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Novinky z obce 

 
 Vážení čtenáři, ve druhém letošním čísle Chucheláčku se opět 
soustředíme zejména na témata, kterými se v období od posledního 
veřejného zasedání zastupitelstva zabývala rada obce. Sešli jsme se 
celkem pětkrát, z toho jednou jsme si udělali „výlet“ po obci, abychom 
se s některými problémy seznámili přímo v terénu. Do zasedání, které se 
uskuteční 11. června, bychom se měli sejít ještě dvakrát.  
 Hned na první schůzi po zasedání jsme schválili rozpis rozpočtu, 
což je podrobné členění rozpočtu, který schválilo zastupitelstvo 
v březnu. 
 V uplynulém období jsme se opakovaně zabývali územní studií na 
lokalitu Pod Kamínkou, která se vzhledem k četným připomínkám 
dotčených občanů ke zpracovanému návrhu rodí poměrně těžce. Ke 
každé jednotlivé připomínce musela rada obce zaujmout stanovisko, ty 
pak souhrnně předala Odboru územního plánování MěÚ Semily. Rada 
obce se připomínkami zabývala velmi podrobně ve snaze co 
největšímu počtu občanů vyhovět, ale musela se smířit s tím, že všem 
vyhovět nelze, a smířit se s tím budou muset i někteří majitelé pozemků  
a potencionální stavebníci. Odbor územního plánování nyní  
připomínky vyhodnocuje a případné možné změny nechá do studie 
zapracovat. Územní studii jako celek nakonec schválí Odbor územního 
plánování MěÚ Semily rozhodnutím. Byli bychom rádi, kdyby už byla 
studie hotová, aby rodiny, které na výstavbu svých domků spěchají, už 
mohly zahájit přípravné práce. 
 Vícekrát jsme se vraceli ke smlouvám s firmou Katroservis, která 
požaduje zvýšení poplatků za servis i za provoz naší kabelové televize. 
Psali jsme o tom již v prvním Chucheláčku 2015, ale jednání s firmou od 
té doby pokročila jen málo. Rada obce kromě toho doporučuje 
přehodnotit také smlouvu, podle které Katroservis provozuje internet po 
naší kabelové síti.  
 S potěšením jsme přijali informaci, že se v naší obci uskuteční 
Krajské kolo ekologické olympiády středních škol. Pořádal je Liberecký 
kraj a proběhlo ve dnech 24. – 26. dubna. Tato soutěž je docela 
významná už jen vzhledem k tomu, že její vítěz má otevřené dveře na 
Českou zemědělskou univerzitu v Praze nebo na Mendelovu univerzitu 
v Brně bez přijímacího řízení. Pořadatelé si předem prohlédli naši školu, 
sportovní areál a sokolovnu a nakonec si jako kompletní zázemí vybrali 
právě sokolovnu. Tam studenti soutěžili, jedli i spali. Snad se jim u nás 
líbilo. 
 Vyřizovali jsme některé žádosti o finanční příspěvky. Protože  
20. února 2015 vstoupila v účinnost novela zákona 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byli jsme nuceni u dvou 



žádostí vyzvat žadatele o doplnění náležitostí, které právě novela 
zákona požaduje. Ze tří podaných žádostí jsme zatím vyřídili jednu, a to 
od Klubu přátel festivalu Jazz pod Kozákovem, kterému jsme schválili 
podporu ve výši 2.000,- Kč na uspořádání 29. ročníku festivalu.   
 Starosta posílal již několikátý dopis Krajské správě silnic ohledně 
opravy propadlého propustku před Komárovem, kde se nedávno stal 
velmi vážný úraz motocyklisty. KSSLK odpověděla, že má pro letošní rok 
tuto věc v plánu oprav.  
 Na jaře jsme nechali odkopat mez nad chodníkem tak, aby byl 
svah mírnější a při deštích se nesesouvala zemina. Byla tam zaseta 
tráva. Vyčnívající část tarasu, který stojí podél cesty ke hřbitovu, bude 
muset být z bezpečnostních důvodů odříznuta nebo odbourána.    
 Rada obce pracuje na realizaci nového dopravního značení na 
třech místech v obci. U prodejny, kde každodenně parkují kamiony, je 
nutno vyznačit zónu pro chodce, protože se stále nedaří dodržovat 
prostor od vozovky k nejbližšímu kamionu tak, aby zde mohli lidé 
bezpečně procházet. Dalším místem je přechod pro chodce od 
parčíku v centru obce směrem k chodníku, který dále pokračuje 
k sokolovně. A posledním je cesta u koupaliště, kam je nutno umístit 
zákaz stání, protože cesta se v horkých dnech, kdy zde parkují 
návštěvníci koupaliště, stává takřka neprůjezdnou. V těchto dnech 
proběhla konzultace s vedoucím Dopravního inspektorátu Policie ČR  
a k samotnému vyznačení dojde okamžitě po obdržení jeho stanoviska.   
 Když už je řeč o koupališti, rada obce řeší otázku zpětného 
převodu areálu koupaliště na TJ Sokol Chuchelna, protože tato 
podmínka je zakotvena v původní darovací smlouvě mezi TJ Sokol  
a obcí Chuchelna z roku 2004. Obec učinila TJ Sokol písemnou nabídku 
převodu se žádostí o posečkání do konce dubna 2017, neboť převod 
majetku třetí osobě nám zakazují podmínky přidělené státní dotace ve 
výši 15 milionů korun na rekonstrukci areálu. Tato akce byla oficiálně 
dokončena právě v dubnu 2007. Při porušení stanovené podmínky 
bychom museli státu celou dotaci vrátit, což není v možnostech obce.
 Zabývali jsme se také studií odtokových poměrů potoků v obci, 
kterou na žádost Lesů ČR zhotovuje projekční kancelář z Pardubic. 
Jedná se o budoucí úpravu břehů potoků tak, aby se předešlo 
případným problémům s přívalovou vodou. Občané bydlící podél 
břehů obou našich potoků byli osloveni s dotazníkem a své stanovisko 
firmě zaslala i obec. Studie je z našeho pohledu užitečná, ale samotné 
provedení úprav břehů zřejmě není otázka nejbližších let.  
 Seznámili jsme se s plánem činnosti DSO Mikroregion Kozákov pro 
letošní rok – záměrem je vybudovat čtyři turistická zastavení 
plánovaného Geoparku, který je připravován ve spolupráci se 
Sdružením Český ráj a v rámci příhraniční spolupráce s Euroregionem 



Nisa. Projekt byl zhotoven v loňském roce, spolupracoval na něm 
mineralog Muzea Českého ráje v Turnově RNDr. Tomáš Řídkošil,  
a financován byl převážně právě ze zdrojů Euroregionu Nisa.   
 Na jaře měla být zahájena rekonstrukce cesty k roubenkám na 
Komárově, ale ukázalo se, že problém s odvodněním je mnohem 
složitější, než se původně zdálo. Do projektu je potřeba nově 
zapracovat položení cca 90 m trubek. Pracuje na tom Ing. Vávra. Při 
pokládce trubek pro jednotnou kanalizaci zamýšlíme nechat zároveň 
položit výtlačný řad vodovodu od prameniště k plánovanému napojení 
od nového vodojemu. Zde máme přislíbenou určitou finanční pomoc 
od VHS Turnov.  
 Ve dnech, kdy píšeme tuto zprávu, probíhá sněm Svazu měst  
a obcí ČR, kterého se náš starosta neúčastní. Rada obce proto 
schválila pověření plnou mocí pro hlasování starostu Lomnice nad 
Popelkou. Dotkli jsme se otázky, zda ve Svazu měst a obcí nadále 
setrvávat, protože ve členství nespatřujeme konkrétní prospěch. Platíme 
členský příspěvek, který činí okolo 3,8 tisíce korun ročně, a jednou 
měsíčně dostáváme časopis, kde je občas nějaká zajímavá informace, 
a to je všechno. 
 Zabývali jsme se dopisem Vlasteneckého sdružení antifašistů ze 
Semil, které projevilo zájem znovu v naší obci instalovat památník 
povstání, který byl shozen v roce 1991. VSA disponuje deskou 
z někdejšího památníku, na níž je nápis poplatný dřívějšímu režimu. 
Rada obce se shodla v názoru, že v obci je několik pietních míst 
připomínajících oběti okupace a povstání, a není třeba zřizovat nové. 
VSA jsme vyzvali k vrácení desky, jejíž se obec cítí být majitelem, ale 
zatím nám nebylo vyhověno.  
 Řešili jsme otázku nákupu bouracího kladiva, ale poměr jeho ne 
zrovna nízké ceny a jeho případného využití není odpovídající, proto 
jsme ho zatím neschválili.  

Seznámili jsme se s tím, že byla uzavřena nová smlouva s Úřadem 
práce Semily o dotaci na veřejně prospěšné práce na další rok, tedy do 
konce dubna 2016. V rámci této dohody jsme zaměstnali Richarda 
Ullricha, Vladimíra Dlatlu a Milana Masničáka ml., všechny zatím na půl 
roku.  
 Zabýváme se cenami energií. V současné době porovnáváme 
stávající smlouvy s dodavateli plynu a elektřiny s nabídkami. 
 Obec Chuchelna se letos účastní soutěže „Vesnice roku“. 
Hodnotící komise nás navštíví 23. června. Z Libereckého kraje se 
přihlásilo 15 obcí. 
 Seznámili jsme se s průběhem závodu v Enduru, organizace 
soutěže byla dobrá, účast závodníků hojná a vše se obešlo bez 
vážnějšího úrazu.  



 Vážení čtenáři, chcete-li se dozvědět o dění v obci více, jste 
srdečně zváni na veřejné zasedání zastupitelstva obce, pozvánku si 
přečtěte níže. 

Rada obce 

 

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

 
Veřejné zasedání zastupitelstva 

 obce Chuchelna 
 

se uskuteční  ve čtvrtek 11. června 2015 od 19,30 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 

Program: 
  1) zpráva o činnosti rady obce 
  2) zpráva o hospodaření do 31. 5. 2015 

3) schválení závěrečného účtu za rok 2014 
4) schválení účetní závěrky za rok 2014 

  5) novela „Pravidel FRB“ 
  6) zprávy výborů – finančního a kontrolního  
  7) zpráva komise pro kulturu a sport 
  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: 

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

 



Výběr poplatků 
 

Začátkem každého roku zahajuje Obecní úřad Chuchelna výběr pravidelných 
poplatků. Vybíráme je jednak v hotovosti přímo v kanceláři OÚ, přijímáme také platby 
převodem na účet obce – jeho číslo je 107773716, kód banky 0300. 

 
 Při platbě na účet použijete variabilní symbol podle následujícího pokynu: 

Variabilní symbol je vždy souvislé desetimístné číslo: 

Poplatek za odpady: 3722 XX YYYY 

Kabelová televize: 3341 XX YYYY 

Poplatek ze psa: 1341 XX YYYY 

Místo XX uveďte: 01 pro Chuchelnu, 02 pro Komárov, 03 pro Lhotu,  
04 pro Klinkovice, 05 pro čísla evidenční v Chuchelně a 06 pro čísla evid. na Lhotě  
a Komárově. 

 
Místo YYYY uveďte: číslo popisné (nebo evidenční) domu doplněné zleva nulami. 

Například platba za psa v Chuchelně čp. 266 má variabilní symbol 1341010266. 
odpady v č. e. 3 na Komárově – 3722060003. Tyto pokyny mají trvalou platnost. 

 Na přání plátce anebo v souvislosti s upomínkou zasíláme také složenky. 
 

STANOVENÁ VÝŠE POPLATKŮ: 
 

Místní poplatek za odpady: pro každého obyvatele naší obce a pro každého 
majitele neobydleného domu s číslem popisným nebo chaty s číslem evidenčním 
zůstává v platnosti sazba 540,- Kč na osobu (nebo neobydlený dům) za rok. Platí se buď 
čtvrtletně, pololetně nebo na celý rok, a to vždy do konce prvního měsíce zvoleného 
období, pouze při celoroční platbě platí lhůta do 31. března daného roku. Uvedená sazba 
a termíny jsou dány obecně závaznou vyhláškou obce Chuchelna č. 2/2012.  

Každý uživatel televizního kabelového rozvodu zaplatí 1.200,- Kč za rok, tj. 100,- 
Kč za měsíc.  

Poplatek ze psa je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Chuchelna  
č. 1/2010 na 200,- Kč za rok, u druhého a každého dalšího psa téhož majitele pak činí 
300,- Kč za rok. Splatný je nejpozději do 31. března každého roku. 

Tento pokyn byl připravený pro Chucheláček č. 1/2015, ale z kapacitních důvodů 
ho zveřejňujeme až nyní. Doufáme, že padne na úrodnou půdu, protože o neplatiče, 
bohužel, stále není nouze.  

Ivana Heřmanová 
 

 

 



Věková struktura obyvatelstva v

Vážení čtenáři, nedávno se mi dostaly do ruky noviny jednoho 
z okolních měst, kde byla uveřejněna věková struktura jeho 
obyvatel. Napadlo mě, že by vás možná zajímalo, jak jsme na tom 
v Chuchelně, a vzpomněla jsem si, že jsem kdysi takovou tabulku 
sestavovala. Podívala jsem se do starších čísel Chucheláčku a zjistila 
jsem, že shodou okolností to bylo přesně před dvaceti lety pro 
Chucheláček č. 2/1995. Vzniká tak zajímavé srovnání, které zde 
předkládám.  

 
věk 0  

- 10 
11  

- 20 -
ženy 68 60 
muži 56 78 

celkem 124 138 130
Celkový počet obyvatel k

 

věk 0  
-10 

11  
- 20  

ženy 63 43 
muži 67 42 

celkem 130 85 132
Celkový počet obyvatel k 20. 4. 2015 byl 991.

Vždy se jedná o obyvatele s
zdržují nebo nikoliv. Počet osob, které se v
částečně kompenzován těmi, kdo zde žijí bez toho, aby byli 
přihlášeni k trvalému pobytu. Dodávám, že k
bylo 979. 

 

Věková struktura obyvatelstva v Chuchelně
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Vždy se jedná o obyvatele s trvalým pobytem v naší obci, ať se zde 
zdržují nebo nikoliv. Počet osob, které se v obci nezdržují, je 
částečně kompenzován těmi, kdo zde žijí bez toho, aby byli 

trvalému pobytu. Dodávám, že k 1. 1. 2015 nás oficiálně 

 
Ivana Heřmanová
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SPOLEČENSKÁ

 

ŽIVOTNÍ JUBILEA V
 

     

     

     

     

     

     

     

     

Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho 

  

 

NARODILI SE:  
 

 Rabia Bakis 

 Kryštof Blažek 

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

ŽIVOTNÍ JUBILEA V BŘEZNU, DUBNU A KVĚTNU

  86 let Olga Hejralová

    Irena Koucká

  84 let Jaroslav Bobek

  83 let Miloslava Prskavcová

  82 let Růžena Kyloušková

    Vlastislav Vajs

Ivona Skřítková

81 let Rudolf Fišer

  Radoslava Dostrašilová

80 let Helena Repaská

75 let Jaroslav Barták

    Vladimír Tomeš

65 let Jiří Kosť  

60 let Jaroslava Kyloušková

Josef Kyloušek

Miloš Koucký

  50 let David Christopher Gore

Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí! 

 

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života!

BŘEZNU, DUBNU A KVĚTNU 2015: 

Olga Hejralová 

Irena Koucká 

Jaroslav Bobek 

Miloslava Prskavcová 

Růžena Kyloušková 

Vlastislav Vajs 

Ivona Skřítková 

Fišer 

Radoslava Dostrašilová 

Helena Repaská 

Jaroslav Barták 

Vladimír Tomeš 

Jaroslava Kyloušková 

Josef Kyloušek 

Miloš Koucký 

David Christopher Gore 

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života! 



V POSLEDNÍCH TÝDNECH NÁS OPUSTILI: 

  

Miroslav Jodas        

Zdenek Dlouhý 

Zdeňka Devátá 

Miluše Kvapilová 

Alenka Vejnarová 

 

 

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. 

 

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

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 
TOUTO CESTOU RÁDI DĚKUJEME ZA DÁREK A NÁDHERNOU KYTICI, 
KTEROU NÁM K VÝROČÍ SVATBY PŘEDAL PAN STAROSTA ŠIMEK  
A PANÍ BÍLKOVÁ. 
DĚKUJEME TAKÉ RODINĚ A PŘÁTELŮM ZA KRÁSNÉ DARY  
A KVĚTINY. 
 

 
 

MANŽELÉ ALENA A ZDENĚK REMSOVI 



Chuchelský rodák 

v projektu P říběhy 
našich soused ů 

 
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Břetislavu Plívovi 
z Chuchelny za to, že se s námi podělil o svůj životní příběh a my jsme 
se mohli zapojit do projektu společnosti Post Bellum Příběhy našich 
sousedů.  
Tento projekt se snaží zmapovat příběhy lidí, kteří za totalitních režimů – 
ať už za druhé světové války nebo za komunismu – zažili nějaká příkoří 
či bezpráví a stali se tak obětí těchto režimů.  
A co jsme se dozvěděli? 
Rodina pana Plívy neměla jednoduchý osud. Otec pana Plívy vychoval 
na svém statku v Chuchelně nejen své čtyři děti, ale i osiřelé děti svých 
příbuzných. Žádného uznání od státu se však nedočkal. Naopak. V době 
socialistického Československa, kdy byla na venkově zakládána JZD, 
byla rodina prohlášena za kulaky a měla být z Chuchelny vystěhována. 
To otec pana Plívy psychicky neunesl a pokusil se spáchat naštěstí 
neúspěšnou sebevraždu, čímž vystěhování své rodiny zabránil. Mladý 
Břetislav i jeho starší sourozenci byli vyloučeni ze studií a rodina se 
začala přizpůsobovat době i režimu, aby měla konečně klid. Pan 
Břetislav Plíva se stal zaměstnancem JZD, ale když se po roce 1989 
naskytla možnost, aby se vrátil k soukromému hospodaření, neváhal  
a se svou rodinou pracuje na statku dodnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V rámci projektu jsme jeho příběh zpracovali formou rozhlasové 
reportáže, kterou si můžete poslechnout na stránkách 
www.pribehynasichsousedů.cz, kde také naleznete další informace  
i fotografie. 
S životním příběhem pana Plívy jsme obsadili na závěrečné prezentaci 
před odbornou porotou a veřejností v Semilském kině Jitřenka 1. místo.  
My jsme moc rádi, že jsme mohli poznat tohoto pracovitého, moudrého  
a při tom tak skromného člověka, milovníka koní a znalce své obce, její 
historie i současných poměrů. 
 
Děkujeme moc  
Andrea Šindelářová, Eliška Kocourková, Jana Buchtová, Kateryna Boryk 
a Tereza Mušková ze ZŠ Dr. F. L. Riegra v Semilech, pod vedením  
Mgr. Jany Hejdukové 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A co vy, znáte životní příběh svého souseda nebo členů své rodiny? 
Ptejte se jich! 

 
 
 
 

 



Květnové povstání 1945 – připomínka událostí před 70 lety 
 

Před sedmdesáti lety, v květnu 1945 skončila druhá světová válka. Stála 
více než 50 miliónů životů. K bojům proti nacismu, který tuto válku rozpoutal, 
přispěli i naši dědové a pradědové. Uvádí se, že v českých zemích ke konci 
války povstalo proti stále ještě velmi silné miliónové německé armádě na území 
Protektorátu asi sto tisíc českých bojovníků se zbraní v ruce. 

Během týdne trvajících bojů na začátku května 1945 padlo nebo bylo 
zavražděno kolem deseti tisíc našich českých spoluobčanů. 

Ve všech školních učebnicích se připomíná, že první povstání proti 
Němcům vypuklo 1. 5. 1945 v Přerově, druhé potom 2. 5. v Nymburce  
a Poděbradech. Zde ale byla povstání či spíše demonstrace ve stejný den Němci 
potlačeny.  

Jako třetí je potom uváděno v méně podrobných učebnicích a dějepisných 
atlasech české Podkrkonoší či horní Pojizeří.  V podrobnějších učebnicích se ale 
přímo píše o naší Chuchelně, která povstala z celého Podkrkonoší jako první ve 
čtvrtek dne 3. května 1945 a odtud se potom povstání rozšířilo na celé Semilsko 
a Novopacko a potom dále.  

O těchto událostech se psalo nejen před několika desítkami let, ale i dnes 
se objevují více či méně podrobné články, studie a celé publikace o květnovém 
povstání. Můj kamarád ze studií, který dlouhá léta pracoval ve Vojenském 
historickém muzeu v Praze, mi s vědomím toho, že pocházím z Chuchelny, 
poslal článek „Májová krev – zapomenutá hrdinství v českém povstání 1945“, 
který vyšel v květnu 2011 ve Střelecké revue. Článek ve čtyřech stranách 
shrnuje stručně květnové povstání v celých Čechách, ale naši obec neopomene 
zdůraznit: „Ve čtvrtek 3. května zachvátil plamen národního odboje také horní 
Pojizeří, národnostní hranici mezi Sudety a okupovaným Protektorátem. 
Výraznými bojovými úspěchy se blýskli hlavně povstalci v Chuchelně u Semil.“ 
O Chuchelně jsou zde i další zmínky. 

V rozsáhlé publikaci Stanislava Zámečníka „Český odboj a národní 
povstání v květnu 1945“, vydané roku 2006, se na straně 74 mimo jiné píše:  
„K prvnímu ozbrojenému vystoupení došlo v obci Chuchelně. Když ráno ve 
čtvrtek 3. května přijela do místní továrny dvě německá vojenská auta, aby 
odvezla náklad kožených oděvů, přepadli je partyzáni pod vedením majora 
Šalujeva a po krátké přestřelce německé vojáky zajali. To se stalo podnětem 
k povstání celé obce. Povstalci ihned činili opatření k obraně a k rozšíření 
ozbrojené akce. Poraženými stromy  zatarasili silnici od Semil, odkud očekávali 
útok tamní německé posádky. V obci odzbrojili pracovní oddíl 200 vlasovců  
a skupina mužů odešla odzbrojit jednotku německé hlásné služby na vrchu 
Kozákově. Mimo jiných zbraní se tam podařilo ukořistit dva kulomety. Obec 
obsadily povstalecké hlídky a do okolních obcí byly vyslány spojky. Do Semil byl 
poslán oddíl vytvořený z partyzánů a občanů Chuchelny k odzbrojení tamní 
německé posádky.“ 



V publikaci najdeme i přes 130 stran dobových fotografií z povstání  
z celých Čech včetně Prahy a jedna fotografie také zachycuje dolení konec 
Chuchelny s pokácenými stromy přes silnici. 

Ještě mnohem podrobněji se o povstání v Podkrkonoší a také 
v Chuchelně můžeme dočíst v diplomové práci studentky Filozofické fakulty 
Univerzity Pardubice Bc.  Žanety Málkové Odbojová činnost v okrese Semily 
v letech 1939 – 1945 (viz Google – Odbojová činnost v okrese Semily  
v letech 1939–1945) z roku 2009. 

Další podrobnosti najdeme také v knize Jaroslava Štraita Velké a malé 
příběhy z dějin semilského okresu z roku 2007. O povstání v Chuchelně  
a celých Čechách v roce 1945 jsem také četl i v jedné česko – anglické 
publikaci. 

Trochu mě mrzí, že po období socialismu, kdy se tyto události 
vykládaly trochu jednostranně z pohledu vládnoucí strany, se dnes turista či 
zájemce o historii obce o květnovém povstání v Chuchelně na místě samém 
v podstatě nic nedoví. Věřím, že obec a občané si tuto událost každoročně 
připomínají, například položením květin k pomníku padlých a chuchelský 
Sokol již mnoho let tradičním květnovým pochodem, ale návštěvník 
Chuchelny tuto významnou kapitolu dějin naší obce nezaregistruje. Vždyť 
kromě ruských partyzánů Michaila Šalujeva (jinde se také píše Šulajeva)  
a Vasilije Voronkova by si určitě zasloužili připomenutí tajemník Jaroslav 
Kousal, Rudolf Buriánek a zcela určitě pekař Hynek Palas, který s obrovskou 
odvahou ukrýval u sebe uprchlíky z koncentračních táborů Daniela Petrova 
(již na jaře 1944) a V. Voronkova (v roce 1945). 
  Moc bych se přimlouval za to, aby se každý turista a zájemce o historii 
druhé světové války i českého protifašistického odboje mohl o květnových 
událostech r. 1945 v Chuchelně dočíst základní informace na nějaké tabuli či 
pamětní desce. Už z úcty k našim dědům a pradědům bychom to měli učinit. 

PhDr. Jan Tomíček 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pomník obětem 1. světové 
války, německé okupace  
a Květnového povstání čeká 
letos nebo příští rok 
rekonstrukce 



Dopadli jsme jako národní hokejový tým.  
Medaili nemáme, ale zú častnili jsme se!  

 
Žáci druhé třídy (3. a 4. ročník) se letos poprvé zúčastnili  

10. ročníku 3-boje všestrannosti s Adamem.  
Byli jsme osloveni Střediskem pro volný čas dětí a mládeže ŽLUTÁ 

PONORKA TURNOV. Patronem 3-boje je Adam Sebastian Helcelet, 
český reprezentant v desetiboji a držitel bronzové medaile z ME 2013.  

Školního kola se zúčastnili všichni žáci třídy. Soutěžili v těchto 
disciplínách: běh na 50 metrů, skok do dálky, hod míčkem.  

Musím podotknout, že všichni žáci se zapojili do závodů 
s nadšením a vydali ze sebe maximum.  Přesto mohli do okrskového 
kola postoupit pouze ti nejlepší z jednotlivých ročníků.  

Okrskového kola dne 21. 5. 2015 se zúčastnili: Anežka Ceé, 
Kateřina Hloušková, Klára Taragelová a Martin Vaníček za třetí ročník, 
Aneta Bémová, Michaela Tomášková, Lukáš Lánský a Matyáš Hančl za 
čtvrtý ročník. Konkurence byla veliká, závodu se zúčastnilo celkem 186 
žáků z prvních až pátých ročníků škol semilské oblasti. Do okresního 
kola postupovali pouze čtyři nejlepší dívky a čtyři chlapci z každého 
ročníku. Bohužel, naši žáci si postup nevybojovali. Přesto jsme s jejich 
výkony spokojeni. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se! Všem žákům 
gratulujeme k jejich výkonům. 

 
 S pozdravem B ĚHEJ, SKÁKEJ, HÁZEJ JAKO ADAM se lou čí  

Mgr. Martina Vaní čková, t řídní učitelka  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Volejbal 
 

Protože koncem dubna a začátkem května pro nás končí sezona 
v hale a začínáme zase chodit hrát ven, je čas na krátké zhodnocení. 

Celou zimu jsme hráli 
Amatérskou volejbalovou ligu 
v Lomnici nad Popelkou. Je to série 
turnajů, kterých se družstvo 
Chuchelny účastní, s větším či 
menším úspěchem, již několik let. 
Letos se našemu družstvu dařilo, a i 
přes to, že jsme se nemohli pro 
velkou nemocnost hráčů jednoho 
turnaje zúčastnit, a všechny zápasy 
z toho dne kontumačně prohráli, naše 
družstvo obsadilo mezi 14 družstvy 
krásné 3. místo. 

14. března také proběhl nultý ročník volejbalového turnaje 
v tělocvičně Sklářské školy v Železném Brodě, který pořádal TJ Sokol 
Dlouhý. V konkurenci sedmi družstev jsme tentokrát skončili na 2. místě. 

Od prvního květnového týdne jsme začali zase chodit hrát ven na 
Chuchelské hřiště, kde se scházíme každou středu od 17,30 hod., když 
počasí dovolí a už se těšíme na první jarní volejbalový turnaj, který by se 
měl konat ve spolupráci se Standou Bulánkem a jeho partou volejbalových 
nadšenců z Kutné Hory týden po Chuchelské pouti, tj. 13. června 2015. 
Kdo bude mít zájem, přijďte se podívat! 

Jitka Šindelářová a Ivana Pavlatová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZPRÁVY ZE SBORU DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ  
 
 Vážení spoluobčané a čtenáři čtvrtletníku Chucheláček, sešel se měsíc 
s měsícem, a proto bych Vás rád seznámil s činností spolku s nejdelší tradicí  
v obci. Po plesové sezóně, kterou jsme vyhodnotili jako nejvydařenější za 
poslední roky, se naše myšlenky začaly ubírat směrem k jarním aktivitám, 
kterými jsou jako každoročně sběr železného šrotu, požární ochrana během 
pálení čarodějnic na Veverce a v neposlední řadě spolupořádání Dětského dne  
a Chuchelské spolkové pouti.  
 Sběr železného šrotu jsme provedli 17. dubna, a po trochu hubenějších 
letech a i díky lepšímu logistickému zabezpečení se nám podařilo nasbírat 
celkem příjemný finanční obnos, za který náš sbor pořídí rozkládací nůžkový 
stan. K této koupi jsme se rozhodli, protože se nám poměrně výrazně rozrostla 
členská základna mladých hasičů, kteří provozují požární sport, a tak by se náš 
současný stan stal již rozměrově nevyhovujícím a naše mladé hasičské naděje by 
se pod něj všechny nevešly.  
 O magické filipojakubské noci (z 30. dubna na 1. května) náš sbor provedl 
ochranu a zabezpečení ohně na Veverce, kde se naši spoluobčané snažili 
ochránit naši malebnou vesnici před zlými silami a poletujícími, kouzelnými 
mastmi pomazanými čarodějnicemi. ☺ 

S příchodem jarního oteplení jsme také započali tréninkový cyklus ve 
sportovním areálu, kterým jsme chtěli docílit plné připravenosti našich 
mládežnických družstev na květnový start poháru OSH Semily „O dráčka 
Soptíka“, kterého se opakovaně účastníme každý rok. Po dubnových trénincích 
konečně přišel květen a my mohli vyrazit na soutěže a prověřit tak schopnosti 
našich mladých hasičských družstev. K soutěžím jsme většinou vyráželi se třemi 
až čtyřmi družstvy.  

 
A musím konstatovat, že jsme si 

nevedli vůbec špatně. Důkazem je  
i fakt, že jsme si ze čtyř již 
uskutečněných soutěží přivezli tři 
poháry. V celkovém pořadí jsme pak 
těsně za pódiovými příčkami, které se 
chystáme v podzimním pokračování 
poháru atakovat. Myslím si, že 
prozatímní výsledky nás mohou velmi 
těšit, když vezmeme v potaz to, že 
v obou kategoriích je minimálně 18 
družstev. 



 
 
 V neděli 24. května jsme se, jako každoročně, zúčastnili chuchelského 
Dětského dne, kde jsme pro děti připravili soutěže s hasičskou tématikou, aby se 
i naši mladí spoluobčané mohli seznámit s tím, jaké aktivity jsou náplní 
hasičského sportu. 
 Pro letošní rok plánujeme samozřejmě účast na Chuchelské pouti, na 
kterou bych Vás chtěl jménem celého SDH srdečně pozvat a která však 
proběhne až po uzávěrce tohoto čísla Chucheláčku. Mohu k ní proto zmínit 
pouze to, že pro letošek plánujeme rozšíření našeho občerstvení (nejen 
sortimentu cukrárny), které zde však nebudu prozrazovat. Přijďte zkrátka na 
Chuchelskou pouť a budete příjemně překvapeni.      
 Na závěr bych rád ještě zmínil, že se výkonný výbor sboru začal 
intenzivně zaobírat dětským soustředěním, které je naplánováno na půli srpna 
v Desné u Tanvaldu a pořádáním dětské soutěže poháru OSH „O dráčka 
Soptíka“. Na začátku roku jsme se totiž rozhodli pro spolupořádání seriálu, a tak 
se 13. 9. k nám do naší vesnice vrátí hasičská soutěž mladých hasičů, na kterou 
jste tímto všichni s předstihem srdečně zváni. 

 
Za SDH Chuchelna bratr David Hošek 

VLASTI ZDAR!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KTM ECC CHUCHELNA 2015 
 

O víkendu, ve dnech 9. -10. května, proběhl v areálu 
lyžařského vleku na Kozákově sedmý ročník Enduro Cross 
Country. 

Sobotní závod odstartovala kategorie dětí. Do deštivého 
závodu nastoupilo celkem 16 dětí. V kubatuře do 50 ccm vládl Jiří 
Halama z týmu Enduroklub Semily, silnějším 65 ccm Martin 
Balatka z Enduro Martinice. 

Po dětském závodě déšť opadl, a tak se 
závodníci prali pouze s mokrým  
a kluzkým povrchem. Do sobotního 
závodu se přihlásilo celkem 153 jezdců. 
Dopoledne startovaly kategorie HOBBY. 
V kategorii E3 zvítězil Jiří Kužel. První 
místo v kategorii E2 si vyjel Aleš Kučera 
a v kategorii E1 zvítězil Luboš 
Ducháček. 

Odpolední závody patřily licenčním jezdcům, kategorii 
veteráni a nejslabší kubatuře do 85 ccm. Zdolání závodní trati 
trvalo nejrychlejšímu jezdci (kategorie Licence A) sobotního dne 
Janu Balašovi z týmu AK Krakonoš Jilemnice 125 minut  
o celkovém počtu 13 kol. Kategorii Licence B vyhrál Ondřej 
Havrda z týmu Enduroklub Semily. Na prvním 
místě kategorie Veteráni byl odmávnut  
šachovnicovým praporem Jan Unger z týmu 
Hejhula Team.  

Nedělní ráno přivítalo závodníky 
sluníčkem. Po nočním zalévacím dešti se 
našlo 71 odvážlivců, kteří se v deset hodin 
postavili na start společného závodu. Start 
proti rozmáčené sjezdovce, ze kterého měli 
jezdci největší strach, nakonec zvládli všichni. Závod v mokrém  
a především bahnitém terénu byl náročnější než v sobotu. Došlo 
ke zkrácení trati o nejobtížnější úsek, kde se v sobotu jezdci 
potýkali s přejezdem kamenité bažiny. I tak si závodníci za 120 
minut závodu sáhli až na dno svých sil. Mnoho zkušených  
a vynikajících jezdců čekalo na odmávnutí konce už dlouho před 
uplynutím vymezeného času v cílovém prostoru. Závod 
nedokončili jen tři závodníci, ostatní tím, že neopustili prostor 
trati, získali cenné body do průběžného hodnocení seriálu KTM 
ECC. 



Nejdramatičtější byl závod v kategorii licence A, kde se 
bojovalo o místa na stupních vítězů až do posledních metrů. 
Nakonec byl nejlepší Stanislav Čtvrtka z RD Racingu. V licencích B 
přesvědčivě zvítězil se čtyřminutovým náskokem Ondřej Havrda  
z Enduroklubu Semily. Ve veteránech se o první tři místa podělili 
jezdci RD Racingu. V hobby kategoriích zářili především závodníci 
z Motoklubu Vysoké nad Jizerou. 

Vyhodnocena je už po čtyřech závodech seriálu i soutěž 
týmů. Vedení si udržel AK Krakonoš Jilemnice, na druhém místě je 
Motosport Lhotka. Motorsport Chuchelna si drží pátou pozici. 
 
Sobotní výsledky jezdců Motorsport Chuchelna: 
Kategorie Hobby E1: 
9. Plíva Břetislav 
 
Kategorie Hobby E2: 
5. Lacina Petr 
19. Strnad Michal 
31. Končinský Aleš 
R  Pavelka Daniel 
 
Kategorie Hobby E3: 

 
Kategorie Licence A: 
12. Kudrnáč Jan 
 
Kategorie Licence B: 
7. Kopecký Petr 
9. Buriánek Michal 
12. Ráž Martin 
15. Chlupáč Martin 

5. Mach Josef 
 
Nedělní výsledky jezdců Motorsport Chuchelna: 
Kategorie Hobby E1: 
3. Plíva Břetislav 
 
Kategorie Hobby E3: 
3. Mach Josef 
 

 
Kategorie Licence B: 
4. Kopecký Petr 
 
 

Seriál KTM ECC nyní čeká dlouhá letní přestávka. Třetím 
dílem seriálu bude pokračovat závodem až 19. září ve Vysokém 
nad Jizerou. Následovat budou dva říjnové dvoudenní podniky  
v Bozkově a Benešově u Semil. 

Na závěr bych rád poděkoval majitelům pozemků, na nichž 
se mohly závody uskutečnit a všem, kteří nám vyšli  
s pořádáním závodů vstříc. Doufám, že i do budoucna nám budou 
nakloněni a další závody se také setkají s velkým ohlasem  
a velkou návštěvností. 

Za Motorsport Chuchelna 
Michal Strnad 



JARNÍ SOKOLÍ LET 
 

Sokol – to je péče o tělo i o duši. Proto v sokolovně probíhá každý den 
několik cvičebních hodin pro všechny věkové kategorie. Kromě péče o naše 
těla se ale čím dál více věnujeme i našim duším a to pořádáním různých 
kulturních či společenských akcí. A uplynulé jarní období bylo na všelijaké akce 
velmi úrodné. Však se o nich můžete dočíst na následujících řádcích. 

S končící zimou na Kozákově jsme se loučili opravdu velkolepě. Nejprve 
jsme 1. března ve spolupráci s panem Žitníkem (který má na Kozákově ski-
servis a půjčovnu lyží) pořádali testování lyží. To je akce pro všechny, kdo si 
chtějí vyzkoušet nové modely lyží mnoha značek. Zájem byl veliký, proto tuto 
akci určitě v příští sezóně zopakujeme. Poté jsme 7. března pořádali tradiční 
Zákuskové závody – za krásného počasí závodníci mezi brankami trhali 
rekordy, diváci jim hlasitě fandili a úžasné zákusky ze Záhoří mizely stejně 
rychle jako sníh z Hromovky. Úplnou tečkou za zimou byl pak v sobotu  
14. března Karneval na lyžích. To už pravda bylo sněhu málo, takže 
sokolové museli navozit sníh z okolních luk a nasypat ho pod vlek, aby malí  
i velcí lyžaři v maskách mohli vyjet nahoru. Pro děti byly připravené různé 
soutěže – např. jízda v brankách, házení polenem či bílý skokánek s hnědým 
doskočištěm ☺. Dokonce se objevil i Krakonoš se svým synem (jako by mu 
z oka vypadl), kteří rozdávali dětem sladkosti. To bylo tedy veselé ukončení 
zimy na Kozákově.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



A ohlédnutí za celou lyžařskou sezónou shrnuje v následujících řádcích 
Jirka Machačný: 

„Když vycházel letošní první Chucheláček, byl lyžařský areál na Kozákově 
stále v provozu. Dnes venku krásně kvetou kytky a všichni se těší na koupání, 
ale přesto mi dovolte, abych se ještě na chvilku vrátil do zimního času. Letošní 
zima nepatřila mezi ty pravé zimy a sněhu nám také moc nenapadlo. Čekání 
na ni bylo dlouhé a Vánoce nakonec byly bez sněhu. Jen díky mrazům, které 
přišly na Štěpána, se nám podařilo uměle zasněžit prostřední sjezdovku a pár 
posledních dnů ve starém roce jsme se mohli ještě „sklouznout“. Tento stav, 
tedy nějaký mráz a umělé zasněžování, nás zachránily od další nepodařené 
sezóny. Přesto se nám podařilo uspořádat tradiční zákuskové závody  
a karneval na lyžích za přítomnosti Krakonoše – Kozákonoše. Ne malý podíl na 
zájmu o lyžování má naše lyžařská škola pro malé i větší nejen děti. Moc si 
Vážím všech dobrovolníků – a že jich je dost, kteří den co den přijdou pomoci 
do služby a podpoří naše úsilí, aby se na Kozákově mohlo lyžovat. Musím 
zdůraznit, že všichni jdou pomoci dobrovolně a zdarma. Moc Vám všem děkuji. 
Lyžařský areál slouží veřejnosti, ale také sem docházejí děti z naší obce. 
Několikrát sem přijeli místo tradičního cvičení a další místo odpolední družiny. 
Děti v chuchelské škole tradičně dostávají zdarma skipas v období jarních 
prázdnin. Vždyť to je to nejmenší jak je podpořit v lyžování, když „kopec“ mají 
skoro u domu.  

Do příští sezóny si popřejme dostatek sněhu a sjezdovky plné 
spokojených lyžařů. Sportu zdar a lyžování zvlášť!“  
 

Celý rok 2014 z pohledu Sokola jsme shrnuli v pátek 27. března na 
Výroční schůzi. Zde se vždy sejde několik generací – malé děti si nejprve 
poslechnou rady starších a zkušených, a pak jim na oplátku ukážou, kolik mají 
energie ☺. Přejme si, aby také v dalších letech byla sokolovna při výročce plná 
do poslední židle a aby generace našich dětí pokračovala v našich šlépějích. 

O sváteční neděli 5. dubna pořádala obec Chuchelna Velikonoční koncert 
v kapli. Famózní ženské klarinetové kvarteto Cantarina Clarinete výborně 
doplnil zpěv a humor devíti sboristů z Jizerky (včetně bratrů Brádlových). My 
jsme pak v sokolovně zajistili pohoštění – ke kávě jsme nabízeli spoustu 
rozmanitých dezertů a k pivu či vínu zase jednohubky a tatarák. Toto posezení 
umožnilo společně vstřebat krásný kulturní zážitek a byla to taková důstojná 
tečka za excelentním koncertem. A mimochodem – již zmíněná semilská 
Jizerka slaví letos 50 let svého vzniku. Sbor založila a stále vede paní Alena 
Brádlová, ke které se po svatbě přidal i její manžel Václav. Sborem za ta léta 
prošlo také mnoho našich spoluobčanů, kteří se jistě přidají k letošním 
oslavám, které vrcholí v sobotu 6. června dvěma koncerty v Semilech. Přejeme 
sboru mnoho dalších úspěšných let, hodně síly a nadšení. 

I další týden – konkrétně v sobotu 11. dubna – jsme žili společenským 
životem. Pořádali jsme totiž již 2. taneční večer. Jedná se o společenský 
večer s reprodukovanou hudbou k tanci i k poslechu, v podstatě takový malý 



ples. Příjemnou atmosféru dotváří i občerstvení připravené vlastními silami. 
Tímto krásným večerem jsme se symbolicky rozloučili s plesovou sezónou a už 
se těšíme na podzim, kdy začnou opět taneční pro pokročilé a nově i taneční 
pro začátečníky pod vedením taneční mistryně Ilony Šulcové z taneční školy 
ILMA Turnov. Informace se včas dozvíte. 

Na sobotu 18. dubna jsme naplánovali divadelní představení pro děti  
i pro dospělé. Pro malé rošťáky zahrála dvě pohádky šikovná Hanka 
Eisenbergerová ze Semil, bylo to moc hezké a zejména ty menší děti byly 
nadšené (větší děti asi čekaly trochu větší odvaz ☺). A dospěláci pak díky 
představení Lovu zdar v podání bozkovských ochotníků zapojili své bránice, 
čímž si zajistili několik let života navíc. Účast byla veliká, takže bychom rádi 
s podzimem přivítali zase další divadelníky. Třeba se dají dohromady  
i Chucheláci a obnoví tak ochotnickou tradici…? 

     
   První květnovou sobotu se 

konal tradiční Májový 
pochod. Po loňské 
změně trasy kvůli obsazenému 
Rotštejnu jsme letos opět 
mohli pochodovat trasou 
klasickou, tedy: Chuchelna – 
Kozákov – Rotštejn – 
Zrcadlová Koza a cesta zpět 
vlakem do Semil. Sluníčko se 
tentokrát nenechalo 
přemlouvat a celý pochod šlo  
s námi. Prvním výškovým 
táborem, kde se vždy 
nasytíme a nabereme síly, je 
hrad Rotštejn. Ten už z dálky 
voní pečenými buřty našich 
rychlejších kamarádů – po 
těch několika zdolaných 
kilometrech v kopcovitém 
terénu je to pokaždé ta 
největší pochoutka. Akorát ta 
bezmoc, když vám náhodou 
ten zasloužený voňavý oběd 
spadne do ohně – no kdo to 
nezažil, ten nepochopí ☺. Na 
Rotštejně také děti každoročně 
hledají poklad - letos poprvé 
museli najít místo jedné 
pokladnice rovnou tři! Naštěstí 



se jim to povedlo, takže se 
mohl nalezený poklad 
(dobroty) rozdělit mezi 
všechny děti a doplnit jim tak 
energii, aby mohly pokračovat 
do cíle. Tak zase za rok! 

Jelikož se májového 
pochodu nemohly zúčastnit 
děti, které byly ten den na 
hasičské soutěži, tak pro ně 
Martina Musílková 
zorganizovala na pátek  
8. května celodenní výlet. 
Sešlo se jich celkem 10 – 7 
dětí a 3 dospělí. Vycházeli od 
sokolovny a přes Vzdychánek, 
Hamštejn a Suché skály došli 
na Malou Skálu, odkud přijeli 
vlakem do Semil. Počasí jim 
také přálo, vrátili se sice 
unavení, ale spokojení.  
A zážitek z lezení po vysokých 
žebřících v Suškách jim 
zůstane dlouho v paměti. 

 
Jaro kromě jiného také trávíme přípravami na Chuchelskou pouť, 

která se koná v sobotu 6. června. My ženy vlastnoručně vyrábíme papírové 
růže (je jich potřeba nejméně tisíc kusů) a holky „Martinky“ zase vyrábějí 
z korálků náramky, přívěsky a jiné ozdoby. Tímto vás na pouť srdečně zveme. 

Přejeme vám všem pohodový konec jara a v létě spoustu veselých 
zážitků. 

 
                   Za Sokol sepsaly Magda Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


