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 Zpráva o činnosti rady obce 
  Vážení čtenáři, od posledního veřejného zasedání, na 
kterém jste byli seznámeni s činností rady obce do 20. 
března, jsme se sešli opět čtyřikrát. Protože mnohá témata 
jsme probírali na více schůzích, budu se v dnešní zprávě 
spíše věnovat vždy jednomu problému jako celku a nikoliv 
popisovat schůzi po schůzi.  
 Na veřejném zasedání jsme vás seznámili s řešením 
kapacity Mateřské školy. Připomínám, že byl nalezen 
způsob, jak umístit ve školce 35 dětí, což vzhledem k počtu 
přihlášek, podaných v letošním roce, není nijak přehnané. 
Bude provedena rekonstrukce toalet ve II. patře a jedno 
oddělení MŠ bude umístěno ve třídě, kterou v současné 
době základní škola nevyužívá. Náš původní záměr 
provést přestavbu během letních prázdnin tak, aby se co 
nejméně narušilo vyučování, jsme museli změnit, protože 
pak by se již nestihlo do začátku školního roku vše 
dokončit administrativně. Práce tedy byly zahájeny 
v polovině dubna a v současné době se dokončují. Pak již 
– doufejme – nebude nic bránit tomu, aby Krajská 
hygienická stanice vydala souhlasné stanovisko a na 
základě toho odbor školství Krajského úřadu rozšíření 
kapacity povolil. 
 Dokončovali jsme detaily nájemní smlouvy s vítězem 
výběrového řízení panem Lubošem Hrubým na pronájem 
hřiště se samoobsluhou a smlouva byla v průběhu dubna 
podepsána. V současné době je kromě hřiště se sociálním 
zázemím v provozu kiosek a prodejna by měla být 
otevřena podle smlouvy do třech měsíců od jejího 
podpisu.  
 V průběhu měsíce března dokončila pracovnice 
kontrolního odboru Krajského úřadu pí Chlumová kontrolu 
hospodaření naší obce za rok 2007. Byly zjištěny dva 
nedostatky, a sice nezavedení finanční hodnoty knih 
v Místní lidové knihovně na podrozvahový účet a 
nezapojení částky 3.494,- Kč do rozpočtu obce. Jedná se 



o dotaci Úřadu práce na veřejně prospěšné práce – 
v upraveném rozpočtu jsme měli částku rovných 320 tisíc 
korun, zatímco skutečnost činila 323.494,- Kč. První 
nedostatek byl napraven v měsíci březnu a druhý již 
napravit nelze, protože veškeré výkazy byly tou dobou 
odevzdány, a tak musíme dohlédnout na to, aby se 
podobná chyba příště neopakovala. Zpráva o kontrole 
hospodaření bude projednána v rámci závěrečného účtu 
obce za rok 2007 na červnovém zastupitelstvu.   
 Rada projednávala vícepráce na rekonstrukci 
samoobsluhy. Jedná se zejména o dodatečné odvodnění 
okolí budovy, úpravy stávající kanalizace včetně septiku, 
výměna některých dveří v prodejně za širší a některé další. 
Několikerým jednáním s firmou BAK, a. s., bylo dosaženo 
dohody, konečná částka za tyto vícepráce činí 381.370,- 
Kč. Tyto peníze budeme muset nalézt v letošním rozpočtu 
obce.  
  V průběhu měsíce dubna byly přistaveny vleky na 
objemný odpad. Po skončení této akce rada obce 
zaznamenala ohlasy, které vesměs doporučovaly vleky 
nepřistavovat, protože jsou trvale zneužívány jednak 
k odkládání odpadu, který na ně nepatří, a jednak na ně 
svůj nepořádek odkládají občané okolních obcí. Přes 
mnohaletá opakovaná upozornění se to děje stále a 
zejména přebírání odpadu na vlecích (musejí se vyndat 
pneumatiky, taky je škoda ukládat na vleky kovy, atd.) je 
pro pracovníky obce nesmírně náročné. Náklady na 
odvoz a uložení odpadů z vleků činí celkově více než 30 
tisíc korun. Rada se přesto přiklonila k názoru, že 
přistavování vleků v jarních měsících zachová, aby se 
nerozmáhaly černé skládky v lesích. Znovu připomínáme, 
že pro občany Chuchelny platí, že objemný a 
nebezpečný odpad včetně pneumatik je možno vždy ve 
středu 8,30 – 16,30 nebo v sobotu 8 – 12 hodin odvézt do 
sběrného dvora v areálu Technických služeb Semily. Po 
předložení dokladu totožnosti (u chalupářů také doklad o 



zaplacení poplatku za odpady v naší obci) bude odpad 
odebrán zdarma.    
 Velmi nemile překvapena byla rada obce postupem 
Pozemkového fondu České republiky ohledně parcely č. 
833/2 na Bačově. Obec několik let bojovala o to, aby 
byla parcela u zastávky rozdělena na část s asfaltovým 
povrchem a část travnatou. Asfaltovou část, přes kterou 
vede přístup k nemovitostem občanů, chtěla získat do 
svého majetku. Pozemkový fond po mnohém dopisování 
nakonec rozhodl, že požadavku obce vyhoví a vyzval 
radu obce, aby objednala geometrický plán na rozdělení 
pozemku. Když bylo vše hotovo a geometrický plán 
odeslán na územní pracoviště PF ČR, obdrželi jsme 
obratem sdělení, že již byla na pokyn odboru restitucí PF 
ČR uzavřena kupní smlouva na celý pozemek se 
soukromou osobou. Toto řešení radu obce rozhořčilo, a 
tak rozhodla proti postupu PF napsat stížnost ve spolupráci 
s JUDr. Poláčkem, který je s případem obeznámen. 
 Rada obce projednávala stanovisko k odvolání 
manželů Beníškových proti výstavbě rodinných domků na 
Komárově, které bylo zasláno Stavebnímu úřadu 
v Semilech. Rada obce s Beníškovými nesouhlasí a proti 
výstavbě roubenek nemá žádné námitky. Beníškovi se pak 
písemně dožadovali zveřejnění svého stanoviska 
v Chucheláčku. Rada obce jejich požadavek zamítla 
s tím, že nebude s jednotlivými občany komunikovat 
prostřednictvím médií a v žádném případě se nevyhýbá 
osobnímu jednání. Beníškovým byl v souladu s tímto 
názorem zaslán dopis. 
 Opakovaně řešíme problém s příjezdovou cestou 
k čp. 268 (Zdrůbkovi). Zdrůbkovi požadují, aby tento 
pozemek přestal být veřejně přístupnou komunikací. Aby 
mohlo být této žádosti vyhověno, musejí se k ní připojit 
všichni majitelé a tato podmínka nikdy splněna nebyla.  
 Rada obce schválila čerpání finanční rezervy na 
rekultivaci lomu firmou Tarmac. Starosta konstatoval, že 



podmínky čerpání financí byly v minulém období splněny 
a rekultivace řádné probíhá, proto dalšímu čerpání nic 
nebrání. 
 Starosta seznámil radu obce s dosavadním 
průběhem kontroly čerpání dotace na výstavbu II. etapy 
sportovního areálu – koupaliště. Tato kontrola byla 
zahájena pracovníky Finančního úřadu ze Semil dne 22. 
dubna a není dosud dokončena. Do současné doby 
nemáme zprávy o tom, že by byly nalezeny nějaké 
nedostatky.  
  Rada obce se seznámila se zápisem komise sociální a 
zdravotní a konstatovala, že mnohé z věcí, které komise 
doporučuje provést v rámci úpravy vzhledu obce, se již 
dějí. 
 Rada obce také sleduje přípravy 14. ročníku 
fotbalového turnaje Chuchelna Cup, který je plánován na 
24. května. Až budete číst tyto řádky, bude již znám vítěz 
turnaje, v současné době konstatujme, že přípravy jsou 
v plném proudu a sponzorské dary se utěšeně scházejí. 
 Rada obce byla postavena před skutečnost, že 
Semily i Benešov jsou již pevně rozhodnuty vstoupit do 
Vodohospodářského sdružení Turnov. Pokud obec 
Chuchelna tento vstup odmítne, dají oba zbylí členové 
výpověď ze Svazku a obec zůstane osamocena. Rada se 
domnívá, že k tomu nesmí dojít, a proto se budeme snažit 
alespoň pro vstup dojednat co nejpříznivější podmínky. 
Jedná se zejména o dokončení akcí, které jsou v naší obci 
započaty (vodovod Palučiny, Dolení konec), doplacení 
návratné finanční výpomoci ze Státního rozpočtu ČR 
(ještě 2 x 365.200,- Kč), zajištění dostatku financí pro 
opravy a rozšiřování vodovodu pro budoucí roky atd. 
V této souvislosti také řešíme budoucnost vodovodu na 
Komárově, ale k tomuto problému jsme na 27. květen 
svolali jednání s jeho uživateli, takže s obsahem a 
výsledkem tohoto jednání vás seznámím na veřejném 
zasedání. 



 Dne 4. května proběhlo jednání s občany Komárova, 
kteří jsou uživateli cesty od bývalé prodejny směrem do 
„Podzámčí“. Sešli se úplně všichni, z toho vyplývá, že stav 
komunikace je pro ně již neúnosný. Z jednání vyplynulo, že 
bude nutno nechat zpracovat projekt na odvedení 
dešťové vody, a protože vzhledem k náročnosti terénu 
bude úprava nákladná, bude nutno rozdělit práce na 
určité etapy. Ale to je otázka spíše příštích let, zatím 
hledáme šikovného projektanta. 
 V těchto dnech také řešíme reklamaci nátěru bazénu 
na koupališti. Bazén byl kompletně vyčištěn a byly 
odebrány vzorky povrchu. Po provedení chemického 
rozboru, který vyhodnotí vhodnost použité barvy, složení 
betonu, dávkování chemie ve vodě atd., bude vybrána 
vhodná barva. Řešení bude známo za poměrně dlouhou 
dobu, takže by se nestihla letní sezóna, proto se další 
aktivity v tomto ohledu odloží až na příští jaro. Finanční 
náklady ponese firma BAK, a. s. v rámci reklamačního 
řízení. 
 Kromě těchto věcí samozřejmě řešíme četné 
drobnosti, jako je třeba rozšíření veřejného osvětlení o 
jedno světlo v některých lokalitách, instalaci dopravního 
zrcadla u čp. 60 (Havlíčkovi), opravy cest balenou směsí a 
také se stále snažíme hledat různé dotační zdroje.  
 Více se jistě dozvíte na veřejném jednání 
zastupitelstva obce, které se uskuteční 12. června, a na 
které vás srdečně zveme.   
                                                                                               
Rada obce                                              
 
 Ohlédnutí za dobročinným velikonočním jarmarkem 
 
 16. března letošního roku – na Květnou neděli - se 
konal již druhý ročník dobročinného velikonočního 
jarmarku v chuchelské sokolovně. Po loňských 
zkušenostech mnozí doufali, že ten letošní jarmark loňský 



ročník v některých parametrech překoná. Organizátoři 
pro zdar věci udělali všechno možné i nemožné, jen to 
počasí nebylo tak pěkné jako vloni. 
  Ale přes nepřízeň počasí přišlo stejně hodně lidí 
podpořit dobrou věc. Lidé přišli a zůstali, protože 
vystoupení lidového souboru při gymnáziu v Novém 
Strašecí se všem moc líbilo. Samozřejmě se líbily také 
výrobky, které se svojí tematikou ve většině případů 
dotýkaly blížících se Velikonoc. K vidění byly zajímavé 
kraslice z mnohých zemí nejen Evropy, ale i jiných 
kontinentů. Vyráběly se pomlázky, košíky a ošatky z proutí, 
různé výtvory z drátků. Děti si již tradičně mohly vyzkoušet 
zatloukání hřebíků a dřevěných válečků, navlékání korálků 
a různé výtvarné techniky.  
  Myslím, že druhý ročník velikonočního jarmarku se 
vydařil po všech stránkách a první ročník překonal. Vždyť 
se podařilo shromáždit částku 37 tisíc korun, která byla 
poukázána opět na účet Základní školy a Mateřské školy 
Chuchelna. A ve všech účastnících jistě jarmark zanechal 
plno dojmů z pěkného prostředí, které se podařilo 
organizátorům a účinkujícím v nedělním odpoledni 
vytvořit. 
 Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na bezvadné 
organizaci jarmarku podíleli:  Sokolu Chuchelna, školské a 
kulturní komisi, paní Mgr. Soně Jarolímkové – Římkové a 
jejímu otci, který sponzoroval dopravu a vystoupení 
lidového souboru.                                                                                    

                                                       Mgr. Radmil Stínil, ředitel 
ZŠ a MŠ 

 

Obec Chuchelna se k tomuto poděkování z celého srdce 
připojuje! 

 

 



Společenská kronika 
 
Narodili se:                   Kamila Medková 
                                        Dana Kudrnáčová 
     
Sňatky:                          Daniel Jodas a Jana Bartáková 

 

      Novorozencům a novomanželům přejeme dobrý start do 

života! 

Životní jubilea ve II. čtvrtletí 2008: 

96 let:  Antonín Kadlec 
85 let: Ludmila Mašková 
84 let: Miluše Kodrová 
83 let: Věra Vocelková 
81 let: Alena Bečková 
            Miroslav Babka      
           Josef Coufal 
80 let: Radoslava Skrbková 
75 let: Vlastislav Vajs 
             Ivona Skřítková 
            Zdenka Bažantová 
70 let: Cyril Čerge 
65 let: Lidmila Koucká 
            Ivo Čermák 
           Josef Hochmal 
60 let: Věra Čermáková   
             Miluše Salabová 
55 let: MUDr. Miroslav Holub 
             Karel Kudrnáč 
             Eva Hlubučková 
50 let: Jaroslav Mašek 
            Jan Zboroň 
            Ing. Jiří Matura 
            Libor Klikar 
            Miroslav Kadlec     
            Jiřina Šírková 
 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a životní optimismus do 
dalších let! 



 
 
 
Opustili nás:                   Karel Morávek 
                                          Bohumír Vrabec 
                                          Jiří Kovařík  
                                          Jozef Masničák 
 
Pozůstalým rodinám vyjadřujeme soustrast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Čarodějnice ve škol(c)e a na Veverce 

 Kulturní a školská komise (samé úchvatné „čaro-
dějnice“) letos v dubnu vyhlásila první ročník výtvarné 
soutěže v malování čarodějnic. Této akce se zúčastnily 
všechny ročníky naší školy, včetně mateřské školky. 
Záměrem KŠK bylo vybrat několik nejhezčích prací a ty 
použít jako upoutávkový plakát k letošnímu pálení 
čarodějnic na Veverce.  

 Paní učitelka Pekařová moudře usoudila, že by ty 
úplně nejmenší děti malovat čarodějnici nezvládly, a tak 
jim dala předtištěné čarodějnice k vybarvování. Obrázky 
se dětem opravdu povedly a školská komise měla velkou 
práci objektivně vybrat ty nejhezčí z nich. Nakonec to 
dopadlo tak, že jsme z každé třídy vybraly dva vítěze a 

z mateřské školky dokonce čtyři.  

 Nejlépe se podařil vybarvit obrázek Markétce Koucké 
a z těch předškolních malířů to byli Kačenka Patočková, 
Tony Šimek a Péťa Hajný.  Za 1. třídu byla oceněna Sára 
Bažantová a Jiří Šírek,  za 2. třídu Filip Šírek a Sára Babková. 
Ve třetím a čtvrtém ročníku se nám nejvíce líbily práce 
Mariánky Machačné, Danka Hladíka, Anežky Novotné a 

Matyáše Coufala.  

 Všechny děti této výtvarné soutěže byly odměněny 
drobnými dárky a vítězové hodnotnějšími cenami. 
Děkujeme všem učitelkám a panu řediteli, že nám s touto 

akcí ochotně pomohli.  

 Výsledkem byl opravdu půvabný upoutávkový 

plakát.  



 Ve středu 30. dubna se v 19. hodin u sokolovny sešla 
početná skupina rodičů s dětmi, které se už těšily, že s 
rozsvícenými lampióny vyrazí průvodem na Veverku. Na 
Veverce byla připravená ohromná hranice, v níž za 
okamžik měla shořet zlá čarodějnice (výroba: paní 
učitelka Zdena Machačná). Vše se zdařilo – pan Buriánek 
dopravil čarodějnici až na samý vrchol hromady roští a 
kvapem slezl dolů, aby tam snad nezůstal s ní. Poté 
hranice vzplála a čarodějnice se pomalu smažila v ohni 
pekelném. Mezitím se kolem výhřevného ohniště 
rozproudila čilá zábava: děti se rozprchly do přilehlých luk, 
popřípadě si zašly do provizorního stánku pro tatranku a 
džusík, a dospělí se nenápadně shromažďovali kolem 
malé noční hudby, zosobněné ředitelem školy Radmilem 
Stínilem s jeho kytarou a zpěvem a agilním hráčem na 
banjo. Muzikanti hráli téměř bez přestávky jednu píseň za 
druhou, což mnozí z přítomných uvítali, protože si mohli 

pěkně zazpívat s nimi. Hudebníkům patří veliký dík. 

 K příjemné atmosféře čarodějné noci také 
samozřejmě přispěla milá obsluha stánku s nápoji a 
sušenkami (Galina Vrabcová, Eva Sůvová a Daniela 
Plívová), který byl třetím bodem trojúhelníku, kde se lidé 

ponejvíce shlukovali (ohniště, hudba, stánek).  

 Při celé akci asistovali místní hasiči. To pro případ, 
kdyby oheň přeskočil tam, kam nemá. Naštěstí se nic 
zlého nestalo, tudíž děti mohly v klidu zblízka obdivovat 

opravdové hasičské auto. 

 Nezbývá než dodat, že Valpružina noc se letos – 

alespoň z pohledu KŠK – vydařila. 

Za KŠK Věra Šimková a Šárka Bažantová 



                       Pálení čarodějnic trochu jinak 

 
             Dávná tradice „pálení čarodějnic“, která má svůj 
původ v dobách pohanských, se napevno usídlila také 
v naší obci. Ačkoliv již ztratila původní smysl, kterým bylo 
odehnání zlých mocností od úrody, trocha radosti ze 
společného zážitku pro naši drobotinu jistě stojí za to. 
Pálení čarodějnic na Veverce organizuje kulturní a školská 
komise – díky za to. Děti jsou zvyklé na malé občerstvení a 
na společné zazpívání při kytaře pana ředitele Stínila. 
  Až potud by bylo všechno v pořádku, ale podívali 
jste se někdy, co naše děti při společném zpěvu a 
radostném výskání vdechují? Někteří občané si totiž zvykli 
využít vatru na Veverce ke spálení nejrůznějšího 
nepořádku. Vídáme zde starý nábytek (sice většinou 
dřevěný, ale napuštěný nejrůznějšími laky), matrace, 
plastové pytle kdo ví s čím, a tak bych mohla pokračovat. 
Není v silách naší pracovní party všechno, co tam občané 
navozí, zase odvozit a zlikvidovat, jak se patří. V době, kdy 
každý může objemný odpad bezplatně odvézt do 
Sběrného dvora v Semilech, je uvedené počínání dosti 
nepochopitelné a v době, kdy je nade všechnu 
pochybnost dokázáno a všeobecně se ví, jak je spalování 
podobného odpadu zdraví škodlivé a nebezpečné, je to 
přímo trestuhodné a neomluvitelné. „Výborným 
příkladem“ pro naše nejmenší je také podpalování vatry 
pomocí kusu staré pneumatiky a kanystru s benzínem a 
odhazování kartonků po pitíčku a jiných nepotřebností do 
ohně. Co k tomu dodat? Každý, kdo se chová popsaným 
způsobem, nebo kdo pálí plasty doma v kamnech, ať si 
uvědomí, že škodí jak svým spoluobčanům, tak i sám sobě 
a svým nejbližším. 
                                                                                                                          

Ivana Heřmanová 
 



Náš svatý Antoníček 
 
V našem kraji plném drsnosti, i podmanivé krásy 
polí, lesů, řek i divotvorných skal, 
mezi Českým rájem a krajem Krakonošovým, 
tam, v pásu malebného Pojizeří, 
vesnička moje, Chuchelna. 
Hle, mezi rovy ve stráni má běloskvoucí kapli 
svatý Antoníček z Padovy. 
 
Ty náš svatý Antoníčku, 
patrone věcí ztracených, 
i ztracené víry našich předků, 
a přec, vždy znovu předávané: 
Nedej zbloudit nám 
za pozlátky a šalebnými zvuky vábniček 
zhoubných lidských cest. 
 
Však všechno má svůj čas 
a světlo víry drahocenné 
zářit bude generacím dál a dál. 
Co na tom, že mnohým život běží 
v klamu požitků a v zběsilosti, - 
že nevědí, kde skončí, 
kam vede cesta jejich, kam?! 
 
Svatý Antoníčku Paduánský, 
vždyť ty jsi přece náš! 
Pros za nás všechny u pramene 
Božího milosrdenství 
a doveď nás jednou všechny  
k věčným ráje hodnotám. 
                                                František Menšík 
 
 
 



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

POZVÁNKA 
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHUCHELNA 

 
Uskuteční se ve čtvrtek 12. června od 19,30 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chuchelně 

 
Program:  
 1) zpráva o činnosti rady obce 
 2) zpráva o hospodaření obce do 31. května 2008 
 3) závěrečný účet obce za rok 2007 
 4) rozpočtové opatření č. 1 na rok 2008  
 5) informace o průběhu výstavby hasičského cvičiště 
 6) informace o průběhu výstavby vodovodu pro 6 
rodinných domů 
 7) informace kulturní a školské komise 
 8) zpráva kontrolního výboru, zpráva finančního výboru 
 9) různé 
10) usnesení, závěr                
 

Rada obce srdečně zve všechny členy zastupitelstva a 
občany, občerstvení bude zajištěno, rovněž doprava 

z Komárova bude zajištěna jako obvykle v 19,10 hodin 
osobními auty. 

 
******************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
Uzávěrka čísla 2/2008 byla dne 15. května 2008, uzávěrka 
č. 3/2008 bude včas zveřejněna v kabelové televizi. 


