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Z ČINNOSTI RADY OBCE 

 

Nejprve bych vás ráda informovala o rozjetých projektech v obci  

a jejich aktuálním stavu:  

 Rekonstrukce silnice III/2923 – práce na této akci jsou dokončeny. 
 Čistírna odpadních vod u školy a obecního bytového domu – 

stavba u školy neprobíhala úplně ideálně. Nejprve se zjistilo, že 
projekt neodpovídá skutečnosti a projektovaný typ ČOV nelze 
použít. Poté vznikly problémy s pojízdností vík ČOV. U této stavby 
nás tlačil čas, ČOV musela být zprovozněna do září, než děti 
nastoupí do školy. Nicméně se všemi problémy jsme se poprali  
a zdárně je vyřešili. Obě čistírny (u školy i u bytového domu) jsou již 
v provozu. Chybí dokončení úpravy pojízdných poklopů  
a okolního terénu. 

 Hřbitovní zeď – byly poptány studie proveditelnosti a připravení 
vizualizace možných řešení. Projektant byl vybrán a návrhy 
možných řešení budou k dispozici na prosincovém jednání 
zastupitelstva.  

 Vodovody a kanalizace: 
- „vodovod Sídliště – I. etapa“ – od hřiště ke koupališti (4 přípojky) – 

stavbu spojíme s další jinou etapou, a to z důvodu finančních 
úspor 

- „vodovod Sídliště – II. etapa" – zokruhování Sídliště, vymístění ze 
soukromých zahrad; stavba je povolena; tato akce bude 
rozdělena na dvě etapy a nejprve se začne na horní části Sídliště. 
Termín realizace je příští rok. Proběhla avizovaná zkouška, tzv. 
metoda vykuřování, aby se zjistilo, kolik domů má napojené 
dešťové svody do splaškové kanalizace.  

- Váznoucí povolení vyústění kanalizace v oblasti u Housů, na 
kterém stojí veškerá výstavba nad „Třemi stodolami“ a objevené 
závažné trhliny – s projektanty probíráme možnosti oprav. Byly 
poptány jimi doporučené bezvýkopové metody oprav, jednalo se 
s Krajskou správou silnic Libereckého kraje. Na nadcházejícím 
jednání rady budeme diskutovat o dalším postupu. 

 Veřejné osvětlení – akce, na kterou obec obdržela dotace je  
u konce. Zbývá jen deregulace svítivosti, zejména v oblasti 
Hromovky. 

 Opravy v obecním bytu jsou dokončeny.  
 Chodník Chuchelna – Semily – zpracovává se projektová 

dokumentace. 
 Zahrada mateřské školky – ve spolupráci s vedoucí učitelkou MŠ 

paní Pekařovou byly vybrány a poptány nové herní prvky. Velká  
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 část prvků již byla zabudována a děti se mohou na jaře těšit na 
novou zahradu. Ať slouží k plné radosti našich dětí!! 

 Komunikace – byla provedena oprava prasklin na komunikaci 
vedoucí na Slap. V jednom úseku této komunikace byl upraven 
terén pro odtékající dešťovou vodu a propustek.  

 Pomník u Sokolovny – byly objednány schody. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové herní prvky v zahradě Mateřské školy 
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Rada obce také projednává žádost společnosti Vodafone, která má 
zájem o pronájem věže na Veverce. Tento bod bude uveden na 
prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva.  
Proběhlo i narovnání vlastnických vztahů k některým pozemkům  

v případech, kdy obecní komunikace zasahovala do soukromých 

pozemků. Tady bych chtěla vyzdvihnout jednání některých našich 
spoluobčanů a poděkovat jim za darování těchto pozemků nebo 
prodej za symbolickou částku!! Děkujeme!  

Přijali jsme také pozvání obce Chuchelná a zúčastnili se slavnostního 
otevření křižovatky v obci. Chtěli jsme tímto krokem projevit zájem  
o znovunavázání přátelských vztahů. Mise byla úspěšná a jsme zváni na 
obecní ples do Chuchelné, který se bude konat 24. 1. 2020. Nahlášení 
zájemců z řad občanů je závazné, a to z důvodu zajištění dopravy  
a ubytování.   

Smlouvy na zajištění zimní údržby byly uzavřeny – s panem Baginem, 

panem Kudrnáčem a Kozákov – družstvem.  
Rada se také zabývá již přípravou návrhu rozpočtu obce na rok 2020. 
Na závěr bych chtěla zmínit, že jsme byli jako obec oceněni za 
příkladnou péči a udržení válečných hrobů od Ministerstva obrany ČR. 
Pamětní plaketu za obec převezme náš bývalý pan starosta Ing. Tomáš 
Šimek, protože ocenění se vztahuje k jeho funkčnímu období. Největší 
zásluhy na akci samotné a za získané ocenění má právě on. 
 

Jménem rady obce Chuchelna vás zvu na veřejné zasedání 
zastupitelstva, které se bude konat v úterý 17. 12. 2019 od 18 hodin.  

Pohodové prožití předvánočních časů Vám přeje  
 

Bc. Eva Peštová, starostka obce 
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Fotografie z návštěvy Chuchelné u Opavy 
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Veřejné zasedání zastupitelstva 
obce Chuchelna 

 

se uskuteční v úterý 17. prosince 2019  
od 18.00 hodin 

v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 
 

Program:  
 

1) zpráva o činnosti rady obce 
2) zpráva o hospodaření do 30. 11. 2019  
3) rozpočtové opatření č. 3/2019 
4) rozpočet obce 
5) obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku  
    ze psů 
6) obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku  
    z pobytu 
7) obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku  
   za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
   třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 
8) zprávy výborů – finančního a kontrolního 
9) obecní symboly 
10) různé 
11) diskuse 
12) usnesení, závěr 
 

Občerstvení zajištěno 
 

Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany 
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Informace z Obecního úřadu 

 

 Obec Chuchelna dlouhodobě investuje do rozvoje systému 
odpadového hospodářství. Systém, zaměřený na maximalizaci separace  
a opětovného využití odpadů, je na dobré úrovni, obec na něj však 
každoročně doplácí. Například v roce 2018 činily celkové náklady na 
odstranění odpadů 916.267 Kč,  příjmy byly 724.501 Kč. Pokud by 
obyvatelé měli platit podle skutečných nákladů, které na odpadové 
hospodářství vynaložíme, stálo by to každého ročně 801 Kč. Poplatek 
za odpad se přitom měnil v roce 2013  a činí 540 korun na obyvatele  
a rok. 
 Ve hře přitom nejsou malé peníze. V letošním roce se 
předpokládají výdaje přibližující se hranici milionu korun, které se 
vydají na sběr a likvidaci odpadů. Obec se dlouhodobě snaží občany ke 
třídění odpadu motivovat. Každoročně přibývají kontejnery na 
separovaný odpad i četnost jejich výsypů, rozšiřují se i komodity, které 
mohou občané třídit. Vedle tradičního odděleného sběru plastů, papíru, 
skla, kovu, máme kontejner na elektroodpad, textil a zajišťujeme  
i celoroční svoz bioodpadu, nejnověji také jedlých olejů. Obyvatelé tak 
mohou ukládat odpady na třech sběrných místech a kóje pro pytle  
u OÚ. Nadměrný odpad mohou odvážet zdarma do sběrného dvora 
TSM Semily. Pytle na tříděný odpad jsou k vyzvednutí na obecním 
úřadě též zdarma.  
 Celkové náklady na odpadové hospodářství obce zahrnují náklady 
na směsný odpad, objemný odpad, tříděný sběr využitelných odpadů, 
nebezpečné odpady, uložení odpadu ve sběrném dvoru, likvidaci 
černých skládek, vysypávání uličních košů a nákup pytlů. 
 Odpadové hospodářství obce má také svoji příjmovou část. Ta je 
tvořena poplatky od občanů. Významnou položku tvoří odměny 
systému EKO-KOM. Výše poplatku se bude projednávat na jednání 
zastupitelstva. 
 Ráda bych vás také informovala, že vláda schválila návrh novely 
zákona o místních poplatcích (zákon č. 278/2019 Sb., kterým se mění 
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů). Upravené  obecně závazné vyhlášky budou platné  od 1. 1. 
2020.  
 Změna se bude týkat poplatku z ubytovacích kapacit,  která se 
bude vztahovat i na ubytovatele v soukromí. Pro rok 2020 je horní 
hranice dle zákona stanovena na 21 Kč /osoba/den, pro rok 2021 až na 
50 Kč/osoba/den. O výši sazby bude jednat zastupitelstvo. 
 Ještě pro doplnění uvádím, že od  1. 1. 2020 bude povinné 
očkování psa proti vzteklině, který je označen mikročipem. 
 Ráda bych vás pozvala na jednání zastupitelstva, které se bude 
konat 17. 12. 2019, kde můžete vznést své dotazy, připomínky či 
nápady. 

Lada Koublová, referentka OÚ 
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Dny všední i sváteční výjezdového družstva JSDH Chuchelna 
 

 Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vás seznámil s činností výjezdového 
družstva JSDH Chuchelna.  
 Naše výjezdové družstvo má celkem 12 členů – z toho 5 velitelů  
a 5 strojníků. Každý člen musí být každoročně proškolen z teoretických  
i praktických znalostí, musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně 
způsobilý v jednotce působit a každé dva roky toto potvrzení obnovovat. Velitelé 
družstev jsou navíc proškolováni v pětiletých cyklech (v rozsahu 3 x 8 hodin) a na 
závěr musí složit zkoušku. Strojníci jsou také navíc proškolováni, a to v rozsahu 16 
hodin 1 x za 5 let se závěrečnou zkouškou. Každý velitel i strojník, aby získal svoji 
odbornost, musel nejprve projít 40 hodinovým školením a zkouškou.  
 Při každém zásahu se musí družstvo skládat z minimálně 1 strojníka,  
1 velitele a 2 hasičů. Předepsaný časový limit pro výjezd je do 10 minut – tento 
limit jsme doposud pokaždé splnili a vyjeli ke všem vyhlášeným událostem. 
 Převážnou část naší práce tvoří výjezdy k technické pomoci, jako je např. 
odstraňování spadlých stromů, záchrana uvízlých paraglidistů a pomocné činnosti 
pro obec. Hašení požárů je naštěstí spíše výjimkou. V případě, že je vydána 
výstraha (silný vítr, déšť, ...), jsme po celou dobu ve zvýšené pohotovosti. 
 Naši jednotku jsme před léty vybavili novým svolávacím systémem, který 
zahrnuje jak spouštění sirény, tak prozvánění na mobilních telefonech všech členů 
výjezdového družstva a starostky obce, a také hromadné rozesílání SMS zpráv  
s krátkým popisem události, ke které vyjíždíme. 
 Letošní rok začal ostrou prověrkou, ve které jsme však s přehledem obstáli.  
V neděli 13. ledna v 6:49 h se spustila siréna a vyjížděli jsme k odstranění stromu 
spadlého po velkém sněžení přes vozovku na Komárově. Na tom by nebylo nic 
neobvyklého, jenže tento výjezd se konal ráno po naší výroční schůzi, která se 
velmi vydařila a končila až kolem 4. hodiny ranní! 
 V lednu a únoru, když byly dobré sněhové podmínky, jsme projížděli 
běžecké stopy v délce cca 26 km a celý týden na přelomu ledna a února jsme 
zajišťovali dopravu dětí z naší mateřské školy na lyžařskou školičku na Kozákově. 
 Na začátku února jsme v podvečerních hodinách vyjížděli k hašení požáru – 
hořel plastový bojler v rodinném domku. Zasahovali jsme společně s profesionální 
jednotkou ze Semil a JSDH Podmoklice. Protože byl požár v prvním patře, byla 
povolána i výšková technika. Ohnisko bylo zdárně uhašeno s minimálními 
škodami. Naštěstí byl toto zatím jediný výjezd k požáru v tomto roce. 
 V březnu jsme měli tři výjezdy. První byl nařízený monitoring obce z důvodu 
očekávání velmi silného větru a vysokého rizika pádu stromů. Od 20:00 hodin do 
1:00 h ranní jsme prováděli tuto činnost, při které jsme odstranili tři 
stromy spadlé přes vozovku. Unavení a zmožení jsme s úlevou zalehli s vidinou 
sladkého spánku, ale už v 7 hodin ráno nás opět zburcoval alarm na mobilních 
telefonech spolu se sirénou a vyjížděli jsme opět, tentokrát k technické pomoci – 
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na Slapě se z rodinného domu utrhla část střešní krytiny. Poslední březnový 
výjezd byl k uvízlému paraglidistovi v koruně stromu na Kozákově. 
 Posledního dubna jsme jako každý rok dělali požární dohled při pálení 
čarodějnic na Veverce. 
 V květnu jsme zasahovali společně s profesionální jednotkou ze Semil při 
nutném násilném otevření domu. Naší úlohou bylo provizorně opravit rozbité okno 
ve vstupních dveřích a zabezpečit tak objekt po zásahu. 
 Přišel červen a s ním i naše Chuchelská pouť. Kromě ostatních příprav 
pomohlo naše výjezdové družstvo s propláchnutím kanálu na hřišti a v sobotu  
8. června už jsme byli v plné síle na svých místech u stánků, abychom nabídli 
občerstvení návštěvníkům pouti. Když se před 17. hodinou ozvala siréna, neváhali 
jsme, odhodili zástěry, nože a půllitry a spěchali k zásahu. Pomohl nám i jeden  
z návštěvníků pouti, který nás dopravil k hasičárně a cestou přibíral další 
spěchající členy naší jednotky, takže jsme mohli vyrazit k zásahu už za 7 minut od 
vyhlášení poplachu. Důvodem výjezdu byl opět uvízlý paraglidista v koruně 
stromu, kterého jsme postavili na vlastní nohy a mohli se vrátit na pouť. 
 O prázdninách byly takové výjezdy na záchranu paraglidistů ještě dva  
a v srpnu jsme navíc pro změnu pomáhali při záchraně osoby uvízlé na ferratě 
Vodní brána, která se nachází v katastru naší obce. 

 Od září až dosud naše 
činnost spočívala v pomoci 
obci – dováželi jsme vodu do 
studny na hřbitově na Lhotě, 
protože už vloni jako mnoho 
jiných studní nečekaně 
vyschla, a před pokládkou 
asfaltu na silnici na 
Klinkovice jsme prováděli její 
čištění. Tyto pomocné práce 
jsou i pro nás přínosné, 
protože máme možnost 
procvičit si práci  
s  technikou,   zkontrolovat 
její funkčnost a být tak 
připraveni k ostrým zásahům. 

 Toto všechno – povinnými školeními počínaje a výjezdy konče absolvují 
členové výjezdového družstva ve svém volném čase bez nároku na odměnu, snad 
jenom kromě skvělého pocitu ze záslužné práce pro naši obec. Za to jim všem 
patří velký dík! 
 Přejeme všem čtenářům Chucheláčku krásný adventní čas, klidné prožití 
Vánoc a v novém roce hlavně pevné zdraví a oheň pouze v kamnech. 
 

Za JSDH Chuchelna velitel jednotky Jiří Pokorný 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ZÁŘÍ, ŘÍJNU A LISTOPADU 2019:  

 

 97 let  Lidmila Machačná 
 88 let  Jiřina Hošková 
 85 let  Liboslav Bursa 

   Karel Pluhař 
 84 let Maruška Maturová 
 83 let Marie Tůmová 
   Mária Hůlková 
 81 let František Nosek 
 80 let Eva Kalousková 

 75 let Jan Seeman 

   Jiří Prachař 
 70 let Alena Stránská 

   Jan Bém 

   Bohumil Koucký 

65 let Alena Trnková 

  Olga Vrabcová 

  Josef Kudrnáč 
  Radmila Kudrnáčová 
60 let Jana Berková 

  Ivo Vrabec 

  Eva Becková 

  Eva Housová 

  Eva Hujerová 

55 let Václav Melen     Do dalších let přejeme 
  Věra Kaňová    pevné zdraví a mnoho štěstí! 
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NARODILI SE: 

Justýna Andrlová 

Jáchym Šída 
 

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

Zlaté svatby - 50 let společného života v roce 2019 oslavili:  
Jaroslava a Břetislav Plívovi      Jaroslava a Vladimír Šefrovi 
 

 

 

 

 

 

Zdeňka a Jiří Havrdovi (bez fotografie) 
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví a lásky! 

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

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

OPUSTILI NÁS: 
   

Miloslava Prskavcová 

Lubomír Kořínek 
Josef Konečný 

                  Hana Havrdová  

     Vladimír Tomeš  

Pozůstalým rodinám vyjadřujeme soustrast. 
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SOKOL LETEM PODZIMEM 
 

 Zima pomalu klepe na dveře a nejenom děti se 
už určitě nemohou dočkat sáňkování, bruslení  
a lyžování. Ale než se zimní radovánky rozjedou 
v plném proudu, tak se pojďme poohlédnout zpět na 

akce, které jsme pořádali nebo jsme se na nich 
podíleli.  
 

8. ŘÍJEN - PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA 
 V roce 2019 byl Vládou České republiky schválen 8. říjen Významným 

dnem České republiky jako Památný den sokolstva – jde o připomínku 
událostí roku 1941, kdy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich 

rozpustil Českou obec sokolskou a její majetek byl úředně zabaven. V noci ze 
7. na 8. října 1941 při „sokolské akci“ gestapo zatklo všechny sokolské 
představitele z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni  
a deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských 

pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. Během okupace 
bylo v koncentračních táborech popraveno a umučeno 3 387 sokolů a 8 223 
se vrátilo s podlomeným zdravím. Cílem a smyslem této akce byla totální 

likvidace celého spolku. 

 Krojovaní sokolové se každoročně po celé republice 8. října setkávají  
u pomníků a památníků, aby uctili památku našich tragicky zesnulých bratrů  
a sester.  Tuto vzpomínku symbolizuje např. „Večer sokolských světel“, kdy 

děti vyrábějí lodičky, které pak s hořícími svíčkami posílají po řece. I my jsme 
se ke vzpomínání přidali zapálenými svíčkami před sokolovnou a vyvěšenou 
vlajkou. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich
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SPOLKOVÉ POSVÍCENÍ 
 V sobotu 21. září jsme se opět sešli s myslivci a hasiči při posvícení. 
Myslivci tradičně dodali zvěřinové pochoutky a celou kuchyní se tak linula 
vůně kančího či srnčího. Maso se podávalo buď se svíčkovou omáčkou, nebo 
v guláši, či jako pečeně se zelím, anebo nasekané do sekané. A bylo jedno, co 
jste si vybrali, protože vynikající bylo všechno. 
 My jsme se stejně jako loni zhostili kuchyně – tedy krájení, ohřívání  
a vydávání jídel na talíře či do různých nádob strávníkům na doma. To je 
práce vyžadující dokonalé zorganizování tak, aby nevznikl chaos, aby 
nepadaly talíře na zem nebo abychom ke guláši nešoupli zelí místo knedlíků. 
Ale šlo nám to pěkně od ruky a ohromně nám v tom pomohla nově 
zrekonstruovaná kuchyň – ta letos zažila své první posvícení a osvědčila se 
na výbornou! Ten větší prostor, nové spotřebiče a úložné prostory jsme 
opravdu ocenili. 

 O roznášku talířů a o sladké občerstvení s kávou se postarali hasiči.  
A pak jsme všichni společně poseděli až do pozdních hodin, ostatně jako 
každý rok. Touto cestou děkujeme všem spolkům za jejich čas a úsilí, které 
věnovali pro potěšení ostatních. Tak zase za rok! 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRKONOŠSKÝ VEJŠLAPNÍK 
 Šestnáctý ročník byl přelomový – poprvé jsme místo Krkonoš objevovali 
krásy Jizerských hor. Jenže kromě toho přelomového by mohl získat  
i přízvisko „suchý nás nedostanou“. Sobota byla totiž nejdeštivějším dnem 
tohoto roku, kdo ví, jestli takhle už vůbec někdy pršelo. Plný autobus 
Chucheláků se však nenechal zlomit a všichni se během soboty postarali o to, 
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aby už tak dost nasycenou půdu Jizerských hor uchránili od většího 
přemokření svým dokonale savým oblečením, botami a batohy. Takto 
obtěžkaní jsme dorazili na přespávací chalupu do Kořenova, kde se nám díky 

topení podařilo většinu vody zase vrátit do přírodního koloběhu. A v neděli už 
jsme si užili náročnou trasu, na kterou nám chvilkami dokonce zasvítilo  
i sluníčko. Nicméně vzhledem k té uplakané sobotě by stálo za to zvážit, zda 
ten další ročník nevrátit opět do Krkonoš – tam by totiž takhle moc určitě 
nepršelo 😊 I když ani déšť, sníh či vichr nás stejně neodradí, nejdůležitější je 
totiž být s kamarády – pak je o zábavu postaráno. 

 
HOLKY MARTINKY 

 Větší holky se pod vedením Martiny Musílkové schází na cvičení každý 
pátek a občas si to cvičení zpestří i něčím jiným. Tak například koncem října, 
tedy v období svátku Halloween, přespaly v sokolovně. Strašidelný Halloween 
se sice slaví v Americe, ale dnešní děti už se k němu také rády hlásí. Takže 
holky nasadily kostýmy a připravily pro mladší děvčata strašidelnou cestu po 
sokolovně. Ale pak se opět vrátily k českým kořenům, jelikož hulákaly do rána 
jako meluzíny 😊  

 
OSLAVA 90 LET OD ZALOŽENÍ CHUCHELSKÉ SOKOLOVNY 

 17. listopadu se napříč celou republikou slavilo 30 let od pádu 

komunistického režimu. My v Chuchelně slavíme v polovině listopadu také 
významné výročí, a to založení naší sokolovny – letos uplynulo od stavby už 
neskutečných 90 let! Proto jsme v sobotu 16. listopadu uspořádali oslavu, 
během které jsme si připomněli obě významná výročí. Sokolovna byla v tu noc 

nasvícena v barvách trikolory a byly pověšeny obě vlajky, státní  a sokolská.  
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 Zahájení oslav začalo nástupem, při kterém zazněla sokolská a posléze  
i česká hymna. Poté se ujal slova starosta Sokola Martin Pitl, který nám 

připomněl některá historická sokolská fakta. Jeho výklad byl protkán 
tělocvičnou akademií, kdy se v krátkých ukázkách předvedly všechny naše 
cvičící složky – tedy předškolní děti, mladší žákyně, starší žákyně, ženy, žáci  
a muži (ti své cvičení navíc doplnili o humornou scénku se strojem času, díky 
které víme, že se máme na co těšit 😊).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poté jsme si prohlédli krásné velkoformátové fotografie z dob dávných  

i nedávných, které byly vystavené po celém sále sokolovny, dále jsme shlédli 

krátký film režisérky Věry Plívové Šimkové „Než se rozhrne opona“  
o chuchelských ochotnících a také jsme si poslechli zajímavou besedu PhDr. 

Jana Tomíčka o životě celé obce v posledním století. Samozřejmě nechybělo 

ani vynikající občerstvení z rukou našich sester. Účast byla obrovská a celá 
akce byla protkaná hlaholem dětí, ze kterých čišela radost z pohybu  

a z kamarádství s ostatními dětmi. No a oslava pokračovala až do noci, a tak 
to má být. Naši radost umocnila i úspěšná rekonstrukce venkovních schodů, 
která byla dokončena jen pár dní před oslavou. Schody jsou vyrobeny 
z protiskluzového materiálu, což jistě ocení nejen děti, ale i ti, kteří nad ránem 
odcházejí z nějaké akce domů. Na tuto rekonstrukci bylo přispěno i z obecní 

kasy, za což moc děkujeme. 
 

 Na následujících řádcích připomeneme historii sokolovny, kterou 
přednášel starosta během oslavy: 
  

Tělocvičná jednota Sokol v Kuchelně vznikla 26. května 1895 ve 2 hodiny 
odpoledne na ustavující schůzi, kde bylo vyzýváno k Rovnosti, Volnosti  

a Bratrství, střídmosti v pití a tanci. Aktivity tehdejší organizace se odbývaly od 
jara do podzimu na malém venkovním hřišti, za nepříznivého počasí a v zimě 
v hospodě, ale rostla touha míti vlastní tělocvičnu, vlastní domov. Na mnoha 

schůzích bylo toto rokováno a členstvo se usneslo postavit si vlastní 
Sokolovnu, ale vlivem některých členů bylo toto rozhodnutí odkládáno. 
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Nejhorší bylo získání pozemku, i když mnoho bratří nabízelo pozemky darem, 
žádný z nich se pro výstavbu nehodil. Po dlouhých dohadech a jednáních byl 

nakonec vybrán a zakoupen pozemek od hostinského Sůvy. 
O projekt a návrh budovy byl osloven architekt František Krásný z Prahy, který 
vystudoval architekturu ve Vídni a byl dvorním sokolským architektem. 

Projektoval více než sto sokoloven, přičemž se držel zásady, že každá z nich 
má být v něčem jiná. Proto na našem území vidíme spoustu sokoloven, které 
mají podobný ráz, ale přesto se jedna od druhé liší. Chuchelská sokolovna je 
obzvlášť dobře vyvedená: účelná, útulná a výzdobou uměřená. 
Sokolové měli tehdy na stavbu našetřeno 36.000,- korun, z toho zaplatili 

17.000,- za pozemek a na stavbu samotnou jim zbývalo 19.000,- korun. 

Architekta přislíbila zaplatit rodina továrníka Bažanta. Takže se stavělo na dluh 
od místní kampeličky. V červnu 1929 byl položen základní kámen a začalo se 
pilně pracovat. Do zdiva byla v průběhu stavby vložena pamětní listina s touto 
myšlenkou: 
Vkládáme dnes do zdiva naší Sokolovny tuto pamětní listinu s přáním: 
Jako stavba naše zdobena jest pilíři z našeho krásného - tvrdého čediče, 
tak nechť každý z našich bratří a sester jest pevným pilířem svorné - 

pokrokové - osvětové práce, tak nechť každý z nás v hodinách cvičení 
tělovýchovnou prací, zocelenou paží, hrdě třímá prapor náš  
s myšlenkami Tyrše a Fügnera. Kéž Sokolovna naše v středu obce 
postavená bude opravdu v budoucích dobách, střediskem svorné práce 
občanské, střediskem vzdělání i ušlechtilé zábavy, střediskem 
společenské i občanské výchovy. Majákem, z nějž ušlechtilé, krásné  
a jasné paprsky osvěty, umění a pokroku šířiti se budou do okolí  
k povznesení a zvelebení obce a naší drahé Republiky.  Nazdar  
v Chuchelně dne 1. září 1929 
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Nadšení a pracovní nasazení členů Sokola, ostatních občanů Chuchelských, 

ale i přespolních, bylo veliké. Sokolovna byla v podstatě postavena svépomocí  
a v rekordním čase – o pouti základní kámen, na podzim slavnostní otevření  
a zahájení provozu. V dnešní době nemožné… 

O Vánocích 1929 sehráli divadlo výpomocně ochotníci se Semil, jelikož místní 
ochotníci byli do poslední chvíle zaměstnáni úklidem, ale pak už to běželo ve 
vlastní režii chuchelských sokolů. Především se čtyři dny v týdnu cvičilo, 
zkoušelo divadlo, hrálo se loutkové divadlo pro děti, byly pořádány taneční 
zábavy, plesy, odpolední čaje. Nebyly to okázalé akce, přesto byla 
návštěvnost veliká, běžně 200-250 lidí. Tak se sokolovna stala pro místní  

i přespolní oázou společenského, kulturního a tělocvičného dění.  
A takto se skládala korunka ke korunce na splacení dluhu, který byl doplacen 

až po válce. 
Sokolovna byla v době slavnostního otevření v listopadu 1929 původně 
ozdobena čtyřmi plastikami sokolů na sloupech, které vyčnívaly nad střechu 
budovy. Sokol byl během okupace v roce 1941 nacisty rozpuštěn, budova 

sloužila jako sklad vojenského materiálu a němečtí vojáci plastiky zničili 
(nového sokola vytvořil v roce 1969 pan Ouhrabka, byl instalován nad hlavním 
vchodem do budovy při oslavách 40. výročí stavby sokolovny, a byl to tak 
trochu „hrdina“, který přečkal na svém místě dobu normalizace i budování 
socializmu, byl však ukraden koncem roku 1998, policie pachatele nenašla. 
Dalšího sokola vytvořil akademický sochař Jaroslav Marek, profesor turnovské 
umělecké školy. Nový sokol byl odlit z hliníku a barevně upraven, budovu 

zdobil od červnových oslav 70. výročí stavby v roce 1999, potkal ho však 
stejný osud, byl ukraden, pachatel neznámý. Doufejme, že současný sokol je 
již poslední). Po válce byly sloupy ubourány a překryty střechou, neboť kolem 
sloupů zatékalo. 
Další koloběh sokolské činnosti nastal až po válce. Pravdou ale je, že 
následující komunistický režim, nastolený po roce 1948, sokolům moc nepřál. 
Při reorganizaci československé tělovýchovy v roce 1952 byl opět zrušen.  
V padesátých letech minulého století, v době komunistického temna, bylo 
několik lidí z naší vesnice ve vykonstruovaných procesech odsouzeno, 
většinou skončili nuceně v uranových dolech. Ale cvičilo se dál, i když pod 
hlavičkou sjednocené tělovýchovy, všichni věděli že jsou Sokolové, už jen 
proto, že chuchelská organizace si udržela název Sokol. A hrála se divadla. 
Jen za rok 1966 se mohli na výroční schůzi pochlubit třinácti divadelními 
představeními sehranými na jevišti Sokolovny, 24 odpoledními čaji a devíti 
večerními zábavami. Na přípravě divadel v té době vlastně vyrostla režisérka 
světového kalibru. Díky profesionálním režijním schopnostem sestry Věry 
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Plívové - Šimkové chuchelští ochotníci nazkoušeli mnoho kvalitních 
divadelních představení. 
Také tradiční účast na sokolských sletech pokračovala na spartakiádách. Stalo 

se pravidlem, že někdo z Chuchelny cvičil v Praze na Strahově, ať už to byly 
naše ženy, nebo v roce 1985 úspěšná klukovská osmička. 
 

Dne 4. listopadu 1971 se při zvelebování a provádění stavebních prací na 

vytápění sokolovny našla schránka z již zmíněným poselstvím z roku 1929. Po 
čtyřiceti dvou letech přibyly tyto věty. 
Ani naše sokolská cesta nebyla vždy lehká a schůdná, i my jsme prožili 
válku 1939-45, i my jsme za ta léta prošli mnohými úskalími a změnami. 
Leč nezdědili jsme po svých předcích jen Sokolovnu, zdědili jsme i jejich 
lásku a oddanost sokolské myšlence a práci pro ni. I do srdcí naší 
mládeže zaséváme stejná semínka a věříme, že kdo budete jednou po 
nás toto číst, shledáte naši práci v Sokole stejně dobrou  
a společnosti prospěšnou, jako jsme to shledali my. A snad na nás  
i v dobrém vzpomenete, jako my nyní vděčně vzpomínáme na své 
předchůdce. Tak tedy naši milí příští sokolové, hodně zdravého pohybu, 
vždy rovnou páteř a mnoho zdaru v sokolské práci Vám přejí Sokolové 

žijící v roce 1971. 
 

V listopadu roku 1989 skončil po sametové revoluci komunistický režim  
a v lednu 1990 došlo k znovuobnovení České obce sokolské. Chuchelská 
jednota byla zaregistrována a zařazena do Krkonošské župy Pecháčkovy  
24. 8. 1991. 

V devadesátých letech vzniklo v Sokolovně několik divadelních představení, 
ve kterých se představila naše generace, dnešní pětačtyřicátníci :-) Proběhlo 
nacvičování a vystoupení na několika Sokolských sletech na Strahově, poté 
nastoupila další generace, která nás úspěšně reprezentovala ve floorbalu  
a dalších závodech. Z kulturního života jsme ustoupili na poli ochotnickém 
(což bychom měli změnit), ale proběhlo zde několik ročníků tanečních  
a mnoho z nás využívá Sokolovnu k oslavám životních jubileí a svateb. 
Rok 2014 je dalším důležitým mezníkem v životě naší Sokolovny. Došlo  
k celkové rekonstrukci budovy, to znamená – zateplení objektu, výměna oken 
a dveří, nové vytápění a teplovodní rozvody topení, hydroizolace zdiva  
a podlah, rekonstrukce sociálních zařízení. Celková částka investice přesáhla 
6,5 milionu korun za přispění Evropské unie, státu a obce Chuchelna. I my 
jsme při rekonstrukci našli schránku s odkazem generací minulých, proto 
mohlo být citováno z jejich poselství, a poté jsme zanechali vzkaz generacím 

budoucím, ze kterého ale budou citovat až naši potomci. 
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Jen málokterá Jednota se může pochlubit tak solidním a kontinuálně 
udržovaným zázemím pro svou činnost. Stalo se to díky obětavosti a velkému 
nadšení už několika generací lidí, kterým patří veliké poděkování za to, že 
svědomitě udržují a modernizují to, co bylo v minulosti postaveno. 

Rozloučíme se myšlenkou Miroslava Tyrše: 
Sokol, to není jen tělocvik a sport, ale také morálka a vztah k národu  
a naší vlasti. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SKI KOZÁKOV 

 Celý podzim se chlapi schází a chystají areál na další sezónu. Na 
dětskou část sjezdovky jsme pořídili pohyblivý lyžařský pás, na který se děti 
pouze postaví a vyvezou se nahoru. Je to nenáročné a dětem tak zbyde více 
sil na samotné lyžování. Takže teď už nezbývá než doufat v opravdové zimní 

počasí. Sledujte naše stránky www.ski.kozakov.cz, kde najdete aktuální 

informace o začátku lyžařské sezóny a také dvě web kamery. 
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PLÁNOVANÉ AKCE 
 

 Sokolský ples 1. 2. 2020 – pokud rádi tancujete na příjemnou hudbu, 
pokud máte rádi kvalitní víno či pivo a k tomu něco dobrého k snědku, 
tak jste srdečně zváni! Bližší informace budou upřesněny. 

 

Závěrem bychom vám chtěly popřát pohodový adventní čas, šťastné svátky 
vánoční a do nového roku pravou nohou! 
                                              

 

         Za TJ Sokol sestry Magdalena Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************* 
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Placená inzerce 
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OHNISKO ŽHAVÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA         

listopad 2019 
 

 

Vážení a drazí čtenáři Chucheláčku, 
 další tři měsíce jsou za námi, a tak mi dovolte, abychom se společně 
poohlédli za uplynulým obdobím z pohledu hasičské tématiky a zejména pak za 
aktivitami našeho hasičského sboru. Léto nám již dalo jistojistě sbohem a tak  
i hasičské sportovní aktivity ulehly k zimnímu spánku a opět se na nás usmějí až 
na začátku roku 2020 s příchodem prvního teplého počasí (ideálně slunečného).   
 Ale již zpět k tomu, co se událo a podařilo.  
 

HORKÁ REPORTÁŽ SDH Z HASIČSKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ – 

REJDICE 2019  

 Letošní soustředění mladých hasičů proběhlo v Rejdicích v chalupě  
U Kapličky. Tady se nám v roce 2016 moc líbilo, a jelikož není jednoduché najít 
dostupnou chalupu pro 35 lidí, vrátili jsme se tento rok ke Kapličce. Místo je to 
nádherné, okolo lesy plné hub, horské louky a když vyjde sluníčkové počasí, 
jako nám, nemá to tam chybu. 

 Sraz jsme měli v neděli 25. srpna v odpoledních hodinách na hřišti  
a společně s rodiči, kteří umožnili dopravu, jsme okolo třetí dorazili do Rejdic. 
Tento den, jsme pojali jako seznamovací, dětem jsme rozdělili pokoje, menším 
pomohli s vybalováním, děti se seznámily se zázemím chalupy. Venku si mohly 
děti poskákat na trampolíně, prolézt dřevěný hrad se skluzavkou, zahrát 

venkovní ping pong nebo hrát míčové hry na velkém travnatém hřišti za 
chalupou. Možností bylo dost, ale nejvíce, co zajímalo nás všechny, byl les plný 
hub . 
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 Ale my jsme přeci přijeli, abychom naši mládež připravili na následující 
soutěže a podzimní kolo hry Plamen. Hned druhý den, jsme tedy sestavili týmy, 

ve  kterých se děti pohybovaly celé soustředění, rozdali jsme jim kartičky, kam 
se zapisovaly trestné body. Děti si už samy hlídaly, jakou disciplínu mají nebo 
nemají splněnou. Mezi tyto disciplíny patří topografie, práce s mapou  

a buzolou, střelba ze vzduchovek, překonání překážky po vodorovném laně –
v hasičské hantýrce „lenochod“, nauka požární ochrany – děti se učí grafické 
značky a skupiny hořlavých látek, základy první pomoci, která spočívá zejména 

v obvázání zraněného kolena a přenesení zraněného formou „stoličky“ z rukou 

do bezpečí, dále pomocí trojcípého šátku znehybnit poraněnému ruku  
a dokázat jej doprovodit tzv. živou berlou, nemůže samozřejmě chybět 
disciplína vázání uzlů. Pro pobavení musím vyzdvihnout Alici Zelenkovou, která 

dokáže uvázat všechny uzle i se zavázaným šátkem přes oči , ale za tím vším 
je spousta hodin práce nás trenérů a na druhé straně píle a výdrž dětí, kteří 
s námi chtějí trávit svůj volný čas. 

 
  

 Žádný tábor se neobejde, bez rozvrhu a pravidel, se kterými jsme 

všechny seznámili. Náš den byl asi takový - budíček, ranní hygiena, rozcvička, 
snídaně, úklid pokojů, dopolední disciplíny, oběd, polední klid, odpolední 
disciplíny, svačinka, soutěže a hry dle libosti až do večera pod vedením trenérů, 
večeře, večerní hygiena, večerka, spánek. Děti měly rozepsané služby na nádobí 
a úklid společenské místnosti. Na našem soustředění nesmí chybět grilování na 
venkovním roštu, bobřík odvahy, maškarní DISCO (letos venkovní) a letošní hit - 
letní KINO před chalupou i v chalupě (samozřejmě včetně s popcornu) . 

Samozřejmě jsme hráli různé hry a soutěže, opičí dráhu, vybíjenou, kámen, 
nůžky, papír v běhu, Honzo vstávej, Poznej, kdo jsem…?, deskové a karetní hry 
a jelikož nám opravdu počasí přálo a u chalupy je krásné a velké sezení, byli 
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jsme stále na čerstvém vzduchu. I tak jsme se neobešli bez menších úrazů, 
štípanců, „bolebřichů“, třísek, modřin, škrábanců, které hravě zvládnul náš 
zdravotník s čerstvým zdravotním kurzem Lukáš Babka alias Kevin. O naše 
žaludky, s perfektně připraveným jídelníčkem (nesměly chybět vepřové výpečky 
či pověstná krupicová kaše), se postarala Dáša Dufková se svou pomocnicí 
Blankou. Za dovoz potřebného materiálu a za pomoc na soustředění, jsme 
opětovně vděčni Aleši Zázvorkovi a našemu hasičskému starostovi Martinovi 
Andrlemu. Musím podotknout, že našemu starostovi se v době pobytu 
soustředění narodila dcera v porodnici v Jilemnici, takže jsme měli i menší 
oslavu a doufáme, že jednou i přírůstek k hasičské mládeži.  Jako mladí 

trenéři se s námi „soustřeďovali“ Daniela Dvořáková, Martina Koucká, Barbora 
Koudelková, Ondra Zázvorka a samozřejmě my stará garda, David a Monika 
Hoškovi a já, Verča Hajná. 

 

DEPEŠE NÁMĚSTKA STAROSTY 

 15. září proběhl 5. ročník soutěže SDH Chuchelna v požárním sportu 
mladých hasičů. Šlo o 5. díl Soptíkova poháru. K jídlu bylo vše od palačinek přes 
hranolky, klobásy, langoše až po sladkosti. Soutěže se opět účastnilo velké 
množství sportovních družstev, celkově 47, z toho 24 družstev v kategorii 

mladších, a 23 družstev v kategorii starších. Celková účast přesahující 400 dětí  
a dospělých. A jaký byl výsledek našich mladých hasičů? V kategorii mladších se 
naši hasiči umístili na krásném 2. a 4. místě a v kategorii starších pak trochu 
nelichotivě na 11. místě za hranou první desítky. 2 pohárky tedy zůstaly na 
domácí půdě, což je super úspěch. 
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 Po drobném trénování jsme 5. října vyrazili na poslední díl poháru OSH  

o dráčka Soptíka na závod hasičské všestrannosti (ZHV) do Jablonce nad 

Jizerou. Poslední Soptíkova soutěž byla poměrně krutá na počasí, abnormální 
déšť a velmi nepříjemná zima. Naši mladí hasiči podali částečně uspokojivé 
výsledky a po dílčích zaváháních se naše družstva umístila na 11. místě 
v kategorii mladších a na 6. místě v kategorii starších.  
 

 
  

 Celou aktivní sportovní sezónu jsme pak zakončili na poslední soutěži, 
kterou je tradiční podzimní kolo hry Plamen, tentokrát v Čisté u Horek, 12. října 

2019. Při tomto sportovním zápolení, kde je nutné skloubit fyzickou zdatnost, 

vytrvalost, kolektivní souhru a hasičskou odbornost, se naše hasičské ratolesti 

prezentovaly výbornými výkony. V kategorii mladších bylo registrováno celkově 
40 hlídek, naše hlídka se vydrápala na konečné překrásné 11. místo. V kategorii 

starších to bylo o chloupek horší, ale i s výsledným 13. flekem ze 49 startujících 

hlídek můžeme být velmi spokojeni.  
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 20. října pak přišla zasloužená odměna pro všechny mladé hasiče 
z našeho okresního sdružení. Konalo se totiž slavnostní vyhlášení Soptíkova 
poháru ročníku 2019 v Košťálově. Letošní rok nebyl z celkového pohledu tak 

úspěšný jako ty předchozí, ale je vidět, že během sezony docházelo vždy ke 
zlepšení. Avšak, při ohledu na celou sezónu, musíme konstatovat, že budeme 
muset na jaře více zabrat, aby nám „neujel vlak.“ 

 

 
  

Toť zřejmě skutečně vše, co se týče soutěžních zápolení našich mladých hasičů 
v sezóně 2019. Příští rok na viděnou.    
 

 V podzimním mezidobí jsme se podíleli na uspořádání kulturně 
společenské akce, tradičního CHUCHELSKÉHO SPOLKOVÉHO POSVÍCENÍ. 21. září 
jsme společnými silami s bratry SOKOLY a MYSLIVCI uspořádali tuto oblíbenou  

a hojně navštěvovanou událost s kulinářskou tématikou. Věříme, že se vám tato 

kulturní událost líbila a děkujeme vám všem, kteří jste se letošního posvícení 
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účastnili a doufáme ve vaši příští návštěvu, při pokračování této zaběhlé 
tradice. 

 A co nás v následujícím období čeká? Pomalu začínáme mobilizovat 
veškeré své síly na pomoc při rozsvěcení vánočního stromu na návsi, dále 
uspořádání VVH našeho sboru a pozvolný náběh příprav na tradiční hasičský bál 
a dětský maškarní bál, na který bychom vás již nyní rádi pozvali. Pokud mě 
paměť neplete, myslím, že je již sjednán termín našeho plesu na 15. – 16. února 

2020 (samozřejmě budete všichni s dostatečným předstihem informováni). 

Jako obvykle budeme i nadále zajišťovat požární ochranu a prevenci v naší 
obci!!! Dovolte mi, abych vám všem, jménem našeho sboru, popřál krásné  
a klidné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do následujícího roku 2020.  
 

S pozdravem náměstek starosty SDH David Hošek a sestra Veronika Hajná  
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KOMISE PRO KULTURU A SPORT 

 
 Vážení čtenáři, tři měsíce od posledního výtisku Chucheláčku 
jsou opět v nedohlednu, a tak nám dovolte pár ohlédnutí za činností 
kulturní komise a pozvání na akce připravované.  
 Jednou z podzimních kulturních akcí v obci byla beseda  
o snovém ostrově Mauricius, kterým nás provedl od historie po 
nevšední zážitky pan MUDr. Miroslav Holub. Budeme se těšit na další 
setkávání v prostorách obecního úřadu, všichni jste srdečně zváni. 
 O první listopadové sobotě jsme se vydali za sportem, spíše 
vodními hrátky s dětmi, do plaveckého bazénu v Liberci. Těší nás, že 
tento sportovní zážitek navštěvuje v převaze generace školáků  
a dorostu a takřka naplnili obcí dotovaný autobus. Příjemné posezení 
v restauraci, která je součástí plaveckého komplexu, je pak 
příjemnou tečkou po náročném aktivním dopoledni.  
 V podzimních měsících jsme chtěli naplánovat turistický výlet 
pro naše aktivní seniory a příznivce turistiky. Na tuto akci stále 
myslíme, avšak nepodařilo se nám ji vtěsnat do klusu podzimních 
příprav na zahradách, startu v povinné školní docházce a i nepřízni 
počasí. Budeme doufat, že najdeme vhodný termín pro uskutečnění 
této myšlenky v jarních či podzimních měsících roku 2020. 
 V době, kdy píšeme tyto řádky, se aktivně připravujeme na 
adventní akci – Vánoční dílničky a rozsvícení stromečku dne 30. 11. 
2019. Budeme pevně doufat, že spojení dílniček (v krásných 
prostorách sokolovny, která je zázemím pro převážnou část 
kulturních akcí v obci) a rozsvěcení stromečku v jednom termínu, 
byl dobrý nápad, a tuto myšlenku budeme nejenom opakovat, ale 
v letech budoucích rozšiřovat. Myšlenek a nápadů máme dost, bude 
to chtít jen více dobrovolníků, kteří se na přípravách akce s námi 
budou rádi podílet. O zhodnocení akce a fotografie se s vámi 
podělíme v příštím čísle. 
 Srdečně vás zveme na úsměvnou divadelní komedii ,,MUŽ NA 
VODÍTKU“ v podání ochotnického souboru DS Podio  ze Semil dne  
7. 12. 2019 v sokolovně. Vstupné na akci je dobrovolné, občerstvení 
bude zajištěno. Přijďte se srdečně zasmát, zastavit se, popovídat se 
sousedy a podpořit místního začínajícího herce Štěpána Strnada  
a ostatní ochotníky svým potleskem.  
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 O plánovaných akcích se dozvíte prostřednictvím plakátů, 
kabelové televize, ale i elektronickou formou na webu, facebooku  
a dalších sdělovacích kanálech. 
 Přejeme Vám všem v budoucích dnech jen to dobré, pevné 
zdraví, usměvavé vstřícné lidi kolem sebe a klid v době nejen 
vánoční. Úspěšný celý nový rok 2020. 

Za kulturní komisi Pavla Wohlmuthová 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z představení "Muž na vodítku" (viz text výše) 
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Motorsport  Chuchelna 

  Motoristická sezóna 2019 je již za námi. S jejím koncem však ihned začínají 
přípravy na tu další. Ve své podstatě je to takový nekonečný koloběh příprav  jezdce  
i techniky. Rozdělat, zkontrolovat, promazat, složit, natrénovat, a pak už  závodit. A to 
v tom lepším případě, když není potřeba provést nějakou složitější opravu, ať už na 
technice, či na tělech závodníků. On motorsport nebyl nikdy úplně lacinou  
a bezbolestnou záležitostí. To platí i pro amatérské závodění, jak jej provozují naši 
členové. Ti i letos závodili ve více disciplínách, jako motokros, enduro, rallye, ale také 
na různých cyklistických podnicích. Pro některé to byla sezóna úspěšná, pro některé 
méně. Své by o tom mohli vyprávět i dva Michalové, otec a syn Buriánkovi. Jaká byla 
ta jejich sezóna? Co se jim povedlo a na co by radši rychle zapomněli? Na to jsme se 
zeptali přímo jich a níže přinášíme mini rozhovor otce a syna, kteří propadli vůni 
benzínu. 

Ahoj kluci, sezóna 2019 je u konce, slavnostní vyhlášení proběhla, kdo z vás byl na 
konci roku spokojenější z pohledu výsledků? 
Michal sen.: „To je docela jednoduchá otázka, úspěšnější  byl rozhodně Míša. Moje 
celkové  výsledky v sezóně ovlivnil fakt, že jsem byl její značnou část zraněný.“ 
Michal jun.:  „Já jsem moc  spokojený. V závodech Motocrosscup jsem byl celkové 
šestý, a v seriálu KTM ECC dokonce čtvrtý.“ 

Michal sen. to se svým zraněním už 
trochu nakousl, ale já vím, že část 
roku jste nemohli závodit oba dva. 
Copak se přihodilo? 
Michal sen.: „ Na prvních závodech 
Motocrosscup v Benátkách nad 
Jizerou jsem si nešťastně poranil 
koleno, a bohužel skoro půl sezóny 
jsem tak závodit nemohl.“ 
Michal Jun.: „Moje zranění bylo dost 
jiné, než to tátovo. Mě kousl do ruky 
pes, a tak jsem taky na některých 
závodech musel chybět.“ 
A co nějaké dílčí výsledky. Co se vám  
povedlo a na co jste nejvíc pyšní? 
Michal sen.: „Z pohledu výsledků to 
opravdu nebyla žádná sláva, důležité 
pro mě je, že si ježdění pořád užívám, 
a můžu říct, že už teď se těším na rok 
příští.“ 
 

                  Michal Buriánek junior       
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Michal jun.: „Já si nejvíce cením dvou 
druhých míst na závodech KTM ECC 
v Jilemnici a Bystré nad Jizerou.“ 
Pojďme teď odhlédnout od sezóny 
letošní a vrátit se na úplné začátky 
vašeho ježdění. V kolika letech jste 
poprvé usedli za řidítka? 
Michal sen.: „Poprvé jsem řídil 
motorku v pěti letech. To mi taťka 
sestrojil malou motorku s motorem  
z Jawy pionýr. Skutečně závodit na 
motorce jsem začal až v osmnácti 
letech, když jsem si koupil  první 
„krosku“ Husqvarnu 610. Takže letos 
to byla moje 20. závodní sezóna. “ 
Michal Jun.:  „Já jsem začal jezdit  loni, 
to mi bylo 8 let, a letos jsem odjel 
druhou závodní sezónu. Začínal jsem 
na motorce Yamaha PW, teď jezdím 
na motocyklu KTM.“  
Jak se ti, Michale, změnilo závodění,    Michal Buriánek senior 
když začal jezdit i Michal junior? 
Michal sen.: „Musím říct, že docela hodně. Hlavně z pohledu přípravy motorek.  
I Míšova malá motorka má všechno jako ta moje velká, takže teď musím všechnu 
pravidelnou údržbu dělat dvakrát. Snažím se Michala vést k tomu, aby si jednoduché 
úkony na motorce dělal i sám a pochopil, že závody a ježdění nejsou jenom zábava. 
Samozřejmě i po stránce finanční je to docela nákladné, jenom na startovném  
a základních spotřebních dílech nás oba sezóna vyjde na cca 40 tisíc korun. Dobré je, 
že část těchto peněz nám pomohou uhradit sponzorské příspěvky, a za to všem 
sponzorům děkuji.“ 
Teď jedna otázka na Michala jun. Michale, určitě vnímáš podporu ze strany taťky, 
kdo je ale tvými největšími fanoušky na závodech? 
Michal jun.: „Určitě mi na závodech  nejvíc fandí mamka a babička s dědou 
z Chuchelny. Druhá babička na závody nejezdí, protože prý už jezdím moc rychle. Ale 
doma mi určitě palce drží i ona.“ 
A na závěr jedna klasická otázka. Až se tě jaro zeptá, co jsi dělal za přípravu v zimě?  
Michal sen.: „Moje příprava bude podobná jako předešlé roky,  tzn. především  lední 
hokej a lyžování.“ 
Michal jun.: „Dříve jsem taky hrál hokej, ale tak trochu mě to přestalo bavit. Jak říká 
taťka s mamkou,  úspěch bude, když omezím svůj čas strávený  u počítače.“ 
Děkuji za rozhovor a do sezóny 2020 vám přeji  hodně závodních úspěchů bez 
zranění.             

 Za MSCH Jan Kudrnáč 
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Placená inzerce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


