
CHUCHELÁČEK 
Ročník 2013         číslo 4 

Vydává Obec Chuchelna 
 
 
 

Úřední hodiny: 
pondělí 8 – 12, 13 – 17 hodin 
středa 8 – 12, 13 – 16 hodin 

 
 
 
 
Doručovací a fakturační adresa: 
Obec Chuchelna 
Chuchelna 269       
513 01  Semily  
     
Tel.: 481 622 702 
 
 
 
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. 107773716/0300     
 
 
www.chuchelna.cz 
obec@chuchelna.cz  
 

 

 

Uzávěrka č. 4/2013 byla 22. 11. 2013  



Zpráva o činnosti rady obce 
 

Milí čtenáři, tak nám to zase uteklo. Svatý Martin přijel – 
nepřijel na bílém koni, ale dost možná, že až budete číst zbrusu 
nový Chucheláček, bude okolo nás doopravdy bílo. Rada obce 
se v uplynulém období sešla třikrát a ještě jedna schůze nás do 
veřejného zasedání čeká.  

Zabývali jsme se ponejvíce opravami obecních cest. Na 
základě diskuse v zářijovém zastupitelstvu jsme nechali opravit 
nejhorší výtluky na cestě do Vrší, ale s některými úseky vyčkáváme, 
až budou dokončeny výkopy pro kabel ČEZ k lyžařskému areálu. 
Na tyto opravy se spotřebovalo 125 tun asfaltové směsi.  Asfaltem 
byla spravena také cesta k domkům Noskových a Richnákových, 
protože tam třeba i několikrát do roka přívalové deště odnesly 
materiál z povrchu nezpevněné cesty. Cesta na Veverku byla 
vyspravena štěrkovou drtí a opatřena štěrbinovými žlaby. Ty byly 
položeny také na cestu za továrnou a ještě na další místa.   

Dalším úkolem bylo dokončení chodníku od prodejny  
a sportovního areálu až k obecní bytovce. Práce se nám trochu 
pozdržely, protože pod chodník byly uloženy trubky pro optický 
kabel a ještě jeden koaxiální kabel pro televizi. Samotné 
vydláždění pak bylo hotovo ve velice krátké době. Ve chvíli, kdy 
píšeme tyto řádky, je vše hotovo.  

Rovněž další letošní akce, a to oprava kanalizace u Housů, je 
zdárně provedena. Dokončuje se také zábradlí u nových břehů 
potoka. Obecní parta přivařuje svislé prvky tak, aby zábradlí bylo 
bezpečné s ohledem na to, že je v těsné blízkosti základní  
a mateřské školy.  Práce musejí být dokončeny do 25. listopadu, 
protože potom proběhne kolaudace celého díla, tedy výstavby 
břehů Chuchelského potoka.  Projednávali jsme také plánované 
opravy v bytě při garáži na Bačově, a to výměnu oken a vstupních 
dveří. Doufáme, že bude vše hotovo, než udeří pořádná zima.    

Starosta seznámil ostatní členy rady s prvním nástřelem 
smlouvy o pronájmu kabelové televize s firmou Katroservis. Na 
základě připomínek od radních se nyní smlouva musí doladit.  

Státní pozemkový úřad zaslal dopis o záměru bezplatně obci 
převést téměř třicet pozemků, zejména cest. Rada doporučí 
zastupitelstvu převod schválit. Připravuje se majetkové vypořádání 
Německé cesty, a to od státu, ale také od soukromých osob.  



S panem Mejsnarem z odboru územního plánování bylo 
projednáno zadání územní studie na výstavbu rodinných domů 
v lokalitě Pod Kamínkou. Schválili jsme jako každoročně 
protahování soukromých vjezdů za paušální úhradu 500,- Kč na 
zimní sezónu. Schválili jsme vyřazení osmi předmětů v celkové 
hodnotě 86 tisíc korun, mimo jiné i vysloužilé auto Škoda PickUp, 
které už muselo být vyřazeno z registru vozidel a ekologicky 
zlikvidováno. Obec zakoupila pro účely obecní party Citroën 
Berlingo. Stál 84 tisíc korun, což je jen 56% částky, která byla na 
tento účel vyčleněna v rozpočtu obce. Auto bylo vybráno velmi 
pečlivě, tak snad bude zase nějaký čas sloužit obci k všeobecné 
spokojenosti. 

Starosta obce informoval radní o spolupráci Mikroregionu 
Kozákov s německými partnery, sdružením Český ráj při budování 
geoparků. Rovněž o dění ve Vodohospodářském sdružení Turnov 
máme zprávy z první ruky. Víme například, že byla zahájena 
rekonstrukce úpravny vody v Příkrém, víme i o složitých jednáních  
o ceně vodného a stočného pro příští rok. Výsledek jednání bude 
znám těsně před zasedáním zastupitelstva naší obce.  

Na poslední chvíli před vypršením lhůty pro přiznání dotace 
byla vysazena alej z jeřábů ptačích při turistické cestě z Bačova na 
Komárov. O tuto akci se postaral spolek Žlábek Vrcha a Přátelé 
Kozákova.  

S uspokojením jsme přijali informaci, že v první části kontroly 
hospodaření z Krajského úřadu Libereckého kraje nebyly nalezeny 
žádné chyby a nedostatky, a to ani u obce, ani u Mikroregionu 
Kozákov.  

Na jedné ze schůzí jsme se zabývali výhledem akcí na příští 
rok. Až budou alespoň orientačně stanoveny náklady každé 
z nich, seřadíme je podle naléhavosti, a s ohledem na finanční 
možnosti je zařadíme do návrhu rozpočtu.  

Na závěr jsme projednali přípravu slavnostního rozsvícení 
vánočního stromu, které proběhne o první adventní neděli  
1. prosince od 16 hodin. V té době ještě Chucheláček zřejmě 
nebude mezi vámi, a tak doufáme, že se co nejvíce lidí dozví  
o akci z vysílání chuchelské televize a z plakátů, a že přijdete 
v hojném počtu. 

Tak vás alespoň, jako vždy, zveme na veřejné zasedání 
zastupitelstva, které se uskuteční ve čtvrtek 12. prosince.  

Rada obce 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

V září, říjnu a listopadu 2013 oslavili svá životní jubilea 
naši spoluobčané: 

  

95 let Alexandra Vyhnanovská 
91 let Lidmila Machačná 
87 let Stanislav Zdrůbek 
85 let Zdeňka Devátá 
82 let  Jiřina Hošková 
80 let Václav Matura 
75 let František Nosek 
70 let Světlana Javůrková 
  Josip Veg 
  Jaruška Pokorná 
  Jana Pospíšilová 
65 let Marie Hloušková 

Bohuslava Čechová 
60 let Anna Krunčíková 

Bohumil Strnad 
55 let Milan Masničák 
50 let  Miroslav Bílek  
  Jindra Fleknová 
  Karel Müller  
 

Do dalších let přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví! 
 
******************************************************************** 

 
Vzali se:  
 
 Martina Hübnerová a Jaroslav Urbánek 
 Iveta Buriánková a Zdeněk Vondráček    
 Mária Giňová a Jiří Brož 
  
 
 
 

Novomanželům přejeme dlouhý a spokojený společný život! 



 
Narodili se:  

           
        Veronika Popková 

       Matyáš Klinger 
       Sarah Hrustanović 
       Martin Pitl 
 
 
 

 
Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života! 

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

 
V uplynulých týdnech nás opustila: 

 
   
 Iva Skrbková 
         
 
 
 

 
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast 

 
******************************************************************** 
 
 
 
 
 
V rubrice „Společenská kronika“ můžeme zveřejnit pouze životní jubilea, 
sňatky a narození dětí, k jejichž uveřejnění byl obci dán písemný 

souhlas příslušné osoby. Souhlas rodinného příslušníka přichází 
v úvahu jen v případě, jedná-li se o narození dítěte. Nařizuje to zákon  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Telefonický 
souhlas není dostatečný, neboť jej nelze prokázat případné kontrole. 



Zprávy z SDH 
Vážení čtenáři Chucheláčku, v předposledním vydání jsem se 

zmínila o činnosti hasičských dětí a trenérů, a tak bych Vám nastínila další 
činnost za předchozí čtvrtletí. 

V den chuchelské pouti, trenéři Jirka Bažant, Lukáš Babka, Andrea 
Klučková s dětmi absolvovali soutěž na Frýdštejně, kde dosáhla obě 
družstva na stupeň vítězů na 3. místo. Na pouť se vrátili s pýchou  
a nadšením v obličeji, a nadále si užili pouť až do konce. Z Frýdštejna se 
jim všem na krku houpala perníková medaile. 

O týden později jsme se vydali do Rovenska pod Troskami. Trenéři 
Vašek Bímon, Jana Bímonová a já jsme vyrazili se třemi družstvy 
v očekávání, že trumfneme Frýdštejn. A tak se taky stalo. Domů jsme si 
přivezli tři poháry a medaile za 1., 2. a 2. místo. Touto soutěží jsme 
zakončili činnost před prázdninami a sešli jsme se až v polovině srpna  
a zkusili jsme natrénovat na další soutěž Brada Rybníček, která proběhla 
25. srpna. A co Vám budu povídat, byli jsme rádi, že se všichni vidíme  
a docela jsme se nasmáli, jelikož nám to vůbec nešlo a karambol střídal 
karambol. Ale i přes to jsme se vydali se dvěma družstvy do víru 
soutěžení. V září jsme absolvovali soutěž v Libuni a pak zakončení sezony 
v Košťálově. 

22. června v Chuchelně proběhla hasičská okrsková soutěž „O pohár 
starosty“. Zúčastnilo se deset mužských družstev, tři ženská a čtyři dětská 
družstva. Při této příležitosti se naplánovalo námětové cvičení s dálkovou 
dopravou vody. Dalo se dohromady pět sborů s mašinami a hadicemi  
a voda se táhla z Rosničky až pod Vejměl. Byla to pěkná podívaná, jen by 
nás příště mohlo přijít podpořit více Chucheláků. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto z námětového cvičení 



S dětmi jsme se ještě zúčastnili odloženého dětského dne 28. června v den 
vysvědčení a bylo to super. Děti si na našem cvičišti vyzkoušely 

překážkovou dráhu, poznávání hasičské techniky a kouzelnou krabičku. 
Nakonec děti zapálily táborový oheň a všichni jsme si opekli špekáčky. 

Dětský den se s úspěchem povedl. 
 

Dětský den     Zakončení sezóny 
 

Ukončení sezony a vyhlášení celkového pořadí v soutěži ,,O dráčka 
Soptíka“ se letos konalo v Mašově. A jaké bylo konečné pořadí? U starších 
žáků se z dvaceti družstev Chuchelna A umístila na 8. místě a Chuchelna B 
na 14. místě, což beru jako úspěch, jelikož družstvo B trénovalo letos 
poprvé. Mladší družstvo se umístilo na krásném 6. místě, též z dvaceti 
družstev a tímto všem dětem a trenérům děkuji za poctivě odvedenou 
práci. 

5. října jsme se sešli naposledy u obecního úřadu na opékání, a tím 
jsme oficiálně ukončili hasičskou sezonu, co se týče soutěží. Děti se nám 
sešly v hojném počtu a děvčata se ujala výroby papírových ježků, které 
putovaly do hasičské vitrínky. Moc se jim povedly a doufám, že se líbily  
i občanům, kteří si je tam mohli prohlédnout. Chlapci si našli jinou zábavu, 
hráli na honěnou, schovávanou a nakonec jsme si všichni společně  
v hasičárně i zatancovali. 

Loučím se se všemi, kdo nám fandí a podporují nás, a přeji hezký 
zbytek podzimních dnů. Dětem přeji hodně vytouženého sněhu, ať můžou 
vyjet na lyže na Kozákov a pořádně to tam rozbalit.  

Verča Hajná 
 
 
OMLUVA: Původně byl tento článek určen pro Chucheláček 3/2013, ale bohužel jsem ho 
v došlé poště přehlédla. Velice se za to autorce Verče Hajné omlouvám. Společnými 
silami jsme článek přizpůsobily roční době a předkládáme ho laskavým čtenářům nyní. 
 

Ivana Heřmanová  



Hračky z Chuchelny – Kovap 
 

Málokdo v Čechách ví, že hračky z plechu se vyrábějí právě  
v Chuchelně, v podhůří Krkonoš, ale místní to vědí velmi dobře, protože  
s výrobky Kovapu se mohou setkat nejen v prodejnách, ale i na mnoha 
dětských sportovních a kulturních akcích, které Kovap formou věcných 
darů štědře sponzoruje. 

O existenci firmy Kovap tedy zdejší obyvatelé vědí, jeho historie je 
však známá méně. Proto ji zde v krátkosti připomenu. S výrobou 
mechanických plechových hraček začali v Semilech v roce 1946 bratři 
Sedlákové („Bratři Sedlákové – výroba mechanických hraček”). 
Samostatnosti si však vzhledem k politickým poměrům v zemi dlouho 
neužili. V padesátých letech byli nuceni vstoupit do družstva SVED 
Liberec. V 60. letech pak výroba plechových hraček přešla do 
KOVODRUŽSTVA Náchod, jehož jméno se později zkrátilo na KOVAP 
Náchod. Ten se v 80. letech víc a víc zaměřoval na výrobu plastových 
hraček, čemuž nakonec zamezil převrat v r. 1989, jelikož po něm nebyly 
plastové výrobky schopny konkurovat levnějším z Asie. Firma se v r. 1992 
rozdělila na dvě části: KADEN a KOVAP Náchod, který se soustředil na 
výrobu plechových hraček. Pro zajímavost uvádím, že počátkem 90. let 
mělo Kovodružstvo Náchod 800 zaměstnanců, zatímco dnes jich je  
v KOVAPu pouhých 45 (z toho 20 v Chuchelně). 

Firma má dvě provozovny: 
správa společnosti a prvovýroba 
se nachází v Novém Hrádku nad 
Nisou, zatímco vlastní výroba 
hraček probíhá od poloviny 90. 
let tady u nás v Chuchelně, 
konkrétně v bývalé Hlubůčkově 
hospodě naproti prodejně 
potravin. Prodejní sklad se 
nachází v Bítouchovské ulici  
v Semilech, kde si je také možné 
hračky zakoupit. 

Proces výroby hraček zůstal od vzniku firmy v r. 1946 prakticky 
stejný, a tak na výrobě hračky zůstává stále nejdůležitější práce lidské 
ruky. Například k výrobě jednoho traktůrku s valníkem je třeba 180 
pracovních úkonů.  

A jak si firma stojí na současném trhu s hračkami? Firma vsadila na 
obchodní strategii širokého sortimentu produkovaného v malých sériích. 



To znamená, že nabídka modelů hraček je velká a firma je schopná 
uspokojit poptávku mnoha obchodních partnerů téměř okamžitě. Největší 
část produkce firmy připadá na vývoz, zejména do Německa a Kanady, ale 
také na Slovensko, které je mimochodem možná jediným zahraničním 
dodavatelem výrobního materiálu pro KOVAP, všechny ostatní součástky 
dodávají čeští dodavatelé. Dále KOVAP vyváží
do celé EU, do Ruska, Austrálie a USA. Krátce KOVAP 
vyvážel i do Japonska. Vývoz se týká 70% produkce firmy, zbytek je 
dodáván do Čech. Největšími českými odběrateli jsou Manufaktura - 
Český národní podnik a MPK Toys, hlavním odběratelem na Slovensku je 
firma Dráčik.  

V současnosti KOVAP vyrobí zhruba 15 tisíc traktorů za rok (před 
převratem to bylo 60 tisíc ks). Slunéček sedmitečných se nyní vyrábí 10 
tisíc kusů za rok, dříve se jich vyrábělo 120 tisíc kusů ročně. Nejhorším 
rokem byl pro firmu rok 2008, kdy se odbyt snížil na polovinu, a řada 
zaměstnanců byla propuštěna. Situace se postupně zlepšuje, i když nijak 
razantně. Současná intervence ČNB v neprospěch koruny však právě 
KOVAPU pomůže. 

Na závěr bych ráda zmínila, že i když KOVAP vyrábí hračky 
tradiční, objevují se stále nové modely, jejichž tvůrcem je původně 
modelář amatér Michal Možný z Nového Hrádku, jehož práci ocenily  
i zahraniční firmy, pro které v minulosti pracoval. Lze se tedy obdivovat 
novým modelům traktorů ve stylu Porsche či John Deere. A ještě jedno 
ocenění úplně nakonec: KOVAP v nedávných dnech získal pro svůj model 
lanovky certifikát „Bezpečné hračky”, který uděluje Institut pro testování a 
certifikaci, a. s., sídlící ve Zlíně. 

Doufám, že se někteří z vás nechali zlákat k předvánočnímu nákupu 
poctivě vytvořených hraček a osobně přeji KOVAPU mnoho dalších 
dobrých let zde v Chuchelně. 

Za Komisi  
pro kulturu  

a sport  
Šárka Bažantová 



SKIAREÁL KOZÁKOV 
 

Vážení příznivci sjezdového lyžování, rádi bychom Vás pozvali 
do skiareálu Kozákov, kde máte v nadcházející lyžařské sezóně 
možnost užít si nádhernou lyžovačku s celou vaší rodinou. 

I letošní sezónu pro Vás budeme upravovat tři sjezdovky  
a k dispozici bude jeden velký a jeden malý vlek. Pro případ malých 
sněhových srážek máme nachystány čtyři sněhová děla pro výrobu 
umělého sněhu. Vaše děti se můžou zdokonalovat v lyžařské škole  
a vy můžete plně využít potenciál našich sjezdových tratí. V případě 
únavy si můžete odpočinout v našem bufetu, nebo se prohřát 
v prosklené terase a sledovat dění na sjezdovkách. Samozřejmostí je 
také skiservis s půjčovnou lyží. Nesmím také opomenout noční 
lyžování, které provozujeme na dvou osvětlených sjezdovkách. 

Neváhejte a sledujte naše stránky www.ski.kozakov.cz, kde 
najdete aktuální informace o začátku lyžařské sezóny. 

Těšíme se na Vás  
SKI KOZÁKOV 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOKOL LETEM SV ĚTEM 
 

Na těchto stránkách vás obvykle seznamujeme s akcemi, které Sokol 
pořádá nebo se na nich podílí. Ale hlavní náplní Sokola bylo, je  
a bude cvičení, tedy zdokonalování tělesné a duševní schránky v kolektivu 
kamarádů. Proto přijměte pozvání mezi nás – ať už pasivně čtením těchto 
řádků, nebo i aktivně na některém z našich cvičení – nabídka je veliká  
a všichni jste vítáni. 
 
„PODLE VELIKOSTI – V ŘAD NASTOUPIT!“… 
 

… no a potom už hurá na to, na co se všichni těší. Rozhýbat těla 
ztuhlá z křesel před počítačem, procvičit prsty vytvarované podle 
nejmodernějších gamepedů, mít za soupeře, či spojence, opravdové lidi. 
Tím se lišíme od virtuálního světa, který nás obklopuje. Král střelců, 
vyřazovací souboje i ostatní hry se u nás nedají sejvnout a zase si to 
naloudovat. V Sokole se učíme hrát fér, procvičujeme motoriku, 
posilujeme, potíme se. Cvičíme základy prostné, atletiky i gymnastiky. 
Hrajeme hry, které hrávali i naši dědečkové, stejně jako se věnujeme 
moderním neokoukaným sportům. Může to být naše výhoda, stejně jako 
nevýhoda, neboť ne každého baví všechno. 

Všestrannost cvičili naši předchůdci a ani my to nevzdáme. 
Samozřejmě je zde velká zásluha cvičitelů, ale hlavně cvičenců. To, že 
k nám děti stále chodí, je pro nás velkou odměnou a zároveň motivací. 
Možná se spousta z nich jednou uchýlí k jednomu sportu, ale základy 
každého budou mít od nás. On už totiž kotrmelec není žádnou 
samozřejmostí. Vyšplhat na laně umí málokdo a přeskočit švédskou 
bednu? To je celkem oříšek. A hrazda nebo kruhy? Sokolíci to umějí! Ve 
cvičení se sokol nezměnil, možná jen trochu zmodernizoval. Děti, které 
sokolem prošly, zhodnotily svoje dovednosti i ve svém dalším životě, nebo 
v jiných zájmových kroužcích. 

A teď už informace k jednotlivým hodinám. 
 
Cvičení předškolních dětí 
 

V září začala už čtvrtá sezona cvičení pro předškolní děti pod 
vedením Magdy Ceé a Dany Morávkové (dříve i Katky Rážové). Scházíme 
se vždy ve čtvrtek od 16 do 17 hodin – ano, to je ta hodina, během které to 
v sokolovně hučí, křičí, dupe, výská a hlavně se směje. Malé děti si na 
tomto cvičení začínají vytvářet svůj vztah ke sportu – využíváme k tomu 



balony, švihadla, švédskou bednu, žíněnky, kruhy, stepy, lavičky, 
trampolínu atd., ale hlavně máme velkou plochu, kde se mohou děti 
pořádně vyběhat. Kromě základů jednotlivých pohybů je nejtěžší naučit je 
kolektivní ohleduplnosti a trpělivosti – schází se totiž většinou kolem  
15 dětí ve věku 3 až 7 let a to je opravdu mumraj. Ale máme tam veselo  
a ta hodinka nám vždy uteče jako voda.  

Děti od 6 – 7 let pak přecházejí do cvičení k těm větším a jsou 
nadlouho rozdělení na holky a kluky – alespoň co se cvičení týče ☺. 
 
Cvičení holek a žen 
 

Cvičení něžnějšího pohlaví lze rozdělit do 3 skupin – mladší žákyně, 
starší žákyně a ženy každého věku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obě skupiny žákyň vede již několik sezon Martina Musílková, a to 

vždy v pátek od 16 hodin mladší a od 17 hodin starší dívky. V sokolovně 
se zaměřují na gymnastiku a různé míčové hry, kterým se pak v letních 
měsících mohou věnovat i na hřišti spolu s tréninkem některých atletických 
disciplín (tímto děkují panu Hrubému za možnost využívat hřiště). Svoje 
naučené dovednosti si ale naštěstí nenechávají jenom pro sebe – kdo byl na 
velikonočním jarmarku či na sokolské schůzi, tak měl možnost vidět jejich 
skvělé vystoupení (s vlastní choreografií!). A protože cvičení není jenom  
o sportu, ale i o kamarádství, tak v rámci utužování kolektivu konají občas 
nějaké akce, jako například výlet na Kozákov, opékání buřtů, celodenní 
cvičící maratón s palačinkovou tečkou… A také jsou ochotné pomáhat pro 
dobrou věc, což ukázaly například během vyrábění bižuterie, kterou poté 
prodávaly na pouti spolu s upečenými langoši, přičemž výtěžek věnovaly 
na budoucího sokolíka. Holky díky!   

Poslední skupinu tvoří ženy, které se scházejí každé pondělí  
a čtvrtek od 19 do 20 hodin. Cvičení pod vedením Adély Machačné nebo 
Magdy Ceé střídá aerobní aktivitu s posilováním. Takže se v první půlce 



hodiny všichni pořádně zpotí u zumby, bosu či aerobiku  
a následně ty rozehřáté svaly zpevní mučením, tedy posilováním. A na 
závěr je vždy protažení, aby se ze sokolovny dostaly všechny po svých ☺  

Během cvičení holek a žen není plně využita kapacita sokolovny, 
například balkon je zcela prázdný, proto neváhejte mezi nás zavítat – ať už 
jste mladé slečny nebo ženy v rozkvětu. 
 
Cvičení mužské složky 
 

Cvičíme každé úterý a pátek pod vedením buď Jana Picka, Martina 
Ráže nebo Štěpána Šírka. V současné době je to vždy od 18 do 19 hodin  
a chodí kolem 10 cvičenců ve věku od šesti do čtrnácti let. Každého 
zájemce rádi přivítáme. V případě vyššího počtu cvičenců budou (tak jako 
v minulých letech) skupiny rozděleny podle věku do dvou skupin. Od 17 
hodin cvičí děti navštěvující první stupeň ZŠ, od 18 hodin pak děti 
z druhého stupně. A co potom? Od 19 hodin muži: dorost až důchod ☺ 
V úterý fotbal a florbal, v pátek všestrannost, kdy si zavzpomínáme, co 
nám šlo dřív lépe, co nejde vůbec a co jde naopak jako za mlada. 

No a ti, kteří snad potřebují více posílit svoje tělo, můžou chodit 
k Jirkovi Buriánkovi. Ten je důkazem vracejících se cvičenců, když letos 
rozjel v sokolovně vlastní cvičení pod názvem „Cross fit“. Chodí tam 
průměrně 10 nadšenců a přísunu dalších se Jirka rozhodně nebrání. 
Upozorňuji, že do svých řad nepřijímají jenom muže! Chodí kromě pátku 
každý den, povětšinou od 19 hodin. 

Mimo výše uvedené aktivity jsou zde i skupiny, které chodí 
nepravidelně… ale přece. Jde např. o „volejbalovou“ sekci v pondělí, nebo 
skupinu kolem Martina Ráže, která se na „zavolání“ schází v neděli. 

Těší nás, že v nabité konkurenci ostatních sportů a zájmových 
kroužků stále přitahujeme cvičence nejširšího spektra. Všem rodičům 
děkujeme za důvěru do nás vloženou a všem cvičencům přejeme pevnou 
vůli při zdokonalování sebe sama. 
 

Na+zdar! 



 
SOKOLOVÉ NEJEN CVI ČÍ… 
 

Sokolové se v uplynulých týdnech věnovali kromě cvičení i jiným 
aktivitám – pořádali vejšlapník, podíleli se na posvícení a zahájili taneční 
pro dospělé. 
 
 
 
Vejšlapník 
 

Letos se konal již 10. ročník sokolského vejšlapníku – tato turistická 
akce proběhla první říjnový víkend a krásnější počasí jsme si snad nemohli 
přát. Sluníčko nás totiž na celé trase (Pomezní Boudy – Sněžka – Lyžařská 
bouda) neopustilo a ten úžasný rozhled ještě umocnily překrásné podzimní 
stromy. V neděli na zpáteční cestě do Špindlu stále svítilo a dokonce vůbec 
nefoukalo, takže se snad nikomu nechtělo domů. No co vám budeme 
povídat, to se musí prostě zažít. Tak zase za rok!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spolkové posvícení 
 

Jako každý rok se i letos dali dohromady chuchelští myslivci, 
sokolové a hasiči, aby uspokojili mlsné jazýčky svých spoluobčanů  
a nejen jich. Za vynikající jídlo musíme pochválit myslivce – bylo opět 
dokonalé a všechno se brzy snědlo (v rychlosti letos vyhrála svíčková, 
leckdo si dokonce myslel, že ji vůbec neuvařili ☺). Odvedli pak i velmi 
těžkou práci v kuchyni, kde vydávali obědy v hodně náročných 
podmínkách – stísněný prostor, vedro a neustálý spěch – klobouk dolů před 
nimi, jak během dvou hodin zvládli vydat těch 500 porcí (to jsou 4 obědy 
za minutu!). Jídlo se tradičně vydávalo jak do ešusů s sebou, tak na talíře, 
které po sále roznášeli sokolští chlapi. Byť jsou profesemi truhlář, 
soustružník a ajťák, tak si jako číšníci nevedli vůbec špatně! No a po 
vydatném obědě byla opět k dispozici sladká tečka v podobě domácích 
buchet a koláčů, které ochotně napekla velká řádka místních žen (díky!),  
a také pár zákusků – to vše doplněné kvalitní kávou. S odnášením nádobí 
od stolů nám letos nově pomáhaly holky Martinky, což bylo moc fajn.  
A kdo nechtěl kávu, tak se mohl občerstvit u hasičů na baru – alko  
i nealko, studené i teplé - zkrátka co kdo chtěl. 

Závěrem bychom chtěli za Sokol říct, že je radostí podílet se na této 
každoročně úspěšné akci. A jelikož víme, že je stále co zlepšovat, tak 
přijďte všichni zase za rok a uvidíte ☺  

 
Taneční pro dospělé 
 

Již třetím rokem máme možnost zlepšit se ve společenských tancích 
pod vedením Ilony Šulcové. Chodí nás asi 12 párů a týden co týden 
zkoušíme jak nové figury, tak opakujeme ty starší, které jsme od minula 
zapomněli. Je to náročné, někdy to bolí, občas spolu v páru moc 
nepromluvíme, ale přesto nás to baví – ty endorfiny mají něco do sebe ☺. 
No a už se těšíme na plesy, až ty vydřené kroky vyzkoušíme. 
 
PLÁNOVANÉ AKCE  
 
Štěpánská zábava – 26. 12. 2013 
Sokolský ples – 18. 1. 2014 
- bližší informace budou na vývěsce a na kabelovce 

Blíží se adventní čas, a tak vám všem přejeme krásné prožití svátků 
vánočních a mnoho zdraví do nového roku. A smíchu třikrát zdar - zdar, 
zdar, zdar! 



POZVÁNKA 
    

Srdečně zveme děti, rodiče, prarodiče  
i příbuzné na předvánoční dílničku  

a posezení. 
    Den konání:  8. 12. 2013 od 13 hodin 

Kde: v prostorách jídelny ZŠ Chuchelna. 
                       Drobné občerstvení zajištěno. 

                            Těšíme se na Vás! 
 

 

 
 

 

 

 
 

Výzva 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke zrušení velkého počtu 
pevných telefonních linek, vyzýváme naše občany i chalupáře 
k poskytnutí čísel na mobilní telefony, případně e-mailových 
kontaktů. Jde o dobrovolný krok ze strany vás občanů 
v zájmu zlepšení možnosti komunikace obce s vámi. Volejte 
na č. 481 622 702 nebo pište na  bazantova@chuchelna.cz  

 
 

 



VÁŽENÍ ČTENÁŘI, OBČANÉ A PŘÁTELÉ 
CHUCHELNY, 

 
 PŘEJEME VÁM KLIDNÉ PROŽITÍ ADVENTNÍHO 

OBDOBÍ, KRÁSNÉ A ŠTĚDRÉ VÁNOCE, A DO 
NOVÉHO ROKU PEVNÉ ZDRAVÍ, SPOKOJENOST 
A STÁLOU RODINNOU POHODU. 

 
 

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA A ZAMĚSTNANCI  
OBCE CHUCHELNA        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 



Veřejné zasedání zastupitelstva 
 obce Chuchelna 

 
se uskuteční   

 
ve čtvrtek 12. prosince od 19,30 hodin 

v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 
 

Program: 
  1) zpráva o činnosti rady obce 
  2) zpráva o hospodaření obce do 30. 11. 2013 
  3) rozpočtové opatření č. 3/2013 
  4) rozpočtové provizorium 
  5) zprávy výborů – finančního a kontrolního 
  6) převody majetku   
  7) plán akcí na rok 2014 
  8) různé 
     9) usnesení, závěr   
 
Občerstvení zajištěno, dopravu z Komárova a Lhoty 
organizujeme osobními auty od 19,10 hodin – čekejte  
u autobusových zastávek 
 
 

Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany 
***************************************************** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*************************************************** ** 
Upozorn ění pro nájemníky (nejen) obecních byt ů 

 
Spolu s po čátkem roku 2014 nabude ú činnosti nový 

občanský zákoník. Píše se o n ěm a hovo ří v médiích už dost 
dlouho a hodn ě, my bychom však rádi upozornili na 
nejd ůležit ější novinky, které se týkají nájemních vztah ů.  

Od 1. 1. 2014 m ůže nájemník dostat výpov ěď z bytu bez 
přivolení soudu a bez p řid ělení náhradního prostoru. Pokud 
nájemník hrub ě porušuje své povinnosti, m ůže dostat 
výpov ěď okamžitou. Hrubým porušením povinností se rozumí 
neplacení nájemného po dobu t ří m ěsíc ů a nemusí se jednat 
o t ři m ěsíce po sob ě jdoucí. Hrubým porušením povinností 
je také závažné poškozování bytu nebo spole čných prostor ů 
v dom ě. Tato ustanovení se použijí i v p řípad ě, že ve 
stávající nájemní smlouv ě jsou napsána pravidla podle 
starého ob čanského zákoníku.  

Nová úprava nájemních vztah ů p řináší novinek mnohem 
víc, ale ty uvedené považujeme za nejd ůležit ější  
a neplacení nájemného nás nejvíce pálí. Obec Chuche lna 
přesto v ěří, že proti žádnému sou časnému uživateli 
obecního bytu nebude muset takto drakonicky zakro čit.  



DVOJITÝ KVÍZ NA ZÁVĚR: 
 

 

 
A) 

   
    

 

 
 
 
 
 
B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TENTOKRÁT PŘEDKLÁDÁME ČTENÁŘŮM SLOŽITĚJŠÍ HÁDANKU: 
V UPLYNULÝCH DNECH OSLAVILY DVA MANŽELSKÉ PÁRY 
Z CHUCHELNY DIAMANTOVOU SVATBU. ZE SPRÁVNÝCH TIPŮ 
BUDEME VÝHERCE LOSOVAT. DROBNÉ VÝHRY OBDRŽÍ TI, KTEŘÍ 
SPRÁVNĚ URČÍ PÁR A) NEBO PÁR B). HLAVNÍ CENA BUDE 
PŘIPRAVENA PRO BYSTRÉHO SPOLUOBČANA, KTERÝ ROZEZNÁ 
OBA PÁRY. VAŠE TIPY PŘIJÍMÁME DO PONDĚLÍ 16. PROSINCE 
OSOBNĚ, NEBO NA TELEFONNÍM ČÍSLE 481 622 702, PŘÍPADNĚ 
NA E-MAIL: OBEC@CHUCHELNA.CZ. ZE SOUTĚŽE JSOU 
VYLOUČENI RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI OSLAVENCŮ.  

OBĚMA MANŽELSKÝM PÁRŮM UPŘÍMNĚ BLAHOPŘEJEME! 


