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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE CHUCHELNA:  

Zvolení zastupitelé: 

Jméno a příjmení Volební strana Počet hlasů 
Eva Peštová Naše Chuchelna 271 
Martin Ráž Naše Chuchelna 286 
Petr Coufal Naše Chuchelna 251 

David Hošek Naše Chuchelna 264 
Miroslav Holub Naše Chuchelna 267 
Veronika Hajná Naše Chuchelna 264 
Aleš Posledník Naše Chuchelna 258 
Tomáš Bažant Naše Chuchelna 287 

Marcela Koucká Naše Chuchelna 249 
Martin Pitl TJ Sokol Chuchelna 186 

Michal Prousek TJ Sokol Chuchelna 194 
Lenka Soukupová TJ Sokol Chuchelna 183 

Jiří Machačný TJ Sokol Chuchelna 211 
Tomáš Šimek TJ Sokol Chuchelna 187 

Magdalena Ceé TJ Sokol Chuchelna 209 
 

Náhradníci: 
 

Jméno a příjmení Volební strana Počet hlasů 
Martin Boreš Naše Chuchelna 245 

Ivo Vrabec Naše Chuchelna 243 
Iveta Bílková Naše Chuchelna 247 

Jan Wohlmuth Naše Chuchelna 257 
Jiří Řehák Naše Chuchelna 244 

Jaroslav Dostrašil Naše Chuchelna 248 
 Jan Kobera TJ Sokol Chuchelna 177 

Petr Schlesinger TJ Sokol Chuchelna 192 
Štěpán Strnad TJ Sokol Chuchelna 173 

Jan Picek TJ Sokol Chuchelna 203 
Daniela Plívová TJ Sokol Chuchelna 195 
Lukáš Prskavec TJ Sokol Chuchelna 182 

Šárka Bažantová TJ Sokol Chuchelna 172 
Jan Fuksa TJ Sokol Chuchelna 167 
Jan Plíva TJ Sokol Chuchelna 172 
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Celkový počet hlasů pro stranu  Naše Chuchelna 3881 
Celkový počet hlasů pro TJ Sokol Chuchelna 2803 

Celkový počet voličů:  796 

Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka: 488 

Volební účast:  61,31 % 

 

Na ustavujícím zasedání dne 20. října 2022 byli zvoleni noví funkcionáři: 

dlouhodobě uvolněná starostka obce: Bc. Eva Peštová 

neuvolněný místostarosta obce: Martin Ráž 

neuvolnění členové rady obce: Petr Coufal, Ing. David Hošek, Tomáš Bažant 

Kontrolní výbor: předseda Bc. Lenka Soukupová, členové: Mgr. Michal Prousek, 
Ing. Jan Picek 

Finanční výbor: předseda Ing. Tomáš Šimek, členové Ing. Petr Schlesinger,  
Ing. Jan Kobera 

 

Na první schůzi nově zvolené rady obce byly jmenovány následující komise: 

Komise pro kulturu a sport – předseda: Vít Coufal, členové: Veronika Hajná, 
Marcela Koucká, Pavla Wohlmuthová, Hana Hušková, Iveta Trnková a Eva 
Prousková. 

Komise pro životní prostředí – předsedkyně: Veronika Hlavová, členové: Bohumil 
Strnad a Miroslav Trávníček 

Komise sociální – předsedkyně: Iveta Bílková, členové: Lada Hlavová, Martina 
Tomíčková, Hana Richnáková, Olga Guznarová, Aleš Posledník, Markéta 
Medková, Oldřiška Posledníková a Magdalena Ceé 

Komise Fondu rozvoje bydlení - předsedkyně: Ivana Heřmanová, členové: Ilona 
Bažantová, Jaroslav Dostrašil 
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Vážení čtenáři,  

dovolte mi poděkovat všem, kteří dorazili k volbám a vyjádřili tak svůj 
názor. Děkujeme voličům Naší Chuchelny, váš hlas je pro nás nejen 

pochvalou za uplynulé volební období, ale i závazkem pro období současné.  

Rozdílného hlasování na Komárově, Lhotě i Bačově jsme si vědomi,  
proto zapracujeme i na spokojenosti vás na kopci.  

3881 volebních hlasů získala strana Naše Chuchelna, 2803 volebních hlasů získala 
strana TJ Sokol Chuchelna. To znamená 9 zastupitelů Naše Chuchelna, 6  zastupitelů 

TJ Sokol Chuchelna. Místa do Rady obce Chuchelna jsme tedy obsadili zastupiteli 
s vysokým počtem volebních hlasů, jedno místo jsme nabídli TJ Sokol Chuchelna,  

aby byla zachována kontinuita toku informací v budoucím volebním období. Post byl 
odmítnut, proto je rada složená jen ze zástupců Naší Chuchelny. TJ Sokol Chuchelna 

přijal nabídku pouze na obsazení kontrolního a finančního výboru, jejich nominaci 
jsme plně respektovali.  

Věříme, že zastupitelstvo, rada, výbory i komise budou pracovat transparentně  
a společně, že budou táhnout za jeden provaz ve prospěch naší obce.  

Všem zastupitelům, radním, členům výborů a komisí přeji hodně elánu do jejich 
funkce. 

 

Bc. Eva Peštová, starostka obce 

 

AKTUALITY Z OBCE 
ZAČNĚME S PROJEKTY / AKCEMI, KTERÉ SE "HÝBOU": 

 Úprava křižovatky u Sůvů – vybraná společnost DM Bagry stále pokračuje 
ve výstavbě. Stavba by měla být dokončena do konce listopadu. 
Technický dozor na stavbě je zajištěn a stavbu kontroluje  
i několikrát týdně, tedy doufejme, že se dílo za cca 1 milion korun zdaří.  

 Hřbitov Chuchelna – stavba měla být dokončena do konce září, ale kvůli 
komplikacím se stavba opět prodlužuje. Díky „všímavosti 
nejmenovaného“ je tato akce pod drobnohledem stavebního úřadu – 
nařízeného státního dozoru, a musela být překlopena z režimu 
udržovacích prací do režimu stavebního povolení. Pro nás menší zdržení, 
více papírů a více financí. Postup prací je a bude závislý na počasí. Přes 
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zimu je stavba pozastavena a pokračovat se bude až na jaře. Technický 
dozor i autorský dozor je sjednán.   

Původní brána bude zrenovována, práce jsou již objednány  
u p. Mansfelda.  

Vysazený živý plot z tisu je neustále monitorován Ing. Špidlenem, který 
provede i zimní zahnojení. Na hřbitově proběhl i prořez přerostlých  
a přestárlých stromů, které začínaly od špičky usychat. Prázdná místa 
postupně osazujeme okrasnými keři – dle návrhu Ing. Špidlena. Ve vnitřní 
úpravě hřbitova budeme nadále pokračovat. 

 Dětské hřiště a workoutové hřiště – prvky na dětské hřiště, které bude 
vedle koupaliště, jsou objednány a budou dodány do konce tohoto 
roku. Samotná montáž bude provedena na jaře, hned jak počasí dovolí. 
V příštím roce objednáme i prvky na workoutové hřiště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chodník Chuchelna – Semily – souhlas o územním řízení je vydán, pracuje 
se na vydání stavebního povolení. Samostatně vedený projekt z naší 
strany – jednotná kanalizace pod chodníkem – je již povolen. Hrubý 
odhad nákladů jen kanalizace je 16 milionů. Do jednotné kanalizace se 
budou moci napojit domy s čistírnou odpadních vod nebo 
s tříkomorovým septikem s filtrem. Zajistěte si tedy včas výše uvedené 
alternativy. 
Odhad stavby je rok 2024, vše záleží i na možnostech dotací, bez kterých 
bychom chodník nezvládli postavit.  
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 Oprava opěrné zdi u koupaliště a sousedního domu (Košťálovi) – 
projektová dokumentace je zpracovávána Ing. Švejdovou. Nyní je ve 
fázi stavebního povolení. Předpoklad stavby je v příštím roce. Opěrná 
zeď bude ve variantě z gabionů.  Hrubý odhad nákladů stavby jsou  
2 miliony korun. 

 Koupaliště – po vypuštění bazénu byl stav zkontrolován a prohlédnut 
odbornou společností, která navrhne technologii nového nátěru. Také 
byl zkontrolován stav betonu pod nátěrem. U brouzdaliště jsme již nyní 
provedli oddrenážování a při tom shlédli vypracování základů  
a betonových stěn.  

Zakoupený robotický vysavač se v uplynulé sezóně osvědčil – získali jsme 
čistší vodu, a díky tomu o něco menší spotřebu chemie, tedy úsporu 
obecních financí, a také úsporu času při každodenní údržbě. 

 Chodník k zahradě MŠ – nepodařilo se získat podpis jednoho vlastníka, 
proto chodník bude ukončen o něco blíž, než se předpokládalo. I tak 
zajistíme chodník v nejnebezpečnějším místě. Projektová dokumentace 
stále ještě není hotová. 

 Veřejné osvětlení v horní části Chuchelny – tato akce vyvstala ze zakázky 
ČEZu a jeho renovaci kabelových rozvodů v horní části Chuchelny. 
Úpravu kabeláže veřejného osvětlení již provedla stejná montážní 
společnost jako na akci ČEZu, tedy VČEM. Samotnou montáž osvětlení 
nyní provádí společnost Electrocable. Náklady budou přibližně 1,7 
milionu korun. 

 Prodejna – starý chladicí pult na uzeniny dosloužil. Nutné opravy  
a doplňování plynu se stupňovalo, teplota nebyla stabilní. Proto byl do 
prodejny zakoupen nový chladicí pult za cca 60 tis. Kč. Ještě letos 
bychom chtěli stihnout polepení ošklivých výloh a na další rok 
naplánovat výměnu osvětlení. 

 Obecní bytovka – již v létě se tu objevil problém s rozvody vody. Závada 
– prasklé potrubí ve sklepě, byla spravena, ale výměna do plastu nás 
nemine. Současný stav je časovaná bomba, proto bychom obnovu 
chtěli stihnout ještě letos. 

 Veřejné osvětlení na Slapě – na nově instalovaných lampách proběhne 
ještě v tomto měsíci úprava náklonu a případná montáž clonek.  

 Dopravní značení na Slapě – na žádost obyvatel se obec spolu 
s Odborem dopravy MěÚ Semily a PČR zabývala možnostmi snížení 
intenzity dopravy na Slapě. Bohužel šířka komunikace, obytné zóny, kde 
si i na silnici hrají děti a trasa oblíbená k procházkám, nefunguje se 
současnou intenzitou dopravy. Spousta automobilů jen projíždí a jsou  
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i tací, co tudy „zkratkou“ jezdí ze Železného Brodu nebo ze Smrčí do 
Semil. 

V jednání je umístění dopravního značení „Zóna 30“, montáž několika 
zpomalovacích prahů a doplňkově také označení začátku / konce 
obce na Slapě.  

 Hřbitov Lhota – nový živý plot je monitorován, na zimu bude přihnojen. 
K tújím osazujeme ještě klasický pletivový plot, abychom zamezili vnikání 
zvěře. I tady jsme objednali renovaci brány. Děkujeme naší výjezdní 
jednotce hasičů za zalévání v horkém létě! 

 Lipová alej u hřbitova na Lhotě – zastupitelstvo se rozhodlo na základě 
doporučení arboristy i naší komise pro životní prostředí a odsouhlasilo 
pokácení stromů po levé straně, novou výsadbu a ošetření stromů po 
pravé straně. Vše proběhne v příštím roce. 

 Hasičárna na Komárově – vodovodní přípojka – stavba je povolena, 
můžeme začít se „zlidšťováním“ objektu. Dále je třeba opravit komín, 
natřít střechu…. 

 Lom Chuchelna – situaci ve spolupráci se spolkem Mlok z lomu neustále 
monitorujeme. Od Eurovie jsme si vyžádali hydrogeologický posudek, 
který byl v historii zpracován. 

 Radary v obci – na Odbor dopravy MěÚ Semily byla odeslána žádost  
o souhlas s instalací informačních radarů, které přispějí k bezpečnosti 
chodců na hlavní komunikaci. Radary plánujeme umístit u Palasů, pod 
bytovkou na Hořením konci, v Palučinách pod Hrubými a před vjezdem 
na Bačov. 

TYTO PROJEKTY STOJÍ – NEMÁME SOUHLASY OD VŠECH VLASTNÍKŮ DOTČENÝCH 
POZEMKŮ: 

 Tři stodoly – chybějí nám podpisy od tří vlastníků. Rada 
obce se musí sejít s projektantem a projednat možnosti, 
které máme, abychom mohli v akci pokračovat. 

TYTO PROJEKTY JSOU VE FÁZI VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 

 Kanalizace Slap / odvodnění křižovatky u Fejfarů/Ročárků 

 Komunikace „Na Kopeček“ – projektant p. Balatka – 
Maršík; nejprve proběhnou zjišťovací a přípravné práce, 
které potřebujeme znát – skutečný terén, skutečné vedení 
plynu apod. Poté budou navrhnuty možné varianty, které 
budou probrány s vlastníky dotčených pozemků. 
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 Propojení kanalizace mezi Sídlištěm a Třemi stodolami – 
projektant p. Koldovský 

A NA TYTO AKCE SHÁNÍME PROJEKTANTY – NYNÍ JSME V JEDNÁNÍ: 

 Roubenky – odkanalizování komunikace na Komárově 
 

Dále rada obce: 

- odsouhlasila finanční příspěvek na dopravu na lyžařskou školičku pro 
MŠ a ZŠ Chuchelna 

- uzavřela smlouvy s T. Kudrnáčem a s firmou Kozákov – Družstvo na 
zimní údržbu komunikací a na mimořadné práce zimní údržby s B. 
Plívou a usnesla se o zachování ceny za údržbu soukromých vjezdů při 
600,- Kč/vjezd 

- projednala možnosti úspor při ztlumování veřejného osvětlení 
- vyjednala zvýšení úroků na spořícím účtu obce z 0,2 % na 3 %  

a pokračuje v monitorování možností termínovaných účtů – návrhy 
budou předloženy na jednání zastupitelstva ke schválení 
 

V létě se díky brigádníkům podařilo zrekonstruovat a obnovit nátěr všech 
laviček v obci a natřít herní prvky v zahradě mateřské školy. 

Na závěr ještě informace ohledně cen energií obce a školy. Ceny za plyn  
i elektřinu má obec zafixovány se společností VEMEX již pár let. Fixace platí 
do 1. 1. 2024. Už nyní jsme v porovnání se současnými cenami na burze 
ušetřili na každé komoditě více než 1,5 milionu korun.  

Škola má bohužel zafixovanou elektřinu a plyn jen do konce roku. Zde 
musíme počítat se zvýšením nákladů. Byl to prozíravý krok, nečekat na 
dotace a vyměnit neekonomické osvětlení v celé budově školy za LED, 
které se samo koriguje dle denního světla.  

 

Klidné prožití nadcházejících vánočních svátků  
a šťastné vykročení do nového roku přeje 

 

za Radu obce Chuchelna, Bc. Eva Peštová, starostka obce 
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ÚZEMNÍ PLÁN OBCE 
Aktuální informace ohledně Změny č. 1 Územního plánu obce Chuchelna: 

Dne 15. 6. 2022 bylo MěÚ Semily – odborem územního plánování požádáno  
o stanovisko nadřízeného orgánu Krajského úřadu Libereckého kraje z hlediska 
zásad územního rozvoje. 

8. 7. bylo stanovisko KÚ Lib. kraje doručeno. 

22. 8. byly zaslány žádosti o stanoviska k vyhodnoceným námitkám  
a připomínkám. 

12. 9. byla zaslána žádost o stanovisko krajskému úřadu k dokumentaci SEA 
(Posuzování vlivů na životní prostředí). 

Krajský úřad zaslal požadavek k dopracování dokumentace SEA, požadavek byl 
zaslán zpracovateli SEA. Čekáme na zpracování. 

 

 

DSO Mikroregion Kozákov nechal na Kozákově nainstalovat 
solární dobíjecí stanici na elektrokola, kde si cyklisté mohou 

svá elektrokola zadarmo dobít. Doplňkově je zde možnost nechat si nabít  
i telefon. 
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ODPADY 
 TŘÍDĚNÝ ODPAD 

Žluté nádoby na plasty se budou nadále vyvážet v cyklu 1 x 14 dní, ale v ÚTERÝ 

 

 POPLATKY ZA ODPADY 

Zůstávají nezměněny ve výši 600,- Kč za osobu a rok 

Pokud v obci nemáte trvalý pobyt, ale žijete zde a prakticky vytváříte odpad, můžete 
si místní poplatek za odpady zaplatit na Obecním úřadě. Vydáme vám potvrzení, které 
předložíte v obci či městě, kde máte hlášeno trvalé bydliště. Co z toho pro vás plyne? 
Máte nárok na větší nádobu či větší počet pytlů 

Stejně to funguje i obráceně, trvalý pobyt máte v Chuchelně, ale žijete jinde. Pak máte 
nárok na osvobození, dle naší vyhlášky, ale musíte tuto skutečnost doložit. Jak? 
Potvrzením prokazujícím, že úhradu jste provedl v jiné obci či městě, nájemní 
smlouvou. Nezapomeňte, ale na skutečnost, že nádoby na komunální odpad se 
v nemovitosti budou snižovat podle zaplacené částky. A jedna důležitá věc, pokud 
budete chtít osvobození uplatnit, vyplňte formulář - Žádost o prominutí poplatku za 
odpady (www.chuchelna.cz - obecní úřad - formuláře ke stažení) a to do 31. 3. daného 
roku! K dispozici jsou i u nás na úřadě. 

  

 NÁDOBY A PYTLE 

Pytlový sběr – velké pytle 120 l, malé pytle 60 l 

Komunální odpad 1 osoba či rekreační objekt/5 velkých pytlů na rok 

           1 osoba či rekreační objekt/10 malých pytlů na rok 

Pytle na tříděný odpad – neomezené množství 
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Popelnice 

2 osoby  - 60 l nádoba 

3 osoby - 80 l nádoba 

4 osoby - 80 l nádoba + 5 velkých pytlů 

5 – 6 osob - 120 l nádoba 

7 osob    - 120 l + 60 l nádoba 

8 osob  -  120 l + 80 l nádoba 

 

Tříděný odpad – 120 l žlutá nádoba na plasty a 120 l modrá nádoba na papír 

V případě, že systém vaší domácnosti nevyhovuje, protože topíte tuhými palivy či 
produkujete více odpadu kvůli plenám, jsme otevřeni vašim připomínkám. Potřebujeme 
však zpětnou vazbu, abychom individuální problémy mohli řešit a najít cestu ke 
spokojenosti všech zúčastněných. 

 

KABELOVÁ TELEVIZE 
Roční cena za provoz kabelové televize zůstává 1800,- Kč za rok. 

Uvádím také ceny za připojení kabelové televize 2500,- Kč, znovupřipojovací poplatek 
1250,- Kč. 

POPLATEK ZE PSA 
1 pes – 200,- Kč, každý další 300,- Kč, povinnost přihlášení psa je ve věku 3 měsíců.  

Ráda bych požádala majitele psů, aby na úřad oznamovali změny. Několikrát se nám 
stalo, že kartotéka se skutečností vůbec nesouhlasila. Bohužel jsou tu i případy, že 
majitel psa řádně platí, ale dle kartotéky je psovi i 30 let. 

KNIHOVNA 
Členský poplatek je stanoven 50,- Kč na rok, děti a senioři platí 20,- Kč. Z provozních 
důvodů je návštěva knihovny možná po předchozí telefonické domluvě. 

Pokud máte doma hezké knihy a nechcete je vyhodit, můžete využít knihobudku 
instalovanou na Obecním úřadě nebo u čp. 221, lokalita u Palasů. 
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HŘBITOV 
Poplatek za pronájem na pohřebišti v Chuchelně je stanoven na 200,- Kč/m2/5 let  
a na pohřebišti na Lhotě je ve výši 100,- Kč/m2/5let. Během ledna rozesílám složenky. 
Pokud letos platit máte, přijde vám složenka. 

Taktéž bych vás chtěla vyzvat o součinnost s úřadem.  

Pokud budete ukládat ostatky zesnulého do hrobového místa, které řádně platíte, dle 
zákona máte povinnost nám tuto skutečnost oznamovat. V případě uložení urny doložit 
kopii dokladu o zpopelnění a úmrtní list, pokud budete ukládat do hrobu rakev s 
ostatky, tak předložit doklad o ohledání těla. Uložení urny či rakve musí být 
zaknihováno do hřbitovní knihy. 

 

INFORMACE Z ÚŘADU 
Snažíme se vás informovat průběžně, přes různé platformy …. facebook, webové 
stránky www.chuchelna.cz, Infokanál Chuchelna na kabelové televizi, informační 
tabule na úřadu v přízemí a též mobilní aplikace Hlášení rozhlasem, kam se můžete 
zdarma přihlásit a vybrat si téma, které vás zajímá. Budete dostávat upozornění buď 
na chytrý telefon či e-mail se zprávou. Pokud internet neovládáte, může vám chodit 
sms zpráva s krizovým hlášením či odstávkou. 

Pro ty, kteří kabelovou televizi nemají, uvádím, že na webových stránkách obce najdete 
sekci TV Chuchelna, kde běží informace z Infokanálu Chuchelny. Snažíme se dávat co 
nejvíce informací na webové stránky, kde najdete také veškeré formuláře ke stažení.  

          Lada Koublová 
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POPLATKY PRO ROK 2023 
 

Poplatky plaťte na číslo účtu: 107 773 716/0300 

Variabilní symbol: souvislé desetimístné číslo  
XXXXYYQQQQ 

druh poplatku :  lokalita:       číslo popisné: 
                   doplňte zleva nulami   

odpady   3722  Chuchelna 01                 
TV   3341  Komárov   02   
pes   1341  Lhota  03 
protahování   2212  Klinkovice  04 
     evidenční v Chuchelně      05 
     evidenční Lhota, Komárov 06 
 
Příklad: občan z Chuchelny čp. 15, bude platit odpady:  
Variabilní symbol  3722010015 
 

Odpady         600 Kč/osoba/rok 
Kabelová TV   1800 Kč/rok 
Poplatek ze psa       200 Kč, každý další 300 Kč  
Protahování       600 Kč/zimní sezóna 

 

PLATBY (vyjma poplatku za protahování) 
POUKAZUJTE NA ÚČET AŽ OD 1. 1. 2023!  

DĚKUJEME. 
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Kdy se bude volit? 

1. kolo voleb  13. a 14. ledna 2023 
2. kolo voleb  27. a 28. ledna 2023 

 
Volby se konají jako vždy v pátek a v sobotu.  

Volební místnosti jsou otevřeny: 

v pátek od 14:00 do 22:00  a v sobotu od 8:00 do 14:00. 

Pokud některý kandidát získá v prvním kole více než 50 % hlasů, vyhrává, 
a druhé kolo se nekoná. V opačném případě se utkají dva nejsilnější 
kandidáti v druhém kole. 

Kde se bude volit? 
- Volební okrsek č. 1 - Chuchelna, Obecní úřad čp. 296  ZMĚNA! 

- Volební okrsek č. 2  - Komárov, hasičská zbrojnice  

Oznamujeme všem chuchelským občanům, kteří podle svého 
bydliště spadají do volebního okrsku č. 1, že volební místnost, která 
byla dosud umístěna v sále bývalého úřadu čp. 269, bude pro tento 
okrsek NOVĚ umístěna v budově Obecního úřadu, Chuchelna čp. 
296 (u samoobsluhy). 

 

Informace o této změně budou před volbami zveřejněny na úřední desce 
Obecního úřadu Chuchelna. 

       Lada Koublová, Ilona Bažantová 
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       ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA 
OBCE  CHUCHELNA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občerstvení zajištěno 

Srdečně zveme všechny občany 

ve čtvrtek 8. prosince 2022 od 18.30 hodin  
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna, čp. 269    

(bývalý obecní úřad) 
 

 

Program:      

1) složení slibu zastupitele 

2) zpráva o činnosti rady obce 

3) zpráva o hospodaření do 30. 11. 2022  

4) zprávy výborů – finančního a kontrolního 

5) zpráva komise FRB 

6) rozpočet obce na rok 2023 

7) různé 

8) diskuse 

9) usnesení, závěr 
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Kulturní komise 
Vážení čtenáři, po volbách nám zůstalo stejné nejenom vedení obce, ale  
i složení naší kulturní komise. Zatím jsme stihli jen uskutečnit 
cestovatelskou besedu s panem doktorem Holubem o Thajsku a do vydání 
Chucheláčku by měl proběhnout zájezd do bazénu v Jičíně.  

Po covidové pauze se těšíme, že opět před rozsvěcením stromečku 
uskutečníme předvánoční dílničky v sokolovně. Všechny vás tímto na obě 
akce co nejsrdečněji zveme. Vánoční atmosféru pak ještě podtrhneme 
vánočním koncertem plným světových i českých melodií a koled. Ten by 
se měl letos poprvé uskutečnit na sále v hostinci u Kodrů na Bačově.  

Co nejdřív bychom chtěli taky obnovit naše čtvrteční promítání 
z archivu kabelové televize. Jen co vyřešíme problém s převodem VHS 
kazet do digitálního formátu. Rovněž chystáme další cestovatelské besedy.  

Budeme se snažit zachovat všechny dosavadní úspěšné akce  
a k tomu občas vymyslet něco nového navíc. Podpořte nás proto, prosím, 
co největší návštěvností všech akcí. 

Vítek Coufal 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ZÁŘÍ, ŘÍJNU A LISTOPADU 2022:  
 
100 let LIDMILA MACHAČNÁ 
 91 let   Jiřina Hošková   
 88 let   Liboslav Bursa 
           Karel Pluhař 
87 let Maruška Maturová 
86 let Marie Tůmová  
84 let František Nosek 
83 let  Eva Kalousková 
82 let Eva Fišerová 
81 let Břetislav Plíva 
75  let Radomír Bažant 
  Jaroslava Plívová 
  Alena Medková   Stoletá paní Machačná 
  Miroslav Hrubý           (foto poskytla Věra Machová) 
70 let Katarína Polyáková       
  Josef Hlubuček 
  Ladislav Bičík 
50 let Jana Plívová 
 
 

 
Do dalších let přejeme  

všem našim jubilantům  
pevné zdraví a mnoho štěstí! 
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NARODILI SE:  
        
Rozálie Šídová 
Vincent Konejl 

 
 

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života! 
******************************************************************** 

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

OPUSTILI NÁS: 
     
        

Olga Morávková 
Josef Bažant 

Zdeňka Bažantová 
Václav Kozák 

Miroslav Klápště 
 
 

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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OHNISKO ŽHAVÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA   

Vážení a drazí čtenáři Chucheláčku, 

po drobné odmlce se hlásíme s tradiční zprávou našeho hasičského sboru za uplynulé 
období. Rok se s rokem sešel a my společně vyhlížíme vánoční svátky klidu, míru  
a pohody současně s příchodem nového roku 2023. Říká se, že s novým rokem začíná 
vše nanovo a může být vše lepší. Doufejme v to, ať se vše obrátí k lepšímu,  
a hlavně ať se nás všech drží pevné zdraví v této pohnuté době!!! 

Ohlédnutí trenérky družstev mladých hasičů za sezonou 2022 

Ať už se nám to líbí nebo ne, sezona je ukončena. Z jarní části sezony je ještě potřeba 
doplnit vám vědomosti o výsledky z Bozkova, kde mladší týmy soutěžily pouze  
v disciplíně požární útok a naše dva týmy obsadily poslední a předposlední místo. Ne 
vždy se vše povede, jak má, bohužel. Starší týmy měly ke královské disciplíně navíc  
i Požární útok s překážkami CTIF, pro některé nejoblíbenější štafeta, a někteří ji naopak 
vůbec nemají rádi. Naši starší obsadili krásné 10. místo. 

 

Završení celé jarní části sezony bylo v Košťálově, ano tušíte správně – jarní část 
Plamenu. Měli jsme celý den krásné počasí a oba týmy předvedly senzační výkony.  
Z Košťálova jsme odjížděli s 8. místem v kategorii starších týmů a s 6. v kategorii 
mladších týmů. 
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Na podzim jsme se po prázdninové pauze vrátili opět na soutěžní vlnu. Nejdříve 
předvedly děti své dovednosti v Mříčné, kde byla kromě útoků část požárnické 
všestrannosti. My jsme na tuto soutěž dali dohromady dokonce dva týmy mladších  
a dva týmy starších dětí. Mladší týmy obsadily 4. a 15. místo a starší 6. a 7. místo. 

Poslední závod před podzimním závodem požárnické všestrannosti byl  
v Jablonci nad Jizerou. Zde už byly jen disciplíny, které jsou v podzimním kole hry 
Plamen. Tedy střelba ze vzduchovky, zdravověda, překonání vodorovné překážky, 
vhodné a nevhodné hasební prostředky, topografie a uzly. Zde se blýskly naše mladší 
děti a přivezly si domů medaile za 2. místo. Druhý tým mladších dětiček pak skončil na 
11. místě a starší na místě 18. 

 

Závod požárnické všestrannosti byl letos v Rokytnici nad Jizerou. Všichni jsme měli 
velikou radost, že jsme tam v dešti nemuseli být celý den a jen, co si děti odběhly své, 
mohli jsme jet domů do tepla a sucha. Na trati dětem totiž celou dobu pršelo. Výsledky 
přesto nebyly vůbec špatné, řekla bych, že můžu mluvit za všechny trenéry, že byly 
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skvělé. Mladší tým obsadil 4. místo z 25 soutěžních týmů a starší 21. místo ze 40 týmů. 
Tento závod se již bohužel (možná bohudík) běžel letos naposledy. 

 

Celkové výsledky Soptíka jsme se dozvěděli 5. listopadu v Mříčné. Mladší dětičky 
obsadily 5. a 17. místo z celkových 28 hodnocených týmů a starší 11. místo  
z celkových 26 týmů. 

 

 

 

 

 

 

 

Všem chceme moc poděkovat za báječnou sezonu, a už nezbývá než začít nabírat síly 
do té nadcházející. 

 

HORKÁ REPORTÁŽ SDH ZE SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ – Rokytnice n. Jizerou 2022 

Koncem srpna jsme opět zavítali do Rokytnice na chalupu Leonika, abychom připravili 
naši omladinu na podzimní soutěžení. 

Minulý rok, jsme si chalupu vyzkoušeli a zjistili jsme, že nám vyhovuje jak velikostí, tak 
zázemím. Přivítali jsme, že za chalupou vzniklo nové rovné hřiště, které jsme využili  
k nácviku střelby ze vzduchovky. 
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Každý den jsme dodržovali harmonogram, který jsme si předem určili a jako na každém 
táboře si musely děti uklízet pokoje, cvičit, uklízet nádobí, udržovat pořádek ve 
společných prostorách, ale měly i čas na vlastní aktivitu či odpočinek. 

Prioritou samozřejmě vždy zůstává nauka, trénování, trénování hasičské činnosti, 
kterou si následně mládež vyzkouší na podzimních soutěžích. Patří sem zejména 
uzlování, práce s mapou, buzolou, nauka topografických značek, zdravověda, hasební 
a technické prostředky, zdolání překážky na laně, střelba ze vzduchovky. 

 

I letos jsme s dětmi vyrazili na výlet do nedalekého Františkova, kde naši bratři hasiči 
pořádali den plný zábavy, tance a soutěžení. Určitě nepočítali s naší přítomností, o to 
bylo větší nadšení z naší tajné návštěvy. Naše holky tam rozjely taneční show  
a makarena  či mašinka jim nebyla cizí. 
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Mladé trenérky si pro děti připravily spousty her, soutěží a vyrábění, a všichni si mohli 
domů odvézt výrobek z femo hmoty a namalovat si ho dle vlastní fantazie. 

A co začne, musí i skončit, a tak jsme v neděli v odpoledních hodinách slavnostně 
ukončili i naše soustředění. Mládež obdržela malé balíčky s dobrůtkami  
a rodiče si je postupně odváželi domů. 

Za letošní soustředění děkuji všem trenérkám – Daniele Dvořákové, Martině Koucké, 
Barboře Koudelkové, Alici Zelenkové a Adéle Koucké za to, že svou pílí, dobrovolnou 
prací a láskou k dětem, podporují spolek ve kterém samy vyrostly  
a následně se z nich staly nejlepší trenérky našeho spolku. Holky, z celého srdce vám 
děkuji za váš čas. 😊 

Nesmím též zapomenout na našeho starostu Martina Andrle a Aleše Zázvorku, kteří  
s námi jezdí již tradičně za chlapskou část a vydrželi s námi zatím nejdéle. Kluci, děkuji 
za vaši podporu a péči! 

Na závěr nechci a ani nesmím opomenout naše letošní milé „kuchařinky“, a že se jich 
tam vystřídalo – Marcela Koucká, Alena Babková, Lenka Babková a Katka Zelenková, 
která nám zároveň udělala i zdravotní dohled. Děvčata na vaše bramborové placky  
a „cukeťák“ nikdy nezapomenu. 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky ze sociálních sítí o aktivitách SDH (Facebook, Twitter, Instagram atp.) 

25. 6. 2022 
„Ahojky všichni, posíláme pozdravy z prvního hasičského výkročníku, který  trávíme  
v Jizerských horách. Ubytování máme  v Libverdě v penzionu Protěž. Dnes jsme ušli 12 
km a podívali jsme na Kočičí kameny a Obří sud. Počasí nám přálo a vůbec jsme 
nezmokli „         
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Stále bdělí jsou naši muži z jednotky požární ochrany (JPO). I v letošním roce již 
zasahovali u případů, kdy byla nutná jejich součinnost, ať už z důvodu povodní, požárů 
či paraglidingových nehod, zabezpečili řízené pálení na Veverce zkraje jara (tradičně 
vždy v souvislosti s Čarodějnicemi), a abych neopomněl, tak i námětového cvičení, 
které je každoročně pořádáno v rámci součinnosti všech sborů v rámci našeho 
hasičského okrsku. JPO samozřejmě stále drží nepřetržitou celoroční požární 
pohotovost a snaží se maximalizovat ochranu, a tedy minimalizovat rizika v naší obci.  

A plán činnosti našeho SDH na následující období? Budeme samozřejmě mobilizovat 
síly na aktivity spojené například s pomocí při organizaci rozsvěcení vánočního stromu 
na návsi, uspořádání výroční valné hromady našeho sboru či zahajovat po novém roce 
pozvolný náběh příprav na tradiční hasičský bál a dětský maškarní bál. 
Dovolte mi, abych vám jménem hasičského sboru popřál zejména pevné zdraví, klid 
spojený s vánočními svátky, a hlavně vše dobré v roce 2023. Ať se všichni opět 
shledáme při nejbližší možné společenské příležitosti a užijeme si příjemné společné 
chvíle.   

Za SDH Chuchelna bratr David Hošek, sestry Veronika Hajná a Daniela Dvořáková 

VLASTI ZDAR!!! 
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SOKOL LETEM PODZIMEM 
 

 Podzim se již pomalu chýlí ke konci a jelikož byl 
po většinou krásný, plný barev, slunce, lesních hub, 
obalených šípkových keřů a častých procházek, tak 
nám pěkně nabil baterky do zimních měsíců. V těch 
nás snad také čeká hezké počasí se sněhovou 
nadílkou, abychom mohli trávit čas co nejvíce na 
čerstvém vzduchu a utužovat tak své zdraví. Ale teď 
se ještě na chvíli vrátíme k tomu podzimu.  

 

 VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 Zde předáváme slovo starostovi: 

Jsou za námi letošní podzimní volby do zastupitelstva obce. Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří k volbám přišli. Zvláště lidem, kteří dali svůj hlas Tělocvičné jednotě Sokol 
Chuchelna. Mnoho z nás pro naši obec pracuje a je součástí jak sportovního, tak 
kulturního dění. Za touto prací je nespočet dobrovolných brigádnických hodin. Jsme 
rádi, že jste jako občané Chuchelny mohli v rámci voleb tuto naši aktivitu ocenit. 
Zvláště bych pak chtěl poděkovat voličům z okrsku 2 (Komárov, Bačov  
a Lhota), kde sokolové většinou 70 % zvítězili. Také gratuluji sdružení Naše 
Chuchelna k volebnímu vítězství a přeji mu mnoho úspěchů v novém volebním 
období.  

Z výsledků voleb: 

Volby dopadly v poměru 6 : 9 zastupitelů, rada obce je složená z pěti vybraných 
zastupitelů, a i když matematicky vychází poměr radních 2 (Sokol) : 3 (Naše 
Chuchelna), bylo nám nabídnuto pouze jedno místo v radě. Proto jsme tuto nabídku 
s díky odmítli, tedy v radě obce nemáme žádného člena. Ale ujali jsme se kontrolního 
a finančního výboru, takže budeme bedlivě sledovat a kontrolovat práci nového 
složení radních pod taktovkou Naše Chuchelna.  

Martin Pitl, starosta TJ Sokol Chuchelna 
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SPOLKOVÉ POSVÍCENÍ 

V sobotu 24. září jsme se opět sešli s myslivci a hasiči při posvícení. Myslivci tradičně 
zajistili zvěřinu, kterou šikovní kuchaři zpracovali do několika výborných pokrmů. 
Výdeje jídla se tentokrát zhostili hasiči a šlo jim to pěkně od ruky. Vydávali obědy 
jako vždy nejen na talíře, ale i do ešusů – tuto možnost využívá hodně lidí, čímž ale 
přicházejí o příjemnou společnost místních i přespolních na sále s krásně 
prostřenými stoly, navíc je mine i bar s točeným pivkem, které ke zvěřině dokonale 
ladí, a také sladké pohoštění s kávou. Dezertů jsme se letos chopili my a měli jsme 
opravdu co nabídnout – napekli jsme mnoho druhů domácích koláčů, dortů a jiných 
laskomin (všem za ně moc děkujeme!), a také jsme koupili několik zákusků z 
oblíbené cukrárny v Záhoří, abychom uspokojili všechny mlsné jazýčky. Na závěr 
samozřejmě děkujeme všem spolkům za jejich čas a úsilí, které věnovaly pro 
potěšení ostatních. Tak za rok na posvícenou! 

 

 

 KRKONOŠSKÝ VEJŠLAPNÍK 

 

19. ročník objevování krás Krkonoš se uskutečnil 
1. – 2. října. První den ráno vyrazil od sokolovny 
plný autobus do Špindlerova Mlýna, odkud se 
většina vydala směr Klínové boudy, na 
křižovatce Na Rozcestí směrem na Liščí horu až 
do místa přespání, což byl Hotel Oddech 
v Černém dole. Cestou nás chytil několikrát déšť, 
ale s tím se na Vejšlapníku tak nějak počítá.   
V hotelu jsme načerpali síly a druhý den jsme 
sešli do Černého dolu k autobusu. Byl to opět 
náročný víkend, ale jelikož to máme všichni rádi, 
tak za rok zase hurá do Krkonoš! 
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Účastníci Vejšlapníku 

 

 8. ŘÍJEN - PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA 

 

Pravidelné připomenutí Památného dne sokolstva, který připadá na 8. října, jsme 
nevynechali ani letos. Rozsvítili jsme svíčky před sokolovnou s vyvěšenou vlajkou, 
abychom uctili památku našich zesnulých bratrů a sester z roku 1941. Tato pieta je 
sice skromná, ale má neskutečnou sílu.  

  

 HALLOWEEN  

 

Tento svátek k nám před lety přišel z Ameriky a velmi rychle se u nás zabydlel. 
Zejména tedy mezi dětmi, které takovéto strašení, kostýmy a svíčky ve tmě mají 
moc rády. A neminulo to ani místní děti, které s Martinou Musílkovou již 
poněkolikáté na Halloween přespaly v sokolovně, měly převleky, plnily různé úkoly 
a užily si spolu strašidelnou noc. 

(foto na protější straně) 
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 SKI KOZÁKOV 

 

S podzimem se nám na kozákovské stráni opět rozjely přípravy na zimní sezonu. Je 
za námi i před námi spousta práce. Nekonečné mulčování a sekání sjezdovek, sbírání 
kamenů, čistění nádrží, příprava unašečů a kontroly sloupů. Proběhla výměna 
tažného lana, výměna úchytů unašečů a rekonstrukce vratné stanice. Dále servisní 
práce na sněžných dělech a obou rolbách. Uvnitř zázemí jsme oškrábali nánosy 
starých barev a následně nově vymalovali. Loňská sezóna k nám byla přívětivá, tudíž 
jsme mohli nejen umořit něco z dluhů z minulých let, ale opět  
i něco zmodernizovat. Největší investicí pro letošního sezónu bylo zakoupení 
nového bezkontaktního odbavovacího systému od firmy Aster Jičín – tím se opět 
přibližujeme komfortem moderním střediskům. Ale nebude to letos jednoduché. 
Energetická krize, která zasáhla všechny, se týká i nás, jelikož jsme na elektřině 
závislí v každém kroku – provoz vleku, zasněžování i osvětlení. I my budeme muset 
začít šetřit. Zvažujeme omezení nočního lyžování na vybrané dny v týdnu, 
zasněžování pouze pokud bude pořádný mráz. Snad nám svatý Petr a příroda 
pomůže ve formě vydatného sněžení. Ale máme obrovskou výhodu proti většině 
skiareálů v republice. Máme dobrou partu tvořenou jak sokolíky, tak přáteli 
kozákovské stráně, kteří odvádějí spoustu práce v rámci dobrovolné docházky do 
služeb k obsluze vleku a občerstvení. Tímto odvedou stovky brigádnických hodin ve 
svém volném čase, které ostatní skiareály musí zaplatit. Proto můžeme  
a budeme pokračovat dále. Závěrem chceme poděkovat obci Chuchelna za dotaci 
50.000,- Kč pro Skiareál Kozákov a 100.000,- Kč pro sokolovnu.  

 

Aktuální informace najdete na stránkách www.ski.kozakov.cz včetně pohledu na 
areál ze tří webových kamer. 

 

 

Nyní se opět přeneseme do minulosti v našem historickém okénku, které pro nás 
chystá Šárka Bažantová. 
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 Sokol a rok 1968 a 1969 v Chuchelně 

V 60. letech se sokolskou organizaci na území 
československé republiky obnovit nepodařilo, 
jelikož srpnový převrat r. 1968 všem podobným 
aktivitám zatnul tipec. Pocity z oné doby docela 
dobře evokuje úvodní stránka Kroniky 
chuchelského Sokola k rokům 1968 a 1969, kterou 
v tomto Chucheláčku publikujeme. Ovšem 
tělocvičná jednota chuchelského Sokola fungovala 
bez přerušení i nadále. Nacvičovala se divadelní 
představení, probíhala pravidelná cvičení dětí, 
mládeže i dospělých, a to jak mužských, tak 
ženských složek.  

Z kroniky se dozvídáme, že po celou letní sezonu roku 1968 bylo sokolskou mládeží 
plně využíváno koupaliště i hřiště. Na velikonoční svátky nastudovala režisérka Věra 
Šimková pro chuchelské jeviště vlastní divadelní hru pro děti “Pohádka  
o princezně Zívalce”. V jarních měsících bylo uspořádáno 6 odpoledních čajů, od 
kterých pak bylo v podzimních měsících upuštěno vzhledem k mimořádným 
politickým událostem. Večerních zábav bylo v tomto roce uspořádáno devět. Po tři 
letní měsíce byla sokolovna pronajata filmovému studiu Barrandov, což 
tělovýchovné jednotě vyneslo 3 000 Kčs zisku. V tomto roce bylo také nakoupeno 
nové nádobí do kuchyně a výčepu a byly vymalovány obě výčepní místnosti.  

Jako uznání za svou činnost dostala chuchelská tělovýchovná jednota od okresního 
výboru ČSTV (Československý svaz tělesné výchovy) v Semilech 20 000 Kčs na 
dostavbu koupaliště. V tomto roce byl zvolen nový předseda jednoty, bratr Tomáš 
Šimek. 

V roce 1969 se zdejší sokolové zaměřili na přípravy oslav 40. výročí postavení 
sokolovny, pro něž byl určen termín 5. a 6. červenec. V celé budově bylo uvedeno 
do pořádku elektrické vedení a bylo vytvořeno nové osvětlení. Celá sokolovna byla 
vymalována. Na oslavy samotné bylo pozváno mnoho hostů, kteří byli v minulosti 
se sokolovnou nějakým způsobem spjati, nebo se dokonce podíleli na její stavbě. 
Jedním z nich byl i pan Ouhrabka, zedník ze Lhoty – Komárova, který sokolovnu  
v roce 1929 postavil. Sestra kronikářka k tomu poznamenává: “Tentokrát viděl své 
dílo naposled, neboť pak zakrátko zemřel.” První večer oslav byl zakončen 
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divadelním představením od Marie Kubátové “Jak přišla basa do nebe”, které  
s místními ochotníky nastudovala Věra Šimková. Na druhý den oslavám počasí 
nepřálo, tudíž slavnostní předání koupaliště do trvalého vlastnictví Sokola se muselo 
odložit na pozdější dobu, k čemuž také došlo. 

Nakonec, pro zajímavost, uvedu jména cvičitelů, kteří se v tomto roce věnovali 
celkem sedmdesáti třem evidovaným cvičencům: ženy a starší žákyně cvičila Zdeňka 
Kyloušková, dorostence, starší a mladší žáky Bohumil Bucek a mladší žákyně, jakožto 
i početně nejsilnější předškolní žactvo, Marta Bažantová. 

Všem těm, kteří se na činnosti Sokola v těchto letech podíleli, ať už jsou v článku 
zmíněni či ne, ze srdce děkujeme, jelikož z jejich odkazu žijeme dnes my i naše děti. 

Šárka Bažantová 

 PLÁNOVANÉ AKCE 

 

3. 12. 2022 v 18:30 divadelní představení pro dospělé – hra Herkules a Augiášův 
chlív v podání divadelního spolku J. K. Tyl z Josefova Dolu.  

Máme předjednané i divadelní představení pro děti, jen ještě neznáme přesný 
termín, sledujte tedy naši vývěsku či facebook (Sokol Chuchelna), kde bude vše 
upřesněno. 

4. 2. 2023 se na vás po dvouletém půstu budeme těšit na Sokolském plese – kvalitní 
hudba a výborné občerstvení, tomu nelze odolat! 

 

Nyní už bychom vám chtěly popřát pohodový adventní čas, šťastné svátky vánoční  
a do nového roku pravou nohou! 

                                              

 
                            za TJ Sokol sestry  

Magdalena Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová 
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MÁTE V RODINĚ ALZHEIMEROVU CHOROBU? PORADÍME, PŘIJEDEME, POMŮŽEME. 

V Semilech začala pracovat nezisková organizace Arbo de Vivo, která se na 
problematiku péče o osoby s Alzheimerovou chorobou specializuje. Není nutné, abyste 
na řešení zůstali sami. Naši zaměstnanci mají s řešením potřeb při Alzheimerově 
chorobě dlouholeté zkušenosti, získané v pobytových i terénních sociálních službách. 
Můžete si s námi promluvit o své situaci, můžeme vám poradit, jak nastavit péči, jak 
upravit byt, jak s vaším nemocným příbuzným komunikovat, jak o něj pečovat. Většinu 
činností vám dokážeme sami zajistit přímo v místě vašeho bydliště. Jsme registrovaným 
poskytovatelem sociálních služeb. Neváhejte se na nás obrátit! Poradenství je 
poskytováno bezplatně. Najdete nás každé úterý od 10 do 14 hodin na Riegrově 
náměstí v Semilech, v budově VZP nebo na internetu: www.arbodevivo.cz. A v případě 
potřeby za vámi přijedeme. 

Bc. Ivana Tesařová, sociální pracovnice Arbo de Vivo, z. ú. 

tel. 720 067 455, e-mail: socialni@arbodevivo.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilustrační foto 
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Placená inzerce 

 


