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Novinky z obce 
 

Vážení čtenáři Chucheláčku, máme před sebou čtyři zápisy 
z jednání rady obce. Z nich pro vás sestavíme zprávu o tom, čím se rada 
obce zabývala, a co je v obci nového od červnového zasedání 
zastupitelstva do uzávěrky zpravodaje, který jste právě otevřeli.   

V uplynulém období jsme se ponejvíce zabývali připravovanou 
rekonstrukcí našeho veřejného osvětlení. Ti, kdo dění v obci pozorně 
sledují, již vědí, že obec obdržela příslib dotace od Ministerstva průmyslu  
a obchodu ve výši přesahující 1,65 milionu korun. Uvedenou částku 
musíme letos proinvestovat. Na utracení finanční spoluúčasti obce  
v přibližně stejné částce máme ještě zhruba polovinu roku příštího. Rada 
obce se sešla na zvláštní schůzi s panem Plíhalem z odborné firmy EfOs,  
s. r. o., z České Lípy, která pro obec připravila žádost o dotaci, zpracovala 
projektovou dokumentaci, a také uspořádala výběrové řízení na 
dodavatele stavby. Jednání se zúčastnil také správce našeho veřejného 
osvětlení pan Chlupáč. Na schůzi byly dopodrobna probrány veškeré 
technické náležitosti, týkající se svítidel, průběhu výstavby a zadání 
výběrového řízení na dodavatele stavby. V letošním roce bude vyměněno 
161 kusů svítidel, která obec v současné době provozuje, za úspornější. 
Bohužel, nemáme teď jinou možnost, než zavěšovat svítidla na stávající 
stožáry, neboť musíme utratit dotační peníze a výměna sloupů případně 
jejich přesunutí do jiných míst, by akci neúměrně zdržely. Pořízení nových 
sloupů ani není předmětem projektu pro získání dotace, ale v každém 
případě se s  postupnou výměnou části sloupů do budoucna počítá. 
V příštím roce pak dojde k rozšíření počtu světelných bodů na celkových 
220 kusů. Většinou budou umístěny na stávající betonové sloupy ČEZ, ale 
v 11 případech musíme nainstalovat i nové stožáry. Musí totiž dojít 
k zahuštění sítě, aby osvětlenost vozovek vyhověla novým normám. Rada 
obce se dohodla s p. Plíhalem, že firma EfOs bude v průběhu výstavby 
vykonávat autorský dozor, zatímco funkce technického dozoru investora 
se ujmou pánové Jaroslav Chlupáč a David Hošek. Oba jmenovaní s tím 
souhlasí. Výběrové řízení bylo vyhlášeno neprodleně a uzávěrka přijímání 
nabídek byla stanovena na čtvrtek 20. července. V týž den byly za účasti 
všech členů rady obce, pana Plíhala a člena zastupitelstva Tomáše 
Bažanta otevřeny obálky s nabídkami, ty byly vyhodnoceny, a následně 
byla vybrána vítězná firma. Tou se stala firma ELEKTROCABLE, s. r. o., 
z Liberce – Dolního Hanychova. Rada obce pověřila starostu, aby 
s vítěznou firmou podepsal smlouvu. Práce by měly být zahájeny 
v průběhu měsíce září. 

V červnu jsme vyhlásili 2. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení, ale v tomto období neprojevil zájem žádný 
žadatel.  

Stále se nedaří sehnat zájemce o provozování prodejny potravin. 
Několik firem i jednotlivců po počátečním zájmu od záměru ustoupilo,  



3 
 

o nepřijatelných požadavcích jedné z firem jsme se zmiňovali již 
v červnovém Chucheláčku. Dosud nebyly zahájeny ani plánované 
opravy. 

Řešili jsme pravidelné sekání trávy ve sportovním areálu. S nájemcem 
koupaliště jsme se na podmínkách nedohodli, proto byl v rámci dohody  
o pracovní činnosti na tuto práci najat náš někdejší zaměstnanec p. Dlatla. 
Četné drobnosti v souvislosti s koupalištěm řešíme v sezóně takřka neustále, 
bod s názvem „koupaliště“ figuruje v programu skoro každé schůze. 
Jednou jsou to nefungující sprchy, jindy neukáznění návštěvníci, kteří se 
koupají v oblečení, nebo rozbité mřížky okolo bazénu (už byly objednány  
a dodány nové), atd.  

Zabývali jsme se případným umístěním dalších kontejnerů na tříděný 
odpad v obci, ale vhodná místa jsme zatím nevytipovali. K otázce se ještě 
určitě vrátíme. 

Na hřbitově v Chuchelně došlo k úrazu jedné z našich občanek, na 
kterou při procházení uličkou mezi hroby spadla svislá část náhrobku 
z opuštěného hrobu. Čekáme, jak se k věci postaví pojišťovna s případným 
odškodněním. Pan Bažant oba hřbitovy prošel a vytipoval rizikové 
náhrobky. Jejich majitele obec vyzve, aby je zajistili proti pádu. Apelujeme 
i touto cestou na majitele hrobů, kteří si jsou špatného technického stavu 
svého náhrobku vědomi, aby jej v nejbližší době uvedli do pořádku.  

Seznámili jsme se s postupem prací na projektové dokumentaci jak 
chodníků, tak řešení lokality „U Tří stodol“. Práce zdárně pokračují. Pokud 
jde o chodník od školy směrem k zahradě mateřské školy, majitelé 
přilehlých nemovitostí projevili ochotu ustoupit se svými ploty a zídkami tak, 
aby chodník měl potřebnou šíři. Náklady na tyto práce ponese 
pochopitelně obec. Pokud jde o zahradu MŠ, v nejbližší době bude 
vyhlášeno výběrové řízení na dodání a instalaci nových herních prvků.  

Na jedné ze schůzí se rada obce dohodla, že přes značnou částku 
peněz, která nyní leží na účtech obce, bude obec čerpat sjednaný úvěr. 
Jeho podmínky jsou tak výhodné, že by byla škoda nechat ho propadnout 
a uložené peníze se jistě budou hodit v budoucím období. Vytipovali jsme 
cesty, které by se mohly ještě letos nechat opravit, neboť na čerpání úvěru 
máme lhůtu do konce roku 2017.  

Paní Heřmanová dala najevo, že by v příštím roce ráda ukončila své 
dlouholeté působení na místě účetní obce. Požádali jsme ji, aby sepsala 
všechny činnosti, které v rámci své pracovní náplně vykonává. Jednotlivé 
body, sepsané drobným písmem, se sotva vešly na stránku formátu A4. 
Novou účetní budeme hledat formou výběrového řízení, jehož podmínky 
budeme formulovat co nejdříve. Najít nástupkyni paní Heřmanové bude 
velmi obtížné. 

14. září proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva, a tam se 
budete moci dozvědět mnohem více informací, neboť do té doby se rada 
obce sejde ještě alespoň dvakrát. 

         Rada obce 
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Veřejné zasedání zastupitelstva 
obce Chuchelna 

 
se uskuteční ve čtvrtek 14. září 2017 od 19,30 hodin 

v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 
 

       Program:  
1) zpráva o činnosti rady obce 
2) zpráva o hospodaření obce do 31. 8. 2017 
3) rozpočtové opatření č. 2/2017 
4) zprávy výborů – finančního a kontrolního 
5) zpráva komise sociální 
6) různé 

        7) diskuse 
        8) usnesení, závěr 

 
Občerstvení zajištěno 

 
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany 

 
 
 

Obec Chuchelna oznamuje, že hledá nového 
pracovníka/pracovnici na pozici účetní - referent(ka). 
  
Požadujeme alespoň úplné středoškolské vzdělání, 

výhodou je praxe ve veřejné, případně ekonomické 

sféře, termín podání nabídek je 19. 9. 2017 do 12,00 h.  

 

Podrobné podmínky výběrového řízení najdete na úřední 

desce Obecního úřadu Chuchelna a na www.chuchelna.cz 

v sekci „Obecní úřad – úřední deska“  
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
 

Nastává podzim a s ním v letošním roce přicházejí volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Uskuteční se 20. a 21. října 2017. V Chuchelně máme dva 
stálé volební okrsky. Volební místnost č. 1 se nachází v zasedací místnosti Obecního 
úřadu, volební místnost č. 2 je ve spolkové místnosti hasičské zbrojnice na Komárově.  

Obecní úřad včas (nejpozději 5. října) zveřejní oznámení o době a místě konání 
voleb, kde budou všechny potřebné informace, mimo jiné bude přesně stanoveno, kteří 
voliči zamíří do které volební místnosti. Hlasovat v těchto volbách mohou občané, kteří 
nejpozději dne 21. října 2017 dosáhnou věku 18 let. 

Voliči, kteří se nebudou moci voleb zúčastnit v místě trvalého bydliště, mohou 
požádat o vydání voličského průkazu. Mohou tak učinit osobně v kanceláři Obecního 
úřadu Chuchelna, a to nejpozději do středy 18. října do 16.00 hodin s platným dokladem 
totožnosti – občanským průkazem nebo cestovním pasem. Žádost může být zaslána 
také v písemné podobě, Obecnímu úřadu musí být doručena nejpozději v pátek 13. října 
do 16.00 hodin. Na takové žádosti musí být úředně ověřený podpis žadatele, pro tento 
případ je úkon osvobozen od správního poplatku. Podání může být učiněno také 
elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem či datovou schránkou. Žádost může 
být podána také prostřednictvím osoby pověřené plnou mocí, opět s úředně ověřeným 
podpisem žadatele, jak na žádosti, tak i na plné moci. Potřebné formuláře jsou 
k dispozici na Obecním úřadu a ke stažení též na www.chuchelna.cz v sekci „obecní 
úřad“. Voličský průkaz lze použít v kterékoliv volební místnosti, a to jak na území ČR, tak 
na zastupitelských úřadech v zahraničí. Tam volič odevzdá svůj průkaz okrskové volební 
komisi, která ho zapíše do výpisu ze seznamu voličů a umožní mu hlasovat. Volič může 
samozřejmě hlasovat i v místě svého bydliště, ale voličský průkaz musí též odevzdat 
okrskové volební komisi. V případě ztráty nebo znehodnocení voličského průkazu nelze 
vyhovět žádosti o vydání nového.  

Občané, kteří žijí dlouhodobě v zahraničí, mohou požádat zastupitelský úřad  
o zapsání do zvláštního seznamu voličů. Zdejší úřad o této skutečnosti bude informován 
a voliče vyškrtne ze stálého seznamu. Tento občan se pak nemůže zúčastnit voleb 
v místě svého bydliště v ČR, musel by včas požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů na 
zastupitelském úřadu. Do zvláštních seznamů voličů mohou být zapsáni také občané, 
kteří budou v době voleb např. v nemocnici, v ústavu sociální péče, nebo také ve výkonu 
trestu odnětí svobody či ve výkonu vazby.  

Obálky s hlasovacími lístky obdrží každý volič nejpozději v úterý 17. října na 
adresu trvalého pobytu.    

V lednu nás čekají volby prezidenta republiky, pro které platí stejné pokyny 
ohledně voličských průkazů a zvláštních seznamů voličů. Termíny podání žádostí se pak 
přizpůsobí dni voleb. První kolo proběhne 12. a 13. ledna 2018, druhé o dva týdny 
později. Písemné podání musí být úřadu doručeno nejpozději týden (tj. předchozí pátek) 
před každým kolem voleb, osobní podání žádosti nejpozději dva dny (středa) před 
volbami, vždy do 16.00 hodin. 

Šťastnou ruku voličům přeje Ivana Heřmanová 
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 ŽIVOTNÍ JUBILEA V ČERVNU, ČERVENCI A SRPNU 2017 
 

      87 let Věra Kupková 
86 let Věnceslava Babková 

      84 let Zdeňka Bažantová 
83 let Věra Zdrůbková 

  Jiří Skrbek 
82 let Jaroslav Picek 
  Zdeňka Bobková 

      80 let Miloslav Bažant 

      75 let Marie Radoňová 
        Jiří Pitl 
        Iva Kořínková 

70 let Václav Kozák 
Marta Dolenská  

  Marie Bémová 
60 let Alena Zelinková  
  Jana Brzobohatá 

      50 let Hana Morávková 

        Libor Kouble 
        Tomáš Šimek 
        Jaroslav Košťál 
        Alena Kovářová 
 

Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí! 
******************************************************************* 

NARODIL SE:  
 

          David Košnar 

Novorozeňátku přejeme dobrý start do života! 
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SŇATKY:     

Tomáš Kudrnáč a Věra Kodrová 
      Tomáš Hejl a Veronika Jusková 

      Rudolf Kodr a Pavla Bradová 
      Lukáš Chlud a Petra Dudiňáková 
      Jakub Doležel a Michaela Buchtová 
      Martin Juska a Petra Mazačová 
 

Všem párům přejeme dlouhý a spokojený společný život! 
******************************************************************* 
 

ZLATOU SVATBU –  
50 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA 
 

oslavili v nedávných dnech  
 

VÁCLAV A DANA KOZÁKOVI 
 
 
Do dalších let přejeme pevné zdraví  
a mnoho spokojenosti. 

 
 

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

OPUSTILI NÁS:              
 

      Jiří Sůva 
      Ing. Jaroslav Pelant 

      Jiří Sedláček 
 

    Pozůstalým rodinám vyjadřujeme soustrast. 
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Povinné předškolní vzdělávání 
 

Od počátku nového školního roku 2017/2018 čekají předškoláky v mateřské škole změny. 
Pro děti, které do konce srpna 2017 dovrší pěti let je předškolní vzdělávání až do 
zahájení školní docházky povinné. Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě 
k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Nesplnění povinnosti je přestupkem podle §182a 
školského zákona a zákonný zástupce se vystavuje postihu. Předškolní vzdělávání 
v mateřské škole má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. (Výjimkou jsou 
školní prázdniny.) Rozsah je stanoven zvláštním předpisem. Děti jsou povinny se vzdělávat 
minimálně 4 hodiny denně. (V naší MŠ od 8.00 - 12.00   hodin). Podmínky pro uvolňování ze 
vzdělávání a omlouvání neúčasti na vzdělávání stanoví školní řád mateřské školy. Pokud 
zákonný zástupce v odůvodněných případech zvolí převážnou část roku individuální formu 
vzdělávání bez pravidelné docházky, musí tuto skutečnost vedení školy nahlásit písemně tři 
měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání 
dítěte. Mateřská škola doporučí rodičům oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno. Tyto 
oblasti vycházejí z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Úkolem mateřské školy 
je doporučovat postupy při vzdělávání a zároveň určovat způsob a termín ověření získaných 
„znalostí a dovedností dítěte“. Všechny povinnosti, které se týkají povinného předškolního 
vzdělávání, vycházejí z platných předpisů, zejména ze zákona 561/2004 Sb., školský zákon, 
ve znění pozdějších přepisů. 

 

V mateřské škole s pohádkou 
 

Předškolní vzdělávání v mateřské škole probíhá převážně formou hry  
a zábavných činností. Například se učíme s pohádkou či pohádkovým příběhem. Ve 
druhém pololetí uplynulého školního roku děti nejdéle provázela pohádka  
„O Zlatovlásce“. Bavilo je pohádku nejen hrát, ale i převlékat se do kostýmů  
a proměňovat školku v království nebo krajinu s loukou, stromy a jezerem. Každý 
dostal v pohádce svoji roli a přijal ji s nadšením. Někteří museli zvládnout  
i dvojroli. Dívkám by bylo asi líto, že se nemohou ukázat v krásných dlouhých 
šatech jako jedna z nich – Zlatovláska. Vždy se těšily, jak se také převléknou za 
malé princezny, a jako její sestry si společně zatančily něžný „valčík kolem jezera“ 
či temperamentní „Tanec princezen“. Také kluci nepřišli zkrátka. Všichni si 
několikrát vyzkoušeli svižný pochod „strážníků“ s rychlými povely dle originální 
nahrávky zhudebněné pohádky. 

V průběhu pohádkového projektu, který trval dvacet dní, si děti ověřily nejen 
své herecké schopnosti. Procvičily si paměť, řeč, výtvarné, pracovní, hudebně 
pohybové dovednosti, dozvěděly se spoustu nových informací o přírodě atd.  
V pohádce se setkaly i s různými situacemi, při kterých se učily rozlišovat dobro  
a zlo, chápat, proč je důležité si navzájem pomáhat a zároveň odsuzovat špatné 
jednání. Dokonce se učily řešit i mimořádně závažné situace, například jak se 
zachovat v případě požáru. Naštěstí máme v našich řadách i malé hasiče, a ti rádi 
ostatním kamarádům poradili. 
 Hada z pohádky jsme využili jako téma na svátek svatého Jiří. Děti si ten den 
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nejenom se zájmem vyslechly různé zajímavosti ze života hadů, slepýšů a ještěrek, 
ale hlavně si pestrobarevné hady z papíru i vyrobily. Měly z nich radost. Díky jejich 
umístění na špejlích se hadi hýbali, a proto vypadali tak trochu jako živí. 
 Zpestřením byla pro děti dobrodružná akce plná napětí a prapodivných úkolů 
„Cesta za živou a mrtvou vodou k bábě z mokřin“. Vzhledem k tomu, že jsme ji 
uspořádali i v souvislosti s pálením čarodějnic, probíhala v oblíbených 
čarodějnických převlecích všech zúčastněných. 
 Jemnou motoriku a početní představy si děti procvičily při manipulaci  
s korálky. Počítaly je, třídily a podobně jako Jiřík z pohádky je hledaly v trávě  
a navlékaly. Vybíraly si ty nejkrásnější barvy a při navlékání je pravidelně střídaly, 
aby se líbily právě jejich mamince. Těšily se, jak ji překvapí nejen krásným 
náhrdelníkem, ale i tím jak celou pohádku „O Zlatovlásce“ i s písničkami a tanečky 
u příležitosti jejich svátku na Den matek předvedou. 
 Inspiraci i srovnání s opravdovými herci měly naše děti možnost vidět hned 
několikrát. Ve druhé polovině uplynulého roku postupně shlédly tato divadelní  
a zábavně poučná představení: „O třech námořnících“, „Do třetice všeho...“, 
„Bajky pana Ezopa“, „Evelínko nebuď čuník, vždyť jsi slepička“, „Dopravní 
pohádková školička“, hudební pořad Dagmar Čemusové „Karneval zvířat“  
a vystoupení kytaristy Jindřicha Kaulfersta. Za pohádkami i poučením v knižní 
podobě jsme se vydali do Městské knihovny Semily na pořad „Draka je lepší 
pozdravit aneb o etiketě“.  Občas dětem hrajeme pohádky i samy. Úspěch u dětí 
měla především pohádka hraná učitelkami a paní uklízečkou Vlastou Bažantovou  
s názvem „Křemílek, Vochomůrka a rozcuchaná víla.“ 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem 
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Také na školním výletě si děti připadaly jako v pohádce.  Společně s první  
a druhou třídou naší základní školy jsme navštívili centrum řemesel a bylinných 
zahrad  Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem. V příjemné atmosféře dobových 
staveb a tradic zde děti měly možnost pozorovat nebo si vyzkoušet hned celou řadu 
lidových řemesel. Například motání lněného provazu, výrobu bylinného mýdla, 
rýžování zlata, zdobení perníčků, .... 
 

I náš druhý výlet byl pohádkový. Za krásného slunného počasí jsme se na 
Den dětí vydali linkovým autobusem do malebné krajiny Klokočských skal hledat 
„rodinku malých skřítků.“  Po delší cestě plné překvapení se ji dětem podařilo najít 
a to dokonce i s pokladem v temné jeskyni Postojna. Ještě štěstí, že děti dostaly ke 
svému svátku na její osvětlení baterky a od našich kuchařek na posilněnou řízky. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       Momentky ze školního výletu 

        
 
 
S přáním života jako v pohádce, kde dobro vždy zvítězí nad zlem, jsme se na 

konci školního roku rozloučili s nejstaršími předškoláky při předávání 
pohádkových knížek s věnováním. Na školáky jsme tentokrát slavnostně pasovali 
celkem 12 dětí. Byli to: Josef Hladík, Tereza Makovičková, Adéla Medková, 
Michaela Medková, Milan Pavelka, Natálie Pavelková, Tereza Preisslerová, Nela 
Prousková, Marek Vaníček, Filip Vajs, Vendula Vítková a Petr Zamastil. Všem 
přejeme hodně úspěchů, a aby se jim ve škole líbilo. 
          Za mateřskou školu Blanka Pekařová 
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Motorsport Chuchelna na závodech 
 

Půl sezóny za námi a půl také před námi… Pojďme se společně 
poohlédnout za sportem z trošku jiného soudku, a to longboardingem (pro ty co 
nevědí, je to ten sport, při kterém se „bezhlavě“ pouštíte z kopce dolů na 
„prkýnku se čtyřma kolečkama“). 

Začátek tohoto roku byl lepší, než jsem čekala. Na prvním závodě ze série 
Mistrovství České republiky, který se konal na Makarově nedaleko Strakonic, 
jsem skončila na 2. místě. Bylo to opravdu napínavé až do konce, jelikož se jelo 
na mokré trati.  

Tato euforie pokračovala i po dalším závodě na Zborově na Moravě, kde 
jsem obsadila ten nejvyšší stupínek na bedně, a obhájila tak i vítězství 
z minulého roku. Na tyhle závody jsem se vždy hrozně těšila. Panuje zde 

příjemná a uvolněná atmosféra, super jídlo 
(za příplatek dostanete večeři a snídani). 
Bohužel se na tomto místě jel závod 
naposledy, kvůli postupnému zhoršování 
stavu silnice. Ale věřím, že kopců je na 
Moravě ještě dost a kluci něco vymyslí!  

Na konci června se jel třetí závod ze 
série. Tentokrát jsme zavítali na severozápad 
Čech, a to na Svahovou u Chomutova. 

Parádní a taky dost rychlý kopec, kde si ti nejrychlejší přišli i na maximální 
rychlost okolo 90km/h. Bohužel pro mě to tak úspěšný víkend nebyl. Po 
nevydařeném startu a následném pádu jsem skončila na pohodovém 5. místě. 

Závody MČR prozatím uzavřeme a letní radovánky můžou začít…  
Hned z kraje července jsme se vydali na patnáctidenní výlet do 

Rumunska, prozkoumat zdejší kopce a také se zúčastnit jednoho většího freeridu 
s názvem Transilvania Downhill. Tenhle týden plný ježdění se už osvědčil 
minulý rok a tak nebylo pochyb, že se sem sjedou lidi 
z různých koutů světa. Celá událost se konala 
v lyžařském středisku Straja u města Lupeni. 
Ubytování včetně snídaně za hodně fér cenu a navíc 
na kopec jsme jezdili lanovkou, takže žádné čekání na 
bus, ale jízd kolik jen zvládneš.  

Další týden v Rumunsku jsme cestovali po 
kopcích už jen na vlastní pěst. Hodně jsme jezdili na Transalpině což je kopec, 
který má několik „skejtovatelných“ silniček kolem 10 km, takže jednu jízdu 
jedete třeba 20minut. Za mě Rumunsko doporučuju i na nějaké to enduro 
ježdění, protože ta příroda je dokonalá a silnice si užijete i na motorce! Navíc tu 
je levně a plno milých a přátelských lidí… 
 

Rychlosti zdar Mery (Mariana Machačná) 
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SOKOL LÉTEM SVĚTEM 
 

Prázdniny už nám bohužel zamávaly a dětem  
i rodičům nastal opět čas povinností. Zkusíme si to ale 
zpříjemnit vzpomínkami na letní události. 
 

Hned z kraje se vrátíme na začátek června k Chuchelské pouti. Teda takhle 
– ona se sice tato vrcholná kulturní akce koná začátkem června, ale přípravy začínají 
již na jaře, někdy i dříve. Na programu a následném chodu pouti se podílí spousta lidí 
z obce a ze všech spolků – bez nich by to opravdu nešlo. Sokolové se starají již 
tradičně o střelnici, rybičky, mašinku a dva stánky. Jak už z předchozích let víte, tak 
růže do střelnice jsou námi sokolkami vlastnoručně „umotané“ a navíc se pak 
střídáme v obsluze střelnice (že jste tam nikoho z nás nepoznali, neznamená, že 
jsme tam nebyly ☺). Rybníček, ze kterého děti loví drobné dárky, byl opět v obležení 
až do večera – přeci jenom vylovit si na každý nához nějakou „rybičku“ je 
neodolatelné. A radost z dárečku jsme dělali i dospělým, zejména tedy dámám – 
holky Martinky pod vedením Martiny Musílkové totiž opět vyrobily nádherné šperky 
z bižuterie, např. náušnice, náhrdelníky, různé přívěsky apod. A aby návštěvníkům 
během pouti nevyschlo v hrdle, tak jsme měli pod palcem dva stánky. V prvním jsme 
prodávali kromě různého pití i tradiční skvělé čínské nudle (naši chlapi fakt umějí!)  
a bramborové spirály, v tom druhém luxusní koktejly, o které byl do noci obrovský 
zájem (velké díky patří Pepovi Hlubučkovi za půjčení vybavení, výrobu ledu atd.).  
A kdo na pouti byl, tak se jistě potkal s mašinkou Agátou, která již čtvrtým rokem 
brázdí ulicemi pouti. Vozí děti i dospělé a je to velký zážitek, však se taky většina 
cestujících sveze vícekrát. 

Jak určitě víte, tak výtěžek z pouti jde vždy na běh spolků – za nás tedy 
například na nákup vybavení sokolovny. A holky Martinky se za pilnou práci na pouti 
odměnily výletem na kolech do Záhoří na zákusky a pořídily si něco nového na 
cvičení. 

Holky Martinky se 30. 6. rozloučily s cvičením „přespávačkou“. Nejdříve měly 
v plánu spát pod širákem, ale počasí jim úplně nepřálo, tak přespaly v sokolovně. 
Nejdřív si ale v břízkách udělaly táborák, pak si ve Vejměle zahrály šiškovou válku  
a svá těla potrénovaly cvičením na balíkách sena. O půlnoci pak měly venkovní 
noční hru (k tomu se náramně vyšňořily, jak můžete vidět na fotkách), aby si pak 
unavené zalezly do spacáku na žíněnky, kde si ještě před usnutím vyprávěly 
strašidelné příběhy. Po probuzení přivítaly den rozcvičkou, ke snídani si udělaly 
vafle, poté se proběhly po Chuchelně a zahrály si na hřišti. K obědu si ještě připravily 
bramborové spirálky a pak už hurá na prázdniny!  
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************************************************************************************************* 
Po prázdninách se opět rozjede pravidelné cvičení v sokolovně. Budeme rádi, když 
se k nám přidáte, cvičí ženy, dívky, muži, chlapci a malé děti. Zkrátka každý si může 
vybrat. V následující tabulce můžete vidět přehled cvičení i s kontakty na cvičitele. 
Samozřejmě nejsou vyloučené drobné změny, proto v případě zájmu o cvičení raději 
předem zavolejte. 
 
 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 
PONDĚLÍ    ženy  
ÚTERÝ  mladší žáci starší žáci muži muži 
STŘEDA    ping-pong  
ČTVRTEK děti 3–6 let   ženy  
PÁTEK žákyně žákyně žáci muži muži 

 
Kontakty:      

předškolní děti: Magdalena Ceé, tel.: 604 488 618; e-mail: maggg@seznam.cz 
žákyně: Martina Musílková, tel.: 604 303 876    
ženy: Adéla Machačná, tel.: 728 022 342, e-mail: adelama@seznam.cz + Magdalena 
Ceé  
mladší žáci + starší žáci: Jan Picek, tel.: 776 304 140, e-mail: Picek.Jan@seznam.cz 
+ Martin Ráž, tel.: 603 867 586, e-mail: m.raz@heiko.cz     
muži: Jan Picek 
     

PLÁNOVANÉ AKCE 
 

Taneční pro dospělé – kromě těch pokračujících pro pokročilé budou letos již 
třetím rokem probíhat i taneční pro začátečníky. Lekce se rozběhnou opět koncem 
září (vždy v neděli) pod vedením naší osvědčené taneční mistryně Ilony Šulcové 
z taneční školy ILMA Turnov. Přihlášení i další informace podává bratr Vladimír 
Tomeš, tel. 723 848 570. 

Spolkové posvícení – v sobotu 23. 9. se na vás spolu s myslivci a hasiči 
budeme těšit, přijďte se dobře najíst a posedět si u kávy a dobrých moučníků 

Vejšlapník – na turistický víkend v Krkonoších vyrazíme v sobotu 7.10. Bližší 
informace budou včas na vývěsce a kabelovce. Vezměte kamarády a pojďte se 
pokochat krásami našich nejbližších hor. 

Užijte si krásné podzimní dny. 
                          
                               Za Sokol sestry Magda Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová 
 



 

OHNISKO ŽHAVÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA

 

Vážení spoluobčané a čtenáři čtvrtletníku Chucheláček, 
léto se nám pomalu chýlí ke konci a slunné počasí nás zřejmě již opouští. Pro 

hasičský sport a obecně naši celkovou činnost jde o klidnější období, a proto i mé 
hlášení nebude tentokrát tak dlouhé. 

 
Nejprve bych se rád vrátil zhruba o 

aktivity a výsledky našeho sboru, zejména jako vždy, našeho hasičského potěru. Po 
otisknutí posledního vydaného čtvrtletníku Chucheláček proběhlo zakončení 
celorepublikové roční hry Plamen. Naše hasičské naděje, jako celé jaro, i na této
soutěži podaly výtečné výkony a výsledkem bylo konečné 4. místo pro tým 
mladších. Byli jsme tedy všichni velmi šťastní, avšak u nás trenérů trochu zavládl 
smutek a naštvání. Postup na krajské kolo hry byl přeci tak blízko. 
o velký úspěch a můžeme být na naše mladé hasiče velmi pyšní. Starší družstvo se 
taktéž velmi snažilo a výsledné 8. místo bylo uspokojivé. Zejména dílčí 4. místo 
v požárním útoku bylo velmi potěšující. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sezónu jsme nakonec zakončili návštěvou Zlaté Olešnice, odkud jsme taktéž 

přivezli pohár za pěkné 2. místo. Jarní část sezóny byla tedy zakončena a všichni 
jsme zhodnotili, že se velice vydařila. 
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OHNISKO ŽHAVÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA 

Vážení spoluobčané a čtenáři čtvrtletníku Chucheláček,  
léto se nám pomalu chýlí ke konci a slunné počasí nás zřejmě již opouští. Pro 

hasičský sport a obecně naši celkovou činnost jde o klidnější období, a proto i mé 
hlášení nebude tentokrát tak dlouhé. ☺  

Nejprve bych se rád vrátil zhruba o dva měsíce zpět, abych 
aktivity a výsledky našeho sboru, zejména jako vždy, našeho hasičského potěru. Po 
otisknutí posledního vydaného čtvrtletníku Chucheláček proběhlo zakončení 
celorepublikové roční hry Plamen. Naše hasičské naděje, jako celé jaro, i na této
soutěži podaly výtečné výkony a výsledkem bylo konečné 4. místo pro tým 
mladších. Byli jsme tedy všichni velmi šťastní, avšak u nás trenérů trochu zavládl 
smutek a naštvání. Postup na krajské kolo hry byl přeci tak blízko. 

a můžeme být na naše mladé hasiče velmi pyšní. Starší družstvo se 
taktéž velmi snažilo a výsledné 8. místo bylo uspokojivé. Zejména dílčí 4. místo 

požárním útoku bylo velmi potěšující.  

       

Sezónu jsme nakonec zakončili návštěvou Zlaté Olešnice, odkud jsme taktéž 
přivezli pohár za pěkné 2. místo. Jarní část sezóny byla tedy zakončena a všichni 
jsme zhodnotili, že se velice vydařila.  

      
 

léto se nám pomalu chýlí ke konci a slunné počasí nás zřejmě již opouští. Pro 
hasičský sport a obecně naši celkovou činnost jde o klidnější období, a proto i mé 

bych vám přiblížil 
aktivity a výsledky našeho sboru, zejména jako vždy, našeho hasičského potěru. Po 
otisknutí posledního vydaného čtvrtletníku Chucheláček proběhlo zakončení 
celorepublikové roční hry Plamen. Naše hasičské naděje, jako celé jaro, i na této 
soutěži podaly výtečné výkony a výsledkem bylo konečné 4. místo pro tým 
mladších. Byli jsme tedy všichni velmi šťastní, avšak u nás trenérů trochu zavládl 
smutek a naštvání. Postup na krajské kolo hry byl přeci tak blízko. � I tak však jde 

a můžeme být na naše mladé hasiče velmi pyšní. Starší družstvo se 
taktéž velmi snažilo a výsledné 8. místo bylo uspokojivé. Zejména dílčí 4. místo 

Sezónu jsme nakonec zakončili návštěvou Zlaté Olešnice, odkud jsme taktéž 
přivezli pohár za pěkné 2. místo. Jarní část sezóny byla tedy zakončena a všichni 
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Na podzim nás čekají ještě tři soutěžní klání, z nichž dvě se týkají poháru 
OSH „O dráčka Soptíka“ a třetí je na závěr celé sezóny 2017 podzimní kolo hry 
Plamen. Rád bych Vás tímto pozval na neděli 17. 9. na tradiční Soptíkův pohár, 
který opět pořádá náš sbor. Přijďte podpořit naše sportovní družstva. 

28. 5. jsme ještě v silném kolektivu vyrazili na naše hasičské sportoviště a pro 
děti připravili tři disciplíny, z nichž dvě byly překážkové/opičí dráhy s hasičskou 
tématikou, a tou třetí pak oblíbená střelba ze vzduchovek. Počasí nám opět přálo, 
což bylo velmi pozitivní a napomohlo hojné účasti našich nejmladších a nejmenších.     

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jednou z největších aktivit našeho sboru pak pro letošní rok bylo opětovné 

spolu uspořádání spolkové Chuchelské pouti. Myslím si, že se spolková pouť velmi 
vydařila, sluníčko nám přálo a již tradiční atrakce opět náramně navodily atmosféru 
tohoto úžasného veselí (samozřejmě v čele s mašinkou Agátou).  

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Za odměnu jsme si pro naše malé děti na 16. 6. naplánovali tradiční 
zakončení jarní části sezony, které již opakovaně spojujeme s
události se vždy potkáme i s našimi drahými rodiči, kteří své nadějné hasiče 
podporují a pomáhají s organizací a zajištěním účasti na soutěžích.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za necelé 4 dny (25. 8.) odjíždíme na hasičské soustředění. Přípravy vrcholí 

a někteří z našeho hasičskéh
s sebou na soustředění vezmou. Musíme na soustředění pořádně potrénovat, aby 
nás v Chuchelně 17. 9. 2017 zastihla forma a dotáhli jsme Soptíkův pohár do 
úspěšného konce. Předtím si ještě 10. 9. provedeme o
dovedností a s naším hasičským potěrem provedeme ukázkový požární útok při 
bezpečnostně kulturní vzdělávací akci pořádané místním kolektivem MSCH.   

A co nás v následujícím období čeká? Mimo již zmíněných aktivit ještě 
tradiční Spolkové posvícení 23. 9., na kterém si jistě všichni pochutnáme na 
výtečné zvěřinové kuchyni, dále pak kompletní zakončení sezóny 2017, které bude 
po roční pauze opět spojeno s
plánovat tradiční Hasičskej maš
Mimo toho budeme i nadále zajišťovat požární ochranu a prevenci v
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Za odměnu jsme si pro naše malé děti na 16. 6. naplánovali tradiční 
zakončení jarní části sezony, které již opakovaně spojujeme s grilováním. Při této 

potkáme i s našimi drahými rodiči, kteří své nadějné hasiče 
organizací a zajištěním účasti na soutěžích.  

     

Za necelé 4 dny (25. 8.) odjíždíme na hasičské soustředění. Přípravy vrcholí 
našeho hasičského potěru již balí veškeré potřebné věci, které si 

sebou na soustředění vezmou. Musíme na soustředění pořádně potrénovat, aby 
nás v Chuchelně 17. 9. 2017 zastihla forma a dotáhli jsme Soptíkův pohár do 
úspěšného konce. Předtím si ještě 10. 9. provedeme ostrý test našich útočných 

naším hasičským potěrem provedeme ukázkový požární útok při 
bezpečnostně kulturní vzdělávací akci pořádané místním kolektivem MSCH.   

následujícím období čeká? Mimo již zmíněných aktivit ještě 
polkové posvícení 23. 9., na kterém si jistě všichni pochutnáme na 

výtečné zvěřinové kuchyni, dále pak kompletní zakončení sezóny 2017, které bude 
po roční pauze opět spojeno s přespáním na Apartmánu Klaudie. Začínáme pomalu 
plánovat tradiční Hasičskej maškarák, a to je prozatím asi vše, co mi leze na mysl. 
Mimo toho budeme i nadále zajišťovat požární ochranu a prevenci v

Za SDH Chuchelna bratr David Hošek 

SPORTU ZDAR A HASIČINĚ ZVLÁŠŤ!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za odměnu jsme si pro naše malé děti na 16. 6. naplánovali tradiční 
grilováním. Při této 

potkáme i s našimi drahými rodiči, kteří své nadějné hasiče 
organizací a zajištěním účasti na soutěžích.   

Za necelé 4 dny (25. 8.) odjíždíme na hasičské soustředění. Přípravy vrcholí  
o potěru již balí veškeré potřebné věci, které si  

sebou na soustředění vezmou. Musíme na soustředění pořádně potrénovat, aby 
nás v Chuchelně 17. 9. 2017 zastihla forma a dotáhli jsme Soptíkův pohár do 

strý test našich útočných 
naším hasičským potěrem provedeme ukázkový požární útok při 

bezpečnostně kulturní vzdělávací akci pořádané místním kolektivem MSCH.    
následujícím období čeká? Mimo již zmíněných aktivit ještě 

polkové posvícení 23. 9., na kterém si jistě všichni pochutnáme na 
výtečné zvěřinové kuchyni, dále pak kompletní zakončení sezóny 2017, které bude 

přespáním na Apartmánu Klaudie. Začínáme pomalu 
co mi leze na mysl. 

Mimo toho budeme i nadále zajišťovat požární ochranu a prevenci v naší obci.     

Za SDH Chuchelna bratr David Hošek  
 

SPORTU ZDAR A HASIČINĚ ZVLÁŠŤ!!! 
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Na slovíčko 
 
Vážení čtenáři chuchelského čtvrtletníku, 

letní prázdniny jsou ty tam a začíná nám nový školní rok. V červenci se již 
tradičně odehrála na Kozákově jedna z největších sportovních akcí, a to Kozákov 
Challenge 2017. 
 Jsem moc rád, že Vám mohu tuto akci přiblížit pohledem jednoho 
z účastníků. Dnes si totiž budu povídat s mistryní ČR v longboardingu  
a reprezentantkou ČR v tomto sportu, Marianou Machačnou.  

� Májo, začneme trošku zeširoka. Ty děláš pro Česko celkem netradiční 
sport. Jaký? 

Já dělám longboarding, neboli downhill skateboarding. Je to druh adrenalinového 
sportu, při kterém se „bezhlavě“ pouštíte z kopce dolů na „prkýnku se čtyřma 
kolečkama.“ (smích) 

� Aha… a jak vlastně longboarding vznikl? 
Longboarding byl založen společně se skateboardingem na počátku 60. let 
v Kalifornii. Zde si místní surfaři řekli, že by nebylo od věci zkusit surfovat i na 
asfaltu, když zrovna nejsou vlny, a tak si na prkýnko přimontovali podvozky od 
kolečkových bruslí a rázem vznikaly první skateboardy. U nás se začal objevovat 
zhruba okolo roku 2005. Do povědomí se dostal ale až v roce 2008 a to díky Kozákov 
Challenge.  

� Jak ses k takovému sportu vůbec dostala? 
K longboardingu jsem se dostala díky světovému 
poháru, který se jezdí na Kozákově. Dlouho jsem si 
říkala, že to jsou blázni, když jsme se na ně chodili 
koukat, ale pak mě to nějak chytlo a chtěla jsem to 
zkusit taky. (smích) 

� Kolik let již závodíš? 
Jezdím zhruba třetím rokem a závodů se účastním už druhý rok. 

� Není to nebezpečné?  
Otázka „není to nebezpečné?“ tu asi nemá cenu…. Ano, je to hodně nebezpečné. Ale 
pouze pokud jezdíte přes své možnosti. Takže když se nebudete pouštět do kopců  
a triků, na které prostě nemáte a budete myslet hlavou, tak to bude v pohodě. Jasně, 
vždy je tam nějaké riziko, ale to byste pak nemohli dělat skoro nic! 

� Už se ti někdy něco stalo?  
Co se týče zranění, musím "zaklepat", ale zatím nic vážného! Největší asi minulý rok 
ve Slovinsku. To jsem si narazila kostrč a tento rok natáhla kotník. Jinak co rok, to 
silniční lišej, ale to je v klidu, s tím už se nějak počítá. Holt vždy se to nepovede.  

� Co tvoje rodina. Podporuje tě? 
Rodina mě podporuje, což je opravdu super! Bez nich bych asi nebyla tam, kde jsem 
teď a nezažila tolik krásných a nezapomenutelných zážitků! Maminka mi furt říká, 
jestli nechci zkusit něco bezpečnějšího třeba šachy, nebo tenis, ale s tím návrhem moc 
nepochodila. Jsem jim moc vděčná! 

� Jak vypadá tvůj tréninkový plán? 
Trénink je slovo, které nepoužívám, protože netrénuju jako vrcholoví sportovci  
a nenastavuji si speciální jídelníček nebo tak. Prostě se s kamarády dohodneme  
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a sejdeme se na kopci, kde společně jezdíme a užíváme si tu pohodu. Sem tam 
vezmeme i gril a po ježdění něco ugrilujeme. Je to super v tom, že jste na čerstvém 
vzduchu, děláte to, co vás baví, s lidmi se stejnou zálibou a ještě po tom máte dobrý 
pocit, že jste něco dělali, protože i když se to nezdá, je to namáhavé! 

� Máš za sebou řadu úspěchů. Na který jsi nejvíce pyšná? 
Můj největší úspěch, na který jsem opravdu pyšná a do teď to nechápu je, že jsem se 
stala mistryní ČR pro rok 2016 v mé první závodní sezóně! Byl to neuvěřitelný 
zážitek! A hlavně jsem poznala opravdu spoustu skvělých lidí, se kterými jezdím. 

� V čem jsi lepší než ostatní a co tě naopak brzdí? 
No jako brzdu bych viděla jednoduše moji hlavu. Když se učím nové triky, a hlavně 
teď, když přicházejí ty těžší, tak mám trochu blok dělat je ve vyšších rychlostech, ale 
věřím, že to přijde a budu se posouvat dál! A na otázku, v čem jsem lepší než ostatní, 
neumím odpovědět. Každý umí to, co umí a chce se zlepšovat. 

� Která země v tomto sportu vyniká?  
Ve světovém poháru teď opravdu bodují Brazilci. Pozadu nezůstávají ani Američané, 
ale i u nás máme opravdu dobré jezdce, kteří se objevují na předních příčkách. 

� Rozumíš si se svými soupeři, nebo je mezi vámi rivalita? 
Se soupeřkami si rozumíme! Jasně, vždy před závodem je to nervák, ale žádná 
nenávist nepanuje! Naopak si to chceme všichni užít a nezranit se. Takže, když se 
povede parádní rychlý závod s napínavým průběhem, je to vždy výhra hlavně 
pocitově. 

� Teď trošku ke Kozákovu. Jak se ti jezdí na místní trati před domácím 
publikem ve srovnání s tratěmi evropskými? 

Kozákov je první světový pohár, kterého jsem se zúčastnila. A mé pocity byly opravdu 
nezapomenutelné. Jedna věc je jezdit závody a druhá je prostě Kozákov! Bylo super 
slyšet, jak vám všichni fandí a podporují vás! Za to velký dík! Ačkoliv tu bydlím  
a můžu tu jezdit každý den, tak závodit s těmi nejlepšími je to těžký, ale zároveň 
hrozně motivující. 

� Jaký byl tvůj letošní výsledek na 
Kozákově? 

Skončila jsem ve druhém heatu (rozjezdu) v první 
šestnáctce. Přesné umístění nevím. Můj nejlepší 
čas v kvalifikaci, ačkoliv ta jízda nebyla tak čistá, 
jak bych si představovala, byl 2:41min.  
Jsem hrozně ráda, že jsem se mohla účastnit  
a zkusit si, jak to vypadá ve světovém měřítku. 

� Čím je Kozákov Challenge výjimečný?  
Je to opravdu rychlý kopec s hodně technickými částmi. Ten první „hup“ na začátku je 
výzva. Zabalit se do něho a projet první část v rychlosti mi dalo dlouho, než jsem se 
toho přestala bát, teda furt se trochu bojím, ale adrenalin mě žene kupředu. Přeci jen 
do první zatáčky najíždíte rychlostí přes 80km/h (někteří i kolem 90km/h), to už není 
taková sranda, ale když to ovládáte, tak si to naopak užíváte naplno. 
Kozákov Challenge se také chlubí nejlepší párty a taky má proč. Je to tam vždy hrozně 
velký! Ze začátku je tam poklidná atmosféra a vždy navečer se to nějak zvrtne. Ale 
stojí to za to! 
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� Ty ještě studuješ. Chtěla by ses po dokončení studia longboardingem 
živit? Šlo by to vůbec?  

Živit by se tím asi šlo, kdybyste byli svobodní bez rodiny, ale pak už je to těžký asi 
jako každý sport. Že by z vás byli boháči to asi ne. Je to poměrně neznámý a mladý 
sport a hlavně u nás. Postupně se o tom píše víc a víc tak uvidíme, jak to bude vypadat 
za 10 let 

� Jaký je tvůj největší sen, kterého bys chtěla v tomto sportu dosáhnout?  
Můj sen je získat pódium na Kozákov Challenge a taky se podívat na závody někam za 
„velkou louži“ Amerika, Kanada, je to jedno, prostě udělat si takovou větší „tour“, by 
bylo skvělé. 

� Jak vidíš „longboardingovou budoucnost“? 
Budoucnost tento sport určitě má velkou. Už v roce 2024 má být na olympiádě, což je 
úspěch. A bude super, když se o tom bude víc vědět, protože to znamená víc sponzorů 
a peněz, tudíž víc akcí! 
Závěrem ti mohu jen popřát mnoho úspěchů, mnoho „pódií“ a mnoho zážitků. 
Musím ti vyseknout poklonu, protože to, co děláš je opravdu úžasné, a já věřím, 
že jednou tě uvidíme na olympiádě! 

Děkuji za rozhovor 
Štěpán Strnad 
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