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NOVINKY Z OBCE 
 

Vážení čtenáři Chucheláčku, od posledního veřejného zasedání 
zastupitelstva se rada obce sešla čtyřikrát a než se uskuteční letošní 
první řádné zasedání, uvidíme se ještě jednou. Kromě toho je svoláno 
jedno mimořádné zastupitelstvo, ale to bude v době, kdy budete číst 
náš zpravodaj, již minulostí. Toto mimořádné zastupitelstvo se sejde 
z důvodu schválení přijetí úvěru tak, abychom ho mohli zapojit do 
návrhu rozpočtu obce.  

Ale popořádku: Jedna krátká schůze proběhla těsně před 
Vánoci, protože byla obci doručena ještě poslední žádost  
o poskytnutí dotace, a sice od TJ Sokol na zřízení sprchového koutu 
v sokolovně. Rada obce schválila poskytnutí 12.000,- Kč, a těsně před 
koncem roku byla tato částka odeslána na účet žadatele. Druhým 
důvodem bylo vyřazení drobného dlouhodobého majetku v rámci 
probíhajících inventur. Rada obce schválila vyřazení nefunkčních, 
poškozených nebo rozbitých předmětů v celkové hodnotě 30.074,20 
Kč. 
 V roce 2016 jsme se poprvé sešli 12. ledna a nejprve jsme schválili 
nájemní smlouvu s firmou DIMATEX CS, spol. s r. o. na umístění kontejneru 
na textil u prodejny a sportovního areálu. Tento kontejner již na svém 
místě stojí a stal se tak druhou možností, jak se zbavit nepotřebného 
textilu. Připomínáme, že ještě nositelný textil, použitelný bytový textil, 
párovou nositelnou obuv nebo textilní hračky lze ukládat do pytlů, které 
jsou k vyzvednutí na Obecním úřadu, a odkládají se všude tam, kde lze 
zanechávat pytle na tříděný odpad – plast, PET lahve, nápojový karton 
a kovové obaly.  

 
Druhou možností je právě 
výše zmíněný kontejner. 
Odložený textil se třídí na 
použitelný – ten je 
předáván charitě, ostatní 
se zpracovává jako 
druhotná surovina na 
úklidové hadry. Patří sem: 
čistý suchý textil (oděvy 
a bytový textil)   zabalený  
v zavázaných igelitových 
pytlích     nebo    taškách,       

spárované (svázané) nositelné boty. Do sběrného kontejneru nepatří: 
znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, 
netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče. 



Schválili jsme podpis smlouvy s Libereckým krajem na dopravní 
obslužnost na rok 2016. Seznámili jsme se s probíhajícím stavebním 
řízením na rekonstrukci krajské silnice III/2923 – z křižovatky u Sůvů do 
Klinkovic. Všichni velmi doufáme, že stavba bude provedena v letošním 
roce a podle posledních zpráv tomu vše nasvědčuje. V době uzávěrky 
zpravodaje již bylo vydáno stavební povolení. S tím souvisí  
i nějaké úkoly pro obec, například položit obruby (alespoň) pro chodník 
od Sůvů k domku Ceéových a na druhé straně od domku pí Huškové 
k mostu. Ten bude v rámci rekonstrukce opatřen chodníkem.  
 Konečně se podařilo završit složitá jednání okolo územní studie na 
lokalitu Pod Kamínkou. Studie byla v lednu dokončena, zaplacena 
zhotoviteli a Obvodní stavební úřad ji zavedl do Centrálního registru. Po 
15 dnech zveřejnění na úřední desce studie vstoupila v platnost.  
 Na změnu územního plánu bylo v řádném termínu (do 27. 12. 
2015) podáno 23 návrhů. Ty byly postoupeny Obvodnímu stavebnímu 
úřadu v Semilech, který se jimi začal zabývat.  
 Rada obce zhodnotila prosincové akce pro děti v sokolovně,  
(o nich se dočtete na dalších stránkách zpravodaje), a také tradiční 
Silvestr na návsi. Vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí zápůjček 
z Fondu rozvoje bydlení, a doporučila komisi zpracování drobných 
změn v Pravidlech FRB. Návrh bude předložen zastupitelstvu. Schválili 
jsme prodej drobného dlouhodobého majetku – pojízdné stavební 
buňky za částku 40 tisíc korun, výměnu vany v jednom z obecních bytů 
a poskytnutí finanční podpory Centru pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje ve výši 1.500,- Kč a Sjednocené organizaci osob 
nevidomých a slabozrakých Semily 1.000,- Kč.  
 Na první letošní schůzi rady se rozvinula dlouhá diskuse, při které 
padaly různé návrhy, co zařadit do letošního rozpočtu, na co požádat 
o dotace. Z větších investičních akcí jsou to zejména rekonstrukce cest. 
Nápadů je mnoho, některé žádosti o dotace již byly podány,  
některé přecházejí z loňského roku (např. na opravu Hromovky, 
provozování sportovního a zájmového kroužku, dostavbu plotu u školy, 
opravy dalších cest), jiné ještě rozhodně podány budou (uspořádání 
pouti, oprava kříže na hřbitově na Lhotě, další pak podle okolností  
a možností). Trochu jsme poopravili a doplnili naši žádost na opravu 
pomníku u sokolovny tak, aby byla lépe bodově ohodnocena. 
Ministerstvo obrany ji posunulo na rok 2017. Stále se pracuje na řešení 
modernizace TV vysílání v našem kabelovém systému, hledání 
optimálního řešení není jednoduché.  

Zakoupen byl projektor s plátnem, který byl hned využit při 
cestovatelské besedě paní Pavly Bičíkové o jejím dvojím putování 
Laponskem – na jaře 2015 na běžkách a v září pak pěšky. Beseda byla 
moc pěkná, navštívená asi třiceti zájemci. Ostatní mohou své neúčasti 



jen litovat, přišli o nádherné obrázky severské krajiny a skvělý komentář 
autorky.  

Tato akce odsunula schůzi rady obce o jeden týden, takže další 
naše schůze se uskutečnila 2. února. Schválili jsme poskytnutí finančních 
příspěvků na uspořádání plesů v naší obci, a sice TJ Sokol 2.000,- Kč  
a SDH Chuchelna 3.000,- Kč, neboť SDH pořádá také karneval pro děti.  

Projednávali jsme možnost podání žádosti o dotaci na revitalizaci 
veřejného osvětlení. Pro letošní rok by bylo reálné žádat o podporu na 
část na Sídlišti a ke Slapu, kde by byla pravděpodobně splněna 
podmínka dostatečné úspory bez nutnosti pořizovat LED svítidla. Ty rada 
obce kvůli mnohem méně příjemnému světlu nechce.  

V letošním roce by měla být zahájena výstavba nového 
vodojemu na Komárově, což je akce VHS Turnov, avšak pro nás z toho 
vyplynou některé úkoly spojené s výdaji z rozpočtu obce.  

Rada obce ve spolupráci s SDH zkoumá možnosti nákupu „nové“ 
cisterny pro účely jednotky. Slovo nové jsme dali do uvozovek, protože 
úplně nová pochopitelně nebude, to je nad finanční možnosti obce. 
Přesto ani ojeté vozidlo nebude zrovna levné, proto je třeba vybírat 
pečlivě z aktuální nabídky. Cisterna, kterou před lety sbor získal za  
1,- Kč, už dosluhuje a generální oprava by nepochybně vyšla dráž než 
nákup jiné. Pro tento účel probíhá již od loňského roku rekonstrukce 
garáže SDH, aby se tam nové auto vešlo. Pokoušíme se na tuto akci již 
po několik let získat dotaci od Libereckého kraje. U obou garáží jsou 
nová vrata a probíhá tam rekonstrukce elektroinstalace.  

Na těchto pracích se podílí naše pracovní parta. Ta se v tomto 
období zabývá také výrobou nových vývěsních tabulí, které budou 
umístěny u autobusových zastávek, prořezává křoviny podél cest, natírá 
plůtek u sousoší Kalvárie, a zbudovala mříž, která odděluje ve 
sportovním areálu prostor nájemce od toho, který využívá sportovní 
kroužek. Zhotovení nové stříšky nad vchodem do budovy OÚ jsme 
naopak zadali odborné firmě p. Vrabce. Obecní parta v předsíňce pak 
opraví provlhlou omítku.  

Intenzivně hledáme dodavatele na dostavbu plotu u školy, 
protože dotaci na tento účel od Libereckého kraje už máme smluvně 
potvrzenou (za výhru za Rozvoj venkova v soutěži Vesnice roku),  
a v letošním roce se musí akce nutně uskutečnit. Osloveno bylo 
doposud sedm firem. 

Na poslední schůzi, která proběhla 16. února, jsme se seznámili 
s nabídkou jednoho občana darovat obci své osminové podíly na dvou 
pozemcích, které byly v minulosti cestami. Tyto pozemky mají více 
spolumajitelů, mezi nimi je už nyní i obec Chuchelna. Rada obce 
doporučí zastupitelstvu dar přijmout.  



Zabýváme se zadáním zpracování průkazu energetické 
náročnosti budov, které jsou v majetku obce. Běží stavební řízení na 
rekonstrukci cesty od Vejnarů směrem k potoku včetně jejího 
odvodnění. O dotaci jsme požádali, ale výsledek nám doposud znám 
není. Podotýkáme, že dotace, které doposud obec nemá smluvně 
zajištěné, nemůže zapojit do návrhu rozpočtu. Proto, pokud se podaří 
později dotace získat, rozpočet obce se oproti návrhu ještě zvýší – bude 
doplněn rozpočtovými opatřeními v průběhu roku.   

Projednávali jsme možné parametry nového úvěru – jeho výši, 
úrokovou sazbu a délku splácení, který chce obec v letošním roce 
přijmout. Úvěr byl projednán na mimořádném zastupitelstvu dne  
23. února.  

V letošním roce bude završena výměna oken u obecní bytovky,  
a také budou vyměněny vstupní dveře – rada obce se zabývala 
výběrem barvy. Rozhodnutí dosud nepadlo, pouze jsme vybrali 
možnosti, které budou zpracovány obrazově, a pak se rada rozhodne.  

Závažným tématem pro jarní měsíce bude stanovení zadávacích 
podmínek a posléze výběr zájemce o pronájem koupaliště. Rozhodně 
chceme, aby letošní letní sezóna nebyla ohrožena. Zájemci se 
v podzimním období přihlásili čtyři, v letošním roce přibyl jeden. 
Podrobnosti zatím rozhodnuty nejsou, ale veřejnost se jistě vše včas 
dozví.  

        Rada obce 

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

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna 
 

se uskuteční  ve čtvrtek 10. března 2016 od 19,30 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 

 

Program: 1) zpráva o činnosti rady obce 
  2) zpráva o hospodaření za rok 2015 

3) půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
  4) schválení rozpočtu obce na rok 2016 
  5) zprávy výborů – finančního a kontrolního     

6) zpráva komise životního prostředí 
  7) informace o plánovaných stavbách v obci 
  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 



NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHUCHELNA NA ROK 2016: 
 
Příjmy:  daň ze závislé činnosti    2.200.000,- 
  daň z příjmu fyzických osob       300.000,- 
  daň srážková         240.000,- 
  daň z příjmu právnických osob   2.250.000,- 
  daň z příjmu PO – obec         11.400,- 
  DPH       4.600.000,- 
  daň z odnětí lesní půdy         26.482,-   
  místní poplatek – odpady       610.000,- 
    -„-           ze psů             37.000,-  
   -„-                  z ubytovací kapacity         2.000,- 
  odvod výtěžku z provozování loterií            35.000,- 
  správní poplatky            4.000,- 
  daň z věcí nemovitých       480.000,- 
  souhrnná dotace        177.200,- 
  dotace od Úřadu práce       320.309,- 
  oprava plotu u ZŠMŠ – od Lib. kraje     150.000,- 
  protahování vjezdů            5.000,-  
  místní knihovna               300,- 
  ostatní záležitosti kultury           2.000,- 
  provoz TKR         300.000,- 
  pronájem části stožáru           6.000,- 
  reklama ve zpravodaji           1.000,- 
  pronájem sportovního areálu          1.000,- 
  bytové hospodářství        265.000,- 
  nebytové prostory          10.800,- 
  hřbitovní poplatky          30.000,- 
  úhrada z dobývacího prostoru           3.400,- 
  prodej drobného hmotného majetku        40.000,- 
  prodej pozemků             1.000,- 
  prodej pytlů              5.000,-   
  poplatky od EKO-KOM          45.000,- 
  údržba zeleně             4.000,- 
  služby OÚ            12.000,- 
  příjmy z úroků             2.000,- 
Fond rozvoje bydlení: splátky od obyvatel          45.464,- 
   úroky z půjček FRB            3.500,-  
Sociální fond: příjem z rozpočtového účtu          40.000,- 
CELKEM PŘÍJMY       12.265.855,-                                                          
FINANCOVÁNÍ - zapojení zůstatku bankovních účtů    2.104.366,- 

   přijetí úvěru        4.000.000,- 
CELKOVÉ ZDROJE:           18.370.221,- 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:  silnice (cesty) – údržba i zimní (vč. kanalizace)    7.067.333,- 
  investice – chodník + zábradlí      280.000,- 
  dopravní obslužnost          88.020,- 
  bezpečnost silničního provozu        20.000,- 
  plot u školy         150.000,- 
  příspěvek naší škole               1.440.000,- 
  místní knihovna          10.000,- 
  ostatní kultura        140.000,- 
  oprava křížku na Lhotě         50.000,- 
  kaple (ozvučení, židle)         50.000,-  
    provoz TKR         400.000,- 
  digitalizace TKR – investice       300.000,- 
  Chucheláček           40.000,- 
  sociální komise (jubilea, vítání občánků, …)      30.000,-   
  sportovní areál          15.000,- 
  sportovní a zájmový kroužek        20.000,- 
  bytové hospodářství        400.000,-  
  veřejné osvětlení        540.000,-     
  hřbitovy           50.000,-  
  územní studie          19.000,-   
  územní rozvoj – neinvest. výdaje (VPP)           534.000,- 
   -„-   – transfery DSO        27.000,- 
   -„-  – investiční (nákupy pozemků)     100.000,-  
  daň z převodu nemovitosti           3.000,- 
  odpadové hospodářství       775.000,- 
  veřejná zeleň           30.000,- 
  nákup techniky        150.000,- 

zákonná rezerva        100.000,- 
  požární ochrana – dobrovolní hasiči     100.000,- 
  rekonstrukce garáže + nová vrata      262.000,-  
  nákup cisterny        605.000,- 
  zastupitelstvo     1.140.000,- 
  místní správa      2.600.000,- 
  Euroregion Nisa            4.890,- 
  úroky z úvěru             1.602,- 
  daň z příjmu PO          11.400,- 
  přihláška na „Vesnici roku“           2.000,- 
  dotace spolkům (rozp. skladba dle činnosti)           120.000,- 
Fond rozvoje bydlení: poskytnutí půjček           30.000,-  
Sociální fond: převod ze ZBÚ          40.000,- 
CELKEM VÝDAJE:               17.745.245,- Kč     
FINANCOVÁNÍ – splátky úvěru        624.976,- Kč 
CELKOVÁ POTŘEBA:        18.370.221,- Kč 
 
Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, schodek ve výši      5.479.390,- Kč je kryt 
financováním takto:    přijetí úvěru      4.000.000,-  

  zůstatek financí z předchozích období      2.104.366,- 
     splátky úvěru (cesty, chodníky)       – 624.976,-  
 
 
 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

ŽIVOTNÍ JUBILEA V PROSINCI 2015  

A V LEDNU A ÚNORU 2016: 

 
95 let Anežka Stehlíková  82 let Štěpánka Husarová 
88 let Stanislav Hošek     Josef Konečný  
  Mojmír Husar   81 let Zdeňka Bursová 
87 let Oldřich Vejnar   80 let Jiřina Bažantová  
84 let Hana Havrdová     Zdeňka Buriánková 

Božena Konečná   75 let Alena Remsová 
  Ing. Jaroslav Pelant st.  70 let  Rudolf Kodr 
         Jana Vegová 

Petr Čermák 
         Jaroslava 
Hypšmanová 

         Jiří Chlum 
       60 let Lenka Reslerová 

Hana Křivanová  
         Jindřiška Kroupová 
       55 let Olga Guznarová 
       50 let Jiří Lacina 

Ing. Jaroslav Pelant ml.
   

 

 
Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí! 

 

 

 

 



NARODILI SE:  
 
Daris Hrustanović 
Robin Hejl 
Václav Wohlmuth 

Novorozeňátk

     

 

V POSLEDNÍCH TÝDNECH NÁS OPUSTILI:

  

 

*******************************************************************
V rubrice „Společenská kronika“ můžeme publikovat pouze životní 

jubilea, sňatky a narození dětí, k

dán písemný souhlas příslušné osoby. Souhlas rodinného 

příslušníka přichází v
o narození dítěte. Telefonický souhlas není dostatečný, neboť 

jej nelze prokázat případné kontrole.

občanů uzavře sňatek a novomanželé mají zájem být v
zpravodaji uvedeni, žádáme, aby se sami aktivně přihlásili 
podepsat souhlas se zveřejněním. Obec se většinou 
o konání svatby nedozví.  
 

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života!

  

POSLEDNÍCH TÝDNECH NÁS OPUSTILI: 

Stanislav Zdrůbek
Hana Jelínková 

Jaroslav Trnka 

Pozůstalým rodinám 
vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

*******************************************************************
rubrice „Společenská kronika“ můžeme publikovat pouze životní 

jubilea, sňatky a narození dětí, k jejichž uveřejnění byl obci 

dán písemný souhlas příslušné osoby. Souhlas rodinného 

slušníka přichází v úvahu jen v případě, jedná
o narození dítěte. Telefonický souhlas není dostatečný, neboť 

jej nelze prokázat případné kontrole. Pokud některý z
občanů uzavře sňatek a novomanželé mají zájem být v

, žádáme, aby se sami aktivně přihlásili 
podepsat souhlas se zveřejněním. Obec se většinou 
o konání svatby nedozví.   

 

 
 

přejeme dobrý start do života! 

Stanislav Zdrůbek 

Pozůstalým rodinám  
vyjadřujeme upřímnou soustrast.  

 
 

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

rubrice „Společenská kronika“ můžeme publikovat pouze životní 

jejichž uveřejnění byl obci 

dán písemný souhlas příslušné osoby. Souhlas rodinného 

případě, jedná-li se  
o narození dítěte. Telefonický souhlas není dostatečný, neboť 

Pokud některý z našich 
občanů uzavře sňatek a novomanželé mají zájem být v našem 

, žádáme, aby se sami aktivně přihlásili 
podepsat souhlas se zveřejněním. Obec se většinou  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        xxx      yyy 
 
 
 
Na sklonku loňského roku oslavily zlatou svatbu dva manželské páry 
z naší obce. Obnovujeme naši soutěž a ptáme se, kdo z vás je pozná. 
Vaše odpovědi čekáme do pondělí 21. března. 
 
Odpovídat můžete osobně, nebo na telefonním čísle 481 622 702, 
případně na e-mail: obec@chuchelna.cz  Ze správných odpovědí 
vylosujeme tři výherce. Ze soutěže jsou vyloučeni rodinní příslušníci 
oslavenců. 
 
 

Manželům xxx  i yyy upřímně gratulujeme a do dalších společných let 
jim přejeme hodně zdraví, spokojenosti a lásky. 
 
 

 
 
 
 



Co je to? Utíká a nikdy se nezastaví…    ČAS. 
 

Zajisté také znáte tuto dětskou hádanku. Čím jsem starší, tím pravdivější se mi 
zdá. První pololetí nám uteklo jako voda. Pololetní známky jsou rozdané a jede se 
dál. Za pár týdnů přijde jaro a do letních prázdnin jak bys kamenem dohodil.  

Naše škola se jako již tradičně zúčastnila několika kulturních akcí v KC Golf 
Semily. Asi nejpovedenější bylo představení Naivního divadla Liberec s názvem 
Pohádka do dlaně. I ve škole proběhlo několik kulturních akcí, například vystoupení 
kytaristy pana Kaulferse a Rytmická show.  

Žáci třetího a čtvrtého ročníku zdárně absolvovali plavecký výcvik a svými 
plaveckými výkony nás někteří velice mile překvapili.  

Čtvrťáci prošli školením na dopravním hřišti v Košťálově a na jaře nás čekají 
cyklistické zkoušky. Děti tak mohou získat svůj první řidičský průkaz. Na testy se 
budeme ve škole pilně připravovat. 
  Naše škola se přihlásila do pohybové soutěže Hejtman ův pohár , kde žáci 
budou soutěžit v opičí dráze. Také si určitě nenecháme ujít Trojboj s Adamem. 
Jedná se o atletickou soutěž, které jsme se zúčastnili již v loňském roce, a všechny 
děti moc bavila.  
  Jak vidno, snažíme se děti ve sportu a k lásce k pohybu co nejvíce 
podporovat. Z těchto důvodů jsme se i v letošním školním roce zúčastnili programu 
Sportovní školi čka. Vůbec jsme netušili, kolik vášnivých debat tím rozpoutáme  
a kolik mylných informací tím vznikne. Proto bych ráda uvedla vše na pravou míru. 
Před zahájením programu pan ředitel písemně oslovil všechny rodiče s dotazem, zda 
mají o Školičku zájem. Většina rodičů vyplnila, že ano. Jedná se o deset lekcí se 
dvěma proškolenými instruktory, kteří přijedou do Chuchelny, sokolovnu si předem 
nachystají, přivezou si s sebou netradiční cvičební pomůcky a v rámci hodiny tělesné 
výchovy se jednou týdně žákům věnují. Děti do sokolovny doprovází pan ředitel, 
který se tím věnuje žákům nad svůj úvazek. Děti se vždy na trenéry těší a cvičí 
s nadšením.  Zbylí žáci zůstávají ve škole s paní učitelkou Zemanovou a v prostorách 
školní družiny probíhá jejich hodina tělesné výchovy. Mají zde k dispozici žebřiny, 
míče, obruče a další nářadí a rozhodně je tato hodina plnohodnotná a splňuje 
veškeré normy TV. Musím podotknout, že věta, která na jednání zastupitelstva 
zazněla: „Učitelka je líná cvičit a tak si my musíme platit za trenéry,“ se mě silně 
dotkla!  
  Co nás ještě do konce školního roku čeká? 
V květnu opět plánujeme sběr papíru. Výtěžek tradičně přispěje dětem na školní 
výlet.  
Možná půjdeme s dětmi vybírat na pole kameny. Po odvedené práci si u pole 
opečeme buřty.  
Na jaře podnikneme nějaké výpravy do okolí školy za poznáváním naší přírody. 
Před koncem školního roku nemůže chybět ani nějaký ten školní výlet.   
A samozřejmě opět nějaké to divadlo … 
 

Zajisté nás toho čeká mnohem víc. Na práci s dětmi je zajímavé to, že nikdy 
nevíte, co bude zítra. Mám svou práci moc ráda, a i když mě ti malí lumpové někdy 
umí pěkně dopálit, dokážou mě také rozesmát, pobavit a občas i dojmout. Tak ať nás 
všechny častěji dojímají, než dopalují.  
 

 Mgr. Martina Vaníčková 
 



Tříkrálová sbírka 2016 

 

Již poněkolikáté proběhla Tříkrálová sbírka i v naší obci. 
Tentokrát se na její realizaci podílely dvě skupinky 
„pochůzkářů“, které celkově vybraly 6 158 Kč. V Semilech  
a blízkém okolí se letos vybralo 96 337 Kč. Celorepublikově činí 
výnos sbírky 96 021 731 Kč.  Větší část vybraných peněz opět 
zůstane v místech, ve kterých se vybraly a půjde na pomoc 
potřebným (zdravotně postižení, ohrožené děti, matky  
v hmotné tísni apod.). Druhá část poputuje do míst, kde je 
peněz nejvíce potřeba (humanitární katastrofy, rozvojové 
projekty). Charita České republiky, která Tříkrálovou sbírku 
dlouhodobě organizuje, patří k největším humanitárním 
organizacím v Čechách a podobně jako Člověk v tísni, Adra 
nebo Siriri se může chlubit naprostou věrohodností  
a stoprocentním zhodnocením vložených prostředků. 

 
Osobně bych chtěla poděkovat malé Danušce, která se do 

Tříkrálového koledování sama přihlásila a udělala mi tím 
ohromnou radost. Dále děkuji jménem všech koledníků  
a vlastně všech lidí v nouzi, kterým bude prostřednictvím sbírky 
pomoženo, za nezištný dar od vás – dárců. Nakonec děkuji i za 
to, že jste nezapomněli ani na malé koledníky a koledování jim 
zpříjemnili sladkostí či vitamínem.  

 
Zároveň se také omlouvám, že jsme nezašli do všech 

domovů, kde byli koledníci očekáváni, ale nebylo to prostě  
v našich silách. 
 
 

Šárka Bažantová 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOKOL ZIMNÍM LETEM 
 
 
 
 
 
A je tu březen - podle kalendáře tedy nastává konec zimy. Ale fakticky se s námi 
zima rozloučila už koncem ledna, bohužel. Takže nezbývá než za všechny 
milovníky zimních sportů zamáčknout slzu a doufat v lepší zítřky, a naopak 
poděkovat za všechny řidiče. A co jsme dělali během těch pár měsíců my 
sokolové? No málo toho nebylo.  
 
TANEČNÍ 
Letošní ročník by vinaři nazvali nejspíš „výběr z hroznů“. Z původních 12 – 14 
párů se jich totiž tohoto pátého ročníku zúčastnila pouze polovina. Ne proto, že by 
snad klesala úroveň těchto tanečních, to opravdu ne, ale spíš proto, že povolovala 
vůle tanečníků ... Jenže ono se není čemu divit – každý máme svoji práci, rodinu  
a koníčky, a tak je těžké najít každý podzimní nedělní večer v sobě tu potřebnou 
energii k učení se novým tanečním dovednostem. Naštěstí tuto energii a chuť 
v sobě našly kromě těch několika pokročilých párů i čtyři páry nové. Tito noví 
tanečníci se pod vedením taneční mistryně Ilony Šulcové naučili hodně tanců a na 
začátečníky jim to šlo opravdu moc dobře – však nám to všem na plese ukázali! 
Nejenom na tom sokolském v Chuchelně, ale i na věnečku v Pěnčíně o první 
lednové sobotě. Doufejme, že vydrží a na podzim tohoto roku se i s původními 
„hrozny“ vrhnou opět do víru tance. 
 
PROSINCOVÁ SOKOLOVNA 
Tři prosincová odpoledne v sokolovně 
patřila opět dětem. Nejdříve proběhly již 
páté vánoční dílničky, kde děti všech 
věkových kategorií vyráběly krásné vánoční 
dekorace – např. sněhulákův adventní 
kalendář, ježíšek v peřince, hvězda, vánoční 
kouličky… A také zde byl nově 
fotografický koutek, ve kterém se mohl 
kdokoli nechat vyfotit v dobovém oblečení 
v zimních kulisách. Vyvolané fotografie pak 
byly k zakoupení další týden na vánočním 
jarmarku. Tam se prodávala také spousta 
úžasných výrobků dětí z naší školky a školy 
a přebytky z dílniček. Bohužel jen několik 
málo rodičů si pro výrobky svých ratolestí 
přišlo a tak škola za „své“ výrobky obdržela 
pouhých 500 Kč. Během jarmarku se 



zároveň konal druhý ročník soutěže  
o nejlepší vánoční CHUCHROVÍ. Porota  
a návštěvníci vybírali ze 17 druhů.  
O vítězství se podělily t ři druhy –  
NEJnetradičnější ježečci, NEJhezčí dárečky 
a NEJchutnější plněné košíčky z bílé 
čokolády. Vítězkám gratulujeme  
a poraženým nezbývá než pilovat na další 
ročník. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Hlavní organizátorky prosincových akcí v sokolovně – foto z dětského Silvestra 



Zbytek výtěžku z vánočního jarmarku padl na dětský silvestr. Spousta her, písniček 
a smíchu vyplnila sokolovnu až po okraj. A ohňostroj na návsi byl dokonalou 
tečkou. Velké díky patří organizátorkám – Lence Soukupové, Markétě Ročárkové  
a Lucce Gore. Tyto tři akce navštívila spousta dětí, jejichž rozzářené oči jsou pro 
všechny tou nejhezčí odměnou. 
 
ŠTĚPÁNSKÉ POSEZENÍ 
Tradiční povánoční akci jsme letos pojali velmi komorně – nebyla domluvená 
žádná kapela ani DJ, pouze jsme poseděli v širokém kruhu kamarádů při dobrém 
víně a občerstvení. Sešlo se nás hodně, bylo veselo a s přibývajícím časem došlo  
i na zpívání s kytarou, ještě později i s klavírem ☺. Příjemně jsme tak završili rok 
2015. 
 
SOKOLSKÝ PLES 
Naše největší kulturní událost se konala v sobotu 23. 1. Večerem provázela 
moderátorka Ilona Šulcová, veselá jako vždy, a hudbu zajišťovala zkušená kapela 
Allegro z Jičína. Parket byl až do rána pořád plný – radost pohledět, kolik lidí rádo 
a krásně tancuje. Těší nás, že se na našem plese schází tolik lidí z Chuchelny i z 
širokého okolí a každým rokem mezi námi vidíme i nové tváře. Lidé na tento ples 
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 (kachna se zelím, řízek se salátem, výpečky, guláš…vše připravené našimi 
šikovnými sokolíky). A také vždycky láká bohatá tombola. Jednou z hlavních cen 
je již několik let televizor, který letos vyhrál mladý muž z Prahy a bez zaváhání ho 
věnoval na Kozákov na vlek! Za to mu moc děkujeme. A děkujeme také všem 
dárcům (sponzorům), bez kterých by tombola zela prázdnotou. Rádi vás všechny za 
rok opět přivítáme, určitě přijďte!      
 
VLEK KOZÁKOV 
Jak už bylo řečeno, letos nám příroda přidělila pouze cca 3 týdny zimy, které jsme 
se snažili využít na maximum. Vlek i kiosek běžel jako o závod, stejně tak  
i lyžařská školička a ski servis s půjčovnou lyží. Svahy byly pokaždé perfektně 
upravené, v kiosku bylo občerstvení všeho druhu a to vše zásluhou velké spousty 
lidí, nejen z řad sokolů, kteří zde ve svém volnu pomáhají (pouze za permanentky 
na vlek). Ti zde také postupně zapojují své děti a tím je přirozeně učí pomáhat pro 
radost jiných lidí. Všem patří velké díky! 
Mimochodem areál na Kozákově asi nejvíce využívají rodiny s dětmi – jsou tu pro 
ně ideální podmínky: rodiče mohou dát své malé děti do školičky na zaučení, ty 
větší děti už mohou jezdit samy a rodiče si zatím v klidu zalyžují nebo posedí 
v kiosku s výhledem na celý svah. A díky tomu, že vlek funguje každý den do 20 
hodin, tak i řada dospělých během týdne přijíždí se po práci odreagovat. 
 
 
 



CVIČENÍ V SOKOLOVN Ě 
I nadále probíhá v sokolovně pravidelné 
cvičení dětí a dospělých. Každé odpoledne je 
sokolovna obsazená. Pro zájemce se rozpis 
jednotlivých skupin k nalezení na 
www.chuchelna.cz v sekci spolky, budeme 
rádi, když se k nám přidáte. 
Jedna z nejpočetnějších cvičících skupin jsou 
žákyně, které se scházejí vždy v pátek od 16 
– 17 hodin v počtu 10 až 13 dívek pod 
vedením Martiny Musílkové. Normální 
cvičení prokládají často i dalšími aktivitami. 
Například před Vánocemi měli společně 
s mladšími kluky vánoční besídku na téma 
Superstar.  Každá  holka  si připravila 
nějakévystoupení a kluci byli v porotě. Poté 
se občerstvili a udělali si turnaj ve florbalu – 
kluci hráli proti holkám a měli co dělat, aby 
vyhráli.  

A jedno páteční odpoledne místo 
cvičení vyrazili na lyže na 
Kozákov, opět holky i kluci 
dohromady, celkem asi 15 dětí. 
Všichni si dobře zajezdili, 
občerstvili se a pak se spokojení  
a vyfoukaní večer vrátili domů. 
Prý poslouchali na slovo, ale jak 
to doopravdy bylo, ví jen Martina 
a sníh, co už roztál… No  
a v současné době pilně trénují 
vystoupení na sokolskou 
výročku, už se na to moc těšíme. 

 
PLÁNOVANÉ AKCE 
Výroční schůze Sokola – v pátek 1. 4. v sokolovně. 
Májový pochod – v sobotu 7. 5. si projdeme tradiční trasu Chuchelna – Dolánky, 
krásné počasí objednáno, tak pojďte s námi! 
Chuchelská pouť – bude se konat sice až 11. června, ale již od dubna se my ženy 
budeme každý čtvrtek od 20 hodin scházet v sokolovně a připravovat na pouť 
různé výrobky, zejména růže do střelnice. Tímto mezi nás zveme všechny ženy  
i holky, každá ruka se hodí a navíc je vždycky veselo ☺  
Přejeme vám krásné jarní dny a veselé Velikonoce. 

 
Za Sokol Magda Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová  



OHNISKO ŽHAVÝCH ZPRÁV NÁMĚSTKA SDH CHUCHELNA 
 
 Vážení spoluobčané a čtenáři čtvrtletníku Chucheláček, čas nám plyne jako 
voda. Rok 2015 nám zamával, řekl sbohem a objevil se nový rok 2016, ze kterého se 
nám však již ukrojily 2 měsíce. Dovolte mi, abych Vás, již skoro tradičně, informoval 
o dění a aktivitách v našem sboru společně s mou sborovou sestrou Veronikou 
Hajnou. Tak, jako tomu bylo v minulých čtvrtletích, tak i to uplynulé bylo velmi 
bohaté na aktivity, které v našem sboru proběhly.  
 Hned po novém roce jsme uspořádali výroční valnou hromadu, na které byla 
hojná účast. Zástupce Okresního sdružení hasičů ČMS Semily p. Štěpánek nám 
předal jménem OSH čestné uznání a pamětní list za spolupořádání seriálu  
„O dráčka Soptíka“ a uspořádání slavnostního vyhlášení celého seriálu a nejlepších 
reprezentantů ČR, kteří jsou z našeho okresu. Naše hasičské sestry nám pod 
vedením Jany Bímonové připravily výtečný gulášek, který jsme zapili kávičkou  
a zajedli sladkým výtečným zákuskem od Martiny Koucké. Během proslovů 
jednotlivých hostů nám pak pan starosta T. Šimek oznámil, abychom se společnými 
silami pokusili o nákup nové cisternové automobilové stříkačky (CAS).  
 Současná CAS Š 706, kterou u sboru máme, pomalu ale jistě dosluhuje. 
Nádrž na vodu je již značně zkorodována, na karoserii vozidla je znát, že už něco 
pamatuje, brzdový systém je v minimálně neuspokojivém stavu. Bohužel je na CAS 
znát, že je to zdatný čtyřicátník a věk ho pomalu začíná dohánět, v případě 
rekonstrukce by bylo třeba vynaložit nemalé finance, ale vozidlo by se ani tak 
nemohlo následně rovnat s vozidlem, k jehož pořízení snad dojde ☺. Nelenili jsme 
tedy a ihned se začali poohlížet po aktuálních nabídkách hasičské techniky, která 
by byla pro náš sbor vyhovující i s ohledem na případné opravy. Ihned jsme zavrhli 
možnosti koupi vozidel typu MAN, SCANIA či třeba DAF, kde je cenová hladina 
neúměrně vysoká a sami jsme si vědomi toho, že je to pro nás do sboru 
zbytečnost. Vozidla britského výrobce Dennis Rapier by, z pohledu ceny, byla ještě 
reálnou možností ale z pohledu technického řešení a zpracování vozu pro nás však 
naprosto nevyhovující – vozidlo je určeno do městského prostředí. Proto jsme po 
konzultaci a diskuzích zvolily jako nejhodnější variantu vozidlo LIAZ 101.860 CAS 25. 
Po hledání jsme se vyrazili podívat k Boskovicím do obce Protivanov na kompletně 
zrekonstruované vozidlo (repase hasičské nástavby, čerpadla a celé kabiny, včetně 
elektroinstalace a světelných ramp). Od tamního sboru již přišel znalecký posudek 
shrnující kompletně stav vozu a je v něm uvedena i obvyklá prodejní cena. Při 
úvahách koupě vozu jiného, který by byl před rekonstrukcí, je sice nižší pořizovací 
cena, ale při provedení veškerých nutných rekonstrukcí by cena vozu byla ještě 
vyšší nežli pořizovací cena vozu z Protivanova, na němž je vidět, že se o něj starají 
tamní velicí nadšenci. Uvidíme tedy, jakým směrem se v budoucnu posuneme  
a doufejme, že se nám podaří „nové“ vozidlo do našeho sboru přivést.   
 Současně za pochodu také pracujeme na dokončení rekonstrukce požární 
zbrojnice, kde došlo k osazení sekčních vrat ve vedlejší garáži, kde parkujeme naše 
DA (Ford Tranzit). V následujícím období je dojednáno dokončení podlahy v garáží 
pro CAS, a v obou garážích provést kompletní rekonstrukci elektroinstalace.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S tímto vším nám do velké míry pomáhají obecní techničtí pracovníci, kterým bych 
chtěl, jménem sboru, touto cestou velmi poděkovat.   
 Na začátku února jsme však aktivity spojené s nákupem nové CAS museli 
odsunout trochu stranou a začít se plně soustředit na tradiční HASIČSKÝ BÁL.  
O víkendu před plesem (6. 2.) probíhal, jako každý rok, předprodej vstupenek. Již 
z počtu prodaných vstupenek v předprodeji se dalo čekat, že bude ples úspěšný. 
V pátek jsme připravovali tradiční bramborový salát a náš poklad Jana Bímonová 
připravila výtečnou dršťkovou. V sobotu ráno jsme v 9:00 sešli před sokolovnou  
a začali připravovat vše potřebné – rovnání stolů, závoz nápojů, příprava  
a objíždění posledních cen do tomboly, dopolední předprodej v kuchyni atd… 
Večer o 20. hodině vše vypuklo, o výbornou hudbu se starala skupina SKY WAY,  
o předtančení se postarala taneční skupina DISCO SMILEIS ze Semil, my jen počítali 
návštěvníky a více a více se obávali o volná místa k sezení, kterých nebezpečně 
ubývalo (nakonec nebylo ani jedno jediné). Ve 23 hodin jsme ukončili prodej 
vstupenek, protože si již nebylo kam sednout a počet se zastavil na čísle 192. 
S tímto číslem byla spojena i tipovací soutěž o uhádnutí počtu návštěvníků plesu. 
Na vítěze čekala sladká odměna v podobě dortu. O půlnoci jsme společně 
vylosovali výherce hlavních cen tomboly. A následně zakončili ples spoustou tance. 
Poslední návštěvníci sokolovnu upouštěli po 5. hodině ranní. Rád bych touto 
cestou poděkoval všem sponzorům Hasičského plesu a dětského karnevalu, všem 
návštěvníkům, kteří se hasičského plesu zúčastnili a i všem účinkujícím, kteří se 
starali o výtečnou zábavu po celou dobu plesu. A co říci nakonec?! Asi nic jiného 
nežli PŘÍŠTÍ ROK NA VIDĚNOU.  
 Na jaře letošního roku plánujeme začít opět s tréninky mladých hasičů  
a účastí na dětských soutěžích, jako každoročně uspořádáme sběr železného 
šrotu, je plánováno dokončení rekonstrukce požární zbrojnice a budeme se všemi 
silami snažit o pořízení CAS.    

!!! VLASTI ZDAR!!!  
 
DEPEŠE REFERENTKY MLÁDEŽE Z HASIČSKÉHO KARNEVALU 2016     
                           
 Vážení čtenáři, letošní karneval mi dal pěkně zabrat. To, když mi Dáša 
Dufková oznámila měsíc předem, že nám nemůže pomáhat s organizací, jelikož 



odjede mimo Chuchelnu, to nebylo zdaleka to nejhorší, co nás mohlo potkat. Řekla 
jsem si, fajn, poprosím Monču Kroupovou, už minulý rok se snažila a pomáhala na 
karnevale, tak pomůže znova. Jednoho krásného večera jsme si s Marcelou 
Kouckou sedly a vymýšlely program, který zabaví nejen děti, ale i maminky  
a tatínky. Naštěstí jsme vše hodily na papír, rozdaly jsme si mezi sebou úkoly, co 
každá sežene a zajistí a vše mohlo začít. Kámen úrazu byl, když mi Marcelka volá 
v pátek před karnevalem, že si na lyžích natrhla vazy v koleni a nemůže chodit �. 
Abych Vám pravdu řekla, zatmělo se mi před očima a už jsem viděla, jak musíme 
poupravit a zkrátit celý program, který jsme měly vymyšlený. Obě kamarádky, 
které mi už možná pět roků pomáhají s organizací a vědí co a jak, kam sáhnout, co 
udělat, kdy přestat mi daly „výpověď“ ………………… A jak to dopadlo? To si 
můžete přečíst ☺. 
 
Dětský hasičský karneval 2016 
 
Princezny, víly, pohádkové bytosti, hastrmani, kominíci, zvířátka, ti všichni se přišli 
podívat na letošní karneval u nás v Chuchelně. Měli jsme připravený pestrý 
program a snažili jsme se jej vést v duchu pohádky Tři bratři od Zdeňka Svěráka. 
Přivítali jsme u nás poprvé děvčata Andreu a Terezu z DISCO SMILEIS SEMILY, 
která nám spolu se svými svěřenkyněmi obohatila program krásnými tanečními 
vystoupeními a doufám, že spolupráce s nimi bude pokračovat. Karneval jsme 
zahájili papírovou bitvou kluci versus holky, ale jelikož bylo kluků málo, povolili 
jsme pěti tatínkům, aby vypomohli – holky stejně vyhrály ☺. Zasoutěžili jsme si ve 
hře „Najdi si svou čepičku – botičku“. Zatancovali jsme si Macarenu pod vedením 
Monči a rozjeli to s mašinkou Zuzky Lacinové kočičkou a Olinkou Píchovou – Pippi  
Dlouhou punčochou. Děvčatům moc děkuji, jelikož zastupovaly za Dášu a Marcelu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V soutěži pro tatínky jsme štípali třísky ze stejně 
odnesli krásné plyšáky. Musím podotknout, že se tato náročná soutěž, díky 
soutěživým a nervózním tatínkům podepsala i na jejich zdraví a museli jsme ošetřit 
dvoje drobné krvácení. Soutěž pro maminky byla tvůrčí a 11 maminek mu
špalíků, látek a provázku během 12 minut vyrobit panenku a nezávisl
chlapi vyhodnotili dvě nejhezčí. Maminky dostaly za první místa krásné, hadrové 
a velké panny. Po tvůrčí chvilce jsme s
a belhavý a koho chytil, toho zmrazil a musel čekat na jablíčko od Marušky. Dětem 
se tato honička líbila ze všeho nejvíc a vlka provokovaly a nakonec mu sebraly 
i masku!!!! Lukáši Babkovi moc děkuji, že si tu srandu užil s
nás doprovázel svou hudbou DJ Požár David Hošek 
pohádkové české písničky a pecky ze zahraničí. Kdo chtěl mít kr
balónek, Aleš Pícha poctivě seděl a pečlivě maloval každému, kdo a co chtěl. Na 
soutěž sestavování růžiček a výlov ja
nám vypršel čas a ti nejmenší byli unavení
a každému jsme rozdali něco na památku formou malého dárečku
celou dobu soutěží a tancování rozdávali drobnosti balon
tužky, propisky. Každý si něco odnesl a kdo nevěří, ať se přijde přesvědčit příští 
rok!! Nakonec jsme si s dětmi zazpívaly do mikrofonu a ti nejotrlejší ještě hledali 
hasičského dědka a pokládaly mu nejrůznější otázky. A to byl už o
letošního karnevalu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

soutěži pro tatínky jsme štípali třísky ze stejně velkých prkének a vítězové si 
odnesli krásné plyšáky. Musím podotknout, že se tato náročná soutěž, díky 
soutěživým a nervózním tatínkům podepsala i na jejich zdraví a museli jsme ošetřit 
dvoje drobné krvácení. Soutěž pro maminky byla tvůrčí a 11 maminek mu
špalíků, látek a provázku během 12 minut vyrobit panenku a nezávisl
chlapi vyhodnotili dvě nejhezčí. Maminky dostaly za první místa krásné, hadrové 
a velké panny. Po tvůrčí chvilce jsme s dětmi zavolali vlka, byl starý, hluchý 

ý a koho chytil, toho zmrazil a musel čekat na jablíčko od Marušky. Dětem 
se tato honička líbila ze všeho nejvíc a vlka provokovaly a nakonec mu sebraly 
i masku!!!! Lukáši Babkovi moc děkuji, že si tu srandu užil s námi. Celým karnevalem 

ou hudbou DJ Požár David Hošek – Batman, který si připravil 
pohádkové české písničky a pecky ze zahraničí. Kdo chtěl mít krásně namalovaný 

cha poctivě seděl a pečlivě maloval každému, kdo a co chtěl. Na 
soutěž sestavování růžiček a výlov jablíček z vody se už bohužel nedostalo, jelikož 
nám vypršel čas a ti nejmenší byli unavení, a tak jsme se všichni rozloučili 
a každému jsme rozdali něco na památku formou malého dárečku
celou dobu soutěží a tancování rozdávali drobnosti balonky, cukrátka, jablíčka, 
tužky, propisky. Každý si něco odnesl a kdo nevěří, ať se přijde přesvědčit příští 

dětmi zazpívaly do mikrofonu a ti nejotrlejší ještě hledali 
hasičského dědka a pokládaly mu nejrůznější otázky. A to byl už o

Jsem ráda, že mám vedle sebe lidi, šikovné, 
hodné, kamarádské, kteří se chtějí v
akcích angažovat a že nám to klape. Všem bych 
touto formou moc poděkovala a vám 
sousedům přeji krásné a teplé jarní chvilky 
a plno krásných zážitků a sluníčka 
děkuji všem sponzorům, kteří nás
 

Za SDH Chuchelna sestra Veronika Hajná 
a bratr David Hošek

SPORTU ZDAR A HASIČINĚ ZVLÁŠŤ!!!

velkých prkének a vítězové si 
odnesli krásné plyšáky. Musím podotknout, že se tato náročná soutěž, díky 
soutěživým a nervózním tatínkům podepsala i na jejich zdraví a museli jsme ošetřit 
dvoje drobné krvácení. Soutěž pro maminky byla tvůrčí a 11 maminek muselo ze 
špalíků, látek a provázku během 12 minut vyrobit panenku a nezávislí porotci – 
chlapi vyhodnotili dvě nejhezčí. Maminky dostaly za první místa krásné, hadrové  

dětmi zavolali vlka, byl starý, hluchý  
ý a koho chytil, toho zmrazil a musel čekat na jablíčko od Marušky. Dětem 

se tato honička líbila ze všeho nejvíc a vlka provokovaly a nakonec mu sebraly  
námi. Celým karnevalem 

Batman, který si připravil 
ásně namalovaný 

cha poctivě seděl a pečlivě maloval každému, kdo a co chtěl. Na 
vody se už bohužel nedostalo, jelikož 

a tak jsme se všichni rozloučili  
a každému jsme rozdali něco na památku formou malého dárečku. A to jsme po 

ky, cukrátka, jablíčka, 
tužky, propisky. Každý si něco odnesl a kdo nevěří, ať se přijde přesvědčit příští 

dětmi zazpívaly do mikrofonu a ti nejotrlejší ještě hledali 
hasičského dědka a pokládaly mu nejrůznější otázky. A to byl už opravdový konec 

Jsem ráda, že mám vedle sebe lidi, šikovné, 
hodné, kamarádské, kteří se chtějí v těchto 
akcích angažovat a že nám to klape. Všem bych 
touto formou moc poděkovala a vám 
sousedům přeji krásné a teplé jarní chvilky  
a plno krásných zážitků a sluníčka ☺. Na závěr 
děkuji všem sponzorům, kteří nás  podporují. 

Za SDH Chuchelna sestra Veronika Hajná  
a bratr David Hošek 

 
SPORTU ZDAR A HASIČINĚ ZVLÁŠŤ!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


