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Novinky z obce 
 

Vážení čtenáři, máme před sebou pět zápisů z jednání rady obce, od 
posledního zasedání zastupitelstva do uzávěrky zpravodaje. Než se znovu 
sejde zastupitelstvo, což bude letos s největší pravděpodobností naposledy  
a dojde k tomu 8. prosince, rada obce bude mít ještě jednu schůzi. Teď tedy  
k nejdůležitějším bodům zmíněných pěti jednání.  
 V průběhu uplynulých týdnů bylo podáno několik žádostí o dotaci 
z rozpočtu obce Chuchelna od zdejších spolků – všem byly žádosti schváleny 
do výše schváleného rozpočtu obce. Sbor dobrovolných hasičů tentokrát žádal 
dotaci na uspořádání soutěže „Chuchelský pohár o dráčka Soptíka“, 
Motorsport na volnočasové oblečení pro členy spolku, TJ Sokol na pořízení 
vestavěné skříňky na cvičební nářadí a na rekonstrukci podlahy jeviště. 
Později svoji žádost změnil – místo podlahy si pořídí ozvučovací aparaturu. 
Rekonstrukci podlahy na jevišti spolek odkládá na pozdější dobu. Český 
rybářský svaz po splnění podmínek uložených v loňském roce (článek 
v Chucheláčku, který si přečtete na straně 17) obdrží dotaci na opravu mostku 
a přístupové cesty k rybochovnému zařízení, a zateplení obslužné budovy, 
vše u rybníku Rosnička v Chuchelně.  

S napětím sledujeme 
pokračování výstavby silnice 
III/2923. Kvůli nízké pracovní 
aktivitě v letních měsících se 
nyní dohánějí termíny  
a stavba probíhá velice 
chaoticky, harmonogram se 
mění den ode dne. Obec 
není investorem, ale přesto 
tam starosta obce musí 
denně docházet a řešit 
vznikající problémy, které by 
měly v budoucnu dopad na 
naše občany – vjezdy, šíře 
chodníků, výšky obrub, 
odvodnění atd. 
        Bourání mostu u školy 
 

Dopravní těžkosti v okolí školy dosáhly největších rozměrů v době, kdy 
nebyl v provozu most. Někteří rodiče se snažili i přes opakované výzvy zajet 
autem až ke škole i za cenu porušení předpisů v jednosměrné cestě. Jiní 
odstavovali svá auta přímo v křižovatce pod obecním úřadem, kde 
pochopitelně překážela zvýšenému provozu. Zaparkovat auto u Obecního 
úřadu, u sportovního areálu, případně před obecní bytovkou a ten kousek ke 
škole dojít pěšky naštěstí nedělalo zodpovědným rodičům problém. Chtěli 
bychom touto cestou poděkovat za vstřícnost a velkorysost panu Jaroslavu 
Bečkovi, který umožnil rodičům a dětem chodit přes svoji zahradu k bočním 
schodům ke škole.  
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  Ve stejné době navíc probíhala 
výstavba opěrné zídky a chodníku 
před domem pana Bečky, což 
situaci ještě více zkomplikovalo. 
Chodník je ale nyní hotový, 
zatímco při výstavbě silnice zmatky 
pokračují.  Znovu se dá, i když 
s obtížemi, jezdit po mostě u školy, 
ale znovu bude uzavřen most 
v Palučinách. Oficiální termín 
dokončení stavby 2. prosince byl 
prodloužen do 16. prosince, ale již 
nyní je zřejmé, že ani ten nebude 
dodržen.  

Nový chodník u Bečků 
 

 Při opravě silnice byla odfrézována další asfaltová drť, kterou jsme mohli 
použít na opravu našich cest – tentokrát se dostalo na cestu na Slapě od 
Čermáků k Markům a horní část Kazbalky, která v současné době hodně trpí 
zvýšeným provozem kvůli omezenému průjezdu po silnici III/2923. Frézovaná 
drť byla tentokrát hodně hrubá s kusy kamení a hodila se právě tam, kam byla 
umístěna. 
 Na posledním zasedání zastupitelstva byla schválena smlouva  
o partnerství s městem Semily v rámci projektu „Chodník Semily – 
Chuchelna“. V Semilech proběhlo výběrové řízení na dodavatele projektu, ale 
pro příliš krátký termín se do něj nepřihlásil nikdo. Výzva se bude opakovat, 
projektantů je ale v současné době nedostatek.   
 Rada obce v září oslovila několik firem s poptávkou na výběr dodavatele 
opravy cesty k lyžařskému areálu, na kterou obdržela dotaci nejen obec, ale  
i Mikroregion Kozákov od Libereckého kraje. Z pěti firem nejnižší nabídku 
podala firma Colas CZ, a. s., zároveň poskytuje nejdelší záruční dobu a obec 
s ní má dobré zkušenosti z minulých akcí. Asfaltování probíhalo přibližně 
v polovině října. Když už se pohybujeme na Komárově, byla zahájena 
výstavba nového vodojemu, který vyřeší přerušení dodávek pitné vody při 
výpadku elektrické energie. Vodojem staví VHS Turnov na základě příslibu při 
vstupu naší obce do tohoto sdružení. 
 Na jedné ze schůzí jsme probírali podané návrhy na změnu územního 
plánu. Tyto návrhy už dne 13. října projednalo také zastupitelstvo obce. Nyní 
se budou k návrhům vyjadřovat ještě četné orgány státní správy, a proto 
neznamená, že to, co schválilo zastupitelstvo, se do územního plánu skutečně 
dostane. Zastupitelstvo zároveň schválilo příspěvek ve výši 3.000,- Kč od 
všech navrhovatelů, kteří se svým návrhem uspějí. Bez uhrazení příspěvku 
nebude návrh zařazen do konečného zpracování změn územního plánu.  
 Zabývali jsme se přípravou na výběrové řízení na projektovou 
dokumentaci vztahující se k lokalitě „U Tří stodol“.  Zadávací podklady 
připravuje p. Koldovský z Rovenska pod Troskami.  
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 SDH Chuchelna podal žádost o zapůjčení bývalého zdravotního 
střediska pro účely spolku. Rada obce souhlasí s tím, že budou dodrženy 
některé podmínky. Například trváme na tom, že obec bude mít k dispozici 
zadní místnost pro jednorázové akce, např. jako zázemí pro účinkující 
v pouťovém programu apod. Smlouva o výpůjčce se připravuje.  
 Zabývali jsme se žádostí nájemce koupaliště o prominutí nájemného 
mimo sezónu. Rada obce nemůže nájemné zcela prominout, ale schválila 
snížení nájmu na 3.000,- Kč měsíčně od října 2016 do dubna 2017. Po 
řádném zveřejnění byl s nájemcem uzavřen dodatek k nájemní smlouvě. 
Snížení nájmu rada obce schválila zejména s ohledem na nevydařenou letní 
sezonu, ve které byla pro nestálé počasí návštěvnost areálu velice nízká.  
 Proběhly dílčí práce na rekonstrukci hasičské garáže, konkrétně byla 
zhotovena litá podlaha v menší garáži. Akce musí být dokončena  
a proúčtována do konce roku, neboť tak stanoví podmínky dotace od 
Libereckého kraje, kterou se nám po třech letech marných žádostí konečně 
podařilo získat. 
 Pracovníci obce vyrobili několik nových vývěsek, které byly umístěny  
u autobusových zastávek. Ze starých vývěsek a také z autobusových čekáren 
jsme nechali odstranit plechové reklamy a nejrůznější plakáty, které si tam 
svévolně umístili někteří podnikatelé. Pokud dojde k podobnému ničení 
nových vývěsek nebo čekáren, budeme muset požadovat náhradu škody.  

Když už mluvíme o pracovnících obce, zaměstnáváme v rámci 
dotovaných veřejně prospěšných prací už jen dva, neboť jeden odešel do 
důchodu. Noví zájemci nejsou. Smlouva s Úřadem práce na jednoho 
pracovníka končí k 31. 1. 2017, na druhého k 30. 4. 2017. Co bude s pracovní 
partou dál, nevíme.  
 Rada obce byla informována, že v novém jízdním řádu bude 
pravděpodobně obsaženo víkendové autobusové spojení na Kozákov,  
a to třikrát denně.  Obec to nebude stát nic navíc, pouze obvyklý příspěvek na 
dopravní obslužnost, který platíme již dlouhou řadu let. 
 V poslední době zaznamenáváme zvýšený zájem o pronájem našeho 
televizního stožáru. Objevili se dva žadatelé o zřízení přenosového bodu wi-fi 
signálu a jedna firma by zde ráda umístila anténu pro GSM signál. Pokud jde  
o signál wi-fi pro šíření rychlého internetu, jeden nájemce už na věži má své 
zařízení, případní další musejí přizpůsobit frekvence tak, aby se vzájemně 
nerušili. Podrobnosti případných nájemních smluv teprve projednáme. 
  Vážení čtenáři, seznámili jsme vás s tím podstatným, co rada 
obce projednávala v rušném podzimním období. Budete-li mít zájem o další 
informace, přijďte na veřejné zasedání zastupitelstva. 

Rada obce 
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Vývěsní tabule u zastávky na Dolení Lhotě 
 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva 
obce Chuchelna 

 
se uskute ční  ve čtvrtek 8. prosince 2016 od 19,30 hodin 

v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 
 

       Program:  
1) zpráva o činnosti rady obce 
2) zpráva o hospoda ření do 30. 11. 2016 
3) rozpo čtové opat ření č. 3/2016 
4) rozpo čtové provizorium 
5) rozpo čtový výhled na léta 2018 - 2023 
6) zprávy výbor ů – finan čního a kontrolního 
7) různé 
8) diskuse 

        9) usnesení, záv ěr 
 

Občerstvení zajišt ěno 
 

Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny ob čany  
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ZÁŘÍ, ŘÍJNU A LISTOPADU 2016: 
   

 94 let Lidmila Machačná 
85 let Jiřina Hošková 
82 let Emil Fajx 
  Liboslav Bursa 

Karel Pluhař 
 81 let Maruška Maturová 
 80 let Marie Tůmová 

Mária Hůlková 
 75 let Břetislav Plíva 

 70 let Josef Pešta 
 65 let Václav Zůbek 

Josef Fuksa 
Maria Podnarová 

   Jiří Vajs  
 60 let Karel Urbánek 
   Oldřiška Posledníková 
   Alena Babková 
 50 let Kateřina Kadlecová 

   Martina Melenová 
 

 
Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí! 

 

 

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

 

 



 

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života!

 

SŇATEK UZAVŘELI:
  
Aneta Dostrašilová a Dušan Smolík
 

 
 
 
Přejeme jim dlouhý a spokojený společný život!

 

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

OPUSTILI NÁS:          

     
     
 

          

*******************************************************************
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NARODILI SE: 

 
 

Olivie Saláková 
Jolana Andrlová 
Jan Horáček 
Marek Žalský 

 

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života!
 

SŇATEK UZAVŘELI: 

Dostrašilová a Dušan Smolík 

 
 
Přejeme jim dlouhý a spokojený společný život!

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

             

František Hajný
Bohuslava Čechová

    
    

      Pozůstalým rodinám vyjadřujeme soustrast.
*******************************************************************

  

 

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života! 

Přejeme jim dlouhý a spokojený společný život! 

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

František Hajný 
Bohuslava Čechová 

vyjadřujeme soustrast. 
******************************************************************* 
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******************************************** 
 

Přejeme všem našim čtenářům a jejich blízkým, 
obyvatelům a přátelům naší obce radostný adventní 
čas, krásné prožití svátků vánočních v kruhu 
nejmilejších a pevné zdraví a štěstí v nadcházejícím 
roce 2017 
 
Členové zastupitelstva a zaměstnanci obce Chuchelna 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************** 
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Motorsport Chuchelna pořadatelem sportovně vzdělávací akce 
 

Pojďme se vrátit na začátek září. Prázdniny jsou již u konce a někteří školáci 
poprvé okoušejí jaké to je, zasednout do školních lavic před pana učitele. Své první cesty 
do školy děti absolvují s rodiči, ale brzy přijde doba, kdy i oni se budou muset při své 
každodenní cestě spolehnout sami na sebe, tak jako to dělají jejich starší spolužáci. 
Každá taková cesta má svá pevná pravidla i spoustu nástrah a úskalí.  

A právě na toto téma byla zaměřena „Sportovně vzdělávací akce“, která proběhla 
první zářijovou sobotu ve sportovním areálu v Chuchelně. Od 14.00 hod. byl připravený 
program, jehož úkolem bylo děti aktivně a zábavně seznámit s problematikou silničního 
provozu. Zároveň byla prezentována činnost složek integrovaného záchranného 
systému.  

Celý areál se změnil ve velké výstaviště motoristické techniky. Nejen děti tak 
mohly obdivovat desítky vystavených strojů, od nejmenších motocyklů, přes veterány, 
závodní automobily a nejnovější vozy značky Škoda, až po zemědělskou techniku  
a zcela nový tahač Scania. Okolo této techniky bylo vytvořeno několik stanovišť, kde děti 
plnily různé úkoly, za které obdržely razítka do „karty první pomoci“. Kartu pak za 
posledním stanovištěm vyměnily za drobné upomínkové předměty. Asi největším 
zážitkem pro děti bylo vybudované dopravní hřiště, které bylo osazeno skutečnými 
dopravními značkami a semafory. Zde se museli pohybovat tak jako v reálném provozu. 
Za přispění rodičů se jim to opravdu dařilo.  

V průběhu odpoledne byla prezentována činnost složek IZS. Nejprve však 
vystoupili ti nejmladší hasiči z Chuchelny a předvedli úžasné požární útoky. Práci 
policejního psa následně představil psovod z PČR Semily, při ukázce došlo i na 
vyhledání a zadržení nebezpečného pachatele.  

Následovala ukázka zásahu hasičů a zdravotníků při dopravní nehodě. Na 
parkovišti před samoobsluhou byla nasimulována dopravní nehoda osobního automobilu, 
jehož řidič zůstal zaklíněn ve vozidle. Vyproštění této osoby se ujali profesionální hasiči 
ze stanice Semily, zdravotníky a sanitní vůz poskytla firma Heiko. Přihlížející tak viděli 
zásah, který se velmi přiblížil reálným podmínkám zásahu u skutečné dopravní nehody.  

Kladné ohlasy od dětí  
a rodičů nás velice potěšily, 
stejně jako velký počet 
návštěvníků. Především oni 
se postarali o výbornou 
atmosféru celého odpoledne. 
Na závěr mi dovolte 
poděkovat všem, kteří se na 
pořádání této akce podíleli. 

 
 

Za MSCH Jan Kudrnáč 
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Motorsport Chuchelna v závodech 
 

Druhou půlku roku odstartoval Motorsport Chuchelna tradičním srpnovým 
závodem v Loukově. V sobotním dopoledním závodě dvojic nás reprezentoval v kategorii 
Hobby Lukáš Kučera ve dvojici s Jaroslavem Křapkou. Lukáš skvěle odstartoval a přední 
pozice si drželi až do cíle. Po dvou a půl hodinovém závodě dojeli na 3. místě a na vítěze 
ztratili lehce přes dvě minuty. Dalším reprezentantem MSCH byl Šimon Rosenberg ve 
dvojici s Filipem Livarem. Kluci dokončili na 54. místě, ale nutno připomenout, že 
soutěžních dvojic zde jelo téměř 100, takže výkon začínajících borců je určitě 
povzbuzující. Odpoledne odstartoval závod dvojic kategorie profi A a kategorie profi B. 
Tady jsme měli jediné zástupce, a sice Martina Chlupáče s Michalem Buriánkem. Po 
startu z desátého místa se Martin s Michalem prokousávali směr bedna, až se nakonec 
na té bedně prokousali až na stupínek nejvyšší. V obou závodech měla tedy Chuchelna 
svoje zástupce na stupních vítězů. V neděli startoval závod jednotlivců. Mezi jednotlivci  
v kategorii Hobby za nás byl Šimon sám, ale mezi Licenčními startoval ještě Michal 
Buriánek. Ten navázal na sobotní vítězství druhým místem, když na prvního ztratil 
pouhých 46 vteřin.  

Účast MSCH na Cross Country závodech je letos o poznání menší, a tak  
v sobotu 20. srpna hájili v seriálu KTM ECC konaného ve Vysokém nad Jizerou tři jezdci 
(Martin Chlupáč, Martin Kučera a Tomáš Frynta). Jako první na start nastoupil Tomáš 
Frynta (kategorie 65 ccm). Tomáš si odbyl svou letošní premiéru 9. místem. Martin 
Chlupáč startoval v dopoledním závodě v kategorii Licence B, kde skončil ve 
dvouhodinovém závodě na 1. místě. V dopoledním závodě ještě nastoupil Martin Kučera 
v kategorii Licence A. Martin vybojoval krásné 15. místo. 

Na konci srpna se Michal Strnad a Tomáš Frynta zúčastnili motocrossu ve 
Ctiměřicích. Tomáš si poprvé vyzkoušel motocross, takže se žádné extra výsledky 
neočekávaly. V kvalifikaci však došlo k překvapení. Tomáš proháněl  
i pětaosmdesátky. Druhou jízdu i přes pád a zašlápnutí motocyklu vyhrál, a tak se mu 
podařilo celkově zvítězit. 

Třetím závodem pokračoval o víkendu 17. – 18. září seriál KTM ECC.  
V dopoledním závodě licencí jsme měli tři zástupce. V kategorii Licence A nás 
reprezentoval Martin Kučera. Ve velmi silné konkurenci obsadil sedmnácté místo.  
V kategorii Licence B jsme měli dva zástupce - Martina Chlupáče  
a Michala Buriánka. Martin je ostřílený motokrosař a závody cross country bere spíše 
jako trénink. Když už se však zúčastní, tak jeho výsledky hovoří za vše. Letos odjel  
v seriálu dva závody a oba vyhrál. Tím větší škoda, že Martin nejede celou sezónu, boj  
o celkové stupně vítězů by v jeho případě byl více než jistým. Michal Buriánek v sobotu 
předvedl stabilní výkon a dojel šestý. Sobota odpoledne byla vyhrazena kategoriím 
Hobby (E1, E2, E3). My jsme měli v každé kategorii po jednom jezdci. Ve své první 
sezóně v kategorii E1 pokračuje Šimon Rosenberg. S náročnými podmínkami  
a proměnlivým počasím se popasoval opravdu dobře a závod dokončil na 18. pozici. Ve 
třídě E2 se postavil na start Tomáš Celler. Delší pauza byla znát, ale na téměř domácí 
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trati Tomáš rozhodně chybět nemohl. Výsledkem jeho snažení bylo 22. místo. Velké 
naděje jsme vkládali do Lukáše Kučery. Se svými zkušenostmi a nasazením byl opět 
jedním z favoritů třídy E3. V posledním kole závodu měl však Lukáš pád  
a důsledkem toho byl nedokončený závod a zraněné zápěstí. V neděli se na start za 
Motorsport Chuchelna postavil již jen Michal Buriánek. A chtělo to opravdu pořádnou 
porci odvahy. Od sobotního odpoledne až do vlastního začátku nedělního závodu déšť 
téměř neustal. O tom, že Michalovi těžké podmínky svědčí, víme. Stačilo jen, aby naše 
očekávání nezklamal. A stalo se. Michal až do posledního kola bojoval o stupínek 
nejvyšší. Nakonec se musel sklonit pouze před Janem Noskem a obsadil druhou příčku.  

O víkendu, kdy se jel třetí závod seriálu KTM ECC, proběhl podnik Mistrovství 
České republiky v enduru. Na enduro se vydali Martin Ráž, Michal Buriánek a Tomáš 
Celler. Sobotní závod dokončil nejlépe z našich jezdců Michal Buriánek. V kategorii MČR 
II E2 skončil na čtvrtém místě. Martin Ráž dojel ve stejné kategorii na místě šestém  
a Tomáš na místě devátém. Do nedělního závodu nastoupil pouze Martin s Michalem. 
Michal nedokončil závod z důvodu technické poruchy motocyklu. Martin skončil čtvrtý. 

Posledními závody v této sezóně bylo Mistrovství České republiky v enduru. 
Podzimní část endura se skládala ze dvou enduro sprintů, které se jely v Šiklově mlýně. 
Prvního enduro sprintu, a to o předposledním víkendu v říjnu se zúčastnili čtyři jezdci 
(Michal Buriánek, Petr Kopecký, Šimon Rosenberg a Michal Strnad). V sobotu ráno 
startovala kategorie Licence (Mistrovství České republiky). V této třídě hájil barvy MSCH 
pouze Michal Buriánek. V kategorii MČR II. výkonnostní třídy E2 získal Michal bronzovou 
medaili. V odpoledním závodě startovali zbylí jmenovaní. Michal Strnad obsadil 
v kategorii Hobby 4. místo, Šimon místo čtrnácté a Petr místo osmnácté. V nedělním 
závodě v kategorii Hobby skončil Michal Strnad na prvním místě a Šimon na místě 
třetím. Po dopoledním závodě nastoupil v kategorii MČR II. výkonnostní třídy E2 Michal 
Buriánek a opět skončil na třetím místě. Poslední závod Mistrovství České republiky  
v enduru, kde se rozdělovaly body do celkového pořadí, se uskutečnil 5. – 6. listopadu. 
Do sobotního závodu nastoupili dva jezdci motorsportu. Michalu Buriánkovi šlo o důležité 
body, neboť se mohl stát po víkendu vicemistrem v Mistrovství České republiky v enduru. 
Michal Buriánek se v sobotním závodu v kategorii MČR II. výkonnostní třídy E2 umístil 
na druhém místě. Michal Strnad skončil se ztrátou 7 vteřin na vítěze v kategorii Hobby 
rovněž na místě druhém. Do nedělního závodu se tým motorsportu rozšířil o dalšího 
jezdce, jímž je nový jezdec Petr Balatka. Michal Buriánek dojel opět druhý. Naštěstí mu  
i druhé místo stačilo na získání titulu vicemistra v Mistrovství České republiky v enduru 
(kategorie MČR II. výkonnostní třídy E2). Michal Strnad obsadil v kategorii Hobby druhé 
místo. Petr Balatka dokončil i přes technické problémy závod v kategorii Hobby na 
čtrnáctém místě. 

 
Za MSCH Michal Strnad 
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Na slovíčko, pane řediteli  
 

Vážení čtenáři, čas ubíhá jako zběsilý a je tu další vydání 
Chucheláčku. Rozhodl jsem se, že se s Vámi na těchto stránkách budu 
setkávat pravidelně každé čtvrtletí s článkem nazvaným  
„Na slovíčko“.  

 Do pořadu „Na slovíčko“ si vyberu vždy jednu osobnost naší obce  
a s ní si porozprávím o nějakém tématu. Výsledek této práce si budete moci 
přečíst vždy zde na těchto stránkách. 

Ale teď již k dnešnímu vydání. Napoprvé jsem si vzal na „mušku“ 
člověka, který je pro naši obec velice důležitý a řekl bych, že až 
nepostradatelný. Bez něho by totiž v obci nefungovala jedna 
z nejdůležitějších institucí, a to mateřská a základní škola. Myslím, že již 
každý poznal, o koho se jedná.  

Dnes si budeme povídat s ředitelem MŠ a ZŠ Chuchelna  
Mgr. Radmilem Stínilem. Společně nahlédneme pod pokličku této instituce 
a zjistíme, že ředitelování není pouze zábava!  

� Od doby, kdy jsem navštěvoval tuto školu, se toho hodně změnilo. 
Mohl byste nám říct o těch nejvýraznějších změnách, ke kterým došlo? 
Od doby, kdy jsi navštěvoval tuto naši instituci, se 

toho změnilo docela dost, ale pořád je toho ještě 
málo. Chtěli bychom pokračovat dál. Tyhle změny 
jsou takové první vlaštovky. Díky projektu 
„Evropské peníze do škol“ jsme mohli nakoupit nové 
vybavení počítačové učebny, kde máme deset 
nových počítačů. K tomu máme šest notebooků pro učitele a případně i žáky, 
pokud by se na ně nedostal počítač. Ve třídách máme také interaktivní tabule. 
Nejsou to sice nějaké převratné tabule, ale interaktivita tu je dostupná.  

V letošním roce nám také zůstaly nějaké peníze na rezervním účtu. Za ně 
jsme nakoupili nový nábytek do školní jídelny a nábytek, hlavně na sezení, 
do družiny. Tak to jsou takové hlavní změny, které se nám povedly. 
� V jarním čísle Chucheláčku jsme byli informováni o velké změně, která 

se týká zabezpečení školy. V čem bude nový systém spočívat? 
Hlavní změna bude především v tom, že do školy nebude umožněn 

přístup každému. Je to tak všude v okolí. Všechny okolní školy jsou nějakým 
způsobem zabezpečené a po incidentu, který se stal před dvěma lety, je 
opravdu potřeba školu nějakým způsobem zabezpečit.  

V ranních hodinách bude škola normálně otevřena. Mám dohodnuto 
s panem starostou, že někdo z obecní party bude v tomto nejhektičtějším 
období, kdy přicházejí děti do školy a školky, hlídat vstup. Po osmé hodině 
se budova školy zavře a pak budou mít přístup už jenom ti, kteří mají svoje 
čipy. Bude to několik lidí, kteří si chodí pravidelně pro obědy. Tito občané 
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budou mít na čipu nastavenou dobu, kdy si mohou pro oběd přijít. Potom to 
budou samozřejmě zaměstnanci školy. Ti budou mít přístup neomezený. 

Pro ostatní tady máme tři videotelefony. Tři místa, tři stanice, odkud se 
bude moci škola otevírat. Videotelefony jsou umístěny ve školní družině, 
protože je nejméně dostupná, jelikož je až v druhém patře. Potom v mateřské 
škole, protože některé maminky nestíhají do osmi hodin přivést děti do 
školky (smích). Aby nás při vyučování nikdo nerušil, budou během dne 
obsluhovat třetí videotelefon kuchařky. Na vše ještě dohlíží kamerový 
systém. 
� Mohl byste nám prozradit, jaké jsou hlavní zdroje financí nejen tohoto 

projektu, ale celé školy? 
Naším hlavním zdrojem je obecní rozpočet. Nyní se budeme zapojovat  

i do dalších projektů, abychom získali nějaké peníze i z evropských fondů  
a z místního akčního plánu. Ten poslední projekt, který jsem již zmiňoval, se 
týkal vybavení škol tzv. „dumy“ (digitální učební materiály). 
� Znamenají tyto projekty pro Vás mnoho práce navíc? 

Někdy ano. Především to dá hodně práce po administrativní stránce, 
abychom měli všechno v pořádku, protože za to bohužel neseme 
odpovědnost. Dnes je mnoho lidí, kteří nabídnou, že s tím pomohou, ale 
člověk se musí spoléhat především sám na sebe, protože oni tu odpovědnost 
potom nenesou.  
� Podíváme se nyní trošičku na čísla. Jaká je nyní naplněnost školy  

i školky?      
Školka je naplněná maximálně. Máme tam 35 míst, které nám hygiena 

povolí a víc se prostě nedá.  
V současné době máme ve škole 46 dětí. Kapacita školy je ovšem 66 dětí. 

Pamatuji si, že jsem kapacitu zvedal v roce 1997, když bylo ve škole právě 
66 dětí. Už ani nevím, kolik byla ta původní (smích). Postupem času nám 
však školka ubrala jednu třídu. Proto si myslím, že 46 dětí na dvoutřídku je 
docela solidní počet. Čistě matematicky je to v průměru 23 dětí na jednu 
třídu. A myslím si, že když má pedagog takový počet dětí ve dvou 
odděleních, je to docela náročná práce. Navíc v porovnání s ostatními 
školami jsme na tom velice dobře, protože někde ani těch 23 dětí v jedné 
třídě nemají.  
� Při vstupu do školy jsem si všiml krásných výsledků vašich dětí 

v atletickém trojboji. Můžete nám k tomu něco bližšího říct? 
Co se této sportovní aktivity týká, zapojili jsme se do projektu, který 

organizuje turnovský dům dětí a mládeže „Žlutá ponorka“ pod vedením 
Karla Štrincla. Letos je to třetím rokem, co se účastníme oblastního kola, 
které se koná v Semilech. Tentokrát jsme měli úspěšné sportovce,  
a dokonce i na okresním kole jsme zaznamenali velice pěkné výsledky. 
Takže jsme potěšeni, že přece jenom tady v Chuchelně se děti trošku 
pohybují, i když o prázdninách je běhat po venku moc vidět není. (smích)  
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� Jaké další kroužky nabízíte? 
Máme počítačový kroužek, kroužek ručních prací a sportovní kroužek. 

� Můžete porovnat děti na začátku vaší pedagogické dráhy a současné 
děti? 
Jejeje (smích) To je veliký rozdíl! Já to vidím tak, že každá generace je 

úplně jiná. Ono to souvisí také s rozvojem techniky. Za našich mladých let, 
když já jsem byl dítě, byl jeden program v televizi, video, to člověk pomalu 
ani nevěděl, co je, a o počítačích jsme si mohli nechat jenom zdát. 
Samozřejmě za těch třicet let, co mám za sebou v pedagogické praxi, jsem 
toho zažil opravdu hodně a zažívám toho teď v poslední době daleko víc. 
Myslím si, že dřív byly děti samostatnější. Byly připravené z rodin víc na 
život, byly takové i vstřícné, měly zájem.  

Já si pamatuji, když jsem první rok učil ve Smrčí jednotřídku. Měl jsem 
jedenáct dětí ve dvou odděleních. Byl to víceméně takový rodinný kroužek, 
ale bylo to krásné. Děti totiž do školy chodily strašně rády a rády 
poslouchaly. Mohl jsem třeba 30 minut povídat o něčem, třeba o pravěkých 
lidech. K tomu mi stačilo pár obrazů od malíře Buriana, anebo nějaké 
schematické obrazy, které jsem si připravil, nebo našel na půdě školy a děti 
byly úplně nadšené. Poslouchaly, jak se říká s otevřenou pusou, a vydržely 
poslouchat! 

Dnes, když dětem něco čtu, nevydrží skoro ani pět minut poslouchat. Je to 
takový nešvar dnešní doby a je to škoda! Děti jsou prostě neklidné, 
nesamostatné. Dnes se u nich také projevují různé poruchy chování, poruchy 
učení a to se všechno samozřejmě odráží i na kolektivu třídy. V dnešní době 
se děti rychle mění, někdy třeba i po dvou letech. Je to především díky tomu, 
že na ně informace útočí ze všech stran. Televize, internet, rádio atd. A děti 
už ve škole nechtějí do sebe vstřebávat další informace. Pamatuji si, že před 
takovými deseti lety, když jsem zadal básničku a dal na ni dva dny, bez 
reptání se básničku naučily. Ale dnes: „Jéžišmarja, to nezvládnu, takový 
dlouhý.“ Jednoduše dětem se nechce! To je pravděpodobně hlavní nedostatek 
dnešních dětí. Jinak mám děti pořád stejně rád! 
� Co je podle Vás hlavní příčinou těchto odlišností?    

Na prvním místě je to výchovou. Já bych řekl, že děti dnes mají všechno. 
Trh je zaplavený. Děti vidí v televizi reklamu na nějakou věc, tak prosí  
u rodičů, až to dostanou. Někde to tak samozřejmě není, protože jsou také 
rozumní rodiče, ale ve většině případů to tak bohužel je. Rodiče pak v rámci 
toho, aby dítěti udělali radost, povolí i věci, které by jinak nemuselo mít. Ať 
je to třeba dívání se na něco v televizi, nebo surfování po internetu atd. Dost 
často se setkávám s tím, že rodiče řeknou: „Zakázali jsme mu počítač.“ 
Jenomže dítě má možnost jinde, třeba telefony, tablety atd. Takže pro něj to 
není žádný zákaz. Také si myslím, že děti měly dřív v rodinách určité 
povinnosti, o něco se staraly, a to dnes není. Dnes si i málokdy uklidí samy 
svůj pokojíček. Takže rodiče, než aby se s nimi dohadovali a dlouho je 
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přemlouvali, tak v rámci nedostatku času uklidí raději sami. Stále je 
nedostatek času a bohužel už ani na ty děti čas nezbývá. Rodiče přijdou 
unavení z práce a řeknou: „Tak si tamhle běž na počítač a dej mi chvíli 
pokoj.“ 

Dalším problémem je hodně rozdílná výchova. Tatínek třeba občas něco 
zakáže, ale maminka to na druhé straně obratem povolí, a to by nemělo být. 
Je třeba, aby se rodiče dohodli mezi sebou. 

Samozřejmě nemůžeme házet všechny rodiče do jednoho pytle, protože 
někde to tak není. 
� Z mého pohledu byla vždy tato škola „jako jedna velká rodina“. Je tomu 

tak i dnes?  
Mám o tom už pohybnosti. Bývalo to kdysi rozhodně tak. Ale řekl bych, 

že po různých vystoupeních některých rodičů v minulosti už to není taková 
velká rodina. I když většinou všichni táhneme za jeden provaz.  

Občas se nějaké excesy objeví, ale je potřeba řešit problémy školy ve 
škole a nechodit s tím za někým jiným. Rodiče si myslí, že on to zařídí  
a vyřeší to za ně. Mám problém, který, jak se zdá, se týká školy, tak proč 
budu chodit třeba na obecní úřad. Proč se nestavím ve škole a nevyřeším si to 
ve škole. To je hrozně důležité. Řešit věci přes někoho není v pořádku.  
� Máte v těchto věcech podporu obce? Stojí za vámi? Někdy mi připadá, 

že bohužel ne. Ono to nakonec stejně dopadne dobře, pro obě zúčastněné 
strany. Ale většinou, když se do toho zapojí někdo třetí, není to úplně 
ideální a pak mám smutno na duši, že některé věci šly řešit úplně jinak.  

� Teď se zeptám na takové celostátní téma. Dotkne se Vás nějak inkluze?        
Inkluze se nás v této době víceméně nijak zvlášť nedotkne, protože stejně 

máme některé děti, které mají individuální vzdělávací plán. Teď v současné 
době mám asistenta pedagoga k jednomu žáčkovi s autistickou poruchou. 
Ostatní děti, které využívají individuální vzdělávací plán, mají různé úlevy  
a mají hodinu tzv. reedukace, kde se jim pedagog věnuje a procvičuje s nimi. 
� Jaké jsou vaše plány do budoucna?      

Můj největší závazek do budoucnosti je stále dobře vzdělávat žáky, aby 
naše odvedená práce byla znát, až žáci naši školu 
opustí. I nadále se budeme snažit vylepšovat prostředí. 
Dokonce kdyby to šlo, tak z roku 1996 máme dokonce 
návrh tělocvičny u školy. Ono to přecházení na 
tělocvik do sokolovny je pro děti a hlavně pro učitele 
docela problém (bezpečnost, čas, zapomnětlivost,…). 
Navíc taková tělocvična by se dala využívat i pro mateřskou školu a jejich 
besídky. Bylo by to dobré.  

Máme také v plánu zrekonstruovat všechny průlezky na školní zahradě, 
aby tam vznikla nová hrací zóna jednak pro školku a v odpoledních hodinách 
i pro družinu.  
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Dalším plánem je úprava zevnějšku školy. I když je škola 
zrekonstruovaná, je zrekonstruovaná špatně. S obcí již uvažujeme o zateplení 
školní budovy a výměně oken, protože i když ta okna vypadají jako 
eurookna, tak nejsou, jen se tak tváří (smích).   
� Jak vidíte budoucnost vesnických škol?   

Když to vidím, tak v Chuchelně se, zaplať pán bůh, docela staví. Myslím 
si, že děti tady pořád budou. Přeci jen vesnice, která přijde o mateřskou 
školku a školu, už není taková vesnice, jak by měla být. Prostě jí něco chybí 
a to je strašně znát. Protože když děti neodjedou a občas poběhají po vesnici, 
tak ta vesnice žije. Ale když děti odjedou ráno do školy a vrátí se kolem 16. – 
17. hodiny domů, tak už to není ono. Jsem moc rád, že v Chuchelně školu 
máme a doufám, že dlouho mít budeme! 

Na závěr mi dovolte moc poděkovat panu řediteli, protože je to 
úžasný a velice schopný člověk, který sedí na správné židli. Moc Vám 
držím palce, aby se Vám podařilo vše, co si přejete.  

                             
Děkuji za rozhovor  Štěpán Strnad 

 
 

 
 
 
 

 
************************************************************************ 
Pro SDH Chuchelna byly v roce 2016 pořízeny  
osobní ochranné prostředky (reflexní vesty, zásahové 
obleky, zásahová obuv a zásahové rukavice),  
v celkové hodnotě 25.031,- Kč – ČÁSTKOU 12.000,- Kč 
BYLY SPOLUFINANCOVÁNY Z DOTACE LIBERECKÉHO 
KRAJE 
                 

 

 

************************************************************************ 
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Co se děje na Rosničce 
 
Snad v každém čísle Chucheláčku najdeme příspěvek informující  

o činnosti některého ze zájmových spolků působících v Chuchelně. 
Místní organizace Českého rybářského svazu Semily, která hospodaří na 

rybníku Rosnička, má sídlo v Semilech, nicméně mezi její členy patří i mnozí 
občané Chuchelny. V současné době je to konkrétně 29 členů. 

Rosnička je rybník nevelký, ale i ten si žádá údržbu. Máme problémy 
s průsakem hráze a erozí břehů. Poslední roky nás trápí i nedostatek vody 
v Chuchelském potoce. Na rybochovném zařízení, kde chováme lososovité ryby 
až do tržní velikosti, škodí rybožraví predátoři, jako je volavka nebo norek, ale 
bohužel i pytláci. Proto bylo nutné odchovné žlaby zasíťovat a sledovat 
kamerou. 

Bylo by chybou, vidět jen negativa. Rosničku se mimo jiné podařilo 
odbahnit, břehy zajistit proti erozi, zpevnit a rozšířit příjezdovou cestu. Tyto 
akce by nebylo možné provést bez příspěvků obce. Spolupráce s obcí je z naší 
strany dobře fungující a i díky tomu může Rosnička sloužit také jako požární 
nádrž. 

Jednou za rok, a to na chuchelskou pouť, dovolí Rosničku zahrnout do 
pouťových atrakcí, pouze pro děti. To tím, že dovolí dětem zachytat si na 
Rosničce a pokud jsou úspěšní, mohou si úlovek odnést domů a zpestřit si tím 
sváteční oběd. V letošním roce už proběhlo pouťové chytání potřetí. 

Nedávno se jeden nerybář podivoval nad našimi starostmi se slovy 
„Rybník je jen díra v zemi, s tím není žádná práce“, ale ono to tak není. 
Doufáme, že po přečtení tohoto článku, nejen on změní názor.  
 

 
Za MO ČRS Semily Jiří Řehák 
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Sedmdesáté výročí mateřské školy v Chuchelně 
 

 V letošním školním roce uplynulo již 70 let od založení naší mateřské školy. 
Zaslouží si proto malé ohlédnutí do její historie. 
 Mateřská škola v Chuchelně je od svého vzniku umístěna v přízemí budovy 
základní školy. Byla založena 1. září 1946 na návrh ředitele tehdejší obecné školy pana 
Josefa Jirdy.  K tomuto účelu jí přenechal svůj byt a sám se přestěhoval do nedalekého 
rodinného domku v Chuchelně čp. 256.  Josef Jirda byl zároveň pověřen správou nově 
založené MŠ. Dožil se téměř 102 let a ještě ve svých 100 letech (v roce 1992) poslal do 
mateřské školy děkovný dopis a finanční dar za vánoční přáníčko od dětí. 
 První školní rok byl zahájen 2. 9.1946 s počtem 23 dětí. Místní národní výbor 
obstaral potřebný nábytek a vybavení. K výpomoci byla přijata paní učitelka Milada 
Mikulková ze Semil. Od 1. 9. 1952 do 31. 8. 1957 došlo pro malý počet dětí k přerušení 
provozu. Dne 2. září 1957 se při mateřské škole zavedlo stravování. První ředitelkou 
nově založené MŠ se stala Miluše Chaloupecká a od 1. 9. 1965 Anna Bucková. Obě žijí 
v Semilech. Dalšími ředitelkami se postupně staly Drahuše Tomíčková a Blanka 
Pekařová z Chuchelny. 
  Paní Tomíčková nás bohužel letos 25. července navždy opustila.  
V mateřské škole působila jako ředitelka od 1. 12. 1970 do 31. 12. 1988. Byla velice 
laskavá, obětavá a svědomitá. S láskou na ni vzpomínáme. 
 V naší MŠ dle záznamů v kronice postupně působila hned celá řada dalších 
učitelek: A. Knopová /1947/, H. Stupková /1949/, L. Dlabolová /1949/, M. Fleknová 
/1951/, O. Nadějová /1957/, B. Šolinová /1957/, Z. Čejchanová /1958/, J. Novotná /1959/, 
D. Tomíčková /1964/, B. Kamírová /1969/, J. Medková /1970/, H. Baťová /1972/,  
A. Vaníčková (provdaná Buriánková) /1973/, M. Vejvarová (provdaná Kozáková) /1974/,  
Z. Machačná /1975/, I. Koudelková /1977/, V. Nosková (provdaná Smetanová) /1978/,  
M. Brožová /1979/, J. Zouharová /1981/, J. Procházková (provdaná Šoltésová) /1982/,  
M. Kyloušková /1983/, J. Zouharová /1986/, E. Končinská /1989/, Stanislava Volná /1991/ 
a od roku 1994 do 31. 8. 2011/  I. Havlinová.   
 Významným dnem se stal 8. říjen 1996, kdy proběhlo slavnostní otevření nově 
zrekonstruované budovy školy. Moderní vzhled školy, nové a především větší prostory 
MŠ i ZŠ se staly zároveň důstojným dárkem k 50. výročí založení mateřské školy. V době 
rekonstrukce nám vyšly vstříc pedagogické pracovnice z Mateřské školy Záhoří  
a ochotně nás přijaly pod svoje přístřeší. Půl roku jsme se po ránu s dětmi scházeli  
v sokolovně, odkud jsme pravidelnou linkou dojížděli do náhradních prostor sousedního 
předškolního zařízení. 
 Dne 1. 1. 2003 došlo ke sloučení mateřské školy se základní školou. Naše škola 
se stala samostatným právním subjektem. Ředitelem je Mgr. Radmil Stínil a statutární 
zástupkyní a vedoucí učitelkou MŠ Blanka Pekařová. 
 Dne 1. 9. 2008 jsme zřídili druhé oddělení. Snažili jsme se tak vyřešit situaci, kdy 
počet žádostí o umístění dítěte do mateřské školy značně převyšoval stanovenou 
kapacitu. Základní škola nám uvolnila malou třídu po zrušeném pátém ročníku. Kapacitu 
se nám tak podařilo zvýšit z 24 na 35 dětí.   
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 Novou třídu pro 11 dětí máme umístěnu ve druhém patře budovy. Jako první se 
zde o naše nejmladší svěřence starala Martina Vaníčková. Po jejím odchodu na 
mateřskou dovolenou ji 3. 1. 2011 vystřídala Yvona Chrissová.  Blanka Pekařová  
v mateřské škole působí od 1. 1. 1989. Spolu s Marcelou Kouckou, která do MŠ  
v Chuchelně nastoupila 1. 8. 2011, pracují ve velké třídě v přízemí, kde je zapsáno 24 
dětí. 
 Do historie mateřské školy se máme možnost vracet při prohlížení fotografií  
v našich albech. Pokud máte zájem si na chvíle v mateřské škole zavzpomínat, přijďte na 
malé posezení, které plánujeme na začátek dubna 2017. Na tento Den otevřených 
dveří zveme i rodiče našich budoucích svěřenců. Mohou si mateřskou školu prohlédnout 
a zároveň vyzvednout přihlášky na nový školní rok 2017/2018. Vyplněné je odevzdají při 
„Zápisu dětí do mateřské školy“, který proběhne tentokrát až začátkem května 2017.  
Přesné termíny včas zveřejníme. 
 

Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem rodičům našich dětí za spolupráci při 
pořádání akce nazvané „Strašidelná cesta 
za ztraceným dýňovým světýlkem“. 
Děkujeme za všechny nápaditě vyřezané 
dýně a výtečné vlastnoručně upečené 
dýňové sladkosti.  Pohled na všechny 
rozsvícené dýně pohromadě v přítmí herny 
byl okouzlující a tajuplný. A „Duchařská 
hostina“? Ta byla přímo dokonalá. A co je 
hlavní? Děti celou akci prožívaly  
s nadšením. 
          Blanka Pekařová 
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Co znamenala a znamená plesová sezóna? 
 
 

Vážení čtenáři, ač se to zdá skoro neuvěřitelné, stojíme na prahu nové 
plesové sezóny a já vás na ni tímto za všechny spolky co nejsrdečněji zvu. 
Taková plesová sezóna znamená pro každého něco jiného. Pro ženy je to 
radost, protože mají důvod koupit si nové šaty, boty a další doplňky. 
Mohou si také nechat zkrášlit svůj zevnějšek, například zajít si ke 
kadeřníkovi, na kosmetiku. 
Pro muže většinou znamená plesová sezóna prázdnou peněženku a bolavé 
nohy od nekončícího tance se svou partnerkou. 
Jak ale vypadaly plesy dříve? 
Zabrousil jsem trošičku do historie našich plesů, kterou mě provedly paní 
Jaroslava Plívová a paní Jana Strnadová. Nyní se již pojďme společně 
začíst do následujících řádků a zavzpomínat. 

� Každému plesu předcházela velkolepá příprava. 
V lednu byl první ples. Pro nás to znamenalo dát dohromady služby 

v kuchyni, což byl úkol hlavně pro ženy sokolky nebo hasičky. Jídlo se 
vařilo vždy večer předcházejícího dne. K tradičním pochutinám patřil 
řízek, bramborový salát a guláš. Bylo zde a stále je spousta vynikajících 
kuchařů. Vždy jsme se na večeři moc těšili a šli si i několikrát přidat, 
abychom ochutnali vše. Muži zase měli na starost přípravu sálu a výčepu. 
Již od středy se chodilo do sokolovny topit do velkých kamen na sále, 
prostě idylka.(J. Plívová) 

Na plesy se nosilo především společenské oblečení. Muži nosili oblek 
a ženy většinou dlouhé šaty. Pamatuji se, že mnoha dívkám šila šaty 
vynikající švadlena Irena Koucká. Byly jsme jí za to moc vděčné.  
(J. Strnadová) 

� Na žádném plese nesměla chybět hudba, která hrála nejen k tanci, 
ale i k poslechu.  
Co se tančilo, jaká hudba se hrála a kdo hrál? 
Hrála vždy kapela tady z okolí. Například ze Železného Brodu, Semil 

nebo Lomnice nad Popelkou. S kapelou Nonet z Lomnice pod vedením 
pana Jiřího Kazdy jsem měla tu čest několik sezón zpívat. (J. Plívová) 

Tančily se především lehčí tance, jako byla polka, valčík, rock and 
roll. Dále se tančil waltz, slow rock a tango. Někdy se tančila i mazurka, 
ale některé páry na tento tanec raději odcházely (smích). Samozřejmě 
nesměl chybět všemi oblíbený ploužák. (J. Strnadová) 
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� Jaký význam pro Vás měly plesy? 
Byla to společenská událost, kterou nikdo nesměl zmeškat. V sále na 

galerii sedělo tzv. garde. Babičky, rodiče atd. Přišli i okolní sousedé 
z Komárova, Záhoří, Slapu a dalších koutů vesnice. Zkrátka se sešli lidé, 
kteří si měli co říct a které při běžné pracovní vytíženosti během roku 
nepotkáte. Tím hlavním významem ale byla komunikace mezi lidmi  
z vesnice. (J. Plívová) 

Podle mého názoru byl hlavní význam plesů v udržování přátelských 
vztahů, a to jak mezi lidmi, tak mezi obcemi. Nebyl by rok, abychom nějaký 
ples vynechali. Někdy jsme se až po kolena bořili závějemi sněhu, ale na 
ples se jít zkrátka muselo a hlavně se jít chtělo. Strašně jsme se těšili.       
(J. Strnadová) 

� Vidím, že rozdíly mezi dnešními plesy a dřívějšími plesy určitě jsou. 
Jaké ale podle Vás jsou ty hlavní? 
Dnešní plesy jsou krásné, ale trochu na jiné úrovni než ty dřívější. 

Myslím si, že jediný velký rozdíl je ten, že lidé nemají zájem se scházet. 
Často jsou unavení a nemají chuť někam chodit.           (J. Plívová) 

Hlavní rozdíl vidím v atmosféře plesu. Dříve byla atmosféra více 
veselá, přátelská, společenská. Lidé byli celý rok na plesovou sezónu 
natěšení. I po skončení hudby se společně zpívalo až do ranního 
kuropění. Dnešní plesy se atmosférou jen těžko vyrovnávají těm 
dřívějším. (J. Strnadová) 
� Závěr mi dovolte ponechat bez vlastního komentáře. Myslím si, že 

vše shrnula krásnými slovy paní Plívová.  
Organizačně je takový ples velice náročná věc, a proto mě mrzí, že 

často jen málo lidí přijde ocenit velkou práci našich spolků, které pro 
lidi v naší obci dělají tolik. Chodíme na plesy s manželem i v tomto věku 
a je to pro nás odměna, že můžeme tu starost a radost z odvedené práce 
prožívat. 
� Oběma dámám moc děkuji za čas, který mi věnovaly. 

                                                                                             
  Štěpán Strnad 

   
 
 
 
 
 
 

 



 

OHNISKO ŽHANÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA 
 
Vážení čtenáři Chucheláčku,
tři měsíce utekly jako voda, opusťte prosím na malou chvíli zdánlivě 
podstatné dění, které se na Vás valí každý den, a pojďte se dozvědět 
o aktivitách, které provázel
 Náš článek začneme jak jinak, než ohlédnutím se za podzimní částí 
soutěží Soptíkova poháru. Podzimní část začínala 11. 9. 2016 u nás 
v Chuchelně. Do Chuchelny se sjelo okolo 36 družstev (mlad
nutné však dodat, že členská základna našich mladých hasičů se rozrůstá 
„warp“ rychlostí, a tak jenom náš sbor do této soutěže nasadi
(tři mladší, dvě starší družstva, vždy po sedmi členech). Je to k
teplota se ten den vyšplhala až na 29 stupňů a letní počasí a píle dětí nám 
přineslo krásné 2. místo pro starší družstvo Chuchelna A (družstvo Chuchelna 
B 11. místo). V kategorii mladších skončilo na 5. místě družstvo Chuchelna A 
(Chuchelna B 7. místo a Chuchelna C

 
 
 
 
 
 
 
 

Děti nám zde předvedly krásné požární útoky a na disciplínách si mohly 
vyzkoušet zdolání vodního příkopu (lézt po laně jako lenochod), 
topografické značky, zorientovat mapu, určit azimut a uvázat pět druhů uzlů.
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OHNISKO ŽHANÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA  

Vážení čtenáři Chucheláčku, 
tři měsíce utekly jako voda, opusťte prosím na malou chvíli zdánlivě 
podstatné dění, které se na Vás valí každý den, a pojďte se dozvědět 

aktivitách, které provázely naši činnost v uplynulém období.   
Náš článek začneme jak jinak, než ohlédnutím se za podzimní částí 

soutěží Soptíkova poháru. Podzimní část začínala 11. 9. 2016 u nás 
Chuchelně. Do Chuchelny se sjelo okolo 36 družstev (mladších i starších). Je 

nutné však dodat, že členská základna našich mladých hasičů se rozrůstá 
„warp“ rychlostí, a tak jenom náš sbor do této soutěže nasadi

starší družstva, vždy po sedmi členech). Je to k
e ten den vyšplhala až na 29 stupňů a letní počasí a píle dětí nám 

přineslo krásné 2. místo pro starší družstvo Chuchelna A (družstvo Chuchelna 
B 11. místo). V kategorii mladších skončilo na 5. místě družstvo Chuchelna A 
(Chuchelna B 7. místo a Chuchelna C 15. místo).  

 

Děti nám zde předvedly krásné požární útoky a na disciplínách si mohly 
vyzkoušet zdolání vodního příkopu (lézt po laně jako lenochod), 
topografické značky, zorientovat mapu, určit azimut a uvázat pět druhů uzlů.

tři měsíce utekly jako voda, opusťte prosím na malou chvíli zdánlivě 
podstatné dění, které se na Vás valí každý den, a pojďte se dozvědět  

uplynulém období.    
Náš článek začneme jak jinak, než ohlédnutím se za podzimní částí 

soutěží Soptíkova poháru. Podzimní část začínala 11. 9. 2016 u nás 
ších i starších). Je 

nutné však dodat, že členská základna našich mladých hasičů se rozrůstá 
„warp“ rychlostí, a tak jenom náš sbor do této soutěže nasadil pět družstev 

starší družstva, vždy po sedmi členech). Je to k nevíře, ale 
e ten den vyšplhala až na 29 stupňů a letní počasí a píle dětí nám 

přineslo krásné 2. místo pro starší družstvo Chuchelna A (družstvo Chuchelna 
B 11. místo). V kategorii mladších skončilo na 5. místě družstvo Chuchelna A 

Děti nám zde předvedly krásné požární útoky a na disciplínách si mohly 
vyzkoušet zdolání vodního příkopu (lézt po laně jako lenochod), 
topografické značky, zorientovat mapu, určit azimut a uvázat pět druhů uzlů. 
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Abychom dětem vyhověli v jejich mlsání, připravili jsme k občerstvení 

palačinky s domácí marmeládou, domácí langoše, hranolky, párek v rohlíku  
a uzeninu z udírny. Od maminek spousta zákusků a dobrůtek. 

Dětem gratulujeme a ještě jednou děkujeme všem lidičkám, rodičům, 
sousedům, členům i nečlenům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci 
soutěže. Zdá se to být opět k nevíře, ale ve službě se tento den ocitlo okolo 
třiceti dospělých. Organizace je opravdu náročná, ale chtěli bychom tuto již 
tradici v Chuchelně zachovat. 
 Tak se příští rok přijďte podívat 17. 9. 2017 a podpořit naše malé  
a mladé Soptíky ☺. 
 Po soutěži v Chuchelně nezahálíme a s dětmi se nadále scházíme každý 
pátek od 17 hodin (pro nás trenéry, děti i rodiče nejpřijatelnější den v týdnu) 
a poctivě trénujeme na závod požárnické všestrannosti (ZPV). 
 Do Košťálova na ZPV jsme vyrazili 1. 10. 2016. Tam si děti na hasičském 
hřišti prošly šesti stanovišti. Na stanovištích si vyzkoušely střelbu ze 
vzduchovek, požární ochranu, zdravovědu, topografii, uzlování a překonání 
překážky na vodorovném laně. Vzali jsme s sebou pět družstev, dvě starší  
a tři mladší družstva. Obsadili jsme tu s mladšími 4. místo a se staršími 
bohužel až místo 8. Zde se mají děti připravit na podzimní kolo hry Plamen. 
 Podzimní kolo se konalo 8. 10. 2016 v Bukovině. Zde musely děti 
absolvovat trať ve volné přírodě, pro starší 3 km a pro mladší 2 km. Na trati 
vyznačené barevnými fáborky jsou rozmístěná stanoviště s disciplínou. Děti 
musí v co nejlepším čase a s co nejmenším počtem trestných bodů 
doběhnout do cíle v celém počtu hlídky pěti dětí. Za Chuchelnu vyrazily na 
start dvě hlídky starších a jedna hlídka mladších. Mladší hlídka se umístila na 
16. místě (z celkem 48 startujících) a hlídka starších na 9. místě (z celkem 45 
startujících). 
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Naší poslední akcí před zimou bylo vyhlášení a zhodnocení  Soptíkova  
poháru 2015-2016, které se konalo v Bozkově v sokolovně. Náš celkový 
výsledek za tento rok je umístění v kategorii mladších na celkovém 4., 7. a 17. 
místě z celkem 23 účastníků poháru. V kategorii starších to bylo jen o chlup 
horší a celkově jsme obsadili 5. a 15. místo z celkového počtu 22 účastníků.  
Z Bozkova jsme děti za odměnu vzali do záhořské cukrárny a tímto jsme 
definitivně ukončili naši hasičskou sezonu a budeme se těšit opět na jaře.☺ 
Pro náš hasičský potěr však ještě letos uspořádáme jedno společné 
odpoledne. Pokud by dal čas a uvolněné prostory, možná s dětmi  
i přenocujeme, ale to je ještě ve hvězdách. ☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasičskej maškarák aneb jak se dokážeme pobavit 
  

A je tu listopad a ten už třetím rokem slavíme Hasičským maškarákem. 
Sokolovnu jsme opět krásně vyzdobili dýněmi, které jsme dostali od Romana 
Špidlena a rozsvítili svíčkami pro krásnou atmosféru. K tanci nám zahrál  
DJ Požár. Za barem sloužily 100 % čertice, které se staraly o plné kalíšky.  
U výčepu se hrdě o plné půllitry postarali Ondra s Alešem. O ceny se 
postaraly dvě super kočičky Marcela a Dáša. Sokolovnou hýřily bludičky 
s vlastním bludným kořenem (svítící pařez), pohádkové i filmové postavy, 
princezny, zvířátka, kostlivci a neidentifikovatelné bytosti (žabožrouti).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V půlnoci Lukáš vyhlásil nejdokonalejší kostýmy, které vybrala naše 
čertovská porota a to za jedince: 1. místo Pamela Anderson 
2. místo Robin Hood, 3. místo Gejša. V kategorii skupina 1. místo Bludičky, 
2. místo Kostlivci, 3. místo Rumc
Maková panenka a motýl Emanuel, 6. místo Kleopatra se svým eunuchem. 
A kdo nevěří, ať se příští rok přijde pobavit s
zváni!! 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termíny soutěží poháru OSH „O dráčka 
  30. 4. 2017 – 
  8. 5. 2017 – Kundratice
  13. 5. 2017 – Bozkov
  21. 5. 2017 – Semily
  27. 5. 2017 – Košťálov, jarní kolo Plamene
  17. 9. 2017 – Chuchelna
  30. 9. 2017 – 
Po novém roce náš čeká každoročn
přípravy na tradiční hasičský bál, na který 
Loučíme se s vámi a přejeme krásné prožití svátků vánočních a do nového 
roku 2017 mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a příjemných zážitků. 
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půlnoci Lukáš vyhlásil nejdokonalejší kostýmy, které vybrala naše 
čertovská porota a to za jedince: 1. místo Pamela Anderson – Pobřežní hlídka, 
2. místo Robin Hood, 3. místo Gejša. V kategorii skupina 1. místo Bludičky, 
2. místo Kostlivci, 3. místo Rumcajs a Manka, 4. místo Airsoft
Maková panenka a motýl Emanuel, 6. místo Kleopatra se svým eunuchem. 
A kdo nevěří, ať se příští rok přijde pobavit s námi. ☺ Jste všichni srdečně 

 

Termíny soutěží poháru OSH „O dráčka Soptíka“ 2017 
 Košťálov  

Kundratice  
Bozkov  
Semily  
Košťálov, jarní kolo Plamene 
Chuchelna  
 Jablonec nad Jizerou 

Po novém roce náš čeká každoroční sborová valná hromada. A poté už 
přípravy na tradiční hasičský bál, na který vás všechny již nyní srdečně zveme. 

ámi a přejeme krásné prožití svátků vánočních a do nového 
roku 2017 mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a příjemných zážitků. 

Za SDH Chuchelna bratr David Hošek 
a sestra Veronika Hajná

SPORTU ZDAR A HASIČINĚ ZVLÁŠŤ!!!

 

půlnoci Lukáš vyhlásil nejdokonalejší kostýmy, které vybrala naše 
Pobřežní hlídka, 

2. místo Robin Hood, 3. místo Gejša. V kategorii skupina 1. místo Bludičky,  
Airsoftarmy, 5. místo 

Maková panenka a motýl Emanuel, 6. místo Kleopatra se svým eunuchem.  
Jste všichni srdečně 

í sborová valná hromada. A poté už 
ás všechny již nyní srdečně zveme. 

ámi a přejeme krásné prožití svátků vánočních a do nového 
roku 2017 mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a příjemných zážitků.  

Za SDH Chuchelna bratr David Hošek  
a sestra Veronika Hajná 

 
SPORTU ZDAR A HASIČINĚ ZVLÁŠŤ!!! 
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SOKOL LETEM PODZIMEM 
 

Podzim v Chuchelně je nádherný. Ten pohled z Hromovky na protější 
kopce hýřící barvami se prostě neokouká. A tak jako podzim hraje všemi 
barvami, tak stejně pestré období máme za sebou i my sokolové. 

V sobotu 24. 9. se konalo tradiční spolkové posvícení. I letos nalákaly 
zvěřinové hody spoustu hladových strávníků z Chuchelny a okolí. Zástupci 
místních spolků (myslivců, hasičů a sokolů) se jako vždy snažili, aby bylo vše 
na výbornou. My jsme se již podruhé starali o vydávání jídel z kuchyně. Jako 
jeden muž jsme se smekali v tom parném a horkém prostředí prošpikovaném 
vůní svíčkové, sekané či zelí. Ale šlo to jako po másle. Každý věděl, co má 
dělat, takže se nekonala žádná pohroma. I když nás bylo v kuchyni hodně  
a každý měl své nezastupitelné místo, tak přece jen musíme vyzdvihnout dvě 
velké pomocnice – holky Koucké, Marušku a Marcelu (snad nám výraz „holky“ 
prominou, když ale ony jsou to duší i tělem pořád mladé holky!), které i když 
byly jen dvě, tak udělaly práci za čtyři. Byla radost na ně koukat. Roznášení 
jídel po sále pak obstarali hasiči, stejně jako kávu a spoustu výborných 
vlastnoručně upečených koláčů a buchet. 

Nezbývá než poděkovat všem za čas a síly, které věnovali pro radost 
ostatních. Je jasné, že tato tradiční akce se nekoná jen kvůli výbornému jídlu, ale 
hlavním důvodem je přátelské posezení s našimi sousedy a kamarády. A je milé 
na závěr posedět všichni pohromadě. Tak zase za rok! 

O druhém říjnovém víkendu jsme 
pořádali již 13. Krkonošský vejšlapník. 
Nemoci a pesimistická předpověď počasí 
ovlivnily počet účastníků zájezdu, proto se 
místo autobusu vypravily do Krkonoš dva 
mikrobusy. Každý z nich dovezl svou 
posádku na jiné výchozí místo, ale cíl 
výletu byl společný: Pražská Bouda nad 
Pecí pod Sněžkou. Dvě různé trasy výletu 
znamenaly i různé klimatické podmínky – 
zatímco jedna skupina šla cestou za 
hezkého počasí, tak druhá skupina se 
brodila sněhem, což byl vzhledem 
k teplému podzimu tam u nás dole docela 
zážitek. V noci jsme nabrali síly na další 
den, kdy jsme opět různými cestami došli 
všichni šťastně k mikrobusu, který nás 
dopravil domů. Díky Vejšlapníku jsme 
zase poznali nový kousek našich krásných 
Krkonoš. Tak zase za rok – neleňte  
a pojeďte s námi! 
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Od půlky října jsme již pošesté rozhýbali svá těla tancem. Pod 

vedením taneční mistryně Ilony Šulcové se v tanečních pro dospělé scházelo 
šest pokročilých párů a druhým rokem probíhaly lekce i pro méně pokročilé, 
kterých bylo dokonce osm párů. Všichni jsme do toho dali maximum a již teď se 
těšíme na plesovou sezónu, kde ty naučené kroky budeme moci vyzkoušet. 
Vždyť tanec je tak krásný. 
 

Hlavní náplní Sokola je ale pravidelné cvičení, rozpis jednotlivých hodin 
najdete např. na webu obce Chuchelna. I když se scházíme již od září, tak nikdy 
není pozdě začít – to platí pro všechny věkové skupiny, tedy kdo má chuť se 
hýbat, ten má u nás dveře otevřené!  
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Mimochodem z výtěžku z pouti jsme do sokolovny nakoupili nějaké nové 
cvičební pomůcky (např. míče na volejbal) a do baru skleničky na víno a velké 
džbány. Holky Martinky se ještě navíc odměnily výletem na Kozákov se 
zastávkou v Záhoří v cukrárně – jejich boule za ušima můžete vidět na jedné 
z fotografií ☺. Poděkování patří všem návštěvníkům pouti! 
 
PLÁNOVANÉ AKCE  
 

• Sokolský ples – v sobotu 11. 2. 2017 s hravou kapelou a bohatou 
tombolou  

• Prosincová sokolovna 2016 - vánoční dílničky + jarmark se soutěží + 
dětský Silvestr – podrobněji viz text níže od autorek Lenky Soukupové, 
Lucie Gore a Markéty Ročárkové 

• lyžovačka na Kozákově  
 
PROSINCOVÁ SOKOLOVNA 2016 
 
Vážení a milí sousedé,  
 
v závěru roku Vás opět zveme do sokolovny. Na druhou a třetí adventní neděli 
chystáme již 6. ročník vánočních dílniček a 3. ročník soutěže Vánoční 
Chuchroví. Poslední odpoledne v roce nás opět čeká Silvestr pro děti,  
a to i s ohňostrojem.   
 
Neděle 4. prosince  
 
Vánoční dílničky   
* od 13:00 h do 16:30 h  
* vánoční tvoření pro děti, maminky i tatínky  
* materiál na výrobu zajištěn, vstupné dobrovolné  
* opět fotografický koutek s vánoční tématikou  
 
Neděle 11. prosince  
 
Soutěž Vánoční Chuchroví aneb vánoční chuchelské cukroví  
* od 13:30 h do 16:00 h  
Upečte své NEJ cukroví a přineste 15 ks v sobotu 10. 12. do sokolovny (příjem 
od 18 do 19 h)  
* „Odborná porota“ v neděli zasedne, ochutná a vyhodnotí následující kategorie:  
NEJchutnější – NEJhezčí – NEJnetradičnější  cukroví  
* vyhlášení vítězů v 15:30 h – zajímavé a vtipné ceny už čekají  
Loňské vítězné recepty naleznete na www.chuchelna.cz   
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Vánoční jarmark  
* souběžně se soutěží proběhne prodej „přebytků“ z vánočních dílniček a také 
výrobků dětí naší školy; NOVĚ v nabídce i kalendář obce Chuchelna    
* budou připraveny k vyzvednutí fotografie z předešlé neděle  
 
Sobota 31. prosince  
 
Dětský silvestr   
* od 15:00 h do 18:00 h  
* tanec, soutěže, tombola  
* rozloučení s ohňostrojem  
* vstupné: 1 věc do tomboly  
Občerstvení na všech akcích zajištěno.   
Těšíme se na setkání s Vámi!  
 
Závěrem bychom vám chtěly popřát pohodový adventní čas, šťastné svátky 
vánoční a do nového roku pravou nohou!  
                                                                      

              za Sokol sestry Magda Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová 
 
 
 
 
PS: Také se těšíte na zimu? Na lyžování, sáňkování, bruslení či koulování? I my 
se už těšíme a moc doufáme, že po loňské „nezimě“ se letos dočkáme mrazu  
a sněhu, abychom vás mohli přivítat na Kozákově na vleku, který letos slaví již 
40 let své existence! Že nevěříte? Snad vás tedy následujícími řádky přesvědčí 
Josef Plíva starší, který trochu zavzpomínal: 
 
V roce 1924 byl při Tělocvičné jednotě Sokol v Chuchelně založen odbor 
lyžování. Odbor v té době pořádal lyžařské výlety na Kozákov. Tenkrát však 
nebyla ještě vybudovaná silnice ani chata. Odbor fungoval zřejmě ještě asi tři 
roky, potom se postavila sokolovna, hrála se divadla, pořádaly se čaje a činnost 
odboru utichla. 
V roce 1928 se vybudovala silnice z Bačova na Kozákov a postavila se chata. 
V té době také začal i díky Klubu českých turistů, kterému chata patřila, sílit 
turistický ruch a to jak v létě, tak i v zimě. Lyžovalo se na obě strany kopce a to 
na jih až do vesnice Kozákov ke Kudrnáčovu drtiči. Na severní straně pak nad 
chaloupku Bílkovu. Lyže v té době neměly hrany, vázání bylo z kožených 
řemínků a boty se používaly, jaké kdo měl. Zatáčelo se pluhem. Koncem 
padesátých let se u lyží začaly používat hrany a s tím přišla i přívratná technika, 
lepší boty i vázání. V této době už byly Kozákovské stráně velmi oblíbeným 
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místem. Jezdily se zde i závody „kozákovský kilometr“, které pořádali semilští 
lyžaři. Start byl asi 200 metrů pod chatou severním směrem nad Bílkovu 
chaloupku, kolem ní až k potoku, za kterým byl v protisvahu cíl. V té době od 
Bílků dolů nebyl ještě les, takže vybrat trasu závodu nebyl žádný problém. Jak 
však pokračovalo zalesňování kozákovských svahů, tak ubývalo míst, kde se dalo 
lyžovat. 
Koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let dvacátého století se na severní 
straně lyžovalo na dnešní zadní sjezdovce, kde byla louka. V té době se už po 
horách začala objevovat první tažná zařízení, pomocí kterých se lyžaři dokázali 
vytáhnout na kopec. Lyžování tím dostávalo trochu jiný rozměr. Na Kozákově se 
však stále chodilo pěšky a kopec si lyžaři upravovali svými lyžemi. 
Nyní se již dostávám do poloviny osmdesátých let, na začátek roku 1976. V té 
době jsme v Sokole zvažovali stavbu kluziště nebo lyžařského vleku. Nakonec 
padlo rozhodnutí postavit lyžařský vlek na Kozákově. Byl zakoupen vlek UL 200 
z Transporty Chrudim za cenu 15 tisíc Kč. První výkopové práce se prováděly 
v květnu 1976. Do podzimu jsme stihli postavit jak vlek, tak obslužnou budovu. 
Jako poslední se zaplétalo lano a prováděla se zatěžkávací zkouška vleku. 
Fotografie z této akce doufám zůstanou připomínkou dalším generacím, aby se 
nezapomnělo, jaká parta se v té době na vleku scházela. 
Letos je to již 40 let, kdy jsme se stavbou začínali, proto si myslím, že je třeba si 
tu dobu alespoň trochu připomenout. 
 

…a ve vzpomínání pokračuje dále Jan Plíva, starosta Sokola: 
 
Sedmdesátý šestý rok můžeme tedy označit za mezník, od kterého datujeme 
novodobou historii lyžování na Kozákově. Kotvičkový vlek ale brzy přestal 
kapacitně i komfortem splňovat potřeby lyžařů. V roce 1981 byl postaven  
a zprovozněn nový velký vlek. Fungovala zde veřejná lyžařská škola. O rok 
později byla zbudována třetí sjezdovka, na které se jezdily okresní závody, ale  
i tradiční přebory jednoty, tzv. zákuskové závody. Byla taktéž zakoupena rolba 
značky Lavina na úpravu sjezdových tratí. Tím byl se šlapáním sjezdovek konec. 
Toto období by se dalo hodnotit jako nejúspěšnější v historii lyžování na 
Kozákově, neboť tehdejší generace vozila medaile nejen z republikových, ale  
i federálních přeborů.  
Ve druhé polovině osmdesátých let se však začalo měnit klima, zimy byly 
teplejší, sezóny slabší. V devadesátém šestém roce soukromý sponzor zakoupil 
starší repasovanou rolbu Kässbohrer, která úpravu tratí posunula o třídu výše. 
Tuto  rolbu bezúplatně využíváme dodnes.  V té době bylo již každému jasné, že 
bez umělého zasněžování bude provoz areálu nadále nejistý, ale z důvodu 
nedostatku vody a  elektřiny se zdálo jeho zbudování nemožné. Až v roce 2006 se 
nám podařilo vykoupit pozemky, na kterých jsme pak vystavěli akumulační 
nádrž a novou trafostanici. Problémům s výstavbou  jsme se nevyhnuli, a tak až 
v roce 2012 jsme začali poprvé technicky dosněžovat. V tomto roce jsme 
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přistavěli zázemí kiosku k obslužné budově, prosklenou terasu, půjčovnu a servis 
lyží, zrekonstruovali toalety. Od tohoto roku také znovu provozujeme lyžařskou 
školku.  
V roce 2015 a 2016 se nám s dopomocí obce podařilo vykoupit dost podstatnou 
část pozemků, na kterých je umístěna většina budov a podstatná část 
zasněžování a vleku. Doufáme, že naše závazky, které z výstavby zasněžování  
a výkupu pozemků vznikly, budeme schopni v budoucnu splácet.  
Tolik z historie dávné, i nedávné.  Věříme, že letošní zima bude zase po delší 
době ta pravá, se spoustou sněhu, krásných zimních zážitků a radovánek, ať už 
na lyžích, běžkách, bruslích, či saních. Bude-li tomu skutečně tak, věřím, že 
čtyřicáté výročí postavení prvního vleku na Kozákově oslavíme důstojně.    
 
 
 
 

 
 

Čištění zasněžovací nádrže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 


