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Zpráva o činnosti rady obce 

 Vážení čtenáři, od posledního zasedání zastupitelstva, 
které proběhlo 18. března, se rada obce do uzávěrky 
Chucheláčku sešla třikrát, a sice 30. března, 13. dubna a 11. 
května.  
 V krátkosti se nejprve vrátím k jednání rady, které 
proběhlo těsně před schůzí zastupitelstva 18. března. Na něm 
jsme se totiž seznámili se zprávou o bezpečnostní situaci v obci 
za rok 2009, kterou jsme obdrželi od Obvodního oddělení 
Policie ČR, a ve kterém jsme byli požádáni, abychom tlumočili 
některá doporučení našim občanům. Znovu opakujeme: 
nepouštějte do svých domů nikoho cizího, nenechte si nutit 
zakoupení „zázračných“ a „výhodných“ výrobků, nikomu cizímu 
nesdělujte své osobní údaje ani poměry v domácnosti – např. 
počet osob, které v domě bydlí, a to ani osobně ani telefonicky. 
Policie také doporučuje, abyste si doma poznamenali výrobní 
čísla a typy vaší zahradní techniky, kterou máte uskladněnou 
v kůlnách a stodolách, a která se může snadno stát kořistí 
zlodějů. O nejrůznější sekačky, zahradní traktůrky a další 
podobná zařízení je v poslední době mezi lupiči nebývalý zájem. 
Nejlepší způsob je uchování záručního listu i po uplynutí záruční 
doby. 
 Namísto jednání rady, které by připadlo na 27. dubna, 
jsme svolali veřejné projednání předběžného návrhu územního 
plánu, které se uskutečnilo 28. dubna. Jednání jsme svolali po 
dlouhém zvažování, jakou formou oslovit občany, kteří podali 
požadavek na výstavbu (nejčastěji rodinného domu), a u 
kterých vznikl nějaký problém. S určitými obavami jsme 
očekávali poněkud bouřlivý průběh schůze, ale vše nakonec 
dopadlo nad očekávání dobře. Schůze se zúčastnil Ing. Hadlač 
z firmy IRI, spol. s r. o., Brno, která náš územní plán 
zpracovává, a také pracovníci odboru územního plánování 
z MěÚ Semily pánové Mejsnar a Lánský. Na úvod hosté 
zrekapitulovali postup tvorby územního plánu a zejména zmínili 
důvody, proč nemůže být vyhověno všem požadavkům. Může 



se jednat o ochranné pásmo – např. lesa, plynovodu aj., může 
jít o lokalitu, která podléhá ochraně zemědělského půdního 
fondu, atd. Po úvodním vysvětlení přicházeli jednotliví žadatelé 
k mapě, kde hosté – Ing. Hadlač a p. Mejsnar – s každým 
z nich jejich problém projednali.  Jednání bylo klidné a věcné a 
netrvalo déle než dvě hodiny. 
 Druhým nejčastějším tématem našich schůzí byl výběr 
firmy, která dodá obci kamerový systém pro zvýšení 
bezpečnosti. Dodavatel zatím vybrán není, protože rada obce 
hodlá firmu vybrat pečlivě a záležitost neuspěchat.  
 Oba spory ohledně cest na Bačově, o kterých jsme vás 
informovali již v prvním letošním čísle Chucheláčku, pokračují a 
jejich řešení je zatím v nedohlednu.  
 Koncem března proběhlo jednání se zástupci VHS Turnov 
ohledně plánování kanalizace nad Sídlištěm. Ze strany obyvatel 
nalevo od cesty zájem není, jednalo by se tedy pouze o čtyři 
domy nad Sídlištěm – dva ve výstavbě a dva uvažované. 
Celková investice by se pohybovala okolo 4 milionů korun, obec 
Chuchelna by musela uhradit zhruba 2 miliony na dešťovou 
kanalizaci, protože na tu žádný dotační titul neexistuje. Celou 
věc je nutno pečlivě zvážit v radě i zastupitelstvu, protože 
investice je značná a návratnost nulová, navíc by došlo ke 
zničení relativně nedávno opravené cesty.  
 Uvítali jsme informaci o získání dotace na výstavbu 
dětského hřiště v areálu koupaliště. Nyní musíme vyhlásit 
výběrové řízení na dodavatele. Neukládá nám to sice zákon o 
veřejných zakázkách, ale vyžadují to podmínky udělení dotace.  
 Nadále řešíme také některé žádosti o odprodeje pozemků 
– v jednom případě není dořešen přístup k hydrantu a ventilu 
veřejného vodovodu a ochranné pásmo tohoto vodovodu a ve 
druhém případě rada obce žádost zamítla, protože se jednalo o 
část obecní cesty, která by se tím stala neprůjezdnou, a s tím 
rada obce nesouhlasí.  
 V jarních měsících byl proveden jednak sběr železného 
šrotu, kterého se jako vždy ujali naši hasiči, opět byly 



přistaveny vleky na objemný odpad a také proběhl úspěšný 
sběr starého papíru v naší škole, a to v její prospěch. Rada 
obce rozhodla, že pytle na tříděný odpad se budou vydávat 
zdarma i nad rámec dříve stanoveného limitu podle potřeb 
občanů, avšak výdej bude nadále evidován. 
 Uskutečnily se některé kulturní a sportovní akce – tradiční 
velikonoční jarmark v sokolovně, divadelní představení 
semilských ochotníků „Světáci“, závod Cross Country, který 
uspořádal Motorsport Chuchelna, a o němž se podrobně dočtete 
na jiném místě zpravodaje, a také tradiční májový pochod 
pořádaný TJ Sokol. I obec se na některých z těchto akcí podílí a 
rada s uspokojením konstatuje, že společenský život obce 
neutichá.  
 Schválili jsme firmě Tarmac čerpání rezervy na rekultivační 
práce v lomě, průběžně řešíme opravy místních komunikací a 
schválili jsme finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč občanskému 
sdružení Babybox.  
 Poslední schůze rady obce se zúčastnil také ředitel naší 
školy Mgr. Radmil Stínil, aby požádal o navýšení provozního 
příspěvku na nákup nových, lehce ovladatelných tabulí do dvou 
tříd. Tabule budou stát cca 76 tisíc korun, na jejich nákup bude 
použit výtěžek letošního velikonočního jarmarku a rada obce 
podá zastupitelstvu návrh na rozpočtové opatření, kterým by se 
příspěvek škole pro letošní rok zvýšil o 40 tisíc korun. Dále nás 
ředitel informoval o bezchybném průběhu hygienické kontroly 
ve školní jídelně a o přijímacím řízení do Mateřské školy. 
Bohužel, ani letos nemohlo být všem žádostem vyhověno, 
zlepšení by mělo nastat v dalším školním roce, kdy odejde 14 
žáků do první třídy.  
 Vážení čtenáři, právě jste dočetli stručný přehled práce 
rady obce v posledním období. Další informace lze získat na 
veřejném zasedání zastupitelstva obce Chuchelna, na které jste 
srdečně zváni. 
                                                                     Rada obce 
                                  



Městský ú řad Semily oznamuje, že od m ěsíce dubna došlo 
k ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN NA ODBORU DOPRAVY A 
ODBORU SPRÁVNÍM.  

Občanské pr ůkazy, Cestovní doklady, Ov ěřování podpis ů a 
listin, Řidi čské pr ůkazy, Registr vozidel – to vše lze vy řídit 
každé pond ělí až do 18,30 hodin.  

 

V rámci kampan ě „NEVYMĚNÍŠ – NEPOJEDEŠ“ 
upozor ňujeme na skon čení platnosti řidi čských pr ůkazů, 
vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 ke d ni 31. 
12. 2010. Odbor dopravy M ěÚ vyzývá řidi če, aby požádali o 
vým ěnu co nejd říve, aby se p ředešlo náporu žadatel ů na 
poslední chvíli. Podle sd ělení odboru dopravy M ěÚ Semily 
je v naší obci ješt ě 87 občanů, kterých se vým ěna týká. 

 

Co s sebou pot řebujete:  

- platný doklad totožnosti 

- fotografii 3,5 x 4,5 cm 

- řidi čský pr ůkaz, kterému kon čí platnost  

 

Povinná vým ěna ŘP je osvobozena od správního poplatku. 
Nový řidi čský pr ůkaz obdržíte do 20 dn ů ode dne podání 
žádosti (pop řípadě do 5 dn ů po úhrad ě správního poplatku 
500,- Kč). 

 

Další informace na www.vymentesiridicak.cz   

 



Společenská kronika 

 

Narození:   Viktorie Němečková 
                     Natálie Pavelková 
                     Milan Pavelka 
                     Jan Krunčík 
 
                      Novorozencům přejeme dobrý start do života!                        
 
 

 

Sňatky:     Soňa Ágnes Müller a Dominik Němeček 

 

                                      Novomanželům přejeme vše nejlepší 

                                                          v jejich společném životě! 

 

 
 
 
 
 
Opustili nás:    Zdeněk Hloušek 
                            Ivana Bartáková Brodská 
 
                              Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast 

 

 

 



Životní jubilea v březnu, dubnu a květnu 2010: 

 

89 let - Bohumil Koucký 
86 let – Miluše Kodrová 
84 let – Miluše Kvapilová 
83 let – Alena Bečková 
81 let – Olga Hejralová 
               Irena Koucká 
75 let – Helena Repaská 
70 let – Jaroslav Barták 
               Vladimír Tomeš      
               Zdeněk Dlouhý       
60 let – Jiří Kosť 
               Jaroslav Trnka 
55 let – Jaroslava Kyloušková 
               Josef Kyloušek 
               Miloš Koucký 
               Edita Jodasová     

 

       Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let! 

 

 

 

 

 

 

 

V rubrice „Společenská kronika“ publikujeme pouze životní jubilea, 

sňatky a narození dětí, k jejichž uveřejnění byl obci dán písemný 

souhlas. Vyžaduje to zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů.  

 



KOUPALIŠTĚ CHUCHELNA 

Vážení čtená ři,  

počasí nám zatím nep řeje, ale doufáme, že 
teploty vyšplhají co nejd říve k 30°C, abychom 
mohli za čít napoušt ět koupališt ě. Vstupné tento 
rok z ůstává stejné – d ěti do 5 let zdarma, d ěti 
6 – 14 let 20,- a dosp ělí 40,- K č. Dále máte 
možnost využít h řišt ě se zap ůj čením tenisových 
raket, volejbalového či nohejbalového mí če, to 
vše za 60,- K č na hodinu. Do konce července by 
tu m ělo stát d ětské h řišt ě, které jist ě bude 

velkým p řínosem pro celou obec.  

Letos jsme p řipravili op ět n ěkolik hudebních 
akcí, na které vás srde čně zveme. 12. 6. tu 
zahraje známá skupina SVR, týden na to 18. 6. 
již t řetím rokem prob ěhne Country ve čer se 
skupinou BEDNÁ ŘI a 17. 7. vystoupí SUFFERING 
SOULS. Na srpen po čítáme s koncertem Davida 
Gore s jeho skupinou, ale termín ješt ě nemáme 

upřesn ěn.  

Při čtení tohoto Chuchelá čku budeme mít za 
sebou každoro ční D ětský den a 30. 7. tu 
prob ěhne DEN ZDRAVÍ VZP, kde si budete moci 
bezplatn ě nechat vyšet řit pigmentové skvrny a 
biochemické vyšet ření. Tato akce záleží na 
počasí, tak doufáme, že bude slune čno. Více 
informací o všech akcích se dovíte v čas 
z plakát ů či na našich internetových stránkách, 
kde taky objevíte fotky z r ůzných akcí.  

                              S pozdravem Iveta 
Bílková  



 

Čarodějnice na Veverce 

 

Jako každým rokem, tak i letos zorganizovala Kulturní a školská 

komise v Chuchelně tradiční pálení čarodějnic na Veverce. Tento rok 

připadla filipojakubská noc na pátek. Podle starých tradic a zvyků se o 

Valpružině noci otevírají hlubiny země a nečisté síly mají větší moc. 

Proto se kdysi této noci odháněly zlé síly třeba silným práskáním 

bičem, chalupy se obkládaly drny a místnosti se pokrývaly květy; nad 

domovní dveře se maloval kříž nebo kruh a před stodolou se 

nastražily vidle. My jsme spálili čarodějnici, kterou jsme ještě předtím 

s lampiónovým průvodem doprovodili na hranici. Účast byla, jako 

vždy, hojná. Děti se na Veverce občerstvily sušenkou a džusem, 

dospělí si mohli dopřát alkoholické i nealkoholické nápoje.  

Mohutnému pálení čarodějnice asistovali také místní dobrovolní 

hasiči, kteří ve chvíli nejvyššího žáru vatry pokropili těsně sousedící 

háj, aby nedošlo k požáru. K žádné dramatické události nedošlo, děti 

si užily večerní zábavy i toho, že mohly vidět hasiče zblízka a v akci. 

Oheň na Veverce pomalu dohoříval až do 23. hodiny, kdy zároveň 

odcházeli poslední účastníci čarodějnického soirée. 

 

                                                                                 Za KŠK Šárka Bažantová 

 

 

 

 

 



 

Vážení, 
dnešní moje povídání je určeno vám všem, kteří 
z jakýchkoliv důvodů patříte do skupiny lidí, kteří nikam 
nepatří. Necítíte se staří, ale už nepatříte k těm 
nejmladším. Nejste úředně pracující, ale máte práce 
nad hlavu a žádný čas vám nezbývá. Právě vy se občas 
potřebujete zastavit a v klidu posedět. Právě vám jsou 
určeny následující řádky.  
V naší obci se díky podpoře OÚ schází pravidelně 
Seniorklub. Scházíme se každý pátek odpoledne a 
v letošním červnu to bude již 665. setkání. Co vám 
můžeme nabídnout?  

- že na dvě hodiny vypadnete ze svého 
každodenního shonu 

- možná si najdete spřízněnou duši na důvěrné 
popovídání 

- můžete se naučit plést ponožky, hrát žolíky, 
Člověče, nezlob se, Halmu apod. 

- dvakrát ročně zajímavou besedu s MUDr. Holubem 
- v klidu si vypijete kafíčko nebo čaj a slupnete 
dobrý zákusek 

- můžete se pochlubit i svými výrobky 
- možná přijdete i s dobrým nápadem, jak naše 
setkávání zpestřit 

Rádi bychom naše řady rozšířili a hlavně se s vámi 
poradili, co nového bychom mohli ještě pro naše 
spoluobčany nabídnout. Těšíme se na vás 4. června 
okolo 16. hodiny na Obecním úřadu. Připravíme vám 
ochutnávku toho, co ke kafíčku obvykle nabízíme. 
             



            Za Seniorklub se na vás těší Zdenka Bažantová 

František Menšík: Znovuzrození 

 

Vysvitlo sluníčko z chladné, tmavé noci, 

z postýlky zlaté vstáti muselo. 

Velikonočním jasem vše kolem hladí, 

v tekoucí řece Jizeře, vždy z jara 

nazelenalá barva bylinek, to Krakonoš z hor sníh smývá. 

 

Louky, pole, znovu jsou bránami do krásy učesané, 

na jarní práce pečlivě přichystané. 

Skřivánčí písně v trylkách výš a výš, 

tu nádheru a krásu našeho kraje 

nikde, ano nikde, nespatříš. 

 

Sluníčkem je zalit náš 

svatý Antoníček, 

kolem zeleň, květy, bzukot včel 

a ze hřiště až sem doléhá 

bezstarostný smích školních dětí. 

 

V tichu lesů, hor i polí, 

myšlenky, vzpomínky se v hlavě honí, 

nad tím vším a kolem nás 

je tolik, tolik krás, 

všechno má svůj čas a pevný řád. 

 

Sluníčko trochu na své dráze popoběhlo, 

aby všechny znovu pohladilo. 

Kolem zeleň, modrá obloha, Krkonoše bílé, 

směsice nevyřčená v hymnus díků se line, 



z tmavé noci vzešel slunce jas. 

Motorsport Chuchelna 

V následujících příspěvcích vám dovolíme nahlédnout pod pokličku 
automobilových a motocyklových závodů v první polovině roku 2010, které se 
mohly uskutečnit i díky vaší podpoře a pochopení.  Byli jsme příjemně potěšeni 
hladkým průběhem všech závodů. 
 
Autoskijöring Kozákov  

Okruh byl natažen jako v předchozích ročnících, mírných úprav se dočkala 
zatáčka za skokem, která závodníkům činila největší problémy.  Od rána bylo 
sice mrazivé, ale slunečné počasí, které podle hrubých odhadů přilákalo až 1500 
diváků. 

Přejímky posádek  do závodu začaly probíhat od 07.00 hod., do závodu se 
přihlásilo celkem 58 posádek v kategorii dvoukolek a 22 posádek v kategorii 
čtyřkolek. Mezi posádkami se objevilo několik zcela nových tváří, kteří přijeli i s 
pěknou neokoukanou  technikou. 

Samotný závod začal okolo deváté hodiny tréninkovými jízdami. 
Nejvděčnějším diváckým místem je skok se zatáčkou před cílem. Na skok se 
najíždí rychlostí okolo 80 km/h, za ním následuje utáhlá levotočivá zatáčka. Již v 
tréninku v téhle zatáčce pocítila tvrdost sněhového mantinelu Impreza STi 
posádky Dolenský - Buriánek, odnesly to oboje pravé dveře a zadní blatník. 

Z tréninkové jízdy postupovaly všechny posádky do  jedné rozjížďkové 
jízdy, která měla rozhodnout o tom, které posádky postoupí do finálové jízdy. I 
v rozjížďkách bylo k vidění mnoho zajímavého. Smůla se i v tomto závodě 
nevyhnula posádce Berka - Kvintus, druhá posádka v celkovém pořadí loňského 
ročníku Krkokonšského poháru za skokem nezvládla zatáčku a jejich vozidlo 
skončilo na boku, postup do finále byl tedy ztracen. V kategorii dvoukolek měla 
nejrychlejší čas tréninkové jízdy posádka Kudrnáč - Fuksa, za ním na druhém 
místě posádka  posádka Salaba - Bartoníček, na třetím místě pak posádka 
Urban - Klápště. V kategorii čtyřkolek zajela nejrychlejší čas  posádka A. Plichta - 
Buriánek, před posádkou R. Plichta – J. Machačný, třetí nejrychlejší čas si 
připsala posádka Boháček - Hašek. 

Po rozjížďkách následovalo tradiční losování startovních pozic do finále, 
kam postoupilo celkem 18 nejrychlejších posádek dvoukolek a  8 nejrychlejších 
posádek čtyřkolek. Ve dvoukolkách si posádka Kudrnáč - Fuksa vylosovala třetí 
startovní pozici, posádka Salaba - Bartoníček si vylosovala šestou startovní 
pozici, nejhorší startovní pozici z prvních tří posádek dvoukolek si vylosovala 
posádka  Urban - Klápště. Ve čtyřkolkách startovala do finále posádka A. Plichta 



- Buriánek jako první, posádka R. Plichta - Machačný jako sedmá a posádka 
Boháček - Hašek startovala do finále ze třetí pozice. 

Finálová jízda přinesla dramatickou podívanou. V kategorii dvoukolek  za  
suveréním Kudrnáčem s Fuksou svedla napínavý souboj posádka Saska - Kvintus 
s posádkou Urban - Kovář. Časomíra se nakonec zastavila o zlomek sekundy 
dříve posádce Saska - Kvintus. Na prvním místě v kategorii dvoukolek se tedy 
umístila posádka Kudrnáč - Fuksa, na druhém místě posádka Saska - Kvintus a 
na třetím místě posádka Urban - Klápště. 

Hned v první finálové jízdě čtyřkolek byly v cílovém dojezdu k vidění 
dramatické okamžiky. Lyžař nejrychlejší posádky z rozjížďky Michal Buriánek 
předvedl v cílové rovince  hrozivé kotrmelce a do cíle dorazil po svých. Pád 
odnesl naštěstí jenom odřeninami a modřinami. Jejich čas i přes tento pád 
stačil na  celkové druhé místo. První místo obsadila posádka R. Plichta - 
Machačný, tato posádka zaznamenala v tréninkové jízdě absolutně nejrychlejší 
čas dne. Na třetím místě se umístila posádka Valčiš - Zemánek.   

 
Celkové výsledky – Krkonošský pohár 2010  

Dvoukolky 
1. Kudrnáč Tomáš -  Fuksa Radek 

2. Saska Martin – Vaněk Jaroslav   

3. Nosek Jan – Nosek Josef 

Čtyřkolky 
1. Plichta Radek – Machačný Jiří 

2. Plichta Aleš – Buriánek Michal 

3. Dolenský Martin – Buriánek Michal 

                                                                                                           Autor: Jan Kudrnáč 

Rally Show Kozákov 2010               

Sice s posunutým termínem (14. února), ale zato s krásným slunečným a 
mrazivým počasím jsme mohli vidět super závod na Kozákově. Motorsport 
Chuchelna, jakožto pořadatel skijöringů připravil na stejné trati i závod s 
názvem Rallyshow Kozákov. Čekaly na nás tři různé okruhy s názvem 
„skijöringová“, „barák“ a „vrbičky“. 

Na závody se přihlásilo 45 aut z toho 34 dvoukolek a zbytek čtyřkolky. V 
tomto ohledu bych chtěl vyzvednout řidiče, kteří půjčili svůj závodní speciál i 



svým lyžařům, kteří se zdatně tahali na laně při autoskijöringách a někdy i lyžaři 
porazili své jezdce. Časy ze všech třech jízd se sčítaly a tak se do poslední jízdy 
nevědělo, kdo to vlastně vyhraje. Trať byla dosti ledová, ale díky tomu vydržel 
opravdu perfektní povrch až na poslední auto. Byla k vidění i jedna bouda v 
podání Kubíčka se zelenou škodovkou. 
  I jiní měli hodně na mále, ale ustáli to. Na stupních výsledků se ve 
dvoukolkách objevil na třetím místě Petřík, druhý byl Karel Salaba a na prvním 
místě (jak už jsme si většina zvykli) Tomáš Kudrnáč. Ve čtyřkolkách se také 
nestal nějaký zázrak. Pro třetí místo a pohárek k tomu si dojel Boháček, Na 
druhém místě Aleš Plichta a na prvním místě jeho bratr a stálá konkurence 
Radek. 
                                                                                                           Autor: Jakub Jirman 

Závody do vrchu 

Po skončení Krkonošského poháru v autoskijöringu a následné Rallyshow 
na Kozákově  jsme se v Motorsportu Chuchelna rozhodli uspořádat ještě jeden 
zimní závod. Celkem jasně padla volba na závod do vrchu ze Záhoří na Kozákov. 
Nejdříve jsme řešili volbu vhodného termínu, a to zejména vzhledem k 
ostatním amatérským závodům. 

Naše volba padla  na datum 20. 3. 2010. To znamenalo obstarat potřebná 
povolení a  pak už jen čekat co nám  připraví počasí. Nejprve husté sněžení, 
následná obleva  a rozhodnutí odjet závod na asfaltovém povrchu po celé délce 
trati, vyžadovalo naše zvýšené úsilí.  V celé vrchní polovině  jsme museli 
odstranit zhruba 40 cm vrstvu sněhu a ledu. Po desítkách hodin práce  se 
nakonec vše podařilo a v pátek byla silnice v celé délce s asfaltovým povrchem. 

Do samotného závodu se přihlásilo 15 posádek v kategorii do 1400 ccm, 
15 posádek v kategorii nad 1400 ccm a 10 posádek v kategorii Open. Ještě za 
slunečného počasí se začalo tréninkovými jízdami, po nich následovaly tři 
rozjížďky, z nich součet dvou lepších jízd rozhodoval o vítězích a poražených. 
Rozjížďky se odjely za občasných dešťových přeháněk na mokrém povrchu. 

Neskutečný souboj svedly první tři posádky v kategorii do 1400 ccm.  Jan 
a Tomáš Petříkové s vozidlem Škoda Favorit 1400 svedli souboj se Škodou 
Favorit Kuby Urbana. V součtu časů dvou lepších jízd se všechny tyto posádky 
vešly do jedné vteřiny, druhého Jakuba Urbana od třetího Tomáše Petříka dělily 
jen 4 setiny sekundy. První  Jan Petřík oběma jezdcům ujel o cca 3 desetiny 
sekundy.  

V kategorii nad 1400 ccm jsme viděli největší "ránu" závodu. Jiří 
Syrovátka se startovním číslem 103 s vozidlem VW Golf nezvládl první zatáčku 
za startem a při svém výletu mimo trať potkal strom. Naštěstí to odnesly jenom 
plechy a jezdec zůstal nezraněn. První místo v této kategorii obsadil Karel 



Voštěra s VW Golf před druhým Petrem Kvapilem na Peugeotu 205 a třetím 
Tomášem Kudrnáčem s Renaultem Clio. 

Kategorie Open přinesla další zajímavý souboj.  Vozidlo Audi 2200 se 
ukázalo jako nepřekonatelné náčiní. Závod s ním odjeli jezdci Jirka Ulip a Petr 
Žáček. Tři desetiny sekundy nakonec rozhodly ve prospěch Jirky Ulipa, druhý  
skončil Petr Žáček  a na třetím místě  Martin Dolenský se Subaru Impreza. 
                                                                                                           Autor: Jan Kudrnáč 

 
Cross Country Chuchelna - motokros      

V sobotu 24. dubna jsme za krásného slunného počasí pořádali na 
severní straně svahu Kozákova první ročník dvojic Cross Country Chuchelna. 

Snažili jsme se připravit pro jezdce kvalitní, a ne zrovna jednoduchou trať. 
Proto nechyběly rychlé úseky, skoky, kameny a v neposlední řadě i bláta. 
Samozřejmě byl připraven i divácky uznávaný extrém, který byl vytvořen 
pomocí gum a klád. Trať tak měřila kolem 4,5 km.  

Součástí závodu dvojic byl vložený závod dětí na 2x10minut. Ti nejmenší 
závodníci se postavili na start chvíli po 10. hodině. Celkem osm závodníků jelo 
zkrácenou trať, ale i pro ty nejmenší byl připravený remízek na odkloněné 
louce. Nejrychleji se s tratí v 60ccm vypořádal Jiří Kottek. V kubatuře 50ccm 
vyhrál Petr Petříček. 
  Před polednem se na start začali řadit závodníci obou vypsaných 
kategorií. Jako první, v pravé poledne, odstartovaly „licence“. Dvě minuty po 
nich vběhli do závodu i „hobbíci“.  Už samotný start byl pro jezdce únavný.  
Protože pětadvacetimetrový běh proti kopci k nastartované motorce není 
zrovna jednoduchý. 
  Do první zatáčky v kategorii Hobby se nejrychleji narovnali Milan Kottek a 
domácí jezdci Martin Lichtenberg a Michal Strnad. Pouze Milan dokázal udržet 
nasazení od startu až k cílové pásce a skončili s Davidem Malečkem na druhém 
místě. Šachovnicový praporek v kategorii Hobby viděl jako první Vancl Robert 
s Petrem Petříčkem. Třetí nejrychlejší čas měla dvojice Kučera Aleš – Zelinka 
Pavel. Po pádu Michala Strnada v prvním kole podal obdivuhodný výkon Michal 
Buriánek. Ten dojel celý závod sám a to „pouze“ se ztrátou tří kol na vítěznou 
dvojici. 
 Po celou dobu zůstala trať téměř stejná, nejvíce se však v průběhu 
závodu měnila bahna, která brala závodníkům spoustu sil. Samotný extrém 
nakonec až tak náročný nebyl. Ovšem fyzické vyčerpání jezdců se podepsalo na 
divácky zajímavých přejezdech přes kládu a gumy, proto někteří raději volili 
17vteřinovou objížďku. 



Již zmíněný rychlý úseky se skoky si nejvíce užíval Miroslav Škaloud, který 
jel ve dvojici s domácím jezdcem Jiřím Machačným a divákům během jízdy 
předváděl svoje jezdecké umění. Po 180 minutách jízdy skončila tato dvojice na 
čtvrtém místě.  První místo v kategorii licence obsadil Lukáš Hádek a Jan 
Kudrnáč. Necelé tři minuty za prvními dojeli Patrik Markvart a Jakub Šefr. 
Poslední volné místo na bedně, čili třetí místo, doplnili Jakub Balatka a Pavel 
"Čert" Dvořák. 

Po třech hodinách jízdy někteří závodníci v cíli děkovali, že hlavní 
časoměřič pan J. David závod ukončil.  

Omlouváme se všem, kterým byl poničen pozemek neukázněnými a 
bezohlednými jedinci, kteří nejsou přímými účastníky závodu. Není v silách 
organizátora po regulérním ukončení závodu zabránit jim v dalších činnostech. 
                                                                                                          Autor: Michal Strnad 

 
Na závěr bychom rádi poděkovali sponzorům a majitelům pozemků, na nichž se 
mohly závody uskutečnit. Doufáme, že i do budoucna nám budete nakloněni, a 
další závody se také setkají s velkým ohlasem a velkou návštěvností. 
                                                                      Za Motorsport Chuchelna Michal Strnad 
 

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

VeVeVeVeřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelnaejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelnaejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelnaejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna    

se uskuteční ve čtvrtek 10. června 2010 od 19,30 h. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu 
 
Program:   1) Zpráva o činnosti rady obce 

                    2) Zpráva o hospodaření obce do 31. 5. 2010 

                    3) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2009 

                    4) Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2010 

                    5) Stanovení počtu členů budoucího zastupitelstva 

                    6) Informace komise školské a kulturní o její činnosti 

                    7) Zprávy výborů – kontrolního a finančního 

                    8) Různé 

                    9) Usnesení, závěr    

 

Doprava z Komárova bude zajištěna osobními auty v 19,10 hodin, 

občerstvení bude rovněž zajištěno. 



 

                Rada obce srdečně zve členy zastupitelstva a všechny občany 

 

 

 

 

 

 


