neinvestiční výdaje (VPP)           395.000,- 
   -„-   – transfery DSO        27.000,- 
   -„-  – investiční (nákupy pozemků)         400.000,-  
  odpadové hospodářství       750.000,- 
  veřejná zeleň           30.000,- 
  sociální péče – příspěvek            3.000,- 
  příspěvek na Sociální služby Semily         6.000,- 

zákonná rezerva        100.000,- 
  požární ochrana – dobrovolní hasiči     100.000,- 
   -„-             – vrata garáže SDH       75.000,- 
  zastupitelstvo      1.071.000,- 
  místní správa      2.100.000,- 
  Euroregion Nisa             4.865,- 
  úroky z úvěru            28.000,- 
  finanční vypořádání se SR (Min. kultury ČR)                 1.905,- 
Fond rozvoje bydlení: poskytnutí případných půjček        50.000,-  
Sociální fond: převod ze ZBÚ           36.000,- 
CELKEM VÝDAJE:             11.735.992,- Kč     
FINANCOVÁNÍ – splátky úvěru      625.008,- 
CELKOVÁ POTŘEBA:        12.361.000,- Kč 
 
Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, schodek ve výši 728.507,- Kč je kryt 
financováním takto:    

zůstatek financí z předchozích období              1.353.515,- 
  splátky úvěru (cesty, chodníky)          - 625.008,-   

 
 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

V prosinci 2014 a v lednu a únoru 2015 oslavili svá životní jubilea naši 
spoluobčané: 

 
 

94 let  Anežka Stehlíková 
88 let  Květoslava Fridrichová 
87 let  Stanislav Hošek 

 Mojmír Husar 
86 let  Oldřich Vejnar 
83 let  Alenka Vejnarová 

 Hana Havrdová 
 Božena Konečná 
 Ing. Jaroslav Pelant 

81 let  Štěpánka Husarová 
       Josef Konečný 

80 let  Zdeňka Bursová 
65 let  Dana Kozáková 
  Vratislav Karásek 

       JUDr. Antonín Zelinka 
Josef Horáček 

60 let  Hana Richnáková 
Karel Flekna 
Jaroslav Michal 

55 let  Ladislav Klučka 
       Vladimír Juska 
       Jaroslava Vaníčková 
       Věra Marušková 
       Hana Kořínková 

50 let  Jitka Hlavová 
Marcela Koucká  

 
 

Do dalších let přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví! 
 
******************************************************************* 
 



Opustili nás:        
 
Josef Repaský 
Božena Červeňová 

   Vladimír Tůma 
 

 
Pozůstalým rodinám vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

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

 

V rubrice „Společenská kronika“ můžeme publikovat 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. 
 

 
 

 
 

Vývoj počtu obyvatel Chuchelny v roce 2014 
 

V loňském roce přibylo do Chuchelny 12 narozených dětí a přistěhovalo 
se 21 obyvatel. Zemřelo 9 spoluobčanů a odstěhovalo se 15 osob.  
K 31. 12. 2014 nás žilo v naší obci celkem 979 včetně 7 cizinců,  
o kterých máme údaje z dřívější doby.  
 
Od loňského března však obcím výrazně klesla informovanost  
o změnách v evidenci obyvatel. Mimo jiné nemáme vůbec přístup 
k žádné databázi cizinců, žijících ať již trvale nebo přechodně na 
našem území.  
Kromě toho se nedozvíme nic o sňatcích, případných změnách příjmení 
nebo jména. A například má-li nově narozené dítko jiné příjmení než 
jeho matka, což se v poslední době stává docela často, může být 
obtížné přiřadit dítě ke správné matce. Proto bychom vás chtěli 
požádat, abyste při jakékoliv změně přišli předložit příslušný doklad 
(oddací list, rodný list atd.) k nám na Obecní úřad. Děkujeme za 
pochopení. 
 



Pohyb v mateřské škole 
 
  V mateřské škole se zaměřujeme kromě jiného i na rozvoj pohybových 
dovedností dětí.  Dostatek pohybu je velice důležitý pro zdraví a harmonický vývoj 
každého dítěte. Pohybové aktivity se snažíme zařazovat nejen do běžných 
každodenních činností. Hned začátkem září jsme zahájili plavecký výcvik. 
Společně s velkými školáky jsme pravidelně jezdili do krytého bazénu  
v Jilemnici. Během deseti lekcí naši předškoláci získali formou zábavných vodních 
her nové plavecké dovednosti, a zároveň se obohatili o spoustu hezkých zážitků. 
   Letos poprvé se naše mateřská 

škola zapojila i do projektu „Děti  
v pohybu“. V naší pěkné nově 
zrenovované sokolovně velká třída 
starších dětí navštěvovala Sportovní 
školičku. Šlo o nabídku uceleného 
programu sportovní přípravy dětí ve 
věku 4 – 6 let. Od října do prosince 
děti pravidelně sportovaly pod 
vedením pana Josefa Hlouška  
a dvou šikovných mladých trenérů.  

 
Každé pondělí zde byla pro naše svěřence připravená hodina plná 

zajímavých sportovních disciplín, atraktivních pomůcek ale i legrace a dobré 
nálady. Děti cvičení bavilo. Vždy se těšily, jaké cvičební náčiní si jejich trenéři pro 
ně přivezou. Předposlední lekci dětem zpestřily dvě veselé čertice, které dětem  
z obou tříd přinesly drobnou nadílku a dokonce si s nimi i společně zacvičily. 
Sportovní lekce si děti velice oblíbily a ve společnosti svých vrstevníků si užily 
opravdovou radost z pohybu. Procvičily si zde nejen celkovou obratnost, ale 
postupně se seznámily se základy atletických dovedností a míčových sportů. 
Získaly povědomí o sportech jako je basketbal (košíková), fotbal, florbal  
a volejbal. Ze závěrečné hodiny, které se mohli zúčastnit i rodiče dětí, si malí 
sportovci odnášeli i ocenění v podobě drobných dárků a diplomů. 
 Hra a pohyb jsou nejpřirozenější činností předškolního věku. Proto jsme si 
na druhé pololetí připravili další novou pohybovou aktivitu. Je určena dětem, které 
rády tancují. Jedná se o taneční pohybovou průpravu. Její odborné vedení nám 
pravidelně jednou týdně zajišťuje zkušená učitelka paní Ilja Kulichová. První 
taneční krůčky paní učitelka motivuje hrou, písní, příběhy a pohádkami. Hlavní 
náplní jsou činnosti, které vedou ke správnému držení těla, zlepšení motoriky, 
obratnosti a hudebního cítění. 
 Naším cílem je vzbudit zájem dětí o různé druhy pohybu a zároveň jim 
pomoci v rozhodování, jakou sportovní cestou se budou jednou ubírat. Říká se, že 
pokud člověk již v dětském věku nezíská pozitivní postoj ke sportovním aktivitám, 
nelze očekávat, že začne v dospělosti aktivně sportovat.  Proto je důležité začít již  
v předškolním věku. 
 V rámci programu „Zdravé tělo“ se děti zúčastnily přednášky lektorky  



z Majáku, o. p. s. Liberec. Vhodnou formou zde byly poučeny o možném nebezpečí 
vzniku závislostí a zdravotních rizik, které přináší alkohol a kouření. V prostředí 
mateřské školy proběhlo i preventivní screeningové vyšetření zraku pomocí 
speciální diagnostické videokamery, která může včas odhalit případné závažné oční 
vady. Jen včasné zahájení účinné léčby může předejít dalšímu zhoršování zraku. 
 V průběhu roku jsme pro děti pořádali celou řadu i kulturních akcí. V KC 
Golf Semily děti shlédly dvě výpravná a vtipná divadelní představení „Zahrada“ a 
„Jája, Pája a Utřifous“. Se zábavou i poučením se děti setkaly i v mateřské škole, 
kde probíhal hudební pořad Dagmar Čemusové „Muzikantský rok“ 
a kytarové vystoupení pana Kaulfersta. Povídání o ptácích nám pomohla zpestřit 
návštěva výstavy exotického ptactva v Semilech. S podzimem se děti rozloučily 
formou „ Strašidelné cesty za ztracenou dýní“. Tato akce plná dobrodružství, napětí 
a prapodivných úkolů měla veliký úspěch. 

Hodně akcí se uskutečnilo již 
tradičně před Vánocemi: například 
zpívání dětí z MŠ a ZŠ  
u rozsvícení vánočního stromu na 
návsi, návštěva Barborky, Mikulášská 
nadílka, besídka s vystoupením dětí 
pro rodiče, divadelní představení 
„Pohádky z našeho statku“ a vánoční 
nadílka s hostinou, kterou nám 
zpestřilo vynikající a krásně 
nazdobené cukroví od maminek 
našich dětí. 

 Poděkování si tentokrát zaslouží především rodina Hančlova  
a Kudrnáčova za sponzorské dary, které přispěly k bohatší nadílce pod vánočním 
stromečkem. Nové hračky dětem přinesly hodně radosti a to nejen při jejich 
rozbalování. 

        Blanka Pekařová 
 

 



Krkonošský pohár v autoskijöringu 2015 odstartoval 8. 2. 2015  
na Kozákově. 

 
Téměř po roční odmlce opět Motorsport Chuchelna pořádal závody 

v autoskijöringu na známé trati na Bačově. Na start se postavilo 51 posádek, 
které přišlo podpořit na 1600 diváků. 

V kategorii dvoukolek startovalo celkem 32 posádek. Motorsport 
Chuchelna měl v této kategorii hned dvě posádky usilující o stupně nejvyšší, a to 
Martina Chlupáče s vozem VW Golf II,  lyžařem Faistaverem a dlouholetého 
krále této trati Tomáše Kudrnáče s vozem Renault Clio,  lyžařem Radkem 
Fuksou. Tomášovu kralování se po celou dobu snažil učinit přítrž Petr Meixner 
s vozem VW Golf II. Souboj T. Kudrnáče a P. Meixnera byl tak vyrovnaný, že 
oba jezdce od sebe dělilo jen pár setin. Do finále postupovalo celkem 12 jezdců, 
kteří byli odhodláni dát jak ze sebe, tak i ze svých vozů naprosté maximum. 
Tomáš Kudrnáč společně s lyžařem R. Fuksou předvedli dravou jízdu a zvítězili 
v čase 2:13:75. Druhý dojel Petr Meixner s lyžařem Jakubem Jiránkem v  čase 
2:13:95. Jako třetí se umístil Martin Chlupáč s Davidem Faistaverem v čase 
02:15.76. 

 
 

V kategorii čtyřkolek se sešla pěkná konkurence a na start se postavilo 
celkem 19 posádek. Od brzkého rána suverénně kralovala dvojice Ladislav 
Bagin a Jakub Jiránek s vozidlem Subaru Impreza. Tato posádka nakonec 
zvítězila v čase 1:56:70. Jako druhá skončila domácí posádka Jiří Buriánek  
a Radek Fuksa s vozem VW Golf II, s časem 1:59:26, kdy oba jedou za 
Motorsport Chuchelna. Třetí skončil Pavel Richter a Petr Svárovský s vozidlem 
Mitsubishi evo 5 v čase 2:00:82. 

 
Druhý závod tohoto poháru se 

uskutečnil v neděli 15. února 2015 
v Roprachticích, kde se opět Motorsport 
Chuchelna neztratil a v kategorii 
dvoukolek si vyjel první místo Martin 
Chlupáč s lyžařem Davidem Faistaverem. 
Tomáš Kudrnáč s Radkem Fuksou 
 



skončili na krásném třetím místě. V kategorii čtyřkolek si vyjel druhé místo Jiří 
Buriánek a Radek Fuksa. Na prvním místě v této kategorii měl Motorsport 
Chuchelna také částečné zastoupení, kdy vítěznému Martinu Dolenskému 
lyžoval Michal Buriánek. 
 
Průběžné pořadí Krkonošského poháru 2015: 

Dvoukolky: 1. Tomáš Kudrnáč - Radek Fuksa 47, 2. Martin Chlupáč - David 
Faistaver 45, 3. Jiří Meixner - Jakub Jiránek 40, 4. - 5. Aleš Kučera - Michal 
Buriánek a Radek Lacina - Jakub Jiránek 34, 6. Martin Saska - Jan Hušek  
a Vratislav Kinter - Tomáš Boháček 30.  

Čtyřkolky: 1. Ladislav Bagin - Jakub Jiránek 45, 2. Jiří Buriánek - Radek Fuksa 
40, 3. Martin Dolenský - Michal Buriánek 39, 4. Miroslav Škaloud - David 
Faistaver 38, 5. Pavel Richter - Petr Kopecký 36, 6. Petr Svárovský - Petr 
Kopecký 33.  

             Za Motorsport Chuchelna  
Lukáš Prskavec 

 

 

 
 

 



ZPRÁVY ZE SBORU DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ 
 

Vážení čtenáři Chucheláčku,je tu další vydání a já Vás budu opět 
informovat o naší činnosti s mládeží. 

V listopadu po ukončení hasičské sezóny, jsme si všichni, tak jako 
příroda a zvířátka, dopřáli trochu zimního odpočinku od trénování. 

Koncem prosince jsme pro děti uspořádali výlet do jabloneckého 
bazénu. Sešlo se nás 12 dětí a 3 dospělí a pořádně jsme si to užili. Nejvíce 
nás bavily tobogány, ale nepohrdli jsme ani teplou vířivkou a párou. Domů 
jsme přijeli okolo 18 hodin unavení a spokojení. S dětmi jsme se rozloučili a už 
jsme se těšili, až se zase uvidíme na výroční schůzi. 
  Ta se uskutečnila 17. 1. 2015. Mládeži jsme na schůzi poděkovali za 
celoroční činnost na soutěžích a nový starosta hasičů Vašek Bímon popřál 
dětem další úspěšný rok. Trenéři předali dětem menší dárky a pak jsme 
koukali na fotoprojekci, kterou na tuto schůzi vytvořil náš místostarosta David 
Hošek. Na schůzi jsme se domluvili, že se začneme scházet od února 
v sokolovně a trénovat štafety a zapojování hadic. Děkujeme sokolům, že nám 
to je umožněno. 

7. února jsme se s mládeží sešli v sokolovně na prvním seznamovacím 
tréninku. Přivítali jsme nové přírůstky a seznámili jsme je s ostatními členy 
týmu. Hned od začátku jsme dětem dali do rukou hadici, a už se učily 
zapojovat do spojů, rozkulovat a zase smotávat hadice. Nakonec jsme si 
zahráli na slepou bábu a s dětmi se rozloučili. Další trénink jsme kvůli plesu 
14. 2. museli přesunout až na 21. 2. od 17 hodin, a takto se budeme scházet 
každou sobotu, až do doby, než nám počasí dovolí trénovat venku na hřišti. Na 
závěr vítám nové přírůstky do našich týmů, a to mladší děti: Mikuláše Babku, 
Vendulku Hladíkovou, Štěpánku Mužíčkovou, Elišku Preisslerovou a Adélku 
Salákovou a do týmu starších Tomáše Müllera, a doufám, že se jim bude u nás 
líbit a hasičský sport je bude bavit. ☺ 

Přeji Vám, abyste si ve zdraví užívali 
nastupující jaro a kolem sebe šířili jen 
samou dobrou náladu a úsměvy. Děkuji. ☺ 

                                        Za SDH Verča Hajná 
 

Hasičský bál a d ětský karneval 
 

Obě události proběhly 14. – 15. února 
2015 v místní sokolovně. Již třetí sezónu 
nám přijela zahrát kapela Jiřího Žočka,  
a musíme poznamenat, že se nám tento rok 
bál opravdu povedl. O přivítání plesových 
hostů se postaraly uniformované hasičky  
a během večera vystoupily s dvěma 
představeními ženy z Košťálova. Sokolovnu 
jsme si nazdobili ve stylu sv. Valentýna  
a v baru jsme připravili tipovací soutěž. 



Návštěvníci si mohli tipnout, kolik papírových srdíček je poházeno po 
stolech. Srdíček bylo vyraženo 665 kusů a vyhrál Radek Najman, který tipnul 
666 kusů. O půlnoci se vyhlašovala tombola, a kdo měl hlad, mohl navštívit 
hasičskou kuchyni s tradičním menu. Řízek a dršťková polévka. ☺  Po 
tombole se hrálo a tančilo až do 3 hodin ranních. Z pohledu návštěvnosti – 
205 platících – si musíme gratulovat, hosté odcházeli spokojení, ba i díky nově 
zrekonstruované sokolovně. Dámy si chválily neklouzavé schody a neopocené 
dámské toalety ☺.  

Někteří si druhý den mohli poležet a polenošit po bálu, ale hasiči 
pokračovali dál a druhý den jsme uspořádali tradiční dětský karneval. Přišlo se 
podívat a pobavit se s námi 300 dospělých a dětí, a sokolovna praskala ve 
švech. Děti a rodiče přivítali tři chuchelské víly Marcela, Dáša, Verča, cvičitelka 
Monča a DJ Požár (David).  

Na začátek jsme si s dětmi 
zacvičili a zahráli hru „Pan čáp ztratil 
čepičku“, dále se děti přetahovaly  
o hasičskou hadici, bojovaly  
o plyšáky a soupeřily v praskání 
balónků, menší děti házely míčkem 
do kyblíků. Odvážní rodiče si 
zasoutěžili ve hře s písmenky. 
Během karnevalu jsme dětem 
rozdávali drobné dárky od sponzorů, 
díky všem ☺, a každý si odnesl 
nějakou cenu.  

Kolem 16 hodin jsme se se všemi rozloučili, a kdo s námi zůstal o trochu 
déle, mohl ještě hledat hasičského dědka, který se ukrýval v sokolovně. Děti 
s ním vedly dlouhý rozhovor, a podle všeho je to děsně bavilo.  

Na karnevale se tradičně prodávaly zákusky a káva a to, co zbylo od 
večeře. Každý si přišel na své. Jsme rádi, že se nám tyto dvě největší 
společenské akce takto povedly, a to hlavně díky Vám sousedům, sousedkám  
a přespolním, kteří nás přišli podpořit a užít si s námi trochu zábavy. 
DĚKUJEME. 

                                                             Členové výboru SDH 
 
PS: ,,S poctivostí nejdál dojdeš“ 
Musím se zmínit o poctivých lidech v naší vesnici. Cestou na hasičský ples manželé 
Andrlovi našli peněženku s doklady i penězi mi ji předali u vstupu. Po plese při úklidu 
našly Miluška Kopalová a Eva Musilová další peněženku s doklady, kreditkou  
i hotovostí. Obě peněženky se shledaly se svými šťastnými majiteli.☺ Poctivým 
nálezcům přeji, aby podle přísloví ve svém životě došli opravdu daleko. ☺  

                                  Verča Hajná 
   

MNOHOKRÁT DĚKUJEME VŠEM  
SPONZORŮM HASIČSKÉHO PLESU  
A DĚTSKÉHO KARNEVALU 



Hodnocení volejbalové sezony 2014 
 

Volejbalová sezona je velmi bohatá a nesoustředí se jen na léto, kdy se 
hraje venku, ale od října se vždy stěhujeme do haly. 

Od října do března běží série Lomnické amatérské ligy, které se již 
několik let chuchelský tým s větším nebo menším úspěchem účastní. Loňský 
ročník jsme, bohužel, kvůli výpadku některých členů nedohráli, ale  
v roce letošním si družstvo zatím vede velmi dobře a vypadá to i na velmi 
slušné umístění. Uvidíme v březnu. 

Venkovní sezona pro nás začíná v květnu, kdy se z haly přesouváme na 
chuchelské hřiště a většina turnajů bývá od června do srpna či září. 

První letní turnaj, kterého jsme se vloni zúčastnili, byl turnaj na 
Dlouhém, který byl tradičně perfektně zorganizovaný, s výborným grilovaným 
masem se zeleninou, sejkorami, báječnou atmosférou, krásnými cenami  
a tentokrát poprvé i s broušeným putovním pohárem. Stejně jako v minulých 
letech se nám podařilo turnaj vyhrát a na 2. místě se umístilo družstvo TJ 
Sokol Semily, kde by se pár Chucheláků také našlo.  

Začátkem prázdnin proběhl volejbalový turnaj i na hřišti v Chuchelně, 
ve spolupráci se Standou Bulánkem, který sem jezdí s partou kamarádů na 
chalupu pod rybníkem. Přes den jsme si pěkně zahráli, pak ještě poseděli  
a večer se někteří z nás přesunuli k ohýnku pod rybník, kde jsme si s kytarou  
i zazpívali. 

V srpnu se již od roku 2010 zúčastňujeme Memoriálu Jíři Kousala ve 
Slané u Semil. Zde se nám v minulých letech vždy dařilo. První ročník jsme 
vyhráli a 1. místo v dalších třech letech obhájili. Vloni jsme tak úspěšní 
nebyli a družstvo Chuchelny skončilo na „bramborovém“ 4. místě. Tak snad 
zas příště… 

Na konci prázdnin proběhl na chuchelském hřišti i noční turnaj, který si 
již mezi volejbalisty získal oblibu. Tentokrát nám, na rozdíl od některých 
jiných ročníků, přálo i počasí.  Kromě dvou kratších přepršek hned odpoledne 
počasí vydrželo a my jsme dohráli turnaj v suchu. Navíc nám přálo i štěstí  
a časně nad ránem se nám podařilo, za povzbuzování kamarádů, vyhrát 
finále a tím i 1. místo. Zde bychom rádi poděkovali Lence a Jardovi 
Pleštilovým z Nouzova za perfektní organizaci celého turnaje. 

Tradičně poslední akcí roku je Vánoční noční turnaj ve Sportovním 
centru v Semilech, který se v loňském roce konal v noci z 29. na 30. 
prosince. V silné konkurenci jsme si nevedli až tak špatně, ale doplatili jsme 
na to, že 3 družstva ve skupině měla stejný počet bodů a pořadí se proto 
určovalo podle přepočtu balónů. V nich jsme měli bohužel nejhorší skóre,  
a tak jsme bojovali už jen o 9. místo. 

Loňská sezóna skončila, ale letošní už začala, a my doufáme, že se 
nám v ní bude dařit. 
 

Jitka Šindelářová a Ivana Pavlatová 
 

 



Tříkrálová sbírka 2015 
 

Již třetím rokem se naše obec zapojuje do široce rozšířené Tříkrálové 
sbírky, která probíhá vždy v prvních lednových dnech. Tato sbírka již dávno 
překročila hranice jedné konfese a stala se asi nejznámější charitativní akcí  
v České republice. Získané peněžní prostředky jsou určeny především na pomoc 
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 
sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá, 
protože celých 65% výtěžku se vrací do míst, kde byl získán. Nejméně desetina 
výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. 

 
S radostí oznamuji, že i letos se výtěžek sbírky v naší obci oproti 

loňskému roku zvýšil a činí 5 022 Kč. Celkem se na Semilsku vykoledovalo 122 
235 Kč, což je opět rekord. Kromě Semil (50 000 Kč) se zde sbírky účastnily 
obce Slaná a Hořensko (10 000 Kč), Bítouchov (5 000 Kč), Benešov (6 000 Kč), 
Smrčí (3 000 Kč), Bozkov (5 000), Železný Brod (11 000), Kořenov (19 000), 
Turnov (6 000) a samozřejmě Chuchelna. Čísla v závorkách jsou zaokrouhlena 
na tisíce. 

 

Jménem koledníků i těch, ke 
kterým se získaná pomoc 
dostane, chci poděkovat všem, 
kdo sbírku podpořili svým darem 
a přijali malé koledníky ve svých 
domovech. Nejednalo se vždy 
pouze o finanční příspěvek, ale 
také o vitamínovou a 
cukrovinkovou „podporu” 
koledníků. 

 

Na místě je také omluva 
všem, ke kterým koledníci, ať už 
z jakýchkoliv důvodů, nedorazili. 

 
Šárka Bažantová 

 
 

 
 
     Na snímku dva králové, třetí je fotil ☺ 



SOKOL LETEM ZIMOU 
 

Na sklonku letošní krásné zimy bychom se 
s vámi chtěly podělit o zážitky z nedávných sokolských 
akcí. 

TANEČNÍ 
Tanec je krásný. A ještě krásnější je, když se umí. A proto na podzim proběhl 

v sokolovně již 4. ročník tanečních pro pokročilé za účasti 12 párů. Taneční mistryně 
Ilona Šulcová na nás svým „nicneodpouštějícím“ zrakem dohlížela, jak se snažíme 
zvládnout správně kroky a figury a k tomu se ještě strefit do doby. No řeknu vám, že 
to někdy neměla lehké. Na vlastní kůži jsme pochopili, že tanec je dřina, nohy i ruce 
nás pokaždé bolely, ale díky veselé partě kamarádů jsme to vždy překonali. Tanec je 
totiž, tak jako každý sport, nejenom o zlepšování výkonů, ale zejména o utužování 
kolektivu. A to se nám daří ☺. Scházíme se rádi, a proto i letos na podzim budeme 
v tanečních pokračovat a trávit tak příjemné nedělní večery ve společnosti lidí, kteří 
se nejen rádi baví, ale také se rádi učí novým věcem. 

A abyste měli také možnost poznat tu krásnou atmosféru, tak plánujeme na 
podzim nově i taneční pro za čátečníky , taktéž pod vedením Ilony Šulcové. 
Přihlášky ještě nejsou, máte tedy čas přemluvit své protějšky. Neváhejte, stojí to za 
to! 

TANEČNÍ VEČER 
V sobotu 13. 12. proběhl v sokolovně první taneční večer – jakési otevření 

plesové sezóny. Hrála reprodukovaná hudba, kterou velmi vkusně vybral Jára Picek, 
a sestřenice Pickovy pak celý večer perfektně moderovaly. Všichni si zde mohli 
vyzkoušet většinu společenských tanců, ale také posedět s kamarády u dobrého vína 
a pohoštění. A protože to byl opravdu příjemný večer, tak bychom ho rádi v dubnu 
zopakovali (termín upřesníme). Tímto vás tedy všechny zveme, abyste tu letošní 
plesovou sezónu završili symbolicky opět v Chuchelně.  

 
PROSINCOVÁ SOKOLOVNA 

Tři prosincová odpoledne patřila v sokolovně dětem. Nejdříve proběhly 
vánoční dílničky, kde děti všech věkových kategorií vyráběly krásné vánoční 
dekorace. Poté se konal vánoční jarmark, kde se prodávala spousta úžasných 
výrobků šikovných dětí a maminek (příště třeba i tatínků?).  

A také se během jarmarku 
konal první ročník soutěže  
o nejlepší vánoční chuchroví, které se 
zúčastnilo 17 soutěžících (opravdu 
milé překvapení!). O vítězství se 
podělila dvě cukroví – první z rukou 
žáka 4. třídy ZŠ Ondry Hajného 
(poprvé u plotny a hned takový 
úspěch!) a druhé od paní Moniky 
Pitašové. Moc jim gratulujeme a jejich 
recepty pro inspiraci zveřejníme před 
letošními Vánocemi. A poslední den 
roku se pak konal dětský silvestr, 
podařená veselá party završená 
ohňostrojem.  

            Vážená porota při hodnocení „chuchroví“ 



 
Velké díky patří organizátorkám – Lence Soukupové, Markétě Ročárkové  

a Lucce Gore. Tyto tři akce navštívilo vždy více než 60 dětí, jejichž rozzářené oči jsou 
pak pro všechny tou nejhezčí odměnou. 
 

ŠTĚPÁNSKÁ DISKOTÉKA 
Původní tradiční štěpánská zábava prošla velkou změnou – živá kapela byla 

nahrazena živým DJ Kubou ☺. Spousta světelných a kouřových efektů a muzika 
různých žánrů přilákala hodně lidí. Pití teklo proudem a vánoční kila mizela na 
parketu. Tak zase za rok! 
 

SOKOLSKÝ PLES 
Největší a nejkrásnější společenskou událostí pořádanou Sokolem je 

bezesporu ples. Letos jsme pozvali poprvé kapelu Ego Retro Music z Hořic – hráli 
opravdu výborně, takže se tancující páry téměř nehnuly z parketu. Bylo velkým 
zážitkem sledovat, jak kromě klasického valčíku a polky zvládají i dramatické tango či 
foxtrot, jak vlní boky u latinskoamerických tanců cha-cha a jive, nebo jak ladně krouží 
sálem při anglickém waltzu. Máme velkou radost, že se na našem plese schází tolik 
lidí z Chuchelny i z širokého okolí. A přicházejí nejenom kvůli tanci, ale často i pro 
příjemné posezení u krásně nazdobených stolů s lahví dobrého vína  
a s občerstvením v podobě výborné teplé kuchyně. A také vždycky láká bohatá 
tombola. Rádi vás za rok opět přivítáme, určitě přijďte! 
 

VLEK KOZÁKOV 
Letošní zima přeje lyžařům - sice nenapadlo mnoho přírodního sněhu, ale díky 

nízkým teplotám je možné na Kozákově zasněžovat všechny sjezdovky. Svahy jsou 
pokaždé perfektně upravené, a v kiosku vládne příjemná atmosféra díky velké 
nabídce občerstvení, útulnému posezení, dětskému koutku, a také milé obsluze ☺.  

Toto všechno 
funguje zásluhou velké 
spousty lidí, nejen z řad 
sokolů, kteří zde ve svém 
volnu pomáhají (za 
permanentky na vlek  
a úsměv zákazníků). Patří 
jim všem velké díky! 

Na Kozákově navíc 
fungují i hojně využívaná 
lyžařská školička a ski 
servis s půjčovnou lyží. 
Zkrátka ideální podmínky 
pro celou rodinu – rodiče 
mohou dát své děti do 
školičky na zaučení a sami 
si zatím zalyžují. 

Před jarními prázdninami jsme také rozdali dětem ze školy v Chuchelně 
permanentky. Mohly je využít buď s rodiči, nebo samy díky hasičům, kteří během 
prázdnin dvakrát denně vypravovali skibus na Kozákov pro školní děti, anebo třeba  
s Martinou Musílkovou, která 13. 2. spojila cvičení holek a kluků a vzala děti na lyže – 
a že jich bylo! 



Celý tento příspěvek píšeme v přítomném čase, jelikož optimisticky doufáme, 
že nás zima ještě neopustila a sezóna i nadále trvá ☺. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 
Tradiční zákuskové závody – v sobotu 7. 3. se na Kozákově budou konat lyžařské 
závody pro malé i velké. Děti na vlastní kůži zažijí tu napínavou atmosféru závodů  
a dospělí pro vítězství vypustí duši – zkrátka úžasná akce jak pro závodníky, tak  
i diváky. Takže vezměte celou rodinu a přijďte si to s námi užít. 
Karneval na lyžích – zakončení lyžařské sezóny na Kozákově se jako každý rok koná 
v přestrojení, všichni jste srdečně zváni, fantazii při výrobě masek se meze nekladou 
☺. Termín bude upřesněn podle sněhových podmínek.  
Výroční schůze Sokola – v pátek 27. 3. v sokolovně. 
Divadlo v Chuchelně aneb Čtvero divadelních období – JARO přivítáme  
divadlem pro děti (pohádky v podání různých divadelních spolků), bližší informace 
včas dodáme a všichni jste srdečně zváni. 
Májový pochod – v sobotu 2. 5. si projdeme tradiční trasu Chuchelna – Dolánky, 
krásné počasí objednáno, tak pojďte s námi! 
Chuchelská pouť – bude se konat sice až v červnu, ale již od dubna se my ženy 
budeme každý čtvrtek od 20 hodin scházet v sokolovně a připravovat na pouť různé 
výrobky. Tímto mezi nás zveme všechny ženy i holky, každá ruka se hodí! 
 

Přejeme vám mnoho radosti v každém dni a děvčatům na Velikonoce hodné 
koledníky. 

Za Sokol sepsaly Magda Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová  


