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Veřejné zasedání zastupitelstva 
obce Chuchelna 

 
se uskute ční  ve čtvrtek 15. června 2017 od 19,30 hodin 

v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 
 

       Program:  
1) zpráva o činnosti rady obce 
2) zpráva o hospoda ření do 31. 5. 2017 
3) schválení záv ěrečného ú čtu obce za rok 2016 
4) schválení ú četní závěrky obce za rok 2016  
5) rozpo čtové opat ření č. 1/2017 
6) zprávy výbor ů – finan čního a kontrolního 
7) zpráva komise pro kulturu a sport 
8) návrh úpravy pravidel FRB 
9) různé 

      10) diskuse 
      11) usnesení, záv ěr 

 
Občerstvení zajišt ěno 

 
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny ob čany  

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

 
Další jednání zastupitelstva obce Chuchelna v roce 2017: 

   
14. září a 14. prosince 
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NOVINKY Z OBCE 
 

  Milí čtenáři, obyvatelé a přátelé Chuchelny, při tvorbě tohoto 
článku vycházíme ze čtyř zápisů ze schůzí rady obce, a než se opět 
sejde zastupitelstvo, rada obce bude mít schůze ještě dvě.  
  Hned na první schůzi po zastupitelstvu byl schválen rozpis 
rozpočtu, kterým se zejména jeho výdajová strana rozčlení podrobně 
na jednotlivé položky tak, aby bylo mimo jiné možno zavést rozpočet 
do programu účetnictví. Schválili jsme dotace jednotlivým spolkům, 
z nichž některé byly vyzvány k doplnění nepřesností v žádosti. Teprve po 
odstranění těchto nedostatků budou moci být podepsány příslušné 
smlouvy a dotace poskytnuty. 
  Průběžně se zabýváme pronájmem koupaliště. Rada obce 
vyhlásila výběrové řízení na nového nájemce, neboť současnému 
provozovateli končí smlouva k 31. 5. 2017. Rada obce se shodla na 
změně minimální výše nájemného, a to 8.000,- K měsíčně v sezoně 
(květen až říjen) a 1.000,- Kč v mimosezoně (listopad až duben). Podíl 
na vybraném vstupném rada ponechala na 50%/50%. Výběrové řízení 
bylo zveřejněno v co nejširším okruhu, přesto se přihlásil pouze jeden 
zájemce, a to ten současný. Do doby podání své nabídky uhradil loňské 
závazky, mezitím už ale naskakují částky za nájem za letošní rok. Věříme, 
že se podaří vše doladit tak, aby mohla být uzavřena nová nájemní 
smlouva. Na přípravě letní sezony už začali zaměstnanci obce 
pracovat.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čištění bazénu 
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  Dalším bodem je nepříznivá situace s prodejnou potravin v obci. 
Do konce loňského roku u nás fungovaly dvě, a teď tu není žádná. 
Bývalý Koloniál Na Milíři podle sdělení majitele objektu už asi obnoven 
nebude. Obec se snaží zajistit nového nájemce pro svoji prodejnu  
u sportovního areálu, ale v současné době se to nedaří. Požadavky 
jedné firmy na stavební úpravy se radě obce jeví jako nereálné, a zcela 
odmítá její další požadavek na finanční podporu – úhradu energií. 
Družstvo Jednota, které se o pronájem též ucházelo, už od svého zájmu 
ustoupilo. Rada obce by velice ráda prodejnu pronajala, vhodný 
zájemce však stále na obzoru není. Nejprve musejí proběhnout 
plánované stavební úpravy a údržba objektu. V nedávných dnech byl 
vyčištěn ucpaný odtok ze septiku, voda se dostávala do okolí, a na 
povrchu se závada projevila propadáním dlažby u kiosku.   
  Liberecký kraj vypsal výzvu na podání žádosti o dotaci z programu 
obnovy venkova. Každá obec může v tomto programu podat jednu 
žádost, rada obce zvolila rekonstrukci cesty k Šindelářům a požádala  
o maximální možnou částku 300 tisíc korun. S akcí se počítá i v případě, 
kdybychom dotaci neobdrželi. Čekáme jen na vydání stavebního 
povolení, vzápětí pak bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele 
stavby. 
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR nám přiznalo dotaci na 
rekonstrukci veřejného osvětlení. Zprvu jsme měli obavy, zda se dá akce 
do konce roku stihnout, protože rozsah rekonstrukce bude proti 
původnímu předpokladu mnohem větší. Dozvěděli jsme se ale, že 
v letošním roce musíme vyčerpat pouze peníze z dotace, vlastní zdroje 
můžeme utratit až napřesrok. Dotační peníze budou ve výši 1,6 milionu 
korun. Přijali jsme nabídku firmy EfOs s. r. o. z České Lípy na zpracování 
projektové dokumentace – cena do 100 tisíc korun bez DPH nás 
opravňuje zadat zakázku přímo bez poptávkového řízení. Firma EfOs pro 
naši obec zpracovávala pasport veřejného osvětlení, situaci tedy dobře 
zná, a není důvod hledat jinou firmu. 
  V opakovaném poptávkovém řízení na zpracování projektové 
dokumentace na chodníky podala nejlepší nabídku firma PVK Projekt  
z Turnova, která připraví dokumentaci pro nový úsek od budovy školy 
k zahradě MŠ, a přepracuje dokumentaci na část u Sůvů, kterou 
v minulosti zpracovala firma CityPlan. Ta podala nabídku na stejné 
práce násobně vyšší než PVK Projekt, stejně tak firma Pontex.  
  Firma PVK Projekt navíc zvítězila v soutěži o zpracování projektové 
dokumentace na inženýrské sítě a komunikaci v lokalitě U Tří stodol. Zde 
proběhlo řádné poptávkové řízení, osobně starostou obce bylo 
osloveno 23 firem, z nich nabídku podaly pouhé čtyři. Z toho je patrné, 
jak velká je v současnosti nouze o projektové firmy.  
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  Na Komárově byl v těchto dnech dokončen nový vodojem, 
výtlačný řad i distribuční řad je hotov v horní části. V cestě k roubenkám 
se stále nemůže pracovat, podání žádosti o stavební povolení stále 
brzdí jediný občan, který nesouhlasí s překopem svých pozemků. 
Starosta i projektant s ním bezvýsledně jednají již několik let.   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nový vodojem na Komárově 
 

  Na Lhotě byla dokončena oprava pomníku obětem 1. světové 
války, práci provedl kameník pan Ivo Stránský.  

 Úřad práce s obcí uzavřel novou smlouvu na tři pracovníky, 
obsazeno je v této chvíli jedno místo, a to panem Lukášem Morávkem. 
Také pracovních sil na pomocné práce je už v této době nedostatek. 
Paní Marie Černá pracuje na základě dosavadní smlouvy, jejíž platnost 
byla Úřadem práce o jeden rok prodloužena.  
 Opakovaně se zabýváme tristním stavem rekonstrukce krajské 
silnice III/2923 z křižovatky u Sůvů do Klinkovic. Už jsme vás v minulém 
Chucheláčku informovali, že stavba pozbyla stavebního povolení. Kdy 
bude vydáno nové, není vůbec jasné. Zdá se, že žádný 
z kompetentních úřadů situace nepálí, a je jim lhostejné, že obyvatelé 
naší obce trpí dlouhodobým zákazem vjezdu, zejména výlukou 
autobusové linky. Nedokončená stavba se postupně rozpadá, hrozí 
velká finanční ztráta, ale asi ani to nikomu nevadí. Radu obce mimo 
jiné hodně mrzí rozebraný chodník před školou. Tento stav vnímáme 
jako nebezpečný pro návštěvníky školy. K tématu rekonstrukce silnice se 
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opakovaně vracíme, ale neutěšený stav můžeme ovlivnit pouze velmi 
málo. Investorem stavby je Liberecký kraj. S Krajskou správou silnic 
řešíme připomínky a žádosti obce i občanů, případně 
zprostředkováváme jednání mezi Krajskou správou silnic, projektanty  
a majiteli přilehlých nemovitostí. Nedávno se z iniciativy projekční firmy 
jedno takové jednání s majiteli přilehlých nemovitostí uskutečnilo. Na 
jednání ovšem byli pozváni opět jenom někteří majitelé. Jednání  
s dalšími probíhají tedy dodatečně a opět zprostředkovaně přes obec. 
Několik dalších majitelů požaduje, aby byli zařazeni mezi přímé 
účastníky stavebního řízení. O tom, kdo účastníkem stavebního řízení 
bude a kdo ne, v tomto případě rozhoduje odbor dopravy Městského 
úřadu v Semilech. Situace je značně komplikovaná a termín obnovení 
stavebních prací  nejistý. 
 Plánovaná schůzka členů rady obce se zástupci školy kvůli 
přijímacímu řízení do Mateřské školy se nakonec uskutečnit nemusela, 
protože v letošním roce školka vyhoví všem zájemcům o umístění.  

Byla pokácena jedna dutá lípa na hřbitově na Lhotě a také 
uschlý jírovec u „Matičky“. Druhý jírovec byl upraven prořezem suchých 
větví. 
 Rada obce vydala souhlasné stanovisko ke dvěma uzavírkám 
silnice z důvodu uspořádání sportovní akce. Závod tříkolek na silnici 
z Kozákova do Záhoří teprve proběhne, a to 11. – 13. srpna. Závody 
Enduro, kvůli kterým byla uzavřena cesta pod lyžařským areálem, se 
uskutečnily ve dnech 6. – 7. května. Proběhly podle informací členů 
Motorsportu Chuchelna bez větších incidentů a vážnějších úrazů, účast 
byla okolo 170 startujících v sobotu a asi 80 v neděli. Také úklidu  
a úpravy luk po závodech se pořadatelé zhostili dobře. Práci jim však 
kazí neznámí motorkáři, kteří si terén zkoušejí po závodech a po 
provedeném úklidu.  
 Z dalších kulturních a sportovních událostí, jmenujme Velikonoční 
koncert v kapli, opět hezký zážitek hojně navštívený zájemci o hudbu. 
Vystoupily mladé umělkyně v seskupení Dudlajdá Fagotiky, na klávesy 
se v mezihře předvedly chuchelské naděje Lucie Pitlová a Anežka Ceé. 
Můžeme jen doufat, že slečny klavír nepřestane bavit, a u svých 
nástrojů vytrvají. Tradiční pálení čarodějnic mělo pro chladné počasí 
účast o něco nižší než v jiných letech, ale i tak byla akce pěkná.  
O májovém pochodu se více dočtete v článku TJ Sokol, údajně se 
vydařil. Na neděli 28. května se chystá Dětský den na koupališti a na 
hřišti. V době, kdy vyjde náš časopis, už bude minulostí, referovat o něm 
jistě bude předsedkyně komise pro kulturu a sport paní Magdalena Ceé 
ve své zprávě při zasedání zastupitelstva. Hlavní kulturní akcí je 
každoročně červnová pouť, pozvánku s podrobnostmi najdete na 
dalších stránkách Chucheláčku. 
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 Starosta mohl s uspokojením informovat členy rady o proběhlé 
kontrole hospodaření ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje, která 
neshledala žádné chyby a nedostatky ani u obce Chuchelna, ani  
u DSO Mikroregionu Kozákov. 
 Rada obce řeší ještě četné žádosti jednotlivých občanů, třeba  
o zřízení věcného břemene, o vyjádření ke stavbám a podobně, těmi 
laskavé čtenáře zatěžovat nebudeme. 
 Další informace z činnosti rady obce budou obsaženy ve zprávě 
na jednání zastupitelstva obce, na které jste srdečně zváni.  

Rada obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dudlajdá Fagotiky v kapli sv. Antonína Paduánského 
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 ŽIVOTNÍ JUBILEA V BŘEZNU, DUBNU A KVĚTNU 2017 
 

      88 let Olga Hejralová 
86 let Jaroslav Bobek 

      85 let Miloslava Prskavcová 
      84 let Vlastislav Vajs 

83 let Rudolf Fišer 
  Věra Šimková 

Radoslava Dostrašilová 
82 let Helena Repaská 

81 let Josef Kalousek 
Jiří Kořínek 

      80 let Hana Šprdlíková 
      75 let Jaromír Coufal 

70 let Miloš Havlík 

  Františka Hochmalová 
Alena Zázvorková 

      65 let  Jarmila Holubová 
60 let Iva Koucká 

Stanislav Babka 
  Jana Hejlová 
55 let Jaroslav Urbánek 

Pavel Flégr 
      50 let Dana Morávková 

        Vladimír Nerad 
        Lenka Kmínková 

Vít Coufal 
        Dana Müllerová 

 
Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí! 



 

NARODILI SE

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života!
 
 
*******************************************************************

DIAMANTOVOU SVATBU 
60 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA
oslavili v nedávných dnech 
Mojmír a Štěpánka Husarovi.
 
 
 
 
 
Do dalších let přejeme pevné zdraví 
a mnoho spokojenosti. 

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

Vít Kudrnáč 
Tadeáš Peřina 

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života!

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

U SVATBU –   
SPOLEČNÉHO ŽIVOTA 
nedávných dnech  

Mojmír a Štěpánka Husarovi.  

Do dalších let přejeme pevné zdraví  

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

 

OPUSTILI NÁS:            

 
Irena Koucká
Ivo Čermák 

    

      Pozůstalým rodinám vyjadřujeme soustrast.

 
Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života! 

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

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

   

Irena Koucká 
 

Pozůstalým rodinám vyjadřujeme soustrast. 
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Jaro u nás ve škole 
 

Po studeném dubnu přišel vlahý květen a s ním i období, kdy se bohužel našim, ale 
nejen našim, milým žákům již nechce soustavně pracovat na svém sebezdokonalování. Podle 
toho to také vypadá. Myslí se na všechno jiné, jen to učení se dostalo trochu na vedlejší kolej. 
No ale bohužel, jeden měsíc práce je stále před námi. Toto období nazval kdysi jeden starý 
učitel těmito výstižnými slovy: „Otvírá se jaro v poli, vezmi bič a jdi pást voly.“ Možná by práce 
na pastvině byla jednodušší. Tím mínil to, že co si do konce května žáci do svých „makovic“ 
neuloží, to se tam v červnu určitě nedostane. Prostě práce učitele v jarních měsících připomíná 
tak trochu marnou práci a připadá mu, že ty své žáky během školního roku snad vůbec nic 
nenaučil. Ale dost nářků, jsou i žáci, kteří se snaží poctivě pracovat až do samého závěru.  
U těch ostatních nezbývá než doufat, že snad ten příští rok přinese jisté zlepšení. 

Ale závěr školního roku to není jen učení a opakování probrané látky. Díky tomu, že 
toho žáci přece jen už hodně znají a umějí, můžeme s nimi naplánovat různé aktivity, které by 
nám během školního roku učení nabourávaly.   

Jednou z vydařených akcí byl výlet žáků 3. a 4. ročníku do Liberce do IQ parku. Byl tam 
pro ně s průvodcem připravený program, který všichni s nadšením absolvovali.  

Dalším připravovaným výletem je exkurze do firmy BOTANICUS v Ostré nad Labem. 
Zde si žáci 1. a 2. ročníku společně s dětmi z mateřské školy prohlédnou zpracování některých 
výrobků z bylin a přírodních materiálů. Také jim bude umožněno některé činnosti si 
v improvizovaných podmínkách vyzkoušet, například výrobu bylinného mýdla, výrobu ručního 
papíru, rýžování zlata, pletení provazů i košíků, střelbu z luku a drátenické práce. Procházka 
krásnými zahradami určitě zanechá příjemné zážitky.  

Na 13. června máme plánovánu návštěvu vzdělávacího programu agentury Planeta 
země 3000 v KD v Semilech. Tentokrát je pořad věnovaný životu v největší zemi jižní Ameriky – 
Brazílii. Společně s cestovatelem Adamem Lelkem projdeme města i amazonský prales  
a podíváme se, jak žijí původní obyvatelé – indiáni. 

No a nesmíme zapomínat na samotný školní výlet. Ten absolvujeme 21. června. Po 
dlouhé době zamíříme do Ratibořic. Všichni máme toto Babiččino údolí spojeno s postavami 
z knihy Boženy Němcové Babička. Zámek, mlýn, Staré bělidlo, babiččinu chaloupku, Viktorčin 
splav, slavné sousoší babičky s dětmi – nic nesmíme vynechat. I já budu vzpomínat na dobu, 
kdy jsem tato místa jako prvňáček navštívil poprvé. Na zpáteční cestě se zastavíme 
v zahradách barokního hospitálu v Kuksu, který byl před dvěma lety po náročné rekonstrukci 
znovu otevřen veřejnosti.  

A vidina blížících se prázdnin nás přivedla až do samotného konce školního roku.  
30. června rozdáme žákům vysvědčení, a ti pak budou moci celé dva měsíce odpočívat  
a nabírat sil do další práce v roce novém. Letos nám do semilských škol odchází čtrnáct žáků  
4. ročníku. Jako obvykle bych jim chtěl popřát hodně úspěchů v dalším studiu, a sám bych si 
přál, aby na naši školu vzpomínali v dobrém. Při dubnovém zápisu do ročníku prvního jsme 
zapsali devět nových žáčků. Doufejme, že až usednou v září do školních lavic, bude se jim 
učení dařit minimálně tak dobře, jako se dařilo žákům odcházejícím.  

Všem bych chtěl popřát co nejpěknější prožití blížících se prázdnin a dovolených, 
načerpání pozitivní energie, vyhnutí se úrazům a nemocem a nám všem dohromady také brzké 
a konečné dokončení rekonstrukce silnice Chuchelna – Klinkovice! 

       Mgr. Radmil Stínil, ředitel školy 
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Atletický trojboj všestrannosti  
 

Žáci naší školy se i v letošním roce již potřetí zúčastnili atletického 
trojboje všestrannosti.  
  Školní kolo proběhlo v několika hodinách tělesné výchovy začátkem 
května. Žáci soutěžili v těchto disciplínách: běh na 50 metrů, skok do dálky, hod 
míčkem. Bohužel jsme měli v letošním roce málo času na tréninky. Všechny tři 
disciplíny je potřeba trénovat venku a jak si jistě vybavujete, počasí do konce 
března bylo příšerné. Byla zima, často pršelo a občas i sněžilo. Když už se 
počasí trochu umoudřilo, trénovali jsme na hasičské louce hod míčkem, vedle 
hřiště běh a za hřištěm jsme skákali do písku. Hřiště je v hodinách tělesné 
výchovy zavřené. Každý rok se s panem správcem dohodneme a on nám hřiště 
připraví, ale v letošním roce jsem to zatím nezvládla.  
  Musím podotknout, že všichni žáci se zapojili do závodů s nadšením  
a vydali ze sebe maximum.  Přesto mohli do okrskového kola postoupit pouze ti 
nejlepší z jednotlivých ročníků.  
  Do okrskového kola, které probíhalo v Semilech 18. 5. 2017, postoupili: 
Klárka Špidlenová, Maja Babková, Kuba Vojtíšek a Vláďa Tomeš za druhý 
ročník; Eliška Preisslerová, Vendulka Hladíková, Tonda Ceé a Kuba Prousek za 
třetí ročník a Adélka Saláková, Markétka Buriánková, Káťa Machačná, Tom 
Lánský a Adámek Šulc za čtvrtý ročník. Konkurence byla veliká, závodu se 
zúčastnili ti nejlepší žáci prvních až pátých ročníků škol semilské oblasti. Do 
okresního kola, které proběhne 7. 6. 2017 v Turnově, postupovali pouze čtyři 
nejlepší dívky a čtyři chlapci z každého ročníku. Od nás postoupila Adélka 
Saláková z prvního postupového místa a Eliška Preisslerová ze třetího místa.  
I ostatní děti z naší školy se umístily na pěkných pozicích. Na všechny děti jsme 
moc pyšní! 

Držte pěsti našim závodnicím! 
S pozdravem „BĚHEJ, SKÁKEJ, HÁZEJ“ 

se loučí Mgr. Martina Vaníčková 
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Volejbal 
 

Protože začíná nová letní volejbalová sezóna, je nejvyšší čas 
zhodnotit konec loňského roku a zimu a poinformovat, co se chystá 
nového. 

Začátkem září 2016 se nám podařilo uspořádat Noční volejbalovou 
smeč, kterou jsme, z různých důvodů, nestihli v srpnu. Počasí nám přálo, 
sešlo se šest družstev a společně jsme strávili příjemně teplý podvečer a 
část noci. Černou šmouhou na jinak pohodovém turnaji bylo vážné zranění 
jednoho našeho hráče, Michala Pavlaty, který si při smeči vyhodil rameno 
a musel být odvezen do nemocnice. Tím naše družstvo přišlo o svého 
nejlepšího smečaře. I tak jsme se snažili uhrát, co se dalo a nakonec 
vybojovali krásné druhé místo. Turnaj vyhráli Sokolíci, kteří hráli také 
s účastí chucheláka Honzy Plívy, Chuchelna byla druhá a na třetím místě 
se umístilo naše spřáteleně- rivalské družstvo z Nouzova. Za nimi potom 
Dlouhý, Záhoří 1 a Záhoří 2. 

O Vánocích jsme se zúčastnili Vánočního nočního turnaje ve 
sportovním centru v Semilech, ale v oslabené sestavě jsme moc šancí 
neměli. Navíc řada hráčů jednotlivých družstev hraje, nebo hrála volejbal 
závodně, a na ně my amatéři, hrající pro radost, prostě nestačíme.  

V polovině března nás Sokol Dlouhý pozval na jejich tradiční zimní 
turnaj na Sklandě. Prostředí je zde příjemné, organizátoři zkušení a docela 
se nám i dařilo. Přestože jsme vyjížděli v pěti a až na místě družstvo 
posílili o Romana Gallera, který současně hrál i za Dlouhý, obsadili jsme 
hezké druhé místo za družstvem Žižkáč z Jablonce, kteří nám trošku 
utekli. 

A teď k tomu, co nás v nejbližší době čeká – 17. června jsme opět 
pozvaní na Dlouhý na letní turnaj s báječným grilovaným masem a 
sejkorama, a o týden později – 24. června 2017 pořádáme již tradiční 
jarní turnaj u nás v Chuchelně. Srdečně zveme všechny příznivce 
volejbalu, aby si přišli zahrát, nebo se alespoň přijít podívat a fandit. 
Tentokrát by z Kutné Hory, kromě příznivců volejbalu, měla přijet i 
country skupina Bednáři, která po skončení turnaje zahraje pro všechny 
zájemce. 

Ivana Pavlatová a Jitka Šindelářová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zimní volejbal ve Sklandě 2017 
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Léto a s ním spojené cestování  
 

Duben je téměř u konce a právě v tomto okamžiku se nejčastěji 
zamýšlíme nad naší letní dovolenou, plánujeme která města a státy 
navštívíme, kde si odpočineme od shonu všedních dní, koho vezmeme 
s sebou, a když se hodně zasníme, začínáme už pořizovat letní plážové 
oděvy, ve kterých zazáříme na promenádách u moře. Málokdo z nás 
ovšem začne plánovat dovolenou tím, že by si zkontroloval své doklady. 
Chyba! Nyní je přesně ten pravý čas, kdy lze nový cestovní doklad vyřídit 
bez zbytečných nervů a včas tak, abychom mohli bez problémů vybrat 
jakoukoliv destinaci. Ať už se rozhodneme pro dovolenou ve státě 
Evropské unie (uvnitř Schengenského prostoru), kam lze cestovat  
i s platným občanským průkazem, nebo ať si vybereme z nabídek 
dovolených v ostatních státech, kam je nutné cestovat s platným 
cestovním pasem. Pokud si již nyní vyřídíme nový cestovní pas, 
můžeme si později z inzerce cestovních kanceláří vybrat jakoukoliv 
destinaci bez ohledu na to, je-li součástí Schengenského prostoru či 
nikoliv. S platným pasem totiž můžeme cestovat do všech států světa. 

A co budeme k vyřízení nového cestovního pasu potřebovat? 
Prvním krokem je podání samotné žádosti. O pas je nutné požádat na 
úřadě příslušném k jeho vydávání a nově od ledna 2016 je možné tak 
učinit i mimo místo trvalého pobytu. Pasy jsou vydávány ve dvou 
zákonných lhůtách. Do třiceti dnů je pas vydán za 600,- Kč a do šesti 
pracovních dnů za 4.000,- Kč. Platnost pasu je v obou případech 10 let. 
Jsou-li pasy vydávány pro děti do 15 let, jsou správní poplatky nižší. Pas 
vydaný do třiceti dnů přijde rodiče dítěte mladšího 15 let na 100,- Kč  
a v případě pasu vydaného do šesti pracovních dnů rodič zaplatí 2.000,- 
Kč. Pasy pro tyto děti mají platnost 5 let. 

Chcete-li si ušetřit starosti a vyhnout se největším frontám při 
vyřizování nových cestovních pasů, podejte si žádost o vydání co 
nejdříve. Čas do odletu na dovolenou tak budete moci strávit opravdu 
tím příjemným plánováním a ne zbytečnými starostmi s propadlými 
doklady. 

Na závěr si dovolujeme upozornit, že některé státy mají specifické 
podmínky pro vstup na své území, které se týkají především délky 
platnosti pasu nebo podmínek, za kterých mohou cestovat děti mladší 18 
let bez rodičů. Tyto podmínky je vždy nutné před odcestováním ověřit na 
příslušném zastupitelském úřadu daného státu. 
 

V dubnu 2017, Mgr. David Fátor,  
Krajský úřad Libereckého kraje,  

oddělení matrik a státního občanství 
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CROSS COUNTRY KOZÁKOV 
 

O víkendu 6. - 7. 5. 2017 uspořádal Motorsport Chuchelna první závod 
seriálu KTM Enduro Cross Country v letošní sezóně.  Na pořadatele čekalo 
mnoho hodin práce při vyznačení tratě, zajištění stánků s občerstvením, 
sháněním služeb i úpravě některých terénů. Páteční déšť trochu zkomplikoval 
situaci, a to nejen závodníkům, ale hlavně pořadatelům, kteří se z těchto 
důvodů rozhodli pro vypuštění některých částí trati.  Jak se při úklidu tratě 
ukázalo, bylo to správné rozhodnutí. 

I děti měly závodní okruh kratší, než jsme plánovali, ale nikomu z nich to 
nevadilo. Na mokré trati měly první závod letošní sezóny pořádně těžký, a o to 
více nás těšilo 3. místo Tomáše Kudrnáče ml. 

V sobotu dopoledne startovali hned po dětech jezdci kategorie hobby. 
V tomto závodě jsme měli svoje zástupce v kategorii E1 (Šimon Rosenberg)  
a kategorii E2 (Michal Strnad a Tomáš Celler).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpoledne startovali jezdci s licencí a veteráni. Zde jsme mohli vidět 
chuchelský dres v kategorii Licence A (Martin Kučera), Licence B (Michal 
Buriánek) a veterán bez licence (Petr Balatka). Michal Buriánek dokončil závod 
na 3. místě, Petr Balatka ve své kategorii zvítězil. 

V neděli startovali všichni jezdci v jedné rozjížďce, neboť jich tradičně 
startuje méně než v sobotu. Mezi nejlepší pětici jezdců se ve svých třídách 
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probojovali Michal Buriánek na 4. místě, Šimon Rosenberg také 4. a Petr 
Balatka 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závod na Kozákově je pro MSCH největší a nejnáročnější akcí, na které se 
podílí snad všichni členové, jejich kamarádi i rodinní příslušníci. Pochvaly 
jezdců, hojná účast diváků a spokojenost strávníků u našich stánků jsou pro nás 
velkou odměnou. Doufáme, že nám všichni zmiňovaní (i nezmiňovaní) zachovají 
přízeň a podpoří nás v pořádání dalších ročníků tohoto krásného a velmi 
náročného závodu.  

Víkend se vydařil, nedošlo k žádnému závažnému zranění a počasí se až 
na páteční přeháňku umoudřilo. V sobotu startovalo 174 závodníků včetně dětí, 
v neděli se na start postavilo 83 jezdců. Počet pořadatelů se pohybuje okolo 50 
a jmenovat všechny opravdu nemůžeme. Rozhodně jim však touto cestou 
děkujeme. Bez podpory tolika nadšenců bychom závod nemohli uspořádat.  

Poděkování však nepatří jen pořadatelům. Obci Chuchelna děkujeme za 
povolení pořádání akce a propůjčení důležitých pozemků, Sokolu Chuchelna za 
zapůjčení zázemí pro pořadatele a rovněž za poskytnutí pozemků. To je pro nás 
ostatně klíčové a nebýt dalších vstřícných majitelů přilehlých ploch, závod 
bychom nemohli uspořádat.  Pomohlo nám také mnoho místních i přespolních 
sponzorů. Všem, kdo nás jakkoliv podpořil, VELKÝ DÍK! 

Za Motorsport Chuchelna Martin Ráž 
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JARNÍ SOKOLÍ LET 
Letošní jaro se dlouho pralo se zimou  

o nadvládu, ale nakonec jsme zimní bundy přece 
jenom mohli uklidit, kytky do truhlíků zasadit  
a radovat se ze sluníčka. Nicméně nyní už vyhlížíme 
blížící se léto. Ale než přijde, tak se poohlédneme 
zpátky na to, co jsme v Sokole během jara zažili. 

Se sezónou na Kozákově jsme se rozloučili stylově při Karnevalu 
na lyžích - i díky krásnému počasí se letos sešlo opravdu hodně masek. 
To množství viděli nejlépe diváci, kteří stáli při zahajovacím sjezdu masek 
dole u boudy – ten vytvořený „had“ z masek totiž zabíral celý kopec! 
Lyžovalo se celé odpoledne zdarma, masky řádily, jak se patří (ono být 
inkognito je totiž hrozně osvobozující ☺) a na to vše dohlížel samotný pan 
Kozákonoš. Ten také předal sladkou odměnu všem dětem, které splnily 
soutěžní úkoly. Můžeme říct, že jsme se se sezónou rozloučili opravdu 
důkladně, a už se pomalu těšíme na tu další. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Záběry z karnevalu na lyžích 
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Z lyží rovnou do plavek – tak by se daly shrnout dva výlety do 
plaveckého bazénu, které zorganizovala Martina Musílková pro sokolské 
děti. A proč z lyží do plavek? No proto, že Martina vzala děti během zimy  
i na lyžovačku. Za to jí patří velké díky! Ostatně ta radost v dětských očích 
byla nepřehlédnutelná a to je určitě to nejhezčí poděkování. 

Poslední březnový pátek jsme se sešli na Výroční schůzi, kde jsme 
se vrátili zpět do roku 2016, tedy konkrétně k tomu, jak jsme ho z našeho 
pohledu prožili. Nutno říct, že to byl opět aktivní rok – napočítali jsme 
celkem 14 velkých akcí jako např. ples, pochod, divadelní představení, 
pouť, vejšlapník, cestovatelská beseda, prosincové akce pro děti atd. Do 
toho nás zaměstnal v zimě provoz vleku na Kozákově, tedy spousta 
dobrovolnických hodin. A k tomu všemu se samozřejmě po celý rok 
věnujeme hodinám cvičení (od dětí různého věku až po dospěláky) – 
jedná se týdně o 11 hodin, tedy ročně cca 500 hodin (v létě některá 
cvičení neprobíhají), během kterých se zde ve svém volnu vystřídá osm 
stálých cvičitelů + někteří další dobrovolníci. Je to nelehká práce, zejména 
ty hodiny s dětmi jsou mnohdy vyčerpávající. Navíc nikdo z cvičitelů není 
v pedagogice vyloženě študovaný, všichni to dělají hlavně pro to, že sami 
v Sokole vyrostli a chtějí toto potěšení dopřát i dalším generacím. A kdo 
ví, třeba jednou tyto děti převezmou zase jejich vesla a pojedou dál. Jinak 
„výročkový“ večer byl zpestřen hned dvěma tanečními vystoupeními - 
nejprve holky Martinky předvedly svižnou sestavu se závěrečnou 
pyramidou a po nich statečné ženy sokolky pobavily svým černobílým 
tancem. Děkujeme! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční valná hromada TJ Sokol – vystoupení „Martinek“ 
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O sváteční neděli 16. 4. pořádala obec Chuchelna Velikonoční 
koncert v kapli. Letos se o příjemný komorní zážitek postaralo trio 
fagotistek z Prahy, které si během své produkce mohly chvíli odpočinout 
díky malé klavírní vsuvce v podání dvou šikovných chuchelských děvčat.  
A my jsme opět zajistili následné pohoštění v sokolovně – káva, pivo či 
víno, k tomu sladké a slané občerstvení, co hrdlo ráčí. Toto posezení je 
vždy takovou příjemnou tečkou za krásným kulturním zážitkem. 

Hned další sobotu se sokolovna zaplnila při divadelním 
představení pro dospělé. Svoji lehce erotickou komedii „Účel světí 
prostředky“ nám zahrál divadelní soubor Tyl ze Slané. Sál byl opravdu 
plný, přijelo i poměrně dost přespolních diváků. Po představení byla 
možnost posedět a pobavit se u pití i skvělého občerstvení, leč mnoho 
diváků to nevyužilo, což je škoda – třeba by v tom příjemném kulturním 
rozpoložení konečně někdo dostal odvahu vrhnout se do obnovy 
chuchelské ochotnické tradice ☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Divadelní představení 

 
26. dubna se konal každoroční velký úklid sokolovny, tedy mytí 

oken, dveří, obkladů a vůbec všeho, na co se při běžném úklidu 
nedostane. Letos se nás sešlo opravdu hodně, takže bylo rychle hotovo – 
velké díky všem! Mimochodem velkou radost nám udělaly loni zasazené 
květiny před sokolovnou (primule, narcisky a modřence) – až na pár 
výjimek všechny vykvetly, čímž oživily jarní zelenou dalšími barvami. 

První květnovou sobotu se konal tradiční Májový pochod 
z Chuchelny do Dolánek. Po dlouhé zimě, kterou ani začátek května 
nepřesvědčil k odchodu, jsme měli trochu obavy, jak bude. Ale dopadlo to 
nad očekávání skvěle – bylo ideální výletové počasí, což pozitivně ovlivnilo 
jak počet, tak náladu pochodníků. První zastávka je vždy na Kozákově  
u stánku, za ten skoro čtyřkilometrový výšlap s převýšením 360 metrů si 
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všichni zasloužili orosenou odměnu. Poté následoval jako vždy sestup do 
Vesce k místní prodejně, bez zde koupeného nanuku by to snad ani nebyl 
ten opravdový májový pochod. A pak už se všichni těšili na Rotštejn na 
opečené buřty a děti kromě toho i na hledání pokladu plného dobrot. Našli 
ho i letos, takže se mohlo vesele pokračovat přes Klokočské skály až na 
Zrcadlovou kozu. Díky krásnému počasí jsme mohli posedět venku, kde 
děti se svou nekonečnou energií ještě řádily na místním hřišti. Pak už 
jsme se vlakem dopravili do Semil a vyrazili na poslední pochodový úsek 
Semily – Chuchelna, který je vždy nejtěžší. Pochvala všem, kteří to 
zvládli, a budeme se těšit zase za rok! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opékání buřtů na Rotštejně 
 

 
A jelikož se blíží Chuchelská pouť (10. června), tak se opět 

pravidelně scházíme kvůli přípravám. My ženy vlastnoručně vyrábíme 
papírové růže (je jich potřeba nejméně tisíc kusů) a holky „Martinky“ 
vyrábí z korálků náramky, přívěsky a jiné ozdoby. Tímto vás na pouť 
srdečně zveme. 

Přejeme vám všem krásné léto plné zážitků. 
 
              

Za Sokol sepsaly Magda Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová  
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OHNISKO ŽHAVÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA

 
Vážení spoluobčané a 

 
Jaro máme v plném proudu. Pro náš hasi

o nejhektičtější část roku. I díky tomu pro Vás máme zpráv a 
zajímavých informací více ne
obci, jsme netrpělivě čekali na vyschnutí hasi
podmínky alespoň trochu p
aby naši mladí hasiči byli dostate
Soptíkova poháru. Předtím jsme však ješt
provést každoroční sb
kovový odpad a barevné kovy nejsou v
příznivé a celkové mno
nenabývá na objemu. I tak je však p
přínosem pro sborovou pokladnu. A to zejména práv
kdy je třeba hradit výdaje spojené s
zabezpečení našich dru
startovného na jednotlivých so
připravili a darovali kovové p
velice poděkoval.  
 Ale nyní již zpě
poháru, který startoval 30. dubna na hasi
Na první jarní soutěži nám p
znát drobná nervozita. Minulé roky se nám ne zcela da
sezónu nějakým kvalitním umíst
pořadí hlavní soupeři hned na za
před požárním útokem (PÚ) prob
mladších. Tato strategie asi zafungovala a p
Celkový součet pořadí ze štafety a PÚ 6 (3+3) znamenal vít
Družstvo starších založ
PÚ došlo k nedostatečnému spojení koncovek na levém proudu a bylo 
po nadějích na dobrý výsledek. Celkov
Chuchelna A 1., Chuchelna B 17., kategorie starší: Chuchelna A 16., 
Chuchelna B 10.  
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HAVÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA 

ané a čtenáři čtvrtletníku Chucheláček, 

plném proudu. Pro náš hasičský sbor jde 
ást roku. I díky tomu pro Vás máme zpráv a 

zajímavých informací více než dost. Po ukončení plesové sezóny v
ekali na vyschnutí hasičského hřišt

trochu příznivé, vrhli jsme se na tréninkový cyklus, 
i byli dostatečně připraveni na zač
edtím jsme však ještě 21. 4. museli stihnout 

ní sběr železného šrotu. Nabízené výkupní ceny za 
kovový odpad a barevné kovy nejsou v posledních letech nikterak 

íznivé a celkové množství, které se nám podaří po obci sesbírat, 
nenabývá na objemu. I tak je však pro nás výtěžek ze sb

ínosem pro sborovou pokladnu. A to zejména právě v jarním období, 
eba hradit výdaje spojené s opravou vybavení, PHM, 

ení našich družstev potřebnou technikou či nap
startovného na jednotlivých soutěžích. Proto bych Vám, kte

ipravili a darovali kovové předměty k odvozu, rád jménem sboru 

ět k tréninkovému drilu a soutěž
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6. května jsme v hojném počtu přibližně 20 členů vyrazili na 
tradiční sokolský májový pochod. Jak bylo psáno na plakátech, tak jsme 
učinili. V 8:00 jsme se srazili před sokolovnou, vzali si baťůžky, dobré 
kamarády, buřty a dobrou náladu sebou a vyrazili na tradiční trasu 
s opékáním a hledáním pokladu Chuchelna -> Kozákov -> Rotštejn -> 
Zrcadlová koza -> Dolánky -> vlakem do Semil. Po návratu vlakem do 
Semil už dětem došel dech a nebyly tak hovorné jako je tomu na 
soutěžích… ☺ Únava padla i na nejsilnější jedince. ☺   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druhá soutěž na nás čekala 8. května v Kundraticích. Počasí 

nebylo tak přívětivé, ale sluníčko si na nás i tak občas udělalo čas  
a vysvitlo. Po soutěžení ve štafetové části u našich družstev zavládla 
částečná pesimistická nálada. Družstva mladších držela 5. a 10. místo, 
družstva starších nepříliš lichotivé 9. a 10. místo. Na hasičském sportu 
je však kouzlo v tom, že pokud se jednomu družstvu nepovede zcela 
dokonale jedna z disciplín, může být drobná ztráta dohnána v jiné. A to 
byly naše případy v obou kategoriích. Mladší Chuchelna A vlétla na PÚ 
jako uragán a dosáhla nejlepšího času. Družstvo starších podalo taktéž 
skvělý výkon, za což bylo odměněno celkově 3. místem v PÚ. A co 
z toho pro nás plynulo? Družstvo starších si odváželo pohárek za pěkné 
5. místo a družstvo mladších? Opět vítězství! Celkově tedy v kategorii 
mladší: Chuchelna A 1., Chuchelna B 14., kategorie starší: Chuchelna A 
5.  

 
  

 
  
 
 
 
 
 
 



23 
 

Ani jsme se pořádně nestihli rozkoukat a už tu byla 13. května 
třetí zastávka Soptíkova poháru v Bozkově. Tuto soutěž nemůžeme 
hodnotit jako úplně povedenou. Náš hasičský potěr neměl v chladném  
a sychravém počasí svůj den. Mladším družstvům se ne zcela povedl 
požární útok, a jelikož neměla na programu žádnou ze štafetových 
disciplín, byla jejich konečné umístění 5. a 10. místo po skvělém startu 
do sezony drobným zklamáním. U družstva starších došlo k drobnému 
zaváhání při plnění PÚ i štafety, a tak při obrovské vyrovnanosti 
družstev bylo výsledné 6. místo trochu nešťastné. Celkově tedy 
v kategorii mladší: Chuchelna A 5., Chuchelna B 10., kategorie starší: 
Chuchelna A 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Hned o týden později zakončovala jarní část Soptíkova poháru 

soutěž v Semilech. Na soutěž jsme vyráželi v doprovodu početné 
skupiny rodičů. Po zahájení soutěže se ihned naše mladé naděje vrhly 
na plnění štafetové disciplíny. Po jejich dokončení jsme opět mohli být 
spokojeni pouze napůl. Družstvo mladších prolétlo opět trasu jako 
uragán a výsledný čas naznačoval opětovné pokukování po pódiovém 
umístění. Družstvo starších se opět nevyvarovalo chyb, které však nyní 
byly hrubšího charakteru a již po dokončení disciplíny bylo jasné, že 
z toho nějaký oslnivý výsledek nekouká. Po skvělém výsledku mladších 
bylo nutné opět provést před PÚ uklidňovací poradu, která zřejmě přišla 
vhod. Družstvo mladších dokončilo PÚ a svým časem se usadilo na  
4. místo. V součtu pořadí však opět došlo ke skoku a po zveřejnění 
výsledků se mohlo začít slavit. Opět 1. místo!!! ☺ Družstvo starších 
ukázalo, že pokud se útok podaří, je schopno atakovat hranici 17,5 
vteřiny což je samotná špička konkurence. Chce to zkrátka někdy více 
klidu a pečlivosti. Celkově tedy v kategorii mladší: Chuchelna A 1., 
Chuchelna B 18., kategorie starší: Chuchelna A 10.  
 

 
 



24 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po skončení dětské soutěže pokračovala sportovní klání 

okrskovou soutěží dospělých a naši muži se taktéž dali do kupy  
a předvedli na sportovišti v Semilech hezký výkon a čas, který měl 
hodnotu 23:58. Musím zde zmínit jedno příjemné pozitivum, kterým je, 
že odrostlí chlapci z dětí (nad 15 let) mají chuť reprezentovat náš sbor 
 i v kategorii dospělých.  
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aby nám náhodou hasičský sport nechyběl, vyrážíme 27. 5. na 

jarní kolo hry Plamen a následně bychom rádi s dětmi vyrazili na 
některé volné soutěže v okolí.  

 
Během těchto všech 

sportovních aktivit však bylo 
nutné zajistit splnění úkolů 
spojené s provozem a 
povinnostmi sboru. Jako 
tradičně muselo být zajištěno 
případné hašení požáru na 
Veverce o Filipojakubské noci 
30. 4. Letošní rok však byla 
výborně připravena kupa 



 

s dřevěným odpadem a vítr byl velmi ohleduplný a m
vanutí. Nedošlo k opalizování b
nutné břízy kropit vodou a na konec nebylo ani t
plápolajícího ohně. 

Abychom byli připraveni na léto a chystající se Chuchelskou pou
2017, bylo třeba, abychom provedli další úpravy na naší hasi
klubovně v areálu sportovišt
víkendech došlo k malování, osazení kuchyn
doplnění sezení pro malé hasi
Chuchelna co nejsrde
událost, která připadá na termín (10. 

Málem bych zapomn
hřiště, abychom zde př
rádi oslavili jejich Mezinárodní den. Jako ka
letošním, připravíme n
tématikou. Musíme doufat, 

Po proběhnutí tě
konec školního roku, který chceme s
velkým grilováním (ku
období pak možná uspo
dětech nestýskalo. ☺ Co je u d
nemusíme chodit daleko… Jde o hasi
také polehoučku blíží. V
Vyrážíme na něj koncem srpna, abychom byli p
Soptíkova poháru a zejména pak na p
který se uskuteční u nás v
zda do tohoto data stihneme vydání 3. 
bych Vás rád na tuto sout
soutěžním družstvům!!! 
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Za SDH Chuchelna bratr David Hošek 
SPORTU ZDAR A HASI
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Za SDH Chuchelna bratr David Hošek  

SPORTU ZDAR A HASIČINĚ ZVLÁŠŤ!!! 
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Na slovíčko 
 
Vážení čtenáři, i v těchto parných dnech se k vám vrací pravidelné 
rozhovory nazvané „Na slovíčko“. A s kým si budu povídat tentokrát? 
 
V dnešním čísle usedl na „horkou“ židli Ing. Michal Strnad, místopředseda 
Motorsportu Chuchelna a člen rady obce Chuchelna. Společně zhodnotíme 
nedávno proběhlé KTM enduro cross country na Kozákově a nahlédneme 
do zákulisí Motorsportu Chuchelna. 
 
� Jen málokdo z nás ví, co přesně znamená zkratka KTM ECC. 
KTM ECC je seriál závodů motocyklů složený z pěti individuálních závodů 
konaných v různých místech našeho kraje. Sjezdovky na Kozákově hostí tyto 
závody již po páté. 
KTM je značka motocyklu a ECC znamená Enduro Cross Country. Enduro 
Cross Country se odlišuje od motocyklového závodu enduro tím, že jezdec 
nemusí mít řidičský průkaz. Tento závod tedy můžou jezdit i děti.  
� Jaké věkové kategorie se mohly závodu zúčastnit? A kolik závodníků se 
postavilo na start? 
Samotný závod má osm kategorií a dvě dětské kategorie. Dětské kategorie mají 
zkrácenou trať. Děti mohou jezdit třeba od tří let, pokud umí řídit motorku. 
(smích) Nejmladším závodníkem na Kozákově byl čtyřletý jezdec. Věk 
nejstarších účastníků tzv. veteránů se pohybuje okolo šedesáti let. Můžeme tedy 
říct, že na motorce se dá jezdit v každém věku. Letošního ročníku se zúčastnilo 
249 jezdců.  
 
 
 
 
 
 
 
 
� Máte spočítanou přibližnou návštěvnost závodního víkendu? 
Vzhledem k tomu, že návštěvníci závodu neplatili vstupné, lze návštěvnost 
pouze odhadnout. Myslíme si, že závody na Kozákově si nenechalo ujít okolo 
tisícovky diváků.  
� Připravit tak velkou akci je jistě velmi náročné? Přibližte nám trošičku 
zákulisí příprav. 
Především je nutno říci, že většina lidí, kteří s organizací závodů pomáhají, jsou 
dobrovolníci. Přípravám, a pak i samotným závodům, věnují svůj volný čas a 
nejsou za to nijak placeni. Chtěl bych prostřednictvím tohoto článku všem těmto 
lidem moc poděkovat. Bez nich by to nešlo!  
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Po oba dva dny nám pomáhalo okolo čtyřiceti až padesáti dobrovolníků ve 
stánku s občerstvením a na trati. 
Samotné přípravy tratě probíhají minimálně týden dopředu. Trať je třeba 
vyznačit a odklidit popadané větve a stromy. Dále je nutné zajistit občerstvení, 
ceny pro vítěze a zdravotnickou službu. 
Nejdůležitější součástí příprav je získání vyjádření orgánů státní správy (Odbor 
životního prostředí MěÚ Semily, Odbor dopravy MěÚ Semily, …) a povolení 
všech majitelů dotčených pozemků. I jim patří velké poděkování za to, že 
umožnili závody uspořádat.  
� KTM ECC závody se konaly na sjezdovkách Kozákova již několikrát. 
Můžeme se těšit i na další ročníky? 
Určitě se budete moct těšit i na další ročníky, pokud nám to majitelé pozemků 
dovolí. Máme dohodu s družstvem Kozákov, že závody se mohou uskutečnit 
jednou za dva roky.    
Příští rok je ale desáté výročí seriálu a my bychom si přáli být jeho součástí.  
� Teď se budeme věnovat Motorsportu jako organizaci.  Popište nám ji 
stručně. 
Motorsport Chuchelna byl jako spolek založen na přelomu roku 2000 a 2001. 
Motorsport byl založen hlavně kvůli odpovědnosti. Do doby založení 
Motorsportu zodpovídal za akci pouze jedinec.   
Motorsport obecně sdružuje všechny milovníky motorismu.  
První oficiální dres byl vyroben okolo roku 2003.                                                                                                     
Naši členové se účastní mnoha motocyklových, automobilových  
a autoskijӧringových závodů po okolí, ale také 
motocyklových závodů na evropské či světové 
úrovni, přičemž, jak vyplývá z názvu týmu, 
reprezentují i samotnou obec Chuchelna. V poslední 
době se ale také účastníme různých akcí mimo 
základní myšlenku Motorsportu. Mezi takovéto akce 
patří charitativní „Běh pro Světlušku“, který pomáhá 
nevidomým lidem, a různé cyklistické závody jako je maraton Specialized 
Extrem Bike Most. 
� V čem se liší zimní a letní sezóna Motorsportu? 
Hlavní sezóna motocyklových a automobilových závodů je od jara do podzimu. 
V tomto období probíhá většina závodů. V zimních měsících probíhá 
individuální příprava a autoskijӧringové závody. Myslím si, že autoskijӧring je 
všem dobře známý.  
� Minulý rok jsme měli možnost poprvé navštívit „Sportovně vzdělávací 
akci“. Můžeme se na podobné naučné odpoledne těšit i letos? 
Rozhodně můžete! Letošní ročník „Sportovně vzdělávací akce“ se uskuteční ve 
sportovním areálu a na koupališti v neděli 10. září 2017. Budeme rádi, když 
přijdete. 

Děkuji za rozhovor, Štěpán Strnad 
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