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 NOVINKY Z OBCE 
 

 Tak už je to zase tady – čtvrtletí uplynulo, a my jsme pro vás opět 
nachystali zpravodaj Chucheláček. A co se za čtvrt roku v obci změnilo? 
Něco určitě ano, ale hlavní změny se teprve chystají. Rada obce se od 
posledního zasedání zastupitelstva do uzávěrky zpravodaje sešla jen třikrát, 
ale o to delší schůze byly a projednáno bylo mnohem více bodů, než 
obvykle. Nejprve tedy k tomu, co je hotovo. Nákladem převyšujícím 100 
tisíc korun byly vyspraveny výtluky na Hromovce a dalších přibližně 200 tisíc 
korun bylo uvolněno na opravu cesty do Vrší v úseku od hlavní silnice 
k lyžařskému vleku. Zde byly nejen vyspraveny výtluky, a to asfaltem  
a částečně i frézovanou drtí, ale také osazeny příkopové žlaby. Podali jsme 
žádost Libereckému kraji o dotaci na opravu další části Hromovky – 
položení asfaltového povrchu. Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo výzvu 
na dotace na opravu obecních cest, takže se v nejbližší době rozhodneme 
pro jednu z plánovaných, a pokusíme se podat žádost také touto cestou. 
Když už jsme u dotací – naši žádost o dotaci na opravu pomníku  
u sokolovny Ministerstvo obrany ČR odložilo až na rok 2017. 

Dokončeno bylo komplikované projednávání podoby územní studie, 
ta by měla vstoupit v platnost ihned po zakreslení požadovaných změn ze 
strany dodavatele. V této souvislosti jsme jednali s majitelem pozemku, kde 
má vzniknout veřejná zelená plocha, o směně pozemků. Územní studii jsme 
se věnovali takřka na každé schůzi v průběhu celého roku, a nyní nám 
spadl velký kámen ze srdce. Dokončena byla výměna oken všech bytů 
obecního bytového domu, zbývají ještě hlavní dveře a oválná okénka ve 
štítech domu. Pracuje se na dokončení rekonstrukce podlahy garáže SDH, 
objednána jsou i vrata ke druhé garáži.  
 Začátkem měsíce listopadu došlo k předání areálu koupaliště od 
nájemců manželů Trnkových. Předání proběhlo bez problémů, kromě 
běžného opotřebení nebyly zjištěny žádné další významné závady. Rada 
obce hodlá v nejbližších dnech zveřejnit záměr areál opět pronajmout, tak 
aby letní sezóna nebyla narušena.   
 Ke křižovatce v horní části Sídliště bylo nainstalováno dopravní 
zrcadlo.  
 Opakovaně se věnujeme projektu opravy cesty na Komárově,  
a hlavně s tím souvisícím odvodněním. Projekt vypracovaný Ing. Vávrou je 
v této chvíli hotov, realizaci projektu však stále brzdí chybějící souhlas 
jednoho majitele pozemků dotčených jen minimálně. V rámci této akce by 
měl být položen nový vodovodní řad v souvislosti s plánovanou výstavbou 
nového vodojemu na Komárově, kterou provede VHS Turnov. K tomu 
dojde, pokud bude tato akce zařazena do plánu rozvoje Libereckého kraje 
kvůli možnosti žádat o dotaci. Ing. Vávra také pracuje na dokumentaci ke 
kanalizaci u Housů a k opravě a odvodnění cesty od Vejnarů směrem 
k potoku.  



 Rada obce se velmi intenzivně zabývá veřejným osvětlením. Nechali 
jsme zpracovat pasportizaci (technická inventura stavu) systému veřejného 
osvětlení. Na jejím základě budeme rozhodovat, která svítidla budou 
potřebovat výměnu, která opravu, a rozhodujeme se, jaké lampy budeme 
v budoucnosti pořizovat. Na některých místech v obci byly nainstalovány 
na zkoušku nové typy světel a podle ohlasů od občanů vycházejí mnohem 
lépe stávající žlutá výbojková světla. Bílá světla jsou sice úspornější, ale 
lidem jsou nepříjemná.  
 Hledali jsme dodavatele na opravu plotu u školní zahrady, ale na 
podzim se již nepodařilo najít firmu, která by si na akci udělala čas. Tento 
záměr budeme muset přeložit na příští rok. Plánuje se rekonstrukce mostu  
u školy, kterou bude provádět KSSLK spolu s rekonstrukcí silnice III/2923 od 
Sůvů do Klinkovic. S ní souvisí i přeložka plynovodu. Starosta projednává 
také přemístění sloupu elektrického vedení, který hyzdí vjezd do školního 
dvora. 
 Již dlouho rada obce avizuje plánovanou modernizaci televizního 
vysílání v našem kabelovém systému. Protože náklady převýší částku  
100 tisíc korun bez DPH, bylo nutno oslovit více firem a požádat je  
o zpracování nabídek. V současné době jsme ve fázi konečného 
projednávání a rozhodování, kterému dodavateli bude akce svěřena. 
Podrobnosti zde zatím uvádět nebudeme, jen znovu uživatele TKR 
upozorňujeme na nutnost zajistit si možnost příjmu digitálního signálu.  
 Z několika úhlů pohledu jsme také řešili záležitosti naší školy. Řešili jsme 
stížnosti některých rodičů, že v době výuky probíhá sportovní školička, která 
je zpoplatněna částkou 500,- Kč za deset lekcí. Členům rady se to také příliš 
nelíbilo. Pro příští rok je nutno tuto dobrovolnou sportovní školičku přesunout 
na odpolední čas. Obdrželi jsme zprávu České školní inspekce, která při 
návštěvě v naší škole shledala bezpečnostní rizika. Jedním z nich je cvičení 
dětí v sokolovně, kde chybějí revize nářadí, a okna nejsou chráněna mříží. 
Při konzultaci se starostou TJ Sokol jsme zjistili, že nářadí revize má a okna 
mají certifikát o nerozbitnosti, jen v době inspekce neměl ředitel školy tyto 
dokumenty k dispozici. Druhým rizikem je volně přístupná budova školy, což 
je v současné době dost horké téma. Rada obce se rozhodla, že škola 
bude zabezpečena elektronickým zámkem s kamerou, dveře půjdou 
otevřít i pomocí čipů. Po podrobném projednání bude ředitel školy pověřen 
zajištěním těchto zařízení. Se starostou TJ Sokol byla projednána některá 
opatření, která učitelce ZŠ lépe zpřístupní nářadí pro výuku tělesné výchovy, 
např. otevírací mantinel, lepší uspořádání nářadí apod. Sportovní kroužek, 
který v naší obci funguje v odpoledních hodinách již druhý školní rok pro 
děti 3. a 4. ročníku, se usídlil v přístavbě sportovního areálu. Tam jsme zajistili 
oddělenou spotřebu energií a oddělení prostoru. Na provoz tohoto kroužku 
v budoucích třech letech jsme požádali o dotaci Ministerstvo práce  
a sociálních věcí.  
 Jeden z majitelů pozemků na vrcholu Kozákova požádal Obvodní 
stavební úřad o povolení k zalesnění luk. Rada obce pověřila starostu, aby 



prosazoval zamítavé stanovisko obce kvůli zachování krajinného rázu. Byl 
by totiž narušen kruhový výhled z okolí turistické chaty. Rozhodnutí však není 
v našich rukou. 
 Projednali jsme zimní údržbu cest. Oba naši dodavatelé přislíbili 
zajištění této služby i na nadcházející sezónu, a vzhledem k příznivým 
cenám nafty nezvyšují úhradu. Pro občany jsme zachovali možnost 
objednat si protahování soukromých vjezdů za paušální částku 500,- Kč na 
sezónu. Těchto zájemců každoročně bývá 10 až 12.  
 Zabývali jsme se možností nákupu traktůrku z dotace od Státního 
fondu životního prostředí, ale rozhodli jsme se prozatím od tohoto záměru 
upustit, protože bychom museli po dobu pěti let prokazovat využití pro 
nakládání s odpady, což by byl problém.  
 Při jednání rady obce jsme se vrátili k záležitostem, o kterých byla řeč 
na posledním veřejném zasedání zastupitelstva. V první řadě je to 
problematika pobíhajících psů. Chtěli bychom apelovat na všechny 
majitele psů, aby si svá zvířata zajistili tak, aby nemohlo dojít k ohrožení 
sousedů a zejména jejich dětí, a také třeba k dopravní nehodě. Pokud už 
dojde k agresivnímu chování psa, má každý občan možnost volat Policii 
ČR, která musí při ohrožení zdraví zasáhnout. Městskou policii sami občané 
volat nemohou. Na zasedání se hovořilo také o používání hlučných 
zahradních strojů o víkendech. Rada obce si je vědoma toho, že občas 
není vyhnutí, ale opět apeluje na obyvatele, aby se pokud možno vyhnuli 
rušení svých sousedů alespoň v neděli. Posledním problémem je zeleň 
živých plotů přesahující do vozovek. Je nutno, aby majitelé bujně 
rostoucích dřevin zajistili bezpečnou průjezdnost cest včetně dobrého 
rozhledu řidičů.  
 Schválili jsme žádost Motorsportu Chuchelna o dotaci na činnost ve 
výši 28 tisíc korun. Zastupitelstvu doporučujeme schválit žádost paní 
Maškové o povolení podmíněně přípustné stavby – přístřešku pro 
zemědělskou činnost. Rovněž doporučíme zastupitelstvu schválit odprodej 
pozemkové parcely č. 1815/2. Jedná se o bývalou cestu, která však už 
nemá napojení na žádné další komunikace. Nejprve bude nutno zveřejnit 
záměr tohoto prodeje.  
 Jak si můžete všimnout, opravdu není nouze o témata, kterými se 
rada obce zabývá. Opět vás srdečně zveme na veřejné zasedání 
zastupitelstva obce, kde se určitě dozvíte ještě víc podrobností. 

Rada obce 
 
 

 
 



Přejeme všem našim čtenářům a jejich blízkým, obyvatelům  
a příznivcům naší obce krásné prožití vánočních svátků  
a pevné zdraví a mnoho štěstí v nadcházejícím roce 2016 
 

Členové zastupitelstva, rady, starosta a zaměstnanci obce Chuchelna 
 

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

 
Úřední dny koncem roku 2015: 

 
 
Pondělí 21. prosince 8 – 12, 13 – 17 h 

 
Pondělí 28. prosince 8 – 12, 13 – 16 h 

 
 

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



!!!UPOZORNĚNÍ  PRO  OBČANY!!! 
 

UKONČENÍ MOŽNOSTI PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ  
 

O ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU CHUCHELNA 
 

Upozorňujeme občany, že se blíží konec lhůty pro podávání žádostí na 
změnu Územního plánu Chuchelna, který schválilo Zastupitelstvo obce 
Chuchelna dne 27. prosince 2012. 

Při schválení územního plánu Zastupitelstvo obce zároveň rozhodlo, že veškeré 
žádosti o změnu územního plánu budou shromažďovány po dobu 3 let od 
schválení územního plánu. 

Lhůta pro podání žádostí o změnu Územního plánu 
Chuchelna bude tedy ukončena dne 27. prosince 2015. 

Žádosti o změnu Územního plánu Chuchelna je potřeba podat písemně na 
Obecní úřad Chuchelna, Chuchelna čp. 269, 513 01 Semily. 

Jelikož žádost musí obsahovat přesně stanovené náležitosti dané stavebním 
zákonem, doporučujeme využít formulář, který je k dispozici na Obecním 
úřadu Chuchelna, nebo na internetových stránkách obce www.chuchelna.cz pod 
odkazem „Obecní úřad/ke stažení“, kde je zároveň uveden i vzor pro vyplnění. 

Před podáním žádosti vám doporučujeme seznámit se s dokumentací Územního 
plánu Chuchelna, která je k dispozici na Obecním úřadu Chuchelna, na 
Městském úřadu Semily, oddělení územního plánování a dále na internetových 
stránkách města Semily www.semily.cz pod odkazem (Radnice a městský úřad 
– Územní plánování – Územní plány obcí – Chuchelna). Bližší informace Vám 
budou poskytnuty na Obecním úřadu Chuchelna nebo na Městském úřadu 
Semily, oddělení územního plánování. 

Následně budou žádosti předány pořizovateli územního plánu, který po 
vyhodnocení předloží doporučení na rozhodnutí o žádostech Zastupitelstvu obce 
Chuchelna, které rozhodne o zařazení žádostí do změny územního plánu. 
O rozhodnutí Zastupitelstva obce budou žadatelé písemně informováni. 
 

 
 



Výběr poplatků 
 

Obecní úřad v Chuchelně se stará o výběr místních poplatků,  
a to za likvidaci odpadů a ze psů, dále poplatek za provozování 
kabelové televize, hřbitovní poplatky a nájemné za osm obecních 
bytů. Mnohokrát jsme zveřejňovali sazby jednotlivých poplatků, 
způsob jejich placení – naposledy to bylo v letošním Chucheláčku  
č. 2, kde byla informace velmi podrobná.  
  Obecnímu úřadu se daří poplatky vybírat poměrně dobře,  
i přestože máme několik jedinců, se kterými je domluva těžká. Ve 
srovnání s jinými obcemi jsme na tom opravdu dobře. Pro zajímavost: 
ke dni 5. října nám celoroční sazby poplatků se splatností do  
31. března za odpady, ze psa nebo za TKR dlužily tři domácnosti, 
z nich dvě s námi v té době nekomunikovaly. Poplatky za druhé 
pololetí se splatností k 31. červenci dlužilo ke stejnému datu za 
odpady nebo za kabelovou televizi, případně za obojí, osm 
domácností. Ke dni 21. října celoroční sazbu nedlužil již nikdo, za 
druhé pololetí nezaplatilo šest dlužníků, ke dni uzávěrky zbyli dva. 
Neuhrazené poplatky vymáháme zasíláním upozornění a výzev. 
K drastickým opatřením, jako je odpojení kabelové televize nebo 
exekuce, přistupujeme jen výjimečně a zřídkakdy. Dlužníci, kteří 
přebírají poštu, jsou na tuto skutečnost vždy předem upozorněni, 
dostávají tak šanci vyhnout se uvedeným opatřením, s nimiž vždy 
souvisejí pro poplatníka zvýšené náklady. 
 Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva však vinou 
nepřesné interpretace finančního výboru vznikla mylná domněnka 
části zastupitelů a veřejnosti, že se obec dostatečně nestará  
o výběr nájemného za obecní byty. Evidujeme dva dlužníky, kteří 
mají s placením nájemného dlouhodobý problém, jejich prodlení 
v současné chvíli činí v obou případech přibližně sedm měsíců, tedy 
menší, než bylo v době projednávání v zastupitelstvu. Neznamená to 
však, že tyto rodiny takto dlouhou dobu neplatí. Obě se snaží 
měsíčně obci poukázat částku stejnou, případně o něco vyšší, než 
činí měsíční nájemné, takže své dluhy, vzniklé v minulosti, postupně,  
i když velmi pomalu, dohánějí. Obec s nimi pravidelně komunikuje, 
není proto možné říci, že bychom pro vymáhání svých peněz nic 
nečinili. Věřte, že se z této situace nikterak neradujeme, protože nám 
to kromě výpadku financí přináší i spoustu práce navíc. Proto se 
všemi možnými prostředky snažíme, aby tento stav co nejdříve 
skončil. 

 Ivana Heřmanová 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ZÁŘÍ, ŘÍJNU A LISTOPADU 2015: 
 

 

       

97 let Alexandra 

Vyhnanovská 

       93 let  Lidmila Machačná 

       89 let Stanislav Zdrůbek 

       84 let Jiřina Hošková 

       81 let Emil Fajx 

Karel Pluhař 

80 let Maruška Maturová 

 
75 let Eva Fišerová 

70 let Miluška Kratejlová

  Alena Špidlenová 

  Alena Šolínová 

  Josef Bažant 

65 let Jiří Machačný 

Miloš Mašek 

  Gustav Beck 

  Václav Skrbek 

   

   

60 let Pavel Kaňa 

Stanislav Maryško 

55 let Věra Budinová 

  Milan Budina  

50 let Miloslav Bažant 

  Roman Hlava 

  Zdenka Chlumová 

Bohumil Krunčík      

   

 
 

Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí! 



NARODILI SE:  
 

Bohumil Hladík 

Adam Bičík 

Jan Trnka 

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života! 

 

VZALI SE: 

       

Dana Mojžíšová a Tomáš Maryško 

Lucie Morávková a Otakar Šádek 

 
    Přejeme jim dlouhý a spokojený společný život! 

 

V POSLEDNÍCH TÝDNECH NÁS OPUSTILI: 

  

Květoslava Fridrichová 

  Ivona Skřítková 

 

 
Pozůstalým rodinám vyjadřujeme upřímnou soustrast.  

 

******************************************************************* 
V rubrice „Společenská kronika“ můžeme publikovat 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. Telefonický souhlas není dostatečný, neboť 
jej nelze prokázat případné kontrole. Pokud některý z našich 
občanů uzavře sňatek a novomanželé mají zájem být v našem 
zpravodaji uvedeni, žádáme, aby se sami aktivně přihlásili 
podepsat souhlas se zveřejněním. Obec se většinou  
o konání svatby nedozví.   



Veřejné zasedání zastupitelstva 
 obce Chuchelna 

 
se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince 2015  

od 19,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 
 

Program: 
 1) zpráva o činnosti rady obce 
 2) zpráva o hospodaření do 30. 11. 2015 

3) rozpočtové opatření č. 3/2015 
4) rozpočtové provizorium 
5) rozpočtový výhled 2016 – 2019   
6) obecně závazná vyhláška o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu  
 7) zprávy výborů – finančního a kontrolního 
 8) projednání možnosti nákupu pozemků 
v lyžařském areálu na Kozákově 
 9) aktualizace plánu obnovy venkova 
 10) různé 
 11) 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 



LAPONSKEM NA LYŽÍCH I P ĚŠKY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovatelská beseda Pavly Bičíkové s promítáním velkoplošných fotografií a videí  
o letní a zimní cestě s batohem na zádech drsnou švédskou divočinou za polárním 
kruhem. Laponsko je poslední evropskou divočinou s nádhernými horami, ledovci, 
dravými řekami, nekonečnými pláněmi a jezery. Je to země Sámů, kteří se živí i dnes 
pastevectvím sobů a mají stále svoji kulturu i šamanské rituály.            
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

26. ledna 2016 od 18.00 hodin v zasedací 
místnosti Obecního ú řadu Chuchelna 



OHNISKO ŽHAVÝCH ZPRÁV NÁMĚSTKA SDH CHUCHELNA   
 
 Vážení spoluobčané a čtenáři čtvrtletníku Chucheláček, sešel se měsíc 
s měsícem, a tak mi dovolte, abych Vás opětovně informoval o dění  
a aktivitách v našem sboru. Za uplynulé tři měsíce se toho událo více než 
dost.  
 Po návratu z dětského soustředění jsme započali usilovně připravovat 
dětskou soutěž poháru OSH „O dráčka Soptíka“, která se uskutečnila 
v neděli 13. 9. 2015 v areálu multifunkčního hřiště za samoobsluhou. Již 
v sobotu 12. 9. jsme celý den chystali zázemí pro občerstvení, sportoviště na 
požární útok a disciplíny požární všestrannosti. Návštěvníci a soutěžící si  
u nás mohli zakoupit sladké vafle, palačinky, uzeninu z udírny, párek 
v rohlíku, hranolky, nealkoholické nápoje všeho druhu a pro ty starší bylo 
připraveno i točené pivo a lihoviny. Ze soutěžního pohledu nás mohlo hřát 
zjištění, že mladší družstvo dosáhlo absolutně nejlepšího času v požárním 
útoku, kdy dokázalo na terč nastříkat v čase 18:25. Po sumarizaci časů se však 
naše týmy propadly níže ve výsledném pořadí a obsadily celkové  
8. a 9. místo (z 12 účastníků). Starší družstvo se výsledným časem 18:17 
usadilo na průběžné 4. pozici, ale drobné zaváhání v disciplínách ZPV je 
odsunulo na výslednou 7. pozici (ze 17 účastníků). Celkově se soutěž vydařila, 
zúčastnilo se celkem 29 družstev, a někteří vedoucí ostatních soutěžních 
družstev ji dokonce hodnotili jako nejhezčí v celém letošním seriálu. Na to, že 
jsme soutěž takovéhoto rozsahu pořádali poprvé, můžeme být spokojeni  
a uvidíme, co nám přinese následující rok 2016.  

             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na krátkou chvíli jsme si od požárního sportu a soutěží odpočinuli a odskočili 
si na spolupořádání Chuchelského spolkového posvícení, které se konalo  
26. 9. 2015. Chopili jsme se baru, výčepu a koutku s teplými nápoji a buchtami 
od našich maminek a sousedek. Našim maminkám a sousedkám bych touto 
cestou rád poděkoval za jejich ochotu a výborné buchty. Dále bych rád 
jménem sboru, ještě jednou poděkoval myslivcům a sokolům za vydařené 
posvícení a za rok na viděnou.     
 
 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do konce soutěžní sezóny jsme však museli absolvovat ještě další dva 
závody, které byly odlišné od všech předchozích sezóny 2015. Jednalo se 
totiž o branný závod hasičské/požární všestrannosti (ZPV).  Nejprve jsme  
4. 10. 2015 vyrazili na soutěž do Bozkova, kde na soutěžící čekalo uzlování, 
zdolání lanové překážky, požární ochrana, zdravověda, topografie a střelba 
ze vzduchovky. Mladší hlídky neměly svůj den a tak se obě umístily přesně 
uprostřed výsledkového pořadí (12. a 13. místo z 26 hlídek). Členové staršího 
družstva se asi vyspali lépe a jejich 5. místo z 25 hlídek bylo dobrým 
výsledkem a položením dobrého základu pro okresní kolo hry Plamen, které 
se konalo hned za dva týdny v Jilemnici. 

             
  
 
 
 
 
 
 
 
 



V Jilemnici to byla v podání našich hlídek úplně jiná káva. To, co totiž naše 
naděje předvedly, bylo úplně fantastické a nejednomu z nás trenérů se 
vyronila slzička. Protože 7. místo mladší a 4. místo starší hlídky bylo, při účasti 
44. hlídek v obou kategoriích, velmi krásným výsledkem. Náš hasičský potěr 
je zkrátka velmi šikovný a těší nás jeho nabyté vědomosti.             
V sobotu 24. 10. 2015 jsme pak v naší Chuchelské sokolovně uspořádali 
dopolední slavnostní vyhlášení reprezentantů Libereckého kraje  
a v odpoledních hodinách pak proběhlo slavnostní vyhlášení celkových 
výsledků poháru OSH Semily „O dráčka Soptíka“. Sokolovna praskala ve 
švech, ale i tak jsme se do ní všichni vměstnali a mohli si pak následně dojít 
s mladším družstvem pro pohár za celkové 5. místo (sezóny se zúčastnilo 30 
družstev). Starší družstvo letos postrádalo potřebné štěstí a celkově se 
umístilo na 7. místě, taktéž z 30 družstev.  

       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A na co se chystáme v našem sboru na přelomu roku??? Plánujeme s našimi 
hasičskými dětmi opět kolem Vánoc výlet do krytého bazénu (třeba bude i IQ 
Park). Po novém roce uspořádáme každoroční VVH (výroční valná hromada). 
V případě štědré sněhové nadílky zajistit dopravu hasičským SKI busem na 
lyžařský vlek Kozákov, a v případě pořádání Kadlecovy rokle zajistit 
občerstvení na sáňkařských závodech a podílet se tak na jejich 
spolupořádání. V polovině února pak uspořádat tradiční Hasičský bál, na 
který bych Vás rád již nyní co nejsrdečněji pozval. Tajně doufáme v tak 
hojnou účast, jaká byla v únoru letošního roku. ☺      
 
 
 
 
 
 
 



EXPRESS REKOMANDO JEDNATELKY/TRENÉRKY O ZAKONČENÍ SEZÓNY MH 
 
Milí čtenáři Chucheláčku,  
 při naší hasičské práci s mládeží nám nejde pouze o sportovní činnost  
a rozvíjení v dětech všestrannosti, ale chceme v nich také vychovávat 
kolektivitu a kamarádství. Proto se k naší každoroční činnosti s mládeží 
přidalo i tradiční posezónní přespání našich hasičských dětí, při kterém nejde 
o hasičský sport, ale o provedení drobných brigádnických hodin a zejména 
pak o kolektivní hry, společnou večeři, koukání na filmy a hlavně spousta 
zábavy, a i trocha strachu při zdolávání bobříka odvahy. Z přespání se stala 
tradice, bez které bychom se my a ani děti neobešli. 
 Proto jsme se sešli v sobotu 7. listopadu kolem 14. hodiny na hřišti 
v Chuchelně, kde jsme provedli úklid našeho skládku a hasičského 
sportoviště. Na dětech však již bylo vidět natěšení, jak moc se už chtějí 
přemístit na Apartmán Klaudie. Kolem 16. hodiny jsme tedy přišli na 
apartmán, kde se začala hrát spousta společenských her, poté jsme si udělali 
večeři (teplý párek, sázené vejce a fazole) a vrhli se na vyrábění 
antistresových míčků. Poté už však přišel na řadu bobřík odvahy (u dětí 
nazýváno jako bojovka). Na naše malé děti čekal na vytyčené trase kostlivec, 
skeleton, vražedný klaun a ježidědek. Děti bobříka ve zdraví přežily a po jeho 
dokončení jsme se vrátili na apartmán, kde jsme zalehli do postelí, a začalo 
promítání filmové novinky Pixely. Na dětech byla znát únava, a tak jsme 
museli rozkoukaný film dokoukat až v neděli dopoledne. Dětem jsme 
připravili lehký oběd (chleba v županu a kopec zeleniny) a kolem 14. hodiny 
odpolední jsme mladší děti rozvezli domů. Starší ještě zůstaly a pomohly 
s celkovým úklidem apartmánu. Zakončení sezóny se vydařilo a už se všichni 
těšíme na příští rok.  
P. S. Miky, měl jsi chleba v županu??? ☺ 

         
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPEŠE REFERENTKY MLÁDEŽE Z HASIČSKÉHO MAŠKARÁKU  
 
Milí čtenáři Chucheláčku, 
 již po sedmé jsme se sešli a uspořádali tradiční „Hasičskej maškarák“  
v sokolovně. Vše vypuklo v sobotu 14. listopadu za hlasité hudby DJ Požára. 
Sokolovnu jsme si krásně vyzdobili dýněmi, rozsvítili jsme svíčky a zavěsili 
skoro živého ducha na prostěradle nad podium. Vše bylo dokonalé a i přes ne 
úplně hojnou účast našich sousedů, jsme se i tentokráte pobavili až do 
ranních hodin a vraceli se ke svým domovům v trochu pomačkaném stavu 
(foukal silný nárazový vítr). ☺ 
 Pro první cenu si přišli Avataři, kteří se ihned po příchodu na 
„maškarák“ zalíbili naší porotě v baru. Byli dokonale modří a úžasně 
nazdobení. 
 
 

        

  

 

 

 

 

Taky nás přišli navštívit Zombie nevěsty a poklid večera zajistili 
superhrdinové Avengers v podání Thora, Lokiho a Black Widow (Černá 
vdova). 

        

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Po celou dobu nás v sokolovně hlídaly jednotky integrovaného záchranného 
systému v podobě námořnictva ČR, armády (jednotka zelených baretů)  
a žaček školou povinných (bohužel mnohokrát opakovaly první ročník). 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za SDH Chuchelna  
sestry Monika Kroupová, Veronika Hajná a bratr David Hošek 

 
SPORTU ZDAR A HASIČINĚ ZVLÁŠŤ!!! 

 



Motorsport Chuchelna v roce 2015, čas bilancování 
 
 S blížícím se koncem roku nevyhnutelně přišel i konec motoristické sezóny 
2015. V této se Motorsport Chuchelna představil jako pořadatel několika 
motoristických podniků, především ale i svojí aktivní účastí na samotném 
sportovním poli. 
 „Naše“ motoristická sezóna bývá tradičně zahajována autoskijöringem na 
Kozákově, tedy jsme o tuto akci nechtěli za žádnou cenu přijít ani v roce letošním. 
Zima k nám sice nebyla zrovna přívětivá, ale nakonec se nám, i přes značné 
rozmary počasí, podařilo trať a celý podnik připravit a odjet. Jak se ukázalo 
později, byli jsme jedním ze dvou pořadatelů Krkonošského poháru  
v autoskijöringu.  

A jelikož nebylo odjeto 
předepsané množství závodů, nemohlo 
dojít ani k vyhlášení celkových vítězů. 
V jednotlivých odjetých závodech se z 
našich tradičně dařilo posádkám 
Tomáš Kudrnáč – Radek Fuksa  
a Martin Chlupáč – David Faistaver, 
kteří na Kozákově obsadili první a třetí 
místo, v Roprachticích pak skončili 
Martin s Davidem první a Tomáš  
s Radkem druzí.   

Kudrnáč 
 

Do motocyklové sezóny jsme jako pořadatelé vkročili ve dnech 9. 5. – 10. 5. 
2015 na Kozákově, při závodu seriálu KTM ECC 2015. Zdejší trať cross country je 
v seriálu svým profilem unikátní. Stává se pravidlem, že si u nás jezdci sahají až na 
samotné dno svých sil, a i přesto je závod hodnocen ze strany jezdců jako ojedinělý 
i v celorepublikovém srovnání. Sobotního závodu se zúčastnilo 209 jezdců, po 
večerním dešti pak v neděli našlo odvahu 71 závodníků.  

Z našich si nejlépe vedli ve třídě 
E2 Petr Lacina a ve třídě E3 Pepa Mach, 
kteří obsadili v sobotním závodě pátá 
místa. V neděli se na stupně vítězů 
postavil Michal Buriánek v kategorii 
licence B, když obsadil třetí místo,  
v kategorii E1 byl čtvrtý Břeťa Plíva. 
  
 
    
                Břeťa Plíva 

 
V celkovém hodnocení sezóny se v seriálu KTM ECC z chuchelských 

nejlépe umístil právě Břeťa, který si v Jilemnici na závěrečném vyhlášení mistrů 



seriálu došel pro pohár za čtvrté místo. Ačkoli patří svým věkem stále mezi 
nejmladší jezdce seriálu, svými výkony si čím dál tím více získává respekt soupeřů, 
a s výsledky roste i jeho sebevědomí. V příští sezóně pravděpodobně začne čeřit 
vodu v kategorii licenčních jezdců.  Z dalších našich závodníků se do nejlepší 
desítky ve svých kategoriích dostal ještě šestý Michal Buriánek  
v kategorii licence B a pátý Michal Strnad v kategorii E2. Bohužel se nám 
nevyhýbala ani zranění, a tedy velkou část sezóny nemohli odjet Josef Mach  
a Petr Lacina. 

V měsíci září jsme se opět vrátili 
na Kozákov. V závodech automobilů do 
vrchu EDDA CUP odstartovaly 
opravdové skvosty automobilové 
techniky, a to jak ze současnosti, tak 
i z doby minulé. My jsme je mohli 
obdivovat dne 21. 9. 2015 při závodu do 
vrchu Záhoří – Kozákov.  

 
KTM ECC Chuchelna 

 
Z našich závodníků se zde představili Lukáš Prskavec a Tomáš Kudrnáč. 

Lukáš bohužel pro poruchu spojky závod nedokončil, Tomáš dojel na místě 
devátém. 
 S podporou Motorsportu Chuchelna se představil v Mezinárodním 
mistrovství České republiky v autokrosu Aleš Plichta. Na začátku sezóny se 
Alešovi povedlo své Subaru Impreza téměř zničit při kolostřešní kombinaci, na 
konci roku se však mohl radovat z celkového třetího místa. 
 Dalším seriálem, kterého se účastníme, je Českomoravský pohár v rally, kde 
nás reprezentuje posádka Tomáš Kudrnáč se spolujezdcem Martinem 
Lichtenbergem. Po loňské sezóně, kdy vinou techniky viděli cíl pouze zřídka, se 
v té letošní klukům dařilo o poznání lépe. S každým startem bojovali o stupně 
vítězů, a na konci sezóny jim jejich bodový zisk zajistil celkové třetí místo ve třídě 
A3 a dvanácté místo v absolutním pořadí. 
 A nejen motoristickým sportem žijí členové Motorsportu Chuchelna. 
Celoročně probíhá v sokolovně v Chuchelně cvičení ve stále populárnější disciplíně 
crossfit. A když už se trénuje, musí se fyzička i někde prověřit. My jsme mohli 
registrovat závodníky pod hlavičkou našeho klubu např. na Krkonošáku – v závodě 
MČR horských kol, dále na běhu ELEVEN Janovských 11 a 19 km ČSOB, anebo 
při charitativní akci Běh pro světlušku. 

Sezóna 2015 je u konce. Pro někoho byla úspěšná, někomu přinesla 
zklamání, ale o to větší odhodlání se poprat s tou následující. 

Na závěr mi nezbývá než poděkovat. Poděkovat těm, kteří nám pomáhají  
s organizací a kteří nás podporují finančně či věcně, těm, jež s námi na závodech 
nezištně tráví svůj volný čas, a v neposlední řadě velký dík těm, kteří nám fandí  
a u trati nás ženou svým pokřikem: „Chuchelna“ ke stále lepším výsledkům.  

Děkujeme 



Dobrodružná cesta za dý ňovými strašidýlky  
 
 S podzimem jsme se v mateřské škole rozloučili akcí, při které děti 
zažily kromě zábavy i velké dobrodružství. V úterý 3. listopadu se nám 
ve třídě sešlo hned 30 krásných dýňových strašidýlek. Vydlabaly  
a vyřezaly si je děti společně se svými rodiči. Patří jim za to veliký dík. 
Jejich zhotovení není úplně snadné a navíc nebylo jednoduché dýně 
sehnat. Ve většině obchodů se již vyprodaly. Každé strašidýlko mělo jiný 
tvar, velikost a samozřejmě jinak vyřezaný obličej. Jedno bylo krásnější 
než druhé. Děti na ně byly pyšné. Dávaly najevo, že to nejpěknější je 
právě jejich. Dvě však přeci jenom vynikala. Měla nadměrnou velikost, 
tak přibližně XXXXL. Z dýňových strašidýlek jsme si hned druhý den 
udělali krásnou výstavu. Společně vypadala jako velká  strašidlácká 
rodina, ze které jsme se společně radovali. 
 Ve čtvrtek 4. 11. 2015 bylo po radosti, dýně ze školky zmizely. Děti 
se tvářily rozpačitě, vyptávaly se i kuchařek, zda si je nevzaly na uvaření 
další dýňové polévky. Ta minulá se jim moc povedla. Některé děti začaly 
tušit, co se děje a přicházely s návrhy, kam je jít hledat. Po chvíli se však 
z ložnice ozvala strašidelná hudba.  Hned bylo jasné, kudy cesta povede, 
a že nás zase jednou čeká dopoledne plné čar a kouzel. 

 
Do ložnice přeci jenom děti 

vstupovaly se strachem a patřičnou 
opatrností. Překvapením pro ně byla 
zatemněná, „strašidlácky“ vyzdobená 
místnost se svítícím „duchem“  
a stínovým divadlem. Děti zde čekaly 
první prapodivné úkoly: kouzlení za 
stínovým divadlem a co nejtišší chůze po 
šustivém povrchu. Teprve po splnění 
úkolů se mohly proměnit na neviditelné 
duchy.  Důkaz o pravdivosti jim podaly 
právě přicházející paní kuchařky, když 
předstíraly, že nás nevidí.  Z toho měly 
děti radost asi největší. 

  
 

V podobném duchu naše dobrodružná cesta po škole probíhala 
dál. Ve vyzdobené herně se děti proměnily v netopýry. Někteří odvážlivci 
zkoušeli postavením na ruce s oporou viset hlavou dolů a jiní se učili jako 
praví netopýři létat (běhat s vlajícím černým pláštěm). Osvěžující 
vitamínovou bombou se stala ochutnávka krvavě červeně šťávy  
z černého jeřábu. „Krev“ všechny proměnila v nebezpečné upíry. 



 Potom naše cesta dle pokynů na dveřích pokračovala až do 
druhého patra budovy.  Zde se ve školní družině z našich svěřenců staly 
hbité roztomilé myšky. Školáci s paní vychovatelkou zde totiž pro nás 
vytvořili po celém obvodu místnosti dlouhatánský tunel. Touto myší dírou 
děti odvážně a s velkou chutí prolézaly pro voňavý sýr. Chutnal všem.  
I těm, kteří ho jindy zrovna nemusí. 
   

Ve vedlejší malé třídě 
na děti čekal veliký pavouk 
s obrovskou pavučinou. Její 
podlezení nebylo pro 
každého zcela jednoduché. 
Nacházela se nízko nad 
zemí, a proto bylo třeba se 
doopravdy poctivě plazit. Po 
posledním úkolu, kterým 
bylo lovení pavoučích 
vajíček, nás cesta zavedla 
po schodech až úplně dolů, 
na konec tajemného 
sklepení, kde paní kuchařky 
uskladňují brambory. „JÉ, 
JÉ, JÉ...“ se hlasitě ozývalo 
v cíli naší dobrodružné 
cesty. Děti zde konečně 
nalezly svoji rodinku 
dýňových strašidýlek. 
Všechna svítila a v temnotě 
sklepa krásně zářila. Hlavně 
ta dvě  největší - „máma  
s tátou“ v bílých hábitech. 
Střežila zde pro děti  
i vzácný poklad – hrnec plný 
čokoládových zlaťáků. 

 
 
Dýňová strašidýlka příliš dlouho 

nevydržela. Ale nevadí. Děti si  
v mateřské škole pro jistotu vyrobily 
ještě papírová. A to byste koukali, když 
si je nasadí na obličej, jak září! 

 
           Blanka Pekařová 



     SOKOL LETEM PODZIMEM 
 
 
 
Za posledních pár měsíců proběhlo v naší obci několik krásných akcí. Jednalo se 
o spolkové posvícení, vejšlapník a taneční – tedy nic nového pod sluncem, dalo 
by se říct. No ano, tyto akce patří ke každoročnímu chuchelskému koloritu a už 
o nich bylo napsáno mnoho řádků. Ale jistě se mezi čtenáři najdou ti, kteří se 
jich neúčastnili, a byla by tedy škoda je nepopsat. Třeba je tím i navnadíme do 
dalších let.  
 

V sobotu 26. 9. se konalo tradiční spolkové posvícení. Myslivci, hasiči  
a sokolové se jako jeden muž starali o chuťové pohárky svých spoluobčanů (ale  
i mnoha přespolních). Letos jsme se my, sokolové prohodili s hasiči, takže jsme 
měli na starost vydávání jídel z kuchyně. Šlapalo to jako po másle – vrchní 
kuchař totiž nastolil vojenský řád, ale naše těla zocelená hodinami cvičení  
v sokolovně se nedala ☺. Ale že ty nohy i ruce dostaly fakt zabrat. Roznášku po 
sále pak obstarali hasiči, stejně jako kávu a spoustu výborných vlastnoručně 
upečených koláčů a buchet. 
Moc vám všem děkujeme za čas a síly, které jste věnovali pro radost ostatních. 
Je jasné, že tato tradiční akce se nekoná jen kvůli výbornému jídlu, ale hlavním 
důvodem je přátelské posezení s našimi sousedy a kamarády. Tak zase za rok! 
 

O prvním říjnovém víkendu jsme pořádali již 12. Krkonošský vejšlapník. 
Autobus nás v sobotu ráno vysadil v obci Babí, tedy v nejvýchodnější části 
Krkonoš. Odtud jsme za krásného počasí procházeli přes Rýchory (horský 
hřeben) až do Horní Malé Úpy, kde nás čekalo perfektní ubytování na 
Pomezních boudách. A druhý den jsme pod žhavým říjnovým sluncem sešli 
různými trasami do Velké Úpy k autobusu, který nás unavené, ale spokojené, 
dovezl domů. Jako každý rok i letos jsme díky Vejšlapníku poznali další část 
Krkonoš – těch našich půvabných hor, od kterých k nám vítr fouká… A jsme 
rádi, že mezi námi přibývají i rodiny s dětmi – pro děti je to velký zážitek a čím 
víc jich jde, tím snadněji se jim šlape ☺. Tak zase za rok – neleňte a pojeďte  
s námi! 
  
A po sportu trochu kultury – v září se opět rozjely taneční pro dospělé. 
S taneční mistrovou Ilonou Šulcovou se již pátým rokem ladně potí ti pokročilí 
(tedy snaží se ladně ☺). A letos se k nim přidali v odpoledních lekcích i čtyři 
začínající páry – držíme jim pěsti, ať při tomto krásném koníčku vydrží. Ono to 
totiž není lehké donutit se každou neděli navečer obléknout šaty a sako a vyrazit 
do víru tance – to chce opravdu vůli a disciplínu. Ale když ten tanec je tak 
krásný! 
 
 



Hlavní náplní Sokola je ale pravidelné cvičení, proto nyní stručně připomeneme 
jednotlivé hodiny, které probíhají v sokolovně: 
 

Cvičení předškolních dětí se koná vždy ve čtvrtek od 16 do 17 hodin. Je to 
hodina plná her, lehkého cvičení a smíchu.  
 

Cvičení žákyň je pravidelně v pátek od 16 do 17 hod. V září zahájily sezónu 
stopovanou na Kozákov, kde si na vleku opekly buřty. V říjnu pak měly 
celodenní cvičení v sokolovně, během kterého si udělaly k obědu palačinky.  
A v listopadu připravily starší holky pro ty menší strašidelnou noční hru.  
Protože je o toto cvičení velký zájem (schází se přibližně 13 dívek), tak se od 
listopadu ty menší holky (1. až 3. třída) spojily s kluky na pátečním cvičení od 
17 do 18 hodin. Po pár společných cvičeních si to pochvalují děti i cvičitelé (ti 
se střídají).   
Cvičení chlapců mladších a starších se koná vždy v úterý a v pátek od 17 do 19 
hodin a poté následuje hodina cvičení mužů. Věnují se různým sportům a nešetří 
se ☺. 
 

Cvičení žen se koná každé pondělí a čtvrtek od 19 do 20 hodin. Náplní je 
posílení a formování celého těla ať už na balanční podložce (Bosu) nebo pomocí 
vlastního těla. 
 

Kromě těchto skupin je sokolovna využívána i školou (tělesná výchova  
a družina) a dalšími skupinami sportovců.  
 

Přijďte si zacvičit mezi nás, vybere si každý od nejmenších po největší!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLÁNOVANÉ AKCE  
 

• Štěpánská diskotéka – v sobotu 26. 12. tradiční zábavná akce pro místní  
i přespolní 

• Sokolský ples – v sobotu 23. 1. 2016 s hravou kapelou a bohatou 
tombolou  

• Prosincová sokolovna 2015 – vánoční dílničky + jarmark se soutěží + 
dětský Silvestr – podrobněji viz text níže od autorek Lenky Soukupové, 
Lucie Gore a Markéty Ročárkové 

• lyžovačka na Kozákově  
 
PROSINCOVÁ SOKOLOVNA 2015 
 

Vážení a milí sousedé, 
rádi bychom Vás pozvaly (my ženy ☺) v závěru roku opět do sokolovny. Na 
druhou a třetí adventní neděli pro Vás a Vaše ratolesti chystáme již 5. ročník 
vánočních dílniček a 2. ročník soutěže Vánoční Chuchroví. Poslední odpoledne 
v roce proběhne Silvestr pro děti, v jehož závěru se dočkáme i ohňostroje. 
 

Neděle 6. prosince 
 

Chuchelna má talent aneb zábavu pro děti zvládneme 
 

Skrývá se ve Vás nějaký talent? Hledáme umělce na silvestrovské odpoledne 
pro děti. Umíte nějaké kouzlo, napodobit zvířecí zvuky, vtip pro děti nebo 
cokoliv jiného bláznivého k pobavení dětí? Nasaďte svou kůži a pobavte děti 
scénkou o délce 1 až 5 minut na silvestrovském odpoledni pro děti konajícím se 
31. 12. v sokolovně. Čím šílenější představení, tím lépe! Neváhejte se dostavit 
na casting = výběr talentů v neděli 6. 12. od 10:00 do 12:00 h v sokolovně. Více 
informací na tel: 602 114 080. 
 

Vánoční dílničky 
 

* od 13:30 h do 17:00 h 
* vánoční tvoření pro děti, maminky i tatínky 
* materiál na výrobu zajištěn, vstupné dobrovolné 
* připomenutí některých vánočních zvyků 
* NOVĚ fotografický koutek s vánoční tématikou 
 

Neděle 13. prosince 
 

Soutěž Vánoční Chuchroví aneb vánoční chuchelské cukroví 
 

* od 13:30 h do 16:00 h 
* VÝZVA všem hospodyňkám (hospodyňkům) – malým, velkým, mladým  
i zkušeným: 



Upečte své NEJ cukroví a přineste 15 ks v sobotu 12. 12. do sokolovny (příjem 
od 18:00 do 19:00 hodin) 
* „Odborná porota“ v neděli zasedne, ochutná a vyhodnotí následující kategorie: 
NEJchutnější – NEJhezčí – NEJnetradičnější cukroví 
* vyhlášení vítězů v 15:30 hodin – zajímavé a vtipné ceny už čekají  
Loňské vítězné recepty naleznete na www.chuchelna.cz 
 

Vánoční jarmark 
 

* souběžně se soutěží proběhne prodej „přebytků“ z vánočních dílniček  
a výrobků šikovných dětí, žen i mužů naší obce 
* budou připraveny k vyzvednutí fotografie z předešlé neděle 
* výtěžek použijeme na silvestrovský program pro děti 
 

Čtvrtek 31. prosince 
 

Dětský silvestr 
 

* od 15:00 h do 18:00 h 
* tanec, soutěže, tombola 
* rozloučení s ohňostrojem 
* vstupné: 1 věc do tomboly 
 

Občerstvení na všech akcích zajištěno. 
Těšíme se na setkání s Vámi! 
 
Závěrem bychom vám chtěly popřát pohodový adventní čas, šťastné svátky 
vánoční a do nového roku pravou nohou!  
                                                                      

               za Sokol sestry Magda Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová 
 
 
 

 
 
 
PS: Žijí mezi námi velmi šikovní a pracovití lidé, o jejichž životní cestě bychom 
měli vědět. Proto jsme požádali rodinu jednoho takového významného člověka, 
zda by mohla napsat pár řádků, a nyní vám přinášíme výsledek. Hezké počtení 
na následujících stránkách! 
 

 
 

 
 



Sokol, který vzlétl až na vrchol 
 
Vážení čtenáři, dlouho jsem s tímto článkem otálel, jelikož jsem si moc 
nedovedl představit jeho podobu a znění. Nakonec jsem se rozhodl, že ho přeci 
jenom napíši, protože člověk, o kterém tento článek píši, si to opravdu zaslouží.  
Psal se rok 1937 a ve vesničce Úbislavice nedaleko Nové Paky se narodil 
Václav Brádle. V té době nikdo netušil, že v budoucnu to bude jedna 
z nejvýraznějších sportovních a kulturních osobností Semilska. Již v útlém věku 
se u něho projevovalo nadšení pro sport a hudební nadání. Své hudební nadání 
rozvíjel u místního kapelníka hrou na housle. Vystudoval Pedagogické 
gymnázium v Hradci Králové a poté Pedagogickou fakultu UK Praha. Svůj první 
sbor založil v roce 1960 ve Rtyni v Podkrkonoší. V roce 1964 se potkal díky 
sboru, ve kterém zpíval, se svou budoucí manželkou Alenou Kuželovou – 
Brádlovou.  
Společnými silami dovedli na výsluní sbor, jehož jméno zná 
snad každý, pěvecký sbor „Jizerka“. Díky jejich usilovné práci 
se sbor rozrostl o tři oddělení, od nejmenších po nejstarší. 
Dostal se až za hranice oceánu, kde byl s velkým nadšením 
vítán. Jizerka získávala četná ocenění a dobývala svět. Oba 
jsou, myslím, na svůj sbor pyšní, stejně tak jako sbor je pyšný 
na ně. Za svou celoživotní práci získali oba manželé četná 
ocenění. V roce 2005 se stali čestnými občany města Semil  
a získali prestižní cenu pro sbormistry, Cenu Františka Lýska. 
V roce 2009 pak Cenu Bedřicha Smetany a v roce 2015 stříbrný odznak od 
Unie pěveckých sborů za celoživotní práci ve sbormistrovství.  
Teď si určitě říkáte, že celý život zasvětil Václav Brádle hudbě. Ale není tomu 
tak. Po přestěhování do Chuchelny se stal Václav členem Sokola. Za TJ Sokol 
Chuchelna celý život závodil v běhu na dlouhé tratě a v poslední době v běhu do 
vrchu. On sám říká: „Někdy jsem si potřeboval od zpěvu odpočinout, a tak jsem 
si šel zaběhat.“ Nikdo vlastně moc nevíme, jak se děda k běhu dostal, ale co 
víme určitě, je to, že běh je jeho obrovským koníčkem. Když 
začalo jaro, byl skoro každý víkend na závodech a přes zimu 
pilně trénoval v hale. Za svoji neuvěřitelnou píli získal řadu 
ocenění na velmi vysoké úrovni. Z posledních let mi dovolte 
udělat takový malý výčet: 
V letech 2002 až 2008 se stal několikanásobným mistrem 
republiky ve své kategorii v běhu na 400, 800, 1500 metrů. 
V letech 2009 a 2010 se umístil na celkovém 3. místě 
v Poháru veteránů v bězích do vrchu. 
V roce 2011 celkově zvítězil v sérii závodů nazvaných Iscarex Cup. 
V roce 2012 se opět stal mistrem republiky v běhu na 1500 m. 
V roce 2012 absolvoval Mistrovství Evropy v Žitavě, kde se umístil celkově na  
7. místě a z Čechů na 1. místě. 
V roce 2013 přišla ještě větší výzva, Mistrovství světa veteránů v běhu do 
vrchu. Běžela se trať opravdu náročná. Start byl v Janských Lázních a běželo se 



na Černou horu. Tomuto závodu samozřejmě předcházely velké přípravy. 
Dvakrát jsme si trať procházeli a rozdělovali jsme si ji na úseky, kde budeme 
stát s občerstvením a kde je potřeba „hecovat“. Byl to nezapomenutelný 
zážitek. Děda doběhl na úžasném 12. místě. Největší radost mu však udělalo 
umístění týmů. Tým České republiky ve složení Hlušička, Libra  
a Brádle skončil na 2. místě. Hned za silnými Němci, kteří měli ve svém týmu 
bývalé reprezentanty své země. 
V roce 2014 se naposledy zapojil do Poháru Iscarex Cup. 
A dnes? 
       Dnes již od aktivního sportu upustil. Stále ovšem pracuje pro Jizerku a jezdí 
jako porotce do sborových soutěží. Užívá si svých čtyř vnoučat a těší se na to, že 
po něm třeba někdo z nich tu štafetu přebere. Malý Vašík už udělal dědovi 
radost výhrou v několika běžeckých závodech. Jeho tři děti jdou také ve stopách 
svých rodičů. Všichni se věnují hudbě a všichni jsou členové Sokola.  
     Jsme rádi, že se dědovi daří relativně dobře po všech stránkách. Jsme na 
něho velice pyšní a vážíme si všech těch úspěchů, kterých dosáhl, a všeho, co 
kdy udělal pro druhé. Každý by si měl vážit svých rodičů a prarodičů, ať už jsou 
více či méně známí.  
                                                                              Za rodinu Štěpán Strnad, vnuk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

 

 
   
 
 
 
 

 
 



Putování za lidovou architekturou Semilska 
 
V zimním vydání Chucheláčku bych vám ráda představila novou knihu zaníceného 
turisty a milovníka lidové architektury Petra Luniaczka (*1943). Kniha nese v nadpisu 
článku uvedený název a podtitul “33 výletů”, což znamená, že slouží především jako 
průvodce a nápadník na rozličné výlety po našem kraji i velmi blízkém okolí. Výlety 
jsou zaměřené na postupně mizející, ale někdy i citlivě obnovovanou původní 
typickou architekturu tohoto kraje, jíž jsou roubené chaloupky a chalupy. Každý  
z výletů doprovází autorovy fotografie v černobílém a souhrnném barevném vydání, 
za což mu musíme být vděčni, neboť tak je zprostředkována a zdokumentována 
krása lidových staveb nejen nám, ale i dalším generacím. Jsou také poučením pro 
nás, kteří stavíme a budujeme v dnešní době a často bohužel zapomínáme, že 
stavba by měla být především uměřená a měla by celkově zapadat do krajiny, v níž 
je postavena. Zanedbatelný není ani důraz na detail, který my z praktických důvodů 
opomíjíme, ale který nakonec tvoří tvář každého domu a propůjčuje mu duši, jak je 
jasně vidět na původní architektuře. 
 
Nyní se vrátím k členění knihy, kterou tvoří 33 podrobně popsaných výletů. Českému 
ráji jsou věnovány výlety 1 – 9, Železnobrodsku 10 – 11, vlastnímu Semilsku včetně 
povodí Olešky 12 – 13 a 19 – 23, Lomnicku 14 – 18 a Jilemnicku 24 – 33. Autor se 
podrobně věnuje i sakrálním památkám a dokonce železničním tratím, po nichž po 
Semilsku projížděl. Popisuje taktéž výhledy z podkrkonošských a krkonošských hor, 
takže zde nechybí jejich popisy z Kozákova, Tábora, Hejlova nebo Kozince. 
Neodmyslitelnou částí itineráře jsou rejstříky všech navštívených sídel, takže se lze  
v knize snadno orientovat. Je zde samozřejmě slovníček vybraných odborných 
termínů, tudíž nemusíme váhat nad tím, co je to kabřinec, lomenice nebo kožich. 
Nakonec je uveden seznam použité literatury a popis vhodnosti všech výletů pro 
cyklisty. 
 
Osobně bych chtěla zmínit především výlet č. 12, jehož podstatná část se týká 
katastru Chuchelny. Je dlouhý přibližně 20 km a vede ze Železného Brodu přes 
Dlouhý, Pipice, Smrčí, Záhoří, Kozákov, Komárov až do Chuchelny a do Semil. 
Sama jsem si tuto trasu ve zkrácené podobě na konci loňského školního roku prošla 
spolu s dětmi, navštěvujícími hodiny Základů křesťanství farářky CČSH Lady 
Kocourkové. Výlet byl zaměřen na sakrální památky této oblasti a děti je měly v rámci 
soutěže samy vyhledávat. Výlet měl nečekaný úspěch, za což patří velký dík právě 
panu Luniaczkovi, který mi poskytl rukopis výletu č. 12 ještě před jeho publikací. 
 
Kniha je opravdu poctivě a podrobně zpracována, a tak mi nezbývá nic jiného, než ji 
vřele doporučit všem, kteří se alespoň trochu zajímají o místa, v nichž žijí. Škoda, že 
ji nelze zakoupit přímo na obecním úřadu, ale lze si ji za 150 Kč opatřit  
v Informačním středisku v Semilech či v Železném Brodě. 
 
 

Šárka Bažantová 
 
(Petr Luniaczek: Putování za lidovou architekturou Semilska. 33 výletů, České 
Budějovice 2015) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obálka knihy           Něžná makovička staré roubenky  
                         v Chuchelně 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ukázkové lomenice zemědělské usedlosti, nacházející se naproti obecnímu úřadu 
 



NÁSLEDUJÍ INFORMACE A UPOZORN ĚNÍ  
NĚKTERÝCH ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY,  

UJISTĚTE SE, ZDA SE NETÝKAJÍ PRÁV Ě VÁS:  
 



 



Upozorn ění na povinnost nahlášení  
dočasně vyřazených vozidel  

Upozorňujeme vlastníky vozidel dočasně vyřazených z provozu před  
30. červnem 2013  (vozidla v tzv. „depozitu“) na povinnost oznámit adresu 
místa umístění vyřazeného vozidla a účelu jeho využití. Oznámení musí být 
učiněno nejpozd ěji do 31. prosince 2015!  
Po tomto termínu vozidlo administrativn ě zanikne a už nep ůjde 
přihlásit.  
V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) platí 
stejná povinnost oznámení údajů o vozidle, avšak při jejím nesplnění 
nehrozí administrativní zánik vozidla, nýbrž finanční sankce. 
K oznámení se dokládá občanský průkaz a technický průkaz vozidla  
(tzv. „velký technický průkaz“). Pokud se žadatel nedostaví k oznámení 
osobně, musí být předložena plná moc (bez nutnosti úředního ověření).  
Doporučuje  vlastníkům vozidel, kteří budou podávat výše uvedené 
oznámení, aby provedení tohoto úkonu neodkládali až na konec výše 
uvedeného termínu.   

 

Na konci roku si lidé kvůli odstávce systému nevyřídí 
nové občanské průkazy ani cestovní pasy  

V souvislosti s novelou zákona o ob čanských pr ůkazech a zákona o cestovních dokladech 

si lidé nebudou moci na konci roku 2015 vy řídit nové ob čanské pr ůkazy ani cestovní pasy. 

V termínu od 24. do 31. prosince 2015 je naplánován a odstávka systému.  

V uvedeném období nebudou přijímány žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních 

dokladů a ani nebudou vyrobené doklady předávány. Důvodem tohoto přerušení jsou technické 

úpravy, které vyžadují odstávku systému. 

Podávat žádosti  o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a předávat vyrobené doklady 

bude naposledy možné na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v hl. městě Praha  

a na úřadech městských částí nejpozd ěji do 23. 12. 2015.  

Uvedené platí pro všechny příslušné úřady na území České republiky. V době odstávky bude 

možné požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných s dobou platnosti 1 měsíc, 

za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek.  

 


