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NOVINKY Z OBCE 

Vážení čtenáři, obyvatelé a příznivci Chuchelny, rok 2017 se nám 
pomalu chýlí ke svému závěru, a my vás již počtvrté informujeme, co se 
v obci událo nebo děje zejména z pohledu rady obce. Ta se od 
zářijového zasedání zastupitelstva sešla šestkrát, a do doby dalšího 
zasedání zastupitelstva ještě alespoň další dvě schůze proběhnou. 
Podzimní období je již tradičně velmi rušné a témata k řešení opravdu 
různorodá.  

Vyhlásili jsme výběrové řízení na pozici účetní referentky, což jsme 
avizovali již v minulém Chucheláčku. V září se na výzvu přihlásily dvě 
uchazečky, z nichž jedna z řízení odstoupila ještě před konáním 
pohovoru, druhá si po pohovoru vzala čas na rozmyšlenou, a posléze 
naši pracovní nabídku odmítla. Vyhlásili jsme proto druhé kolo, ale rada 
nevybrala žádnou z přihlášených zájemkyň a rozhodla, že místo obsadí 
paní Ilona Bažantová. Na její dosavadní pozici bude vyhlášeno 
výběrové řízení v jarním období 2018. 

Největší, či určitě nejdražší akcí je rozsáhlá rekonstrukce veřejného 
osvětlení. Uspěli jsme se žádostí o dotaci, kterou poskytlo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR ve výši 1.517.556,- Kč. Celkové náklady akce 
budou více než dvojnásobné. V letošním roce dochází k výměně 161 
světel, které obec dosud provozuje, v příštím roce bude akce 
pokračovat doplněním počtu svítidel na konečných 225 kusů, aby byly 
splněny normy osvětlení vozovek. Světla již jsou zakoupena a postupně 
se vyměňují. Osvětlení komunikací je mnohem intenzivnější, proto je 
provoz bezpečnější pro vozidla i chodce. Velmi podrobně jsme se 
tématu věnovali v posledním Chucheláčku.  

Koncem října byla vyasfaltována další část cesty Hromovky, 
tentokrát od Hrušky do Rokliště. Využili jsme přítomnosti speciální 
stavební techniky, a nechali vyasfaltovat ještě část cesty na Slapě 
z křižovatky od Vaníčků k Makovičkovým. Stále se nedaří realizovat naše 
plány, pokud jde o rekonstrukci cesty od Vejnarů k Šindelářům. 
Doposud nemáme na stole stavební povolení, za to ale máme příslib 
dotace od Libereckého kraje ve výši 300 tisíc korun, kterou můžeme 
čerpat ještě i v následujícím roce. Také rekonstrukce cesty na Komárově 
spolu s pokládkou výtlačného vodovodního řadu a odvodnění dosud 
nemohla být zahájena. Důvod je stále stejný – nesouhlas majitele dvou 
dotčených pozemků. V plánu máme rekonstrukci cesty Na Kopeček, již 
bylo zadáno zpracování projektové dokumentace, se stavbou se pak 
počítá na rok 2018. Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace 
také na řešení autobusové zastávky Na Bahýnku a na chodník a 
dopravní značení před prodejnou. I když by se v obou případech dalo 
říct, že se jedná o jednoduché věci, stále se nedařilo najít shodu mezi 
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návrhy obce, odboru dopravy a dopravního inspektorátu. Práce byla 
proto zadána specializovanému projektantovi dopravních staveb. 

Na Komárově probíhá pokládka elektrických kabelů pro ČEZ, 
stavbu provádí firma Kollert Elektro, a jedná se o další akci, která není 
v režii obce, ale jež na obec a její obyvatele tvrdě dopadá. Na akci se 
neustále střídají subdodavatelé, při výkopových pracích se jim 
„podařilo“ na několika místech přerušit naše televizní kabely a nejen je... 
Pod Komárovem došlo k devastaci obecní cesty u domů čp. 1 a 24 
takovým způsobem, že byla pro osobní automobily několik dní 
neprůjezdná. 

U bytové jednotky na Bačově byla zahájena výstavba nádrže na 
splaškové odpadní vody, měla by být hotová do konce listopadu. 

Firma PVK Projekt pro obec zpracovává projektovou dokumentaci 
na řešení komunikací a inženýrských sítí U Tří stodol. Postup prací 
pozorně sledujeme. Také tato akce byla zmíněna již v minulém 
Chucheláčku. Podle aktuálního rozhodnutí rady obce do lokality 
nebude zatím zaveden plyn, protože podmínky firmy GasNet jsou pro 
obec neúnosné.  

Na letošní rok jsme plánovali opravu Božích muk „Matičky“, ale 
z technologických a kapacitních důvodů práce již letos neproběhnou. 
Naštěstí přislíbená dotace od Ministerstva zemědělství ČR má termín 
vyčerpání do 30. 9. 2018. Počítáme také s úpravou cesty, která místem 
vede. 

V polovině října projevila zájem o pronájem prodejny firma Family 
N & T, s. r. o., ze Železného Brodu, se kterou je po četných jednáních 
v těchto dnech sepisována nájemní smlouva s podmínkou, že bude 
provozován převážně prodej potravin. Původní nájemce, který od 1. 3. 
2017 prodejnu neprovozuje, prostor vyklidil a zaměstnanci obce spolu  
s externími pracovníky provedli nezbytné úpravy, aby mohl být ještě 
letos zahájen prodej. Jednalo se zejména o oškrábání maleb, ve velké 
části až na původní štuk i omítku, stěny byly kompletně znovu 
vyštukovány, strop opraven a byla provedena výmalba. Byly upraveny 
elektrické rozvody, provedeny částečně nové, proběhla příprava 
datových sítí a byla vyměněna světla za úsporná. Do prodejní zóny je 
přiváděna voda, prostor byl celkově zkulturněn. Velmi doufáme, že naši 
občané znovuotevření prodejny uvítají a svými útratami napomohou 
udržení této potřebné služby v obci. 

Po dlouhých jednáních a složitém rozhodování bylo objednáno 
podstatné zkvalitnění televizního signálu v našem kabelovém rozvodu, 
nejen z důvodu takřka havarijního stavu zařízení. Zakoupením nových 
komponentů dojde k úplnému převedení všech doposud vysílaných 
programů na digitální systém a některé programy přibudou. Všechny 
veřejnoprávní programy, u kterých to půjde, budou vysílány v HD kvalitě 
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– ve vysokém rozlišení. V prosinci bude zahájeno zkušební vysílání plné 
dostupné nabídky a zastupitelstvo rozhodne, zda ji přijme v celé šíři. 
V takovém případě bychom totiž museli zvýšit poplatky od občanů na 
150,- Kč měsíčně, tj. na 1.800,- Kč na rok.  Zvyšují se provozní poplatky, 
poplatky za placené programy, poplatky ochranným svazům, tudíž při 
značném rozšíření programové nabídky by stávající cena byla 
neudržitelná. Od prosince bude v naší kabelové televizi též možné 
přijímat zkušební vysílání ve standardu DVB-T2 souběžně s DVB-T.  

Na jedné z posledních schůzí proběhlo podrobné jednání 
s dosavadním nájemcem koupaliště. Nájemce vyjádřil zájem v činnosti 
pokračovat, proto byly probrány některé záležitosti pro budoucí 
spolupráci. Nájemci se stále nájem zdá dosti vysoký, ale upozornili jsme, 
že při změně podmínek nájmu bychom museli vyhlásit novou soutěž. 
Pokud by ke změně nedošlo, mohla by se smlouva jen prodloužit na 
další období. Ve stávající kuchyni musejí být provedeny drobné 
stavební úpravy tak, aby mohla být provedena změna užívání z kiosku 
na restauraci. Zpracování projektu už bylo zadáno. Probráno bylo 
sekání trávníků v areálu – letos byl úkolem pověřen externí pracovník na 
dohodu. Údajně by měl sekat častěji tak, aby nestačil vykvést jetel, na 
kterém se pak vyskytuje množství včel a jiného bodavého hmyzu. 
Hovořilo se o možném rozvoji areálu v blízké i vzdálenější budoucnosti, 
mimo jiné také o výsadbě okrasných stromů, které by poskytovaly 
trochu stínu. Návrh na výsadbu předložil pan Ing. Špidlen, měla by se 
realizovat ještě letos. 

Po vichřici Herwart z neděle 29. října vyjela zásahová jednotka 
našich dobrovolných hasičů a odstranila přibližně 12 padlých stromů, 
které blokovaly průjezd po komunikacích v obci. Jinak k žádným 
závažným škodám na obecním majetku naštěstí nedošlo.  

Rada obce projednala nabídku firmy Bartek – rozhlasy na nové 
reproduktory a novou ústřednu. Celkové náklady by nepřesáhly 70 tisíc 
korun, ale rada obce připomněla, že je rozhlas v případě investice 
nutno náležitě využívat. K rekonstrukci veřejného rozhlasu chceme využít 
přítomnost firmy provádějící rekonstrukci veřejného osvětlení. 

Pro oblast Semilska vzniká ručně malovaná mapa. Rada obce 
akceptovala nabídku na prezentaci obce s tím, že na zadní straně 
bude otištěna informace o obci se dvěma obrázky na ploše cca 110 x 
55 mm. Obdržíme 60 ks malovaných map skládacích a 10 nástěnných, 
to vše za 11.990,- Kč bez DPH.  

Rozhodli jsme se přijmout pozvání od našich přátel z Chuchelné 
na slavnostní otevření jejich nové budovy Obecního úřadu. Plánovaný 
počet členů naší delegace se ale ze zdravotních důvodů postupně 
snižoval, takže se musel starosta nakonec zdvořile omluvit a z návštěvy 
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k naší lítosti sešlo. Snad se podaří ji realizovat v nějakém jiném vhodném 
termínu.  

Až na nějaké drobnosti jsme vás, milí čtenáři, informovali velmi 
podrobně o aktivitě rady obce v podzimním období, více se lze 
dozvědět na veřejném zasedání zastupitelstva obce, pozvánka na něj 
následuje hned za naším textem. 

Rada obce 
 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva 
obce Chuchelna 

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

v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 
 

       Program:  
 1) zpráva o činnosti rady obce 
 2) zpráva o hospodaření obce do 30. 11. 2017 
 3) rozpočtové opatření č. 3/2017 
 4) rozpočtové provizorium 
 5) zprávy výborů – finančního a kontrolního 
 6) budoucnost kabelové televize 
 7) informace o veřejném osvětlení 
 8) plánované stavby 
 9) různé 

       10) diskuse 
       11) usnesení, závěr 

 
Občerstvení zajištěno 

 
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany 
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Obecní úřad Chuchelna oznamuje: 
 

Úřední dny koncem roku 2017   
 

Středa 20. prosince 8 – 12, 13 – 16 h 
 

Ve středu 27. prosince bude úřad zavřen, 

v nutných případech volejte starostu obce  

na tel. 602 151 967 

 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dušičkové osvětlení chuchelského hřbitova  



 

Volby prezidenta republiky

Předseda Senátu parlamentu ČR vyhlásil volby prezidenta 
republiky na 12. a 13. ledna 2018
v 1. kole nadpoloviční počet h
26. a 27. ledna 2. kolo. V Chuchelně máme dva stálé volební okrsky. 
Volební místnost č. 1 se nachází v
úřadu, volební místnost č. 2 je ve spolkové místnosti hasičské 
zbrojnice na Komárově.  

Obecní úřad včas (nejpozději 
konání voleb, kde budou uvedeny 
stanoveno, kteří voliči zamíří do které volební místnosti. Hlasovat 
občané, kteří nejpozději dne 
bude informace zveřejněna bezodkladně po v
ve 2. kole mohou také občané, kteří nejpozději 27. ledna dosáhnou věku 18 let.

Voliči, kteří se nebudou moci voleb zúčastnit v
mohou požádat o vydání voličského průkazu. Mohou tak učinit osobně v
Obecního úřadu Chuchelna, a to nejpozději do středy 
dokladem totožnosti – občanským průkazem nebo cestovním pasem
kolo pak do středy 24. ledna, opět do 16.00 hodin
v písemné podobě, Obecnímu úřadu musí být doručena nejpozději v
16.00 hodin, pro případné 2. kolo pak v
podané žádosti musí být úředně ověřený podpis žadatele, pro 
osvobozen od správního poplatku. Podání může být učiněno 
zaručeným elektronickým podpisem či datovou schránkou. Žádost může být podána také 
prostřednictvím osoby pověřené plnou mocí, opět s
žadatele, jak na žádosti, tak i na plné moci. Potřebné formuláře jsou k
Obecním úřadu a ke stažení též na 
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. 
si nechal vystavit voličský půkaz,
ale voličský průkaz musí tak
znehodnocení voličského průkazu nelze vyhovět žádosti o vydání nového. 

Občané, kteří žijí dlouhodobě v
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
trestu odnětí svobody či ve výkonu 

Obálky s hlasovacími lístky obdrží každý volič 
adresu trvalého pobytu, pro případné 2. kolo obdrží hlasovací lístky přímo ve volební 
místnosti.       

7 

Volby prezidenta republiky 

Předseda Senátu parlamentu ČR vyhlásil volby prezidenta 
12. a 13. ledna 2018. Pokud nezíská žádný kandidát 

1. kole nadpoloviční počet hlasů, uskuteční se o dva týdny později 
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 

Obecní úřad včas (nejpozději 28. prosince) zveřejní oznámení 
uvedeny všechny potřebné informace, mimo jiné bude přesně 

stanoveno, kteří voliči zamíří do které volební místnosti. Hlasovat v 1. kole voleb
občané, kteří nejpozději dne 13. ledna 2018 dosáhnou věku 18 let. Pro případné 2. kolo 
bude informace zveřejněna bezodkladně po vyhlášení výsledků 1. kola volby, hlasovat 

mohou také občané, kteří nejpozději 27. ledna dosáhnou věku 18 let.
Voliči, kteří se nebudou moci voleb zúčastnit v místě svého 

mohou požádat o vydání voličského průkazu. Mohou tak učinit osobně v
Obecního úřadu Chuchelna, a to nejpozději do středy 10. ledna do 16.00 hodin s

občanským průkazem nebo cestovním pasem, pro
kolo pak do středy 24. ledna, opět do 16.00 hodin. Žádost může být zaslána také 

písemné podobě, Obecnímu úřadu musí být doručena nejpozději v 
, pro případné 2. kolo pak v pátek 19. ledna do 16.00 hodin

žádosti musí být úředně ověřený podpis žadatele, pro účel voleb
osvobozen od správního poplatku. Podání může být učiněno rovněž
zaručeným elektronickým podpisem či datovou schránkou. Žádost může být podána také 

ictvím osoby pověřené plnou mocí, opět s úředně ověřeným podpisem 
žadatele, jak na žádosti, tak i na plné moci. Potřebné formuláře jsou k
Obecním úřadu a ke stažení též na www.chuchelna.cz v sekci „obecní 

kterékoliv volební místnosti, a to jak na území ČR, tak na 
zahraničí. Tam volič odevzdá svůj průkaz okrskové volební 

komisi, která ho zapíše do výpisu ze seznamu voličů a umožní mu hlasovat. 
si nechal vystavit voličský půkaz, může samozřejmě hlasovat i v místě svého bydliště, 

taktéž 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 

místě svého bydliště v ČR, musel by včas požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů na 
upitelském úřadu. Do zvláštních seznamů voličů mohou být zapsáni také občané, 

době voleb např. v nemocnici, v ústavu sociální péče, nebo také ve výkonu 
ve výkonu vazby.  

hlasovacími lístky obdrží každý volič nejpozději v úterý 
, pro případné 2. kolo obdrží hlasovací lístky přímo ve volební 

        

Předseda Senátu parlamentu ČR vyhlásil volby prezidenta 
okud nezíská žádný kandidát  

o dva týdny později 
Chuchelně máme dva stálé volební okrsky. 

zasedací místnosti Obecního 
úřadu, volební místnost č. 2 je ve spolkové místnosti hasičské 

) zveřejní oznámení o době a místě 
všechny potřebné informace, mimo jiné bude přesně 

1. kole voleb mohou 
Pro případné 2. kolo 

yhlášení výsledků 1. kola volby, hlasovat 
mohou také občané, kteří nejpozději 27. ledna dosáhnou věku 18 let. 

vého trvalého bydliště, 
mohou požádat o vydání voličského průkazu. Mohou tak učinit osobně v kanceláři 

do 16.00 hodin s platným 
, pro případné druhé 

. Žádost může být zaslána také 
 pátek 5. ledna do 

pátek 19. ledna do 16.00 hodin. Na písemně 
účel voleb je úkon 

rovněž elektronicky se 
zaručeným elektronickým podpisem či datovou schránkou. Žádost může být podána také 

úředně ověřeným podpisem 
žadatele, jak na žádosti, tak i na plné moci. Potřebné formuláře jsou k dispozici na 

sekci „obecní úřad“. Voličský 
kterékoliv volební místnosti, a to jak na území ČR, tak na 

zahraničí. Tam volič odevzdá svůj průkaz okrskové volební 
komisi, která ho zapíše do výpisu ze seznamu voličů a umožní mu hlasovat. Volič, který 

místě svého bydliště, 
případě ztráty nebo 

znehodnocení voličského průkazu nelze vyhovět žádosti o vydání nového.  
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 

místě svého bydliště v ČR, musel by včas požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů na 
upitelském úřadu. Do zvláštních seznamů voličů mohou být zapsáni také občané, 

ústavu sociální péče, nebo také ve výkonu 

úterý 9. ledna na 
, pro případné 2. kolo obdrží hlasovací lístky přímo ve volební 

 Ivana Heřmanová 



 

ŽIVOTNÍ JUBILEA V

 
95 let Lidmila Machačná

86 let Jiřina Hošková
83 let Liboslav Bursa
 Karel Pluhař
82 let Maruška Maturová
81 let  Irena Koublová (

  Mária Hůlková
70 let Radomír Bažant
  Jaroslava Plívová
  Miroslav Hrubý

65 let František Mizer
60 let Luboš Hrubý
55 let Josef Matura
 

 
 

 
Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí!

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

SŇATKY:    
 

 

Novomanželům
*******************************************************************
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ŽIVOTNÍ JUBILEA V ZÁŘÍ, ŘÍJNU A LISTOPADU 

Lidmila Machačná 

Jiřina Hošková 
Liboslav Bursa 
Karel Pluhař 
Maruška Maturová 
Irena Koublová (v červnu - uveřejněno dodatečně)

Mária Hůlková 
Radomír Bažant 
Jaroslava Plívová 
Miroslav Hrubý 

František Mizer 
Luboš Hrubý 
Josef Matura 

dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí!

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

Linda Kovářová a Tomáš Bachman

Eva Jakoubková a Bořivoj Szábo

Novomanželům přejeme dlouhý spokojený společný život!
*******************************************************************

ÍJNU A LISTOPADU 2017 

uveřejněno dodatečně) 

dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí! 

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

Linda Kovářová a Tomáš Bachman 

Eva Jakoubková a Bořivoj Szábo  

 
přejeme dlouhý spokojený společný život! 

******************************************************************* 
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ZLATOU SVATBU – 50 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA 
 

oslavili v nedávných dnech  
 

Alena a Václav Brádlovi 
 
 
 
Do dalších let přejeme pevné zdraví  
a mnoho spokojenosti. 

 

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

 

OPUSTIL NÁS:              

 

       Jiří Sůva 
       
    

     Pozůstalé rodině vyjadřujeme soustrast 

 
 
 
 

Chtěla bych připomenout 2. výročí úmrtí mého manžela 
Stanislava Zdrůbka dne 7. 12. 2015, protože vždy v obci 
pomohl, kde bylo třeba. 

Věra Zdrůbková 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přejeme všem našim čtenářům, obyvatelům a příznivcům 
naší obce klidné a spokojené 
a pevné zdraví a mnoho štěstí v
 

Členové zastupitelstva, rady, starosta a zaměstnanci obce Chuchelna

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

následující dotace z

1. na uspořádání Chuchelské pouti 2017 ve výši 
(celkové náklady akce byly 65.823,

2. na nákup zimních pneumatik na automobilovou cisternu SDH 
ve výši 21.000,- Kč

(celkové náklady akce 43.608,
3. na výměnu podružného rozvaděče v

ve výši 10.000,- Kč
(předpokládané náklady akce 33.510,

4. na rekonstrukci cesty k
300.000,- Kč 

(předpokládané náklady akce
čerpání dotace 
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Přejeme všem našim čtenářům, obyvatelům a příznivcům 
lidné a spokojené prožití vánočních svátků 

a pevné zdraví a mnoho štěstí v nadcházejícím roce 201

Členové zastupitelstva, rady, starosta a zaměstnanci obce Chuchelna

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

 

V roce 2017 obdržela obec Chuchelna 
ásledující dotace z dotačního fondu Libereckého kraje:

 

na uspořádání Chuchelské pouti 2017 ve výši 19.000,
(celkové náklady akce byly 65.823,- Kč) 

na nákup zimních pneumatik na automobilovou cisternu SDH 
Kč 
náklady akce 43.608,- Kč) 

na výměnu podružného rozvaděče v prostoru garáže SDH 
Kč 

(předpokládané náklady akce 33.510,- Kč) 
na rekonstrukci cesty k Šindelářům včetně odvodnění ve výši 

(předpokládané náklady akce cca 2 miliony korun
dotace bude probíhat v roce 2018 

Přejeme všem našim čtenářům, obyvatelům a příznivcům 
prožití vánočních svátků  
nadcházejícím roce 2018 

Členové zastupitelstva, rady, starosta a zaměstnanci obce Chuchelna 
 

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

 
obec Chuchelna 

fondu Libereckého kraje: 

19.000,- Kč 

na nákup zimních pneumatik na automobilovou cisternu SDH  

prostoru garáže SDH  

Šindelářům včetně odvodnění ve výši 

cca 2 miliony korun) 
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Volejbal 
 

Blíží se konec roku a tak je tu krátké ohlédnutí za letní sezónou. 
17. června jsme se zúčastnili volejbalového turnaje na Dlouhém. Počasí 
nám celkem přálo, kuchyně byla tradičně vynikající a v konkurenci osmi 
družstev jsme obsadili 3. místo. 
O týden později, 24. června jsme organizovali volejbalový turnaj 
v Chuchelně. Bohužel sehnat družstva dnes není úplně jednoduché. 
Přestože jsme jich obvolali celou řadu, nakonec se sešly pouze čtyři týmy, 
a to ještě dva vytvořili naši kamarádi z Kutné Hory, pravda, doplnění 
několika místními hráči. Přesto jsme si pěkně zahráli a příjemné pohoštění 
obstarali manželé Hrubí. Turnaj vyhrálo družstvo Malešov, druhá byla 
Kutná Hora, třetí Chuchelna a čtvrtí Sokolíci. 
Druhou naší akcí je již tradiční noční volejbalová smeč, která se tentokrát 
konala v pátek 25. srpna. Přípravu jsme nechtěli podcenit a tak jsme se 
snažili sehnat na turnaj co nejvíce družstev. Obvolali jsme, nebo e-mailem 
obeslali více než dvacet týmů a zvali jsme i družstva, která se účastnila 
turnaje ve Slané o dva týdny dříve. Proto bylo pro nás dost velkým 
zklamáním, že nakonec byly týmy opět jenom čtyři, a to jsme nakonec tři 
družstva různě poskládali z hráčů, se kterými se běžně scházíme, 
posílenými o pár spřátelených hráčů. Některá družstva, která účast 
přislíbila, se nakonec z různých důvodů odhlásila, někdy i na poslední chvíli, 
večer před turnajem. Velice těžko jsme hledali i termín. Různých turnajů 
v blízkém i vzdálenějším okolí je mnoho, do toho dovolené, a i nám 
samotným se někdy těžko dává družstvo dohromady a potřebovali bychom 
doplnit nějakou mladou krev.  Putovní pohár si nakonec odvezlo družstvo 
Velký a malí, druhý byl Nouzov a třetí Bůčci.  Našemu družstvu se moc 
nedařilo. 
Teď už se opět scházíme ve Sportovním centru v Semilech, které nám 
poskytuje každoročně útulek před ošklivým počasím. 

 

Jitka Šindelářová, Ivana Pavlatová 
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Myslivecká činnost v roce 2017 
 

Myslivecký rok začíná prvním dubnem a končí následující rok 
posledním březnem. V letošním roce, jsme myslivecký rok zahájili úklidem 
krmných zařízení po zimní sezóně a přípravou krmných políček pro zvěř.  

Po loňské dobré zkušenosti  
s krmnou kapustou jsme trochu 
poupravili osevní plán a rozšířili 
plochy právě o tuto plodinu na 
úkor kukuřice, která je hlavně  
v zimních měsících velkým 
lákadlem pro černou zvěř. 
Následně jsme před odstřelem 
srnců, který začíná 16. května, 
doplnili soliska o sůl a medicinální 
lizy, a jako každý rok opravili 
poškozená myslivecká zařízení  
a dezinfikovali naše odchovné 
zařízení pro bažanty.  

A je tu měsíc květen, kterým 
začíná lov srnců. Tak jako je 16. 
duben svátkem Petrova cechu  
a začátkem lovecké sezóny na 
pstruhových vodách, tak je pro 
nás myslivce stejným svátkem 16. 
květen.  

Téměř všichni co se lovem zabývají, už dávno chodí do revíru a hledají 
„Svého“ odstřelového srnce. 

Začátkem lovecké sezóny srnců věnujeme pozornost první věkové 
třídě a teprve později, ještě před říjí, se loví i ti starší srnci z druhé a třetí 
věkové třídy. Důvodem je připustit do říje jen ty nejlépe založené kusy, 
kteří předají ty nejlepší genetické informace. Jak se nám tato činnost daří, 
se můžeme každoročně přesvědčit na okresní myslivecké přehlídce trofejí. 
Zde se myslivci mohou přesvědčit o kvalitě chovu a lovu v konfrontaci  
s okolními mysliveckými spolky. 

Čas plyne a je tu měsíc červen. Ten je už od pradávna měsícem 
myslivosti a ochrany přírody. Příroda je v plné síle a rodí se veškerá 
mláďata. Srny pokládají srnčata, bažantí slepičky sedí na svých snůškách 
vajec a objevují se první odrostlí zajíčci. Ale zároveň s drobnou  
a spárkatou zvěří se o své ratolesti starají i predátoři. Lišky, kuny a po 
dlouhé době se objevují i tchoři. 

Rok se přehoupl do teplých letních měsíců a začíná srnčí říje. 
Opravdový svátek lovu. Lovci chodí do revíru za svými srnci a vábničkou 
se je pokouší „připískat“ před své posedy. Přelstít v tuto dobu srnce  
a následně jej ulovit, patří k nezapomenutelným chvílím strávených na 
lovu. Zároveň se blíží období žní, a právě v tuto dobu, se snažíme ulovit  
i nějaké ty divočáky, kteří v dozrávajícím obilí páchají značné škody. 
Pomalu se z toho stává nerovný boj s černými rytíři. Kukuřice je v tuto 
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dobu již značně vzrostlá, a skýtá divočákům přes den dostatek krytu  
a bezpečí. Za měsíčních nocí čekáme u polí a pokoušíme se jim přijít na 
kobylku. Jsou to ale mazaní soupeři. Lov divočáků je dnes poslední 
opravdový lov. Jako jediná zvěř se dovede postřelená bránit a postavit se 
lovci na odpor. 

Je konec žní a začíná sklizeň kukuřice. V letošním roce se na Moravě 
vyskytl AMP (africký mor prasat), a tak veterinární správa nařídila zvýšený 
lov divočáků. Ať daleko od ohniska nákazy, nařídila na celém území státní 
správa lov veškeré černé zvěře bez rozdílu věku. Loví se vše, a jde jen  
o to, naředit populaci divočáků, a tím docílit snížení možnosti šíření 
epidemie. Jak to celé dopadne, uvidíme v budoucnosti. Celá myslivecká 
veřejnost doufá v kladný výsledek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přichází podzim a začínáme s přikrmováním hlavně srnčí zvěře. Po 

sklizni obilnin je předkládané už i jadrné krmivo. Do koryt sypeme hlavně 
ječmen a oves, který je pro tuto zvěř nejvhodnějším krmivem díky 
nízkému obsahu lepku. Nejméně vhodným krmivem je naopak pšenice  
a sušené pečivo. Využiji této příležitosti a poprosím všechny návštěvníky 
lesa, kteří občas něco nesou do krmelců, aby to nebylo právě toto. Pokud 
chce někdo přilepšit zvěři v zimním období, je nejlépe donést ke krmelcům 
kaštany, žaludy a dužnaté krmivo. Nejdostupnější jsou jablka. 

Přejme si, aby naše příroda byla zachována alespoň z části 
budoucím generacím tak, jak ji známe dnes. Není nic smutnějšího, než 
chodit do přírody, která by byla bez zvěře a ptactva. Úkolem současné 
myslivosti je zachovat zvěř a její přírodní bohatství následným pokolením. 
Vězte, že i naše myslivecké sdružení se o to s plnou vervou snaží. 
          Richard Stehlík 



 

OHNISKO ŽHAVÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA
 

Vážení spoluobčané a čtenáři čtvrtletníku Chucheláček, 
již dávno doznělo babí léto a

se opět nezadržitelně blíží. Pro nás tento čas znamená ukončení další hasičské sezóny 
mládeže, která pro nás byla letos veleúspěšná. 

Na konci měsíce srpna jsme vyrazili na tradiční každoroční soustředění mladých 
hasičů na horskou chatu na Dvora
potěru. O tomto soustředění Vás ve své zprávě bude informovat sestra Veronika 
Hajná.      

V polovině září (17. 9.) proběhla první ze soutěží podzimního zápolení mladých 
hasičů. Tato soutěž byla pořádána již tra
v prostoru multifunkčního areálu Chuchelna. Pro všechny návštěvníky hasičské 
soutěže byla připravena spousta jídla a pití od uzeniny, langošů, palačinek, párků 
v rohlíku až po točenou malinovku, limonády a dobré 
celkově 36 sportovních družstev mladých hasičů z
hasičské naděje, jako celé jaro, i na této soutěži předvedly výtečné výkony 
a výsledkem bylo pro družstva mladších výsledné 2. a 8. místo. Po 
průběžných výsledků seriálu bylo rozhodnuto 
družstev bylo nemalým zklamáním. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na poslední soutěž do Jablonce nad Jizerou (30. 9.) jsme vyráželi (my trenéři) 

s pocitem jistoty, že již nem
Dětem jsme však nic nemohli prozradit, aby neztratili ostražitost a „nabuzenost“ před 
soutěžními výkony, které byly nakonec stejně kvalitní jako během celého soutěžního 
ročníku. Děti zkrátka potvrdi
Výsledná dvě 3. místa mluví za vše (konečně i starší tým na závěr sezóny zabral!).            
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OHNISKO ŽHAVÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA 

Vážení spoluobčané a čtenáři čtvrtletníku Chucheláček,  
již dávno doznělo babí léto a skoro všichni z nás už si jistě připoušt

se opět nezadržitelně blíží. Pro nás tento čas znamená ukončení další hasičské sezóny 
mládeže, která pro nás byla letos veleúspěšná.  

Na konci měsíce srpna jsme vyrazili na tradiční každoroční soustředění mladých 
hasičů na horskou chatu na Dvoračky s přesně třiceti mladými členy hasičského 
potěru. O tomto soustředění Vás ve své zprávě bude informovat sestra Veronika 

polovině září (17. 9.) proběhla první ze soutěží podzimního zápolení mladých 
hasičů. Tato soutěž byla pořádána již tradičně naším sborem na hasičském sportovišti 

prostoru multifunkčního areálu Chuchelna. Pro všechny návštěvníky hasičské 
soutěže byla připravena spousta jídla a pití od uzeniny, langošů, palačinek, párků 

rohlíku až po točenou malinovku, limonády a dobré točené pivo. Na soutěž dorazilo 
celkově 36 sportovních družstev mladých hasičů z blízkého i dalekého okolí. Naše 
hasičské naděje, jako celé jaro, i na této soutěži předvedly výtečné výkony 
a výsledkem bylo pro družstva mladších výsledné 2. a 8. místo. Po 
průběžných výsledků seriálu bylo rozhodnuto – JSME MISTŘI!!! 7. a 11. místo starších 
družstev bylo nemalým zklamáním.  

      

Na poslední soutěž do Jablonce nad Jizerou (30. 9.) jsme vyráželi (my trenéři) 
pocitem jistoty, že již nemůžeme nic ztratit a nikdo nás již nemůže sesadit z trůnu. 

Dětem jsme však nic nemohli prozradit, aby neztratili ostražitost a „nabuzenost“ před 
soutěžními výkony, které byly nakonec stejně kvalitní jako během celého soutěžního 
ročníku. Děti zkrátka potvrdily, že jsou pro letošní sezónu po zásluze šampióny. 
Výsledná dvě 3. místa mluví za vše (konečně i starší tým na závěr sezóny zabral!).            

     

nás už si jistě připouštějí, že zima 
se opět nezadržitelně blíží. Pro nás tento čas znamená ukončení další hasičské sezóny 

Na konci měsíce srpna jsme vyrazili na tradiční každoroční soustředění mladých 
ti mladými členy hasičského 

potěru. O tomto soustředění Vás ve své zprávě bude informovat sestra Veronika 

polovině září (17. 9.) proběhla první ze soutěží podzimního zápolení mladých 
dičně naším sborem na hasičském sportovišti 

prostoru multifunkčního areálu Chuchelna. Pro všechny návštěvníky hasičské 
soutěže byla připravena spousta jídla a pití od uzeniny, langošů, palačinek, párků 

točené pivo. Na soutěž dorazilo 
blízkého i dalekého okolí. Naše 

hasičské naděje, jako celé jaro, i na této soutěži předvedly výtečné výkony  
a výsledkem bylo pro družstva mladších výsledné 2. a 8. místo. Po propočítání 

JSME MISTŘI!!! 7. a 11. místo starších 

Na poslední soutěž do Jablonce nad Jizerou (30. 9.) jsme vyráželi (my trenéři) 
ůžeme nic ztratit a nikdo nás již nemůže sesadit z trůnu. 

Dětem jsme však nic nemohli prozradit, aby neztratili ostražitost a „nabuzenost“ před 
soutěžními výkony, které byly nakonec stejně kvalitní jako během celého soutěžního 

, že jsou pro letošní sezónu po zásluze šampióny. 
Výsledná dvě 3. místa mluví za vše (konečně i starší tým na závěr sezóny zabral!).             
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Na závěr sportovní sezóny se pak paradoxně v sobotu 14. října uskutečnil 
v areálu Šachty ve Vysokém nad Jizerou podzimní závod požárnické (chcete-li 
hasičské) všestrannosti, což je začátek celosezónní hry Plamen (1. září až 31. srpna). 
Účast na závodě byla opět rekordní. Na tomto posledním závodě odstartovalo na šest 
stovek dětí. Počasí celkem přálo, i když jsme se na podzimní sluníčko trochu těšili. Ale 
nepršelo, což bylo dobré, terén byl od předchozích dešťů stejně už dost poznamenán 
a dal všem závodníkům pořádně do těla. ☺ Všechny naše nasazené hlídky přibíhaly do 
cíle po náročném 2 (3) km okruhu, kde plnily na připravených stanovištích jednotlivé 
soutěžní disciplíny, pořádně uřícené. Celkové 12. místo (ze 49) v kategorii mladších  
a 6. místo (ze 48) v kategorii starších bylo příjemným vyvrcholením sportovního roku 
2017. ☺  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Sladkou tečkou na závěr celého roku 2017 pro nás bylo slavnostní vyhlášení 

poháru OSH „O dráčka Soptíka“.  Slavnostního vyhodnocení seriálu v Košťálově se 
zúčastnily více jak tři stovky dětí. Každý jednotlivec z našeho družstva si domů 
z tohoto vyhlášení odvážel pamětní plaketu. Atmosféra při vyhodnocení byla naprosto 
jedinečná, přispěla k ní videoprojekce a dobré občerstvení. Hodnoceno bylo 39 
kolektivů (podmíněná účast na minimálně 3 dílech seriálu). Při vyhlášení celkového 
pořadí se v kategorii mladších radoval náš tým Chuchelna A. Myslím si, že tento 
výsledek svědčí o kvalitní práci naší mládeže a vás všech, kteří pomáháte s přípravou  
a zabezpečením aktivit, které jsou z našeho pohledu atraktivní a smysluplné naplnění 
volného času našeho hasičského potěru. Velice si v našem sboru vážíme práce 
každého, který pomáhá a podporuje tuto činnost. Děkujeme!!!  
 Abychom se dětem za jejich úžasné výkony odměnili, připravili jsme pro ně 
tajnou oslavu, při které jsme šampaňským (dětským) pořádně a společně zapili jejich 
úspěch, děti dostaly obří dort, jak se pro šampióny sluší a kupu pizzy (10 balení)  
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a proběhla i výroba antistresových míčků, které přijdou některým z našich členů jistě 
vhod. Děkujeme tímto učitelskému sboru naší MŠ a ZŠ Chuchelna za poskytnutí 
prostor pro oslavu!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. 10. pak bylo vidět, jak je náš sbor prospěšný nejen z pohledu kulturního  
a sportovního vyžití, ale zejména v době, kdy má matka příroda smysl pro „humor“  
a chce nás trochu pozlobit… Do Chuchelny dorazila kalamita a náš sbor musel 
v našem katastru zasahovat u minimálně 23 polomů/vývratů, které znemožňovaly 
průjezd pozemními komunikacemi na Lhotě, Hromovce, z Chuchelny do Záhoří, na 
Německé cestě u vleku a na komunikaci ze Záhoří k chatě Kozákov. Všem členům 
výjezdového družstva SDH Chuchelna děkujeme, že zabezpečili průjezdnost místních 
komunikací.  
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HORKÁ REPORTÁŽ SDH Z HASIČSKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ 

 

 Letošní čtyřdenní soustředění proběhlo na chatě Technometra, která se 
nachází v Krkonošském národním parku mezi Lysou horou a Kotlem. Vybrali jsme si 
poslední týden v srpnu a vyplatilo se. Počasí nám přálo a s partou 29+1 dětí a dvěma 
bezva kuchařkami, jednou starostlivou zdravotnicí, třemi zvolenými a ochotnými 
ochotníky a třemi naplno věnujícími se trenéry jsme 25. srpna vyrazili vstříc 
dobrodružství do chaty, kde prý i straší na pokoji č. 5 – Vilda. 
 Cíl byl jasný, připravit náš potěr na zářijovou dětskou soutěž v Chuchelně a na 
podzimní plamen. Dostatek času dopoledne i odpoledne jsme věnovali hasičské 
tématice zdolání lanové překážky, střelbě ze vzduchovek, uzlování, topografie, práce 
s mapou a buzolou v terénu, zdravověda, požární prostředky atd. Samozřejmě, že 
jsme si našli čas i na zábavu, která patří k soustředění, aby děcka neměla pocit stálého 
učení a mučení. Jasná byla hra vybíjená, ping-pong, uspořádali jsme pro děti soutěž  
s pěti disciplínami hod míčem do káry, přeskoky přes lavičku, běh bez překážek, chůze 
po hadici bez přešlapů a běh s pálkou a ping-pongovým míčkem s překážkou – vše 
jsme dětem stopovali a samozřejmě vyhlásili vítěze v každé disciplíně. Proběhlo  
i bodování pokojů, ranní rozcvičky, snídaně, svačinky, volná zábava, polední klid, 
večerka prostě všechno co patří k takovému „táboru“. Děti nepřišly ani o tradiční 
maškarní DISCO, grilovačku a nočního bobříka odvahy, to vše jsme pro naši mládež 
připravili. 
 V neposlední řadě musím vyzdvihnout umělecké vaření Dášenky D. a Marcelky 
K. za poctivou českou kuchyni, jelikož uvařit celodenní stravu pro skoro čtyřicet 
hladových krků v podmínkách horské chaty, není jednoduché. Uvařili nám tradiční 
knedlo-vepřo-zelo, kuřecí stehýnko, špagety, sekanou, langoše, zapečené těstoviny  
a vše moc moc chutné. Rodičům děkujeme za dopravu, ochotníkům Alešovi  
a Martinovi za ochotu věnovat se dětem, zdravotnici Katce za ošetřování a obci za 
finanční podporu. A nám trenérům? Děti nás odměnily dárečky, které jsme od nich 
dostali na oslavě vítězství Soptíkova poháru 2017. Co je pro nás však nejdůležitější? 
Hlavně to, že nás děti nepřestávají překvapovat svou pílí, zarputilostí a oddaností  
k požárnímu sportu a občas i zvítězit. ☺ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KRÁTKODOBÝ VÝHLED SDH NA ZIMNÍ OBDOBÍ A POČÁTEK ROKU 2018

 
 A co nás v následujícím období čeká? Do konce roku s
uskutečníme tradiční přespání a vánoční besídku na obecním úřadě (po dohodě 
s panem starostou). A samozřejmě už 
Výroční valné hromady našeho sboru a pozvolný náběh příprav na tradiční hasičský bál 
a dětský maškarní bál, na který bychom 
neplete, myslím, že je již sjednán termín na 1
i nadále zajišťovat požární ochranu a prevenci v

                                      

Za SDH Chuchelna bratr David Hošek a sestra Veronika Hajná  

 
 
 

 

 

 

 

 

18 

KRÁTKODOBÝ VÝHLED SDH NA ZIMNÍ OBDOBÍ A POČÁTEK ROKU 2018

následujícím období čeká? Do konce roku s
uskutečníme tradiční přespání a vánoční besídku na obecním úřadě (po dohodě 

panem starostou). A samozřejmě už mobilizujeme veškeré své síly na uspořádání 
našeho sboru a pozvolný náběh příprav na tradiční hasičský bál 

a dětský maškarní bál, na který bychom vás již nyní rádi pozvali. Pokud mě paměť 
neplete, myslím, že je již sjednán termín na 17. – 18. 2. 2018. Jako obvykle budeme 
i nadále zajišťovat požární ochranu a prevenci v naší obci!!!     

 

Za SDH Chuchelna bratr David Hošek a sestra Veronika Hajná  
SPORTU ZDAR A HASIČINĚ 

KRÁTKODOBÝ VÝHLED SDH NA ZIMNÍ OBDOBÍ A POČÁTEK ROKU 2018 

následujícím období čeká? Do konce roku s našimi dětmi 
uskutečníme tradiční přespání a vánoční besídku na obecním úřadě (po dohodě 

mobilizujeme veškeré své síly na uspořádání 
našeho sboru a pozvolný náběh příprav na tradiční hasičský bál 

ás již nyní rádi pozvali. Pokud mě paměť 
18. 2. 2018. Jako obvykle budeme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za SDH Chuchelna bratr David Hošek a sestra Veronika Hajná   
SPORTU ZDAR A HASIČINĚ ZVLÁŠŤ!!! 
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SOKOL LETEM PODZIMEM 
 
 

Podzim už se chýlí ke konci, sluníčko nám během něj 
moc nepřálo, zato deště a větru bylo až až. My jsme opět 
nelenili a užívali si podzimní chvíle pospolu při různých akcích. 
Ty se periodicky opakují, proto lze o nich jen těžko napsat 
něco nového, ale pár řádků k připomenutí snad neuškodí. 
 

V sobotu 23. 9. se konalo tradiční spolkové posvícení. Letos se role 
prohodily – kuchyň a roznášku jídla ovládli hasiči a my sokolové jsme se na sále 
zhostili objednávání jídla, vaření kávy a podávání dezertů. Jídelní lístek se skládal 
jako každý rok ze stejných zvěřinových pokrmů (svíčková, guláš, sekaná, pečeně,…), 
ale určitě by většina strávníků potvrdila, že letos se myslivcům jídlo obzvláště 
vydařilo! Sladkou tečku ke kávě v podobě koláčů, buchet a dortů obstaraly šikovné 
ruce žen z našich řad a i přesto, že bylo napečeno opravdu velké množství (a také 
jsme k tomu měly nemalý počet zákusků z cukrárny ze Záhoří), tak jsme ve 13:00 
neměly co nabídnout. Mohla za to zejména hojná účast na posvícení, což nás 
všechny velmi těší – posvícení je totiž nejenom o jídle, ale zejména o přátelském 
setkání s našimi sousedy a kamarády. Touto cestou děkujeme všem spolkům za 
jejich čas a úsilí, které věnovali pro potěšení ostatních. A jsme moc rádi, že jsme si 
tento den užili pospolu až do pozdních večerních hodin. Tak zase za rok! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O druhém říjnovém víkendu jsme pořádali již 14. Krkonošský vejšlapník. 

Tentokrát nás čekala sobotní túra Kotelními jámami přes Dvoračky a Kotel na 
Brádlerovy boudy, kde byl domluven nocleh. Počasí na celý víkend hlásili deštivé  
a chladné, což se vyplnilo zejména v neděli, kdy se kvůli tomu zrušila původně 
naplánovaná krásná trasa Sněžnými jámami do Polska. Nicméně špatné počasí tuží 
kolektiv a tak tomu bylo i tentokrát. Užili jsme si spoustu srandy a už se těšíme na 
příští ročník.  
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V půlce října jsme započali již sedmý ročník tanečních pro dospělé. 
Postupem času nás chodí bohužel čím dál méně – letos 6 párů – ale o to více času  
a prostoru na nás má naše taneční mistryně Ilona Šulcová. Nové taneční figury už 
nám tedy do hlavy nelezou tak lehce, takže se věnujeme zejména opakování  
a důkladnému procvičování. Trénujeme ze standardních tanců valčík, waltz, foxtrot  
a tango, z těch latinskoamerických tanců cha-cha, jive, rumba, samba a mambo  
a navíc i blues či polku. Jak vidíte, je to pestrá škála tanců – od pomalých až po velmi 
rychlé – a jejich znalost se nám hodí na každém plese. I když je tancování náročné, 
tak jsou pro nás tyto nedělní večery krásně prožitými chvílemi po boku partnera ve 
společnosti stejně nadšených kamarádů. 
 

Posledního října se zejména v anglicky mluvících zemích slaví svátek 
Halloween, ale ani u nás už nepatří vyřezávání dýní či strašidelné kostýmy k žádným 
novinkám. Letos si tento svátek užily i holky Martinky v sokolovně – patřičně 
namaskované si prošly stezkou odvahy při svíčkách a pak si užily večer hraním her  
a správným čarodějnickým poletováním. Holky Martinky se také chystají v sobotu  
25. 11. do jabloneckého bazénu. Ony se zkrátka nenudí. ☺   
 

V sobotu 4. listopadu se sokolovna zaplnila dětmi i dospělými – divadelní 
spolek Tyl ze Železného Brodu nám totiž přijel zahrát pohádku Havrane z Kamene, 
po které následovala beseda s cestovatelem Danielem Machem z jeho putování po 
Japonsku. Jsme za tyto akce rádi, jelikož se tak můžeme během roku „naživo“ 
kulturně obohatit. 
 

Nejen divadelníci, ale i všichni, kdo v posledních týdnech navštívili sokolovnu, 
jistě zaregistrovali zrekonstruované podium. To po opravě volalo už mnoho let, 
přece jenom je pravidelně využíváno všemi cvičícími (včetně dětí ze školy), kapelami 
o plesech, zábavách apod. Rekonstrukce byla nákladná, proto i přes finanční 
podporu z obce bylo potřeba zapojit vlastní síly. Ale výsledek stojí za to!   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hlavní náplní Sokola je ale pravidelné 
najdete např. na webu obce Chuchelna. I když se scházíme již od zá
pozdě začít – to platí pro všechny v
má u nás dveře otevřené!  
 
 
 

 
• Sokolský ples – pokud rádi tancujete na p

kvalitní víno či pivo a k
Bližší informace budou up

• Prosincová sokolovna 2017 
Silvestr – podrobně
Soukupové a Lucie Gore

• lyžovačka na Kozákov
 

Vážení příznivci lyžování, rádi bychom Vás pozvali do skiareálu Kozákov, kde 
máte v nadcházející lyžařské sezón
vaší rodinou. Stejně jako v minulých letech bude k dispozici hlavní velký vlek 
a upravovat se budou tři sjezdovky. I letos bude pro mladé a za
připraven malý lanový vlek. Jak za
naší lyžařské školy a zdokonalit techniku jízdy na lyžích i snowboardech. V p
malých sněhových srážek by se nám o dostatek sn
děla. Ve skiareálu je už dlouh
návštěvníky je plně k dispozici prosklená terasa s výhledem na sjezdovky, kde se 
nejen zahřejí, ale také najdou dobroty k ob
Neváhejte a sledujte naše stránky 
informace o začátku lyžařské sezóny a také dv
Těšíme se na Vás!              
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Hlavní náplní Sokola je ale pravidelné cvičení, rozpis jednotlivých hodin 
. na webu obce Chuchelna. I když se scházíme již od zář

to platí pro všechny věkové skupiny, tedy kdo má chu
 

PLÁNOVANÉ AKCE 

kud rádi tancujete na příjemnou hudbu, pokud máte rádi 
i pivo a k tomu něco dobrého k snědku, tak jste srde

Bližší informace budou upřesněny. 
Prosincová sokolovna 2017 - vánoční dílničky + jarmark se sout

robněji viz text níže od autorek Markéty Ro
Soukupové a Lucie Gore 

ka na Kozákově – doufáme v hezké počasí a budeme se na vás t

SKIAREÁL KOZÁKOV 

íznivci lyžování, rádi bychom Vás pozvali do skiareálu Kozákov, kde 
řské sezóně možnost užít si nádhernou lyžova

 jako v minulých letech bude k dispozici hlavní velký vlek 
a upravovat se budou tři sjezdovky. I letos bude pro mladé a za

ek. Jak začínající, tak i pokročilí lyžaři mohou využít služeb 
ské školy a zdokonalit techniku jízdy na lyžích i snowboardech. V p

hových srážek by se nám o dostatek sněhu měla postarat 
la. Ve skiareálu je už dlouhodobě zabydlen skiservis s půjč

 k dispozici prosklená terasa s výhledem na sjezdovky, kde se 
ejí, ale také najdou dobroty k občerstvení.  

Neváhejte a sledujte naše stránky www.ski.kozakov.cz, kde najdete aktuální 
řské sezóny a také dvě web kamery. 

 
                                                                                                         Jiř

Závěrem bychom vám cht
pohodový adventní čas, š
vánoční a do nového roku pravou nohou!
                                                                     
                    Za Sokol sestry Magda Ceé, 

Jana Vocelková a Markéta Tomš
 

rozpis jednotlivých hodin 
. na webu obce Chuchelna. I když se scházíme již od září, tak nikdy není 

kové skupiny, tedy kdo má chuť se hýbat, ten 

íjemnou hudbu, pokud máte rádi 
dku, tak jste srdečně zváni! 

ky + jarmark se soutěží + dětský 
ji viz text níže od autorek Markéty Ročárkové, Lenky 

así a budeme se na vás těšit  

íznivci lyžování, rádi bychom Vás pozvali do skiareálu Kozákov, kde 
 možnost užít si nádhernou lyžovačku s celou 

 jako v minulých letech bude k dispozici hlavní velký vlek  
i sjezdovky. I letos bude pro mladé a začínající lyžaře 

i mohou využít služeb 
ské školy a zdokonalit techniku jízdy na lyžích i snowboardech. V případě 

la postarat čtyři sněhová 
ůjčovnou lyží. Pro 

 k dispozici prosklená terasa s výhledem na sjezdovky, kde se 

kde najdete aktuální 

Jiří Machačný 

rem bychom vám chtěly popřát 
čas, šťastné svátky 

ní a do nového roku pravou nohou! 
                                                                      

a Sokol sestry Magda Ceé, 
Jana Vocelková a Markéta Tomšová 



 

Prosincová sokolovna 2017

Vážení a milí sousedé, 

rok se sešel s rokem a my Vás op

neděli chystáme již 7. roč

Chuchroví. No a poslední odpoledne v

i velkými na party Silvestr pro d

ohňostrojem.  

 

Neděle 10. prosince 

Vánoční dílničky s malým jarmarkem 
• od 13:00 h do 16:30 h
• vánoční tvoření pro 
• materiál na výrobu zajištěn, vstupné dobrovolné

• ke koupi „vánoční“ nutnosti (jmelí, vánoční hvězda apod.)

Soutěž Vánoční Chuchroví aneb váno
• upečte své NEJ cukroví a přineste 15 ks v

(příjem od 18 do 19 h)
• „Odborná porota“ v

kategorie: 
NEJchutnější – NEJhezčí 

• vyhlášení vítězů v 16:00 h 

Loňské vítězné recepty naleznete na 

 

Neděle 31. prosince 

Dětský silvestr  
• od 15:00 h do 18:00 h
• tanec, soutěže, tombola
• rozloučení s ohňostrojem

• vstupné: 1 věc do tomboly

 

 

 

 

Káva, vánoční punč i štrů

dobroty zajištěny. Těšíme se na 

setkání s Vámi! 
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Prosincová sokolovna 2017 
 

rokem a my Vás opět zveme do sokolovny. Na druhou adventní 

li chystáme již 7. ročník vánočních dílniček a 4. ročník sout

. No a poslední odpoledne v roce se těšíme na setkání s

Silvestr pro děti. Již tradičně nový rok 2018 p

malým jarmarkem  
od 13:00 h do 16:30 h 

vánoční tvoření pro děti, maminky i tatínky 
materiál na výrobu zajištěn, vstupné dobrovolné 

ke koupi „vánoční“ nutnosti (jmelí, vánoční hvězda apod.)

ní Chuchroví aneb vánoční chuchelské cukroví
upečte své NEJ cukroví a přineste 15 ks v sobotu 9. 12. do sokolovny 
(příjem od 18 do 19 h) 
„Odborná porota“ v neděli zasedne, ochutná a vyhodnotí následující 

NEJhezčí – NEJnetradičnější cukroví 
16:00 h – ceny pro vítěze jsou již připraveny

zné recepty naleznete na www.chuchelna.cz  

od 15:00 h do 18:00 h 

tanec, soutěže, tombola 
ohňostrojem 

vstupné: 1 věc do tomboly 

 i štrůdl a další 

ěšíme se na 

t zveme do sokolovny. Na druhou adventní 

ník soutěže Vánoční 

šíme na setkání s malými  

 nový rok 2018 přivítáme 

ke koupi „vánoční“ nutnosti (jmelí, vánoční hvězda apod.) 

ní chuchelské cukroví 
sobotu 9. 12. do sokolovny 

neděli zasedne, ochutná a vyhodnotí následující 

ceny pro vítěze jsou již připraveny 



24 

 

 
 

 


