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AKTUALITY Z OBCE 

 Na Městském úřadě Semily – odboru dopravy jsme projednali změnu 

dopravního značení na komunikaci Hromovka. Umístění dopravního 

značení „Průjezd zakázán“ je schváleno, značky jsou objednány pro 

osazení. Dále je v jednání: umístění informativních radarů v obci, řešení 

omezení průjezdnosti oblasti Slapu a informativní značení „Koupaliště“. 

 Rada obce schválila následující finanční příspěvky: 

 3.000,- Kč na provoz cyklobusů, které jezdí přes naši obec; 

 30.000,- Kč pro místní spolek Motorsport Chuchelna; 

 20.000,- Kč pro myslivecký spolek MS Slap; 

 10.000,- Kč na charitativní projekt Na kole dětem – 

celorepubliková akce na podporu onkologicky nemocných dětí, 

která proběhne letos i u nás. K tomuto příspěvku obce dále přidá 

i Kulturní komise obce Chuchelna svůj výtěžek z Cesty za 

velikonočním zajíčkem, příspěvek od SDH Chuchelna a příspěvek 

od TJ Sokol Chuchelna. 

 12.000,- Kč na novou lednici na nápoje v obchodu (která zůstane 

v majetku obce) 

 V obci během měsíce května proběhl pilotní provoz Mobilní pošty. Stálý 

provoz bude obci nabídnut až po vyhodnocení pilotních provozů po 

celé ČR. 
 

STAVBY A PROJEKTY V OBCI: 

 Vodovod na Sídlišti – práce v úseku dolního Sídliště jsou v plném proudu. 

Vodovodní přípojky již byly přepojeny do nového zokruhovaného řádu. 

Probíhají práce i na poslední etapě – u Končinských. Dokončení, včetně 

nové komunikace by mělo být v červenci. Práce probíhají dle časového 

harmonogramu, zpoždění se nepředpokládá.   

 
 

 Hřbitov Chuchelna – výsadba živého 

plotu byla provedena. Stavební práce – 

výstavbu čelní zdi provádí stavební 

společnost DKK Stav s. r. o., Český Dub. 

V areálu hřbitova proběhla také úprava 

stávající zeleně, výsadba lípy a likvidace 

starých pařezů.   
 

 Hřbitov Lhota – výsadba živého plotu 

proběhne co nejdříve. U parkovacího stání 

bude proveden bezpečnostní řez přilehlých 

stromů – tzn. odborný ořez suchých větví. 

Arborista si prohlédl i lipovou alej a zašle obci 

návrh ošetření. Lípy jsou v hodně špatném 

stavu. 
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 Břízky u hřbitova v Chuchelně – kácení se ujal chuchelský myslivecký 

spolek, pařezy byly vyfrézovány. Krásná akce „Obnova březové aleje 

aneb vysaď svůj strom“ byla úspěšná, kdokoliv se mohl stát patronem 

stromu. Stromky k adopci byly rozebrány během tří dnů. Nyní je výsadba 

kompletní, zbývá ukotvení stromků, dosazení okrasných keřů. Na 

adoptované stromky budou vyrobeny cedulky se jmény patronů a citátu / 

motta. Lípa u hřbitova byla odborně ošetřena a byl proveden 

bezpečnostní řez – ořezání suchých větví. 
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 Úprava návsi – stávající zeď v havarijním stavu byla zbourána. Nová zídka 

bude vystavena pravděpodobně z gabionů. Bude nižší a sloužit bude 

hlavně k udržení meze, aby nesjížděla na přilehlý dům. Gabiony se nechají 

porůst zelení a i celkový vzhled návsi bude doladěn zelení.  

 Stěhování úřadu – proběhne veřejná prohlídka stávajících prostor 

obecního úřadu i nevyužitých prostor v "Kostce". Konečné rozhodnutí, zdali 

přestěhování uskutečnit, bude projednáno na zasedání zastupitelstva.  

 Tři stodoly – na projektové dokumentaci se opět pracuje (pozastaveno 

bylo z důvodu nepovolené akce Vyústění u Housů z r. 2015). materiál 

zpracovává PVK Projekt s. r. o. Termín dokončení projektové dokumentace 

/ povolení je dle smlouvy jaro 2022. 

 Chodník k zahradě MŠ – práce na projektu společností PVK Projekt 

pokračují.  

 Chodník Chuchelna – Semily – zahájené územní řízení bylo pozastaveno 

pro odstranění nedostatků. 

 Úprava křižovatky u Sůvů – bylo vypsáno již 2. kolo výběrového řízení na 

stavební práce.  

 Projekt ČEZu v horní části Chuchelna – předpoklad prací je letos v létě; 

provede je společnost Bimont.  

 Kanalizace Slap – práce na tomto projektu byly rozděleny. Zvlášť se 

zpracovává dokumentace pro odvod dešťových vod na křižovatce  

u Fejfarových, Ročárků a odbočce Na Samotu, a na křižovatce  

u Machačných, Šimků a Sídliště. Další částí projektu je pak odkanalizování 

přilehlých nemovitostí od Machačných směrem ke Slapu, ukončení  

u Saláků a Preisslerových.  

 Komunikace „Na Kopeček“ – probíhá zpracování projektové 

dokumentace p. Balatkou – Maršíkem. Aktuálně proběhlo geometrické 

doměřování. 

 Cesta od Vejměla ke Slapu – terénní úpravy jsou hotové, cesta je 

obnovena v přírodním rázu.   

 

 

 

 

 



5 
 

 ZŠ a MŠ osvětlení – poslali jsme žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní 

rozvoj, vyhodnocení dotace bylo opět posunuto – na konec května 2021. 

Tato akce by řešila výměnu starého neekonomického osvětlení za moderní 

úsporné LED osvětlení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propojení kanalizace mezi Sídlištěm a Třemi stodolami – práce na tomto 

projektu jsou objednány u společnosti PVK Projekt. 

 

 Odvodnění a oprava cesty u roubenek na Komárově – obnovili jsme 

jednání s projektovou kanceláří a hledáme variantní řešení. 

 Multifunkční hřiště – zažádali jsme o dotace na Ministerstvu pro místní rozvoj 

a čekáme na jejich vyhodnocení. Rádi bychom provedli výměnu 

stávajícího umělého povrchu. 

 Smrky Horní Sídliště – na žádost vlastníků přilehlých nemovitostí bylo 

provedeno prokácení vzrostlých smrků. Náhradní výsadba bude pouze po 

odsouhlasení vlastníků přilehlých pozemků. 

 Veřejné osvětlení – proběhla závěrečná kontrola Ministerstva průmyslu  

a obchodu na poskytnutou dotaci na již ukončený projekt veřejného 

osvětlení – projekt byl realizován v souladu s vydaným Rozhodnutím  

o poskytnutí dotace, podmínkami atd. 
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 Koupaliště – na koupališti proběhla výměna pískového filtru, na podzim se 

musí počítat s opravou akumulační nádrže filtrace. Předběžná cenová 

nabídka opravy je 80.000,- Kč. Musí také proběhnout otryskování velkého 

bazénu a obnova poškozeného nátěru. Stávající stav je nevyhovující 

hlavně pro udržení čistoty. Malý bazén protéká. Na cenovou nabídku 

čekáme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE – ZMĚNA Č. 1  

 

Změna č. 1 = návrhy odsouhlasené zastupitelstvem obce Chuchelna dne 13.10.2016 

 Probíhají společná jednání obce, Městského úřadu Semily – odbor 

územního plánování, odboru životního prostředí a Krajského úřadu 

Liberec. Hledáme společné řešení našich návrhů změn a jejich 

požadavků a námitek. 
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ODPADY 

Od začátku letošního roku platí nový zákon o odpadech, ze kterého vyplývá 

budoucí nárůst poplatků, které bude obec platit za nevytříděný odpad. Proto 

musí proběhnout i změna odpadového hospodářství v obci. Musíme rozšířit 

sběrná hnízda v obci a připravit systém, který umožní co nejpohodlnější třídění 

pro občany.  Čím více vytřídíme, tím méně nám jako občanům bude hrozit 

narůstání poplatku za odpady. Nejpohodlnější řešení je systém Door to door – 

tzn. barevné popelnice u každého domu. Jedna žlutá na plasty, jedna modrá na 

papír a černá na zbylý nevytříděný odpad. Vývoz by probíhal střídavě, jeden 

týden vývoz černé popelnice, další týden vývoz žluté popelnice… 

Jakou změnu v naší obci nastavit bude předmětem jednání na dalším veřejném 

zasedání zastupitelstva. 

Za radu obce Bc. Eva Peštová, starostka obce 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

více info na úřední desce: www.chuchelna.cz/www.semily.cz/www.kozakov.cz 

 



8 
 

Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadů z obalů, které naše obec 
vytřídila v období 1. 1. - 31. 3. 2021, a předala k využití.  

V následujícím přehledu také uvádíme výši odměny, kterou naše obec získala 
od společnosti EKO-KOM, a.s. 

Odměna celkem 33 364,94 Kč 

Z toho: 

Odměna za zajištění zpětného odběru 5 797,75 Kč 

(odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální dostupnost 
sběrné sítě) 

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů 

(odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění využití 
odpadů z obalů) 

Papír     2,287 t   4 105,62 Kč 

Plast     3,664 t                16 817,76 Kč 

Sklo     2,801 t   3 046,93 Kč 

Kovy     0,420 t   1 942,08 Kč 

Nápojový karton   0,280 t   1 654,80 Kč 

Celkem    9,452 t                27 567,19 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lada Koublová 

          referentka OÚ 
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         koublova@chuchelna.cz 

__________________________________________________________________________________ 

Vážení spoluobčané, 

rádi bychom vás požádali o vyplnění níže uvedené kartičky a odevzdání na OÚ. 
Můžete využít poštovní box u úřadu nebo zaslat na e-mail: 
koublova@chuchelna.cz  

Jedná se o shromáždění údajů pro rychlejší komunikaci mezi úřadem  
a majitelem objektu. Postačí jedna kontaktní osoba. Všem předem děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

            

        

mailto:koublova@chuchelna.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

ŽIVOTNÍ JUBILEA  

V BŘEZNU, DUBNU A KVĚTNU 2021:  

92 let Olga Hejralová   70 let  Zdeňka Seemanová 

90 let Jaroslav Bobek       Jindřich Stránský  

87 let Radoslava Dostrašilová     Jiří Hejl 

86 let Helena Repaská   65 let  Milena Michalová     

85 let Josef Kalousek       Eva Klikarová 

  Jiří Kořínek       Ladislav Buriánek 

84 let Hana Šprdlíková  60 let  Vladimír Kmínek     

82 let Milan Ron        Stanislava Buriánková 

  Vladimír Medek       Jaroslav Dostrašil 

  Marie Ronová ze Lhoty     Blanka Pekařová 

81 let Jaroslav Barták       Zdeněk Šprdlík  

75 let Jiří Zeman   55 let  Jaroslav Pelant     

  Jaroslav Pirek          (zveřejněno dodatečně - 

  Vladimír Šefr           únor 2021)

           Jaroslav Vocelka 

       5O let  Petr Schlesinger 

           Radka Andrlová 

 

   

 

 

 

Do dalších let přejeme všem jubilantům  

pevné zdraví a mnoho štěstí! 
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NARODILI SE: 

  Natálie Lichtenbergová 

  Anežka Pexová 

  Zoe Faistaverová           

 

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života! 

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

 

ZLATOU SVATBU OSLAVILI:  

Jiří a Jitka Prachařovi 

 

 

Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky! 

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

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

OPUSTILI NÁS: 

Štěpánka Husarová 

Rudolf Fišer 
 

 

Pozůstalým rodinám vyjadřujeme soustrast. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

Poznámka: Ve společenské rubrice jsou uveřejněna pouze jubilea, narození, sňatky  

a výročí sňatků našich občanů pouze na základě jejich písemného souhlasu. 
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Veřejné zasedání  

zastupitelstva obce Chuchelna 
 

 

se uskuteční ve čtvrtek 10. června 2021 od 18,30 hodin 

v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 

 

Program:  1) zpráva o činnosti rady obce  

   2) zpráva o hospodaření do 31. 5. 2021 

   3) schválení závěrečného účtu obce Chuchelna za rok    

   2020 

   4) schválení účetní závěrky obce Chuchelna za rok  

   2020  

   5) rozpočtové opatření č. 2/2021 

    6) zprávy výborů – finančního a kontrolního 

    7) zpráva komise pro kulturu a sport 

   8) zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví      

    – p. p. č. 2 v k. ú. Chuchelna  

    (zrušení cestičky pro pěší ke hřbitovu) 

   9) odpadové hospodářství 

   10) různé 

  11) diskuse 

  12) usnesení, závěr 

 

Občerstvení zajištěno 

Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany 
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JARNÍ SOKOLÍ LET 

 V uplynulém období jsme bohužel stále 

nemohli provozovat v sokolovně cvičení, nebylo 

možné tam pořádat ani valnou hromadu či divadlo, 

ani jsme tu letošní smutnou „lyžařskou“ sezónu 

nemohli zakončit karnevalem na lyžích… Zkrátka 

od loňského jara jako by se zastavil čas.  

 

 Ale pozor! V sobotu 8. května vyletěla první vlaštovka nesoucí na svých 

křídlech příslib lepších časů – i přes určitá vládní omezení totiž bylo možné pořádat 

tradiční Májový pochod z Chuchelny do Dolánek. Přibližně 35 výletníků vyrazilo 

tou nejklasičtější cestou od sokolovny na Kozákov, kde se skupina ještě o něco 

rozrostla. Další část výletníků zvolila cestu přes Vzdychánek, včetně početné 

skupiny mladých chuchelských hasičů (což nás moc potěšilo), takže na dalším 

stanovišti na Rotštejně už opékala buřty více než stovka pochodníků. Mezi nimi  

i spousta dětí, které zde nadšeně prohledávaly okolí, aby nakonec úspěšně nalezly 

poklad, o který se pak mezi sebou podělily. Takto občerstveni všichni pokračovali 

do cíle na Zrcadlové Koze. Jelikož nám počasí opravdu přálo, tak jsme mohli 

v klidu posedět a poklábosit jako za starých časů. Od Zrcadlové Kozy je vždy ještě 

dlouhá cesta domů – dojít na vlak, popovézt se do Semil a pak dojít domů – a letos 

se tato cesta některým protáhla nečekaně o něco více… 
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On totiž ten vlak v půl čtvrté, kterým se vrací velká část pochodníků, nebyl jaksi na 

takový nápor naladěný, takže strojvedoucí již z dálky volal, že tohle jeho mašina 

určitě nezvládne! Takže se někteří vrátili k oroseným půllitrům (vcelku ochotně), 

někteří vyrazili na zdatnější rychlík do Turnova a malou část výletníků odvezl tento 

vlak šnečím tempem na Malou Skálu, kde definitivně dofuněl. Ale zas to byl 

zážitek   Kéž by tento pochod byl opravdu tou pomyslnou vlaštovkou. 

 

 Přejeme si, aby se konala i Chuchelská pouť – chystáme růže do střelnice, 

sháníme hračky do rybníčku a tak dále, tak snad se tam všichni sejdeme. 

 
 A také jsme si udělali radost – u kostela v „břízkách“ došlo na jaře 

k plánované obnově stromů, tak jsme si jednu nově zasazenou břízu adoptovali, je 

to hned ta první dole. Tak ať to roste!  

 

  

 

A ještě než se rozloučíme, tak se poohlédneme do sokolské minulosti díky Šárce 

Bažantové: 
 

Hrdina protifašistického odboje – František Pecháček 

 Jak je vám jistě známo, chuchelská tělocvičná jednota Sokola patří do 

Sokolské župy krkonošské, zvané Pecháčkovy. Ne všichni ovšem víme, kdo 

Pecháček vlastně byl. František Pecháček byl voják, sokol a především rovný  

a odvážný člověk. V posledním vydání Chucheláčku jsme psali, že byl také autorem 

slavné sokolské skladby „Přísaha republice“, kterou na pražském Strahově v roce 

1938 secvičil rekordní počet třiceti tisíc cvičenců, a jež se stala národní manifestací 

proti nastupujícímu fašismu. 

 

 František Pecháček se narodil 15. února 1896 v Záhornici u Městce 

Králové, ale většinu mládí prožil v Nové Pace. Tam také začal chodit do Sokola. Po 

vzniku Československa v roce 1918 se připojil k československé armádě, kde získal 

poddůstojnickou hodnost a stal se velitelem školy pro výcvik tělesné zdatnosti. Po 

odchodu z armády přijal funkci vedoucího stálých škol obce sokolské v Tyršově 

domě. Po vypuknutí druhé světové války se Pecháček zapojil do činnosti ilegální 

„Obce sokolské v odboji“ a její nástupnické organizace „Jindra“.  V ní zastával 

funkci zemského velitele pro Čechy. Podílel se na ukrývání parašutistů z Velké 

Británie i na přípravách atentátu na Reinharda Heydricha. Krátce po atentátu 

odjel navštívit svého bratra do Nové Paky, ale byl tam zatčen. Statečně odolával 

mučení ve věznici na pražském Karlově náměstí a později v Mauthausenu. Jeho 

manželka Emílie byla v Mauthausenu zavražděna 26. ledna 1943. František 

Pecháček zemřel tamtéž 3. února 1944. Jeho poslední slova zněla takto: Sbohem, 

bratři, vím, že jdu na smrt, ale nebojím se jí. Statečný muž umře jednou, jen 

zbabělci umírají stokrát. Umřu s klidem, protože vím, že naše oběti nebyly marné.“ 
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František Pecháček byl zaživa roztrhán cvičenými psy mauthausenských dozorčích. 

Právem jej proto můžeme nazvat mučedníkem. Každá doba si žádá své hrdiny, na 

mnohé z nich se posléze zapomene. Jméno Františka Pecháčka však zapomenuto 

nebude už jen proto, že každý sokolík z Krkonoš ví, nebo by vědět měl, že patří do 

župy nesoucí jeho jméno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. František Pecháček v r. 1921; 2. Fr. Pecháček jako skvělý cvičitel školy Československé 

obce sokolské; 3. Fr. Pecháček jako sudí veslařských závodů v r. 1932. 

 

 

Přejeme vám krásné léto, užijte si ho ve zdraví s rodinou i kamarády. 

Za Sokol sestry Magdalena Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová 
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OHNISKO ŽHAVÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA 

 

Vážení spoluobčané a čtenáři čtvrtletníku Chucheláček,  

jaro máme v plném proudu. Pro náš hasičský sbor jde běžně o nejhektičtější 
část roku. Stávající, doufejme již lepšící se, epidemická situace však i pro tento rok 
(jako tomu bylo v loňském roce) zhatila veškeré naše plány a možnosti sportovních 
aktivit. Soptíkům byl pohár mladých hasičů pro rok 2021 zrušen bez náhrady.  
Doufejme, že se během roku dočkáme alespoň trochu štěstíčka, a bude se moci 
uskutečnit alespoň pár volných soutěží s hasičskou tématikou.   

I přes veškerá opatření a restrikce pro vás přinášíme alespoň část zajímavých 
zpráv o aktivitách, které od začátku roku, náš sbor uskutečnil.  

První naší skutečnou společnou aktivitou byl každoroční sběr železného šrotu, 
který se nám podařilo uskutečnit 9. dubna. Nabízené výkupní ceny za kovový odpad  
a barevné kovy pro nás byly v letošním roce příznivé a celkové množství, které se nám 
podařilo po obci sesbírat, nebylo v zanedbatelném množství. Výtěžek ze sběru je pro 
nás tedy v letošním roce nemalým přínosem pro sborovou pokladnu. Již došlo 
k zakoupení nové sportovní savice pro družstva mladých hasičů, pořízení nové 
autobaterie do sportovní stříkačky a nákup pohonných hmot pro potřeby 
tréninkových aktivit mladých hasičů. Tedy standardní jarní výdaje spojené s opravou 
vybavení a zabezpečení našich družstev potřebnou technikou. Proto bych vám, kteří 
jste připravili a darovali kovové předměty k odvozu, rád jménem sboru velice 
poděkoval.  
 Následně bychom vám rádi přiblížili krátkými příspěvky naši činnost za 
uplynulou třetinu letošního roku.  
 
Tréninky 

 Jakmile nám to počasí a naše vláda dovolila, vyrazili jsme na hřiště koncem 
dubna trénovat. Zjistili jsme, že technika po roce nicnedělání potřebuje pořádně 
oprášit a s nadšením jsme se pustili do pátečních tréninků. Pro zlepšení kondice dětí, 
jsme si dali tzv. květnovou výzvu a každé pondělí navečer se scházíme v Břízkách  
a běháme. V trénincích budeme pokračovat celý květen a červen. 
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Dubnové pálení klestí na Veverce 

Během těchto všech sportovních aktivit však bylo nutné zajistit splnění úkolů 
spojené s provozem a povinnostmi sboru. Jako tradičně muselo být zajištěno 
případné hašení požáru na Veverce o Filipojakubské noci 30. dubna. Letošní rok však 
byla opět výborně připravena kupa s dřevěným odpadem a vítr byl velmi ohleduplný  
a měl příznivý směr vanutí. Nedošlo k nadměrnému opalizování březových větví 
plameny. Jako každý rok se naše výjezdová jednotka postarala o precizní dohled nad 
ohništěm. I děti si přišly na své a svezly se cisternou k opravdovému „požáru“. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sázení hasičského dubu 

 7. května, jsme si s dětmi zasadili náš sborový dub v nové březovo-dubové aleji  
u hřbitova. 
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Májový pochod 

 Neleníme a vyrážíme ze Záhoří na Rotštejn opéct si buřta se sousedy a všemi 
nadšenci májového pochodu, který každoročně organizují chuchelští sokolové. 
Podpořili jsme spolek Rotštejn a někteří z nás navštívili zříceninu hradu. Děti si zahrály 
i jejich hru a po hradu hledaly indicie. 

 

 

Naše trenérská čtyřka pro rok 2021 

 Pro velké pracovní vytížení některých našich trenérů, jsme se s děvčaty 
rozhodly zkusit letošní sezónu zahájit a zvládnout samy, tedy v naprosto genderově 
nevyváženém složení.  A to Verča Hajná a Danča Dvořáková trenérky na štafetách, 
Marťa Koucká a Barča Koudelková trenérky na  útocích. 

 Všechna děvčata letos oslavila osmnácté narozeniny a členy našeho sboru jsou 
už od útlého věku. Samozřejmě nám musí občas vypomoci naši chlapi, bez nich by to 
ani nešlo. Děkujeme, že se občas stavíte na trénincích a pomůžete, byť jen radou  
a silou. Tímto se musím omluvit  rodičům a dětem,  kteří stáli o to se letos k nám 
přidat, ale bohužel kapacita  v jednom družstvu je omezená, a v tomto nelehkém roce, 
kdy nevíme, co bude a nebude, nechceme více družstev. K tomu se váže i fakt, že 
absolvujeme v jarním období pouze jednu soutěž, kterou dovolilo za určitých 
podmínek ministerstvo zdravotnictví a to jarní hru Plamen, která se uskutečnila 
22. května v Košťálově. S jedním družstvem mladších a starších. Tak nám držte palce 
 

 

Poděkování 

Sousedé, jistě jste si všimli, že na Veverce máme nově zrekonstruovanou lavičku 
s věnováním od Martina z Chloudova. A jak se to stalo? Jednu zimní sobotu jsem se 
s Martinem a jeho fenkou Čiou potkala ve Vejměle a dali jsme se do hovoru. On se mě 
zeptal, jestli by mohl obnovit prkna na této lavičce. Chuchelna a Kozákovsko se mu líbí 
a všiml si, že jsou prkna už zničená a prohnilá. A opravdu se tak za pár měsíců stalo.  
Nic za to nechtěl a ještě nám tam nechal věnování, aby se nám tam příjemně sedělo. 
No řekněte, není to v této době krásný počin? Moc děkujeme. 
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Pokud nám situace dovolí a bude možné plánovat společenské a kulturní akce, 

určitě bychom se účastnili Mezinárodní dne dětí a pro děti si, i v roce letošním, 
připravit nějakou opičí dráhu s hasičskou tématikou. Musíme doufat, že nás nezradí 
počasí nebo nedojde k obratu či zhoršení současné situace.  

Během prázdnin s naším hasičským potěrem předpokládáme uskutečnit 
tradiční grilovačku (kuřata, zelenina, společenské hry atp.), třeba dojde i na nějaký 
„tajný“ výlet, aby se nám po dětech nestýskalo.  Co je u dětí asi nejvíce oblíbeno? 
Pro odpověď nemusíme chodit daleko… Jde o hasičské soustředění, které už se nám 
také polehoučku blíží. Rádi bychom na něj vyrazili koncem srpna. Nejsem si zcela jist, 
zda do tohoto data stihneme vydání 3. čísla našeho čtvrtletníku, ale určitě se vám zase 
brzy ozveme.  
  

Za SDH Chuchelna bratr David Hošek a sestra Veronika Hajná 

SPORTU ZDAR A HASIČINĚ ZVLÁŠŤ!!! 
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Placená inzerce 

 

Vývoz žump, septiků a čistíren odpadních vod   

z Chuchelny a okolí nabízí firma LuKa se sídlem  

v Chuchelně. 

Přibližná cena vývozu jímky o objemu  3,5 m3, 

vzdálenosti od jímky 15 m v tekutém stavu 1.650,- Kč. 

Cenu zásadně ovlivňuje hustota a vzdálenost od jímky. 

Po domluvě sousedů a objemovým možnostem 7 m3 

platí každý pouze jednu cestu. 

 

 

 

 

 


