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 Zpráva o činnosti rady obce 

 Vážení spoluobčané a další čtenáři Chucheláčku, od 
posledního veřejného zasedání do doby uzávěrky 
zpravodaje se rada obce sešla čtyřikrát, mezitím se dne 
25. června uskutečnilo ještě mimořádné zasedání 
zastupitelstva, které schválilo vstup naší obce do 
Vodohospodářského sdružení Turnov v rámci Svazku 
města a obcí Semily, Benešov a Chuchelna.  
 Na 37. schůzi rady obce jsme se zabývali již výše 
zmíněným mimořádným zasedáním. Starosta pak 
informoval radu obce o poradě starostů, kde jedním z 
hlavních bodů byl zákon o střetu zájmů, který se od 
letošního roku týká všech členů rady obce. Dále se 
projednávaly všeobecné administrativní problémy 
v činnosti sborů dobrovolných hasičů, což se bohužel týká 
i naší obce. Rada obce projednala uzavření mateřské 
školy během letních měsíců a seznámili jsme se s dopisem 
ředitele školy, ve kterém vyjadřuje pochvalu naší pracovní 
partě – panu Tomáši Bažantovi a J. Trnkovi při pracích 
souvisejících se zvýšením kapacity mateřské školy.  
 Starosta informoval radu obce o inspekci a 
mimořádném cvičení SDH, které se uskutečnilo toto úterý. 
Major Kovalský z HZS Semily, který byl u naší obce na 
inspekci, konstatoval, že u naší jednotky chybějí 
administrativní náležitosti, nejsou hlášeny výjezdy, není 
v pořádku evidence funkcí u jednotky, není aktualizováno 
telefonní spojení atd. Nicméně kvitoval, že na vyhlášení 
cvičného poplachu přiběhli čtyři členové jednotky, ještě 
ani neskončilo houkání. Neměli sice správnou výstroj, ale 
svého úkolu se zhostili dobře, jak se konstatuje ve 



vyhodnocení. Námětem cvičení byl požár lesa na Slapě a 
voda se přiváděla z Rosničky za účasti profesionální 
jednotky ze Semil a SDH Chuchelna, Podmoklice a 
Benešov.  Mjr. Kovalský pochválil obec za nákup cisterny, 
konstatoval, že je ve velmi dobrém technickém stavu a 
v naší obci odvede ještě hodně práce.  SDH Chuchelna 
by měla v letošním roce obdržet 5 zásahových stejnokrojů, 
je však třeba dát do pořádku výše uvedené 
administrativní závady. Velitel jednotky Jan Maryško se 
stěhuje do Semil, ve funkci chce proto skončit. Hasiči si 
musejí mezi sebou najít nového.  
 Starosta pak informoval o další fázi probíhající kontroly 
Finančního úřadu na dotaci na výstavbu koupaliště. Bylo 
přeměřováno oplocení, rozměry hřiště atd. Zabývali jsme 
se také žádostí Krajské správy silnic Libereckého kraje o 
vyjádření k odprodeji částí jejích parcel panu Vegovi. 
Zmínili jsme také situaci okolo pozemku u bývalé garáže 
ČSAD na Bačově. Bylo doporučeno pokračovat 
v jednáních, která byla započata při výjezdním zasedání 
(35. schůze rady obce) na Bačově.  
 
 Další termín schůze rady jsme si dohodli na 8. 
července. Na této radě starosta konstatoval, že materiály, 
které obdrželi zastupitelé ke vstupu do VHS Turnov byly 
zřejmě dostatečné, protože nikdo neměl zásadní 
připomínky a vstup do VHS byl zastupitelstvem schválen 
celkem hladce a jednomyslně. Dne 3. 7. proběhla na 
našem úřadu kontrola z Úřadu práce Semily na dotované 
veřejně prospěšné práce za rok 2007. Kromě drobných 
nedostatků při vedení knihy docházky (pracovní 
přestávky) kontrola neshledala žádné závažné chyby, 



pracovní smlouvy, přihlášky a odhlášky na OSSZ a 
zdravotní pojištění byly v pořádku, rovněž výplaty.  
Starosta pak přečetl odpověď Pozemkového fondu ČR na 
naši stížnost ohledně převodu cesty na Bačově soukromé 
osobě. Některé formulace byly poměrně překvapivé, 
včetně toho, že geometrický plán, který obec objednala 
na základě rozhodnutí Územního pracoviště Pozemkového 
fondu ČR a stál 5.522,- Kč, byl úplně zbytečný, neboť 
ústřední pracoviště PF ČR mezitím uzavřelo zmíněnou 
smlouvu.  
  
 Pak jsme schválili příspěvek ve výši 2.000,- Kč na 
uspořádání 4. ročníku volejbalového turnaje „Noční 
chuchelská smeč“. V další diskusi jsme projednali 
dokončení hasičského cvičiště, problém parkování na 
cestě na Sídlišti v době velké návštěvnosti koupaliště a 
pokračující jednání ohledně čistoty vody v koupališti.  
  
 Na 39. schůzi rady dne 22. července po přečtení 
zápisu z minulého jednání starosta informoval o 
uskutečněných kontrolách dávkování chemických 
prostředků a dalších opatřeních vedoucích k zachování 
čistoty vody v koupališti. Těchto jednání se vždy účastní 
zástupci firmy BAK – generálního dodavatele stavby, firmy 
KTS – dodavatele technologie, starosta obce a 
provozovatel pan Trnka.  Plánuje se oprava nátěru bazénu 
a další věci podléhající reklamačnímu řízení.  
 
 V polovině června byla zahájena výstavba vodovodu 
pro šest rodinných domů na Dolením konci, akce zatím 
probíhá bez problémů. Starosta se zúčastnil dalšího 



jednání ohledně vstupu do VHS Turnov. Rada měla 
možnost seznámit se s rozsáhlými materiály, pokud se týká 
minulých let i výhledu na budoucí činnost VHS.  Projednali 
jsme žádost manželů Kateřiny a Tomáše Brádlových o 
odprodej části pozemků za hřbitovem k výstavbě 
rodinného domu. Rada odprodej neschválila, neboť zatím 
není zpracován územní plán. Navíc se jedná o jediný 
pozemek obce, kde může škola pořádat tradiční 
„drakiádu“ a je přes něj jediný přístup k odvozu odpadků 
ze hřbitova. Na Komárově byl proveden kontrolní rozbor 
vody, tentokrát byl vzorek absolutně v pořádku.  
 
 Starosta dále informoval radu obce o celodenním 
jednání na MěÚ v Semilech ohledně přípravy územního 
plánu. Zúčastnili se ho také zástupci firmy DHV ČR, spol. s r. 
o., Praha 8, která část územně analytických podkladů pro 
odbor územního plánování MěÚ Semily zpracovává. 
Projednali jsme výši poplatku za znečišťování ovzduší pro 
firmu Agát. Jedná se o celoroční spotřebu těkavých 
organických látek (rozpouštědel). Rada vzhledem k velmi 
dobré spolupráci  firmy Agát s obcí a se všemi 
společenskými organizacemi stanovila nejnižší možnou 
částku 500,- Kč.  DSO Mikroregion Kozákov obdržel peníze 
na cyklostezky – pro Chuchelnu je to 59 tisíc korun. Obec 
by měla dodat vlastní podíl 26 tisíc. Chybí dokončit 650 m 
cesty na Slapě. Firma M-Silnice by tento úsek dokončila za 
cca 220 Kč/m2, pokud by se akce spojila se Záhořím. 
Starosta doporučuje radě tuto variantu zvážit, celkem by 
to přišlo na cca 420 tisíc. Rada doporučuje akci dokončit. 
Obec navštívili další zájemci o umístění zařízení pro 



mikrovlnné připojení internetu na věži. Místostarosta navrhl, 
aby se celá věc nejprve projednala s Katroservisem. 
 
 Starosta spolu s Ing. Hlobilem navštívili manžele 
Vajsovy ohledně cesty na Bačově a celou věc s nimi 
znovu projednali. Paní Vajsová předložila smlouvu o 
užívání cesty uzavřenou mezi nimi a panem Wohlmuthem.  
Na základě této smlouvy Vajsovi už žádný další pozemek 
nehodlají obci odprodat. To znamená, že vše, co bylo 
předběžně dohodnuto na výjezdní schůzi rady na Bačově, 
již neplatí. Obec tedy bude muset zvažovat zabezpečení 
průjezdu k Bičíkovým (čp. 34) a Berkovým buď okolo 
hřbitova, nebo kolem Kudrnáčů. Na závěr této schůze 
starosta informoval radu, že doručil další vyžádané 
materiály ke kontrole čerpání dotace na výstavbu 
koupaliště na FÚ.  
 
 Další schůze rady – již 40. a zároveň poslední před 
uzávěrkou Chucheláčku – se uskutečnila 19. srpna. 
Projednávali jsme záležitosti, o kterých se v současné době 
jedná téměř na každé schůzi, hlavně podrobnosti kolem 
vstupu obce do VHS Turnov. Starosta na doporučení rady 
obce projednal smlouvu s firmou M-Silnice na dokončení 
opravy cesty na Slapě. Část bude provedena 
prostřednictvím Mikroregionu Kozákov za pomoci dotace 
od Libereckého kraje, část pak objednala obec s využitím 
výhodné ceny z důvodu rozsáhlosti zakázky. Dále jsme se 
zabývali přípravou veřejného zasedání, zmínili jsme se 
rovněž o chystané oslavě 120. výročí založení SDH v obci. 
Firma Proskam Záhoří podala žádost o vyjádření 
k prodloužení činnosti kamenolomu – rada obce 



doporučila žádost schválit, neboť naší obce se činnost 
lomu nijak negativně nedotýká. Vzdělávací centrum „S 
Krakonošem u počítače“ zaslalo dotazník, který zjišťuje 
zájem obcí o další pokračování vzdělávacích kurzů. Rada 
obce doporučila zájem potvrdit, ale žádné další 
podrobnosti o druhu kurzů nebo jejich zahájení zatím 
nejsou známy.  
 
 Firma Katroservis předložila nabídku na zkušební 
provoz internetu po kabelové síti. Ve vybraných 
domácnostech je zařízení instalováno a podle všeho 
funguje. Obec by tak mohla nabídnout občanům v brzké 
době provoz internetu po síti za poměrně výhodných 
podmínek za předpokladu, že se podaří získat dostatečný 
počet zájemců. Podrobnosti opět zatím nejsou k dispozici. 
Na závěr jsme projednali instalaci prolézaček na 
prostranství před školou. Škola zakoupila pryžovou dlažbu, 
jejíž pokládka má svůj daný technologický postup, který je 
třeba dodržet, aby zařízení bylo bezpečné a odpovídalo 
přísným normám. Připomínáme, že zařízení (prolézačky i 
podklad) bylo pořízeno z výtěžku dvou Velikonočních 
jarmarků a některých drobnějších finančních darů a 
z přebytku hospodaření školy za rok 2007.  
 
 Milí čtenáři, seznámili jste se s různorodou činností rady 
obce, a pokud vás některá témata zajímají podrobněji, 
zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva, na které 
jste srdečně zváni.                                     
                                                                                                   
Rada obce      
 



 Příprava voleb do zastupitelstva Libereckého kraje  
 
 V letošním roce proběhnou volby do zastupitelstev 
krajů. (Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR v našem 
obvodu letos neproběhnou.) Uskuteční se ve dnech 17. a 
18. října, proto již nyní uvádím základní informaci, neboť do 
doby konání voleb již další zpravodaj nevyjde.  
 V naší obci jsou zřízeny dva volební okrsky, sídlo okrsku 
č. 1 je na Obecním úřadu Chuchelna čp. 269. Volí v něm 
občané části Chuchelna, kromě lokalit Vrchy a Rokliště, 
naopak do něho patří čp. 35 v části Komárov. Okrsek č. 2 
sídlí v hasičské zbrojnici na Komárově a volí v něm občané 
částí Lhota a Komárov (kromě čp. 35) a lokalit Vrchy a 
Rokliště v části Chuchelna. Jinak řečeno, kdo bydlí pod 
lesem, volí v Chuchelně, a naopak – kdo má trvalé 
bydliště nad lesem, volí na Komárově. Dva týdny před 
volbami bude zveřejněno oznámení o době a místě 
konání voleb, kde bude vše podrobně uvedeno. Volební 
dny jsou pátek od 14.00 do 22.00 hodin a sobota od 8.00 
do 14.00 hodin. Důležitou skutečností je, že pro volby do 
zastupitelstev krajů nebudou vydávány voličské průkazy, 
takže každý volič může volit pouze v okrsku, kde je 
přihlášen k trvalému pobytu. Občané zemí Evropské unie, 
kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu, mohou 
požádat o zapsání do tzv. dodatku stálého seznamu 
voličů ve lhůtě do středy 15. října do 16.00 hodin (termín 
uzavření stálého seznamu voličů).  
 
 Dne 2. září byla státní volební komisí vylosována čísla 
pro jednotlivé kandidující strany. V našem kraji kandiduje 
14 volebních stran a koalic, avšak v sadě hlasovacích 



lístků, které každý volič obdrží tři dny přede dnem konání 
voleb, nebudou čísla 1 – 14, ale čísla přidělená losem, 
seřazená od nejnižšího po nejvyšší.  
 
 S volbami souvisí problematika občanských průkazů. 
Všichni voliči si již zvykli, že jsou povinni předložit členům 
okrskové volební komise platný občanský průkaz, 
případně cestovní pas.  Je pravděpodobné, že v době 
konání voleb bude na pověřených úřadech (pro nás MěÚ 
Semily) služba, která bude vydávat občanské průkazy ve 
zkrácené lhůtě. V případě potřeby doporučuji informovat 
se na správním odboru městského úřadu v Semilech.  
 
 Na závěr – již mimo téma voleb – připomenu, že 
občanské průkazy bez strojově čitelných údajů pozbudou 
platnosti 31. 12. 2008, přestože je v některých uvedena 
platnost delší. Výjimka platí pro občany narozené před 1. 
1. 1936, kterým platí všechny typy OP, pokud je v nich 
uveden údaj „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena 
bez omezení“. Upozorňuji, že na takový doklad nelze 
cestovat do zahraničí.  Novinkou je vydávání OP tzv. „na 
počkání“ s platností 1 měsíc z důvodu ztráty, odcizení, 
poškození nebo zničení OP. Na pouhý doklad o ztrátě OP, 
který je bez fotografie si totiž občan nemůže ani 
vyzvednout například zásilku na poště nebo peníze v 
bance atd.  Podrobnosti jsou k dispozici na úřední desce 
OÚ Chuchelna, případně na webových stránkách 
Ministerstva vnitra ČR.     
                                                                                             
Ivana Heřmanová 

 



Společenská kronika 

Narodili se:  Antonín Ceé 
                       Tomáš Jodas 
 
Sňatky:   Vít Opatrný a Markéta Slaběňáková 
                 Tomáš Richnák a Markéta Stehlíková 
                 Lenka Šponarová a Ladislav Hyška 
 
Novorozencům a novomanželům přejeme dobrý start do života! 

 

Opustili nás:  Josef Coufal      
                         František Maršík                  
 
Pozůstalým rodinám vyjadřujeme soustrast. 

 

Životní jubilea – červenec a srpen 2008: 
88 let: Ludmila Trakalová 
84 let: Hana Koucká 
75 let: Marie Fajxová 
70 let: Lubomír Kořínek 
65 let: Miroslav Sůva 
             Miroslav Hloušek 
             Jana Ratouská         
55 let: Jiří Sůva 
             Miroslav Jodas 
             Miloš Heřman 
             Stanislav Bém 
             Zdena Hladíková   
 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a životní optimismus do 

dalších let! 

 

 



 Dětské hřiště 
 Dlouho jsem váhal, jak začít psát článek o hřišti, které 
vzniká pro děti z mateřské a základní školy na prostranství 
před školní budovou. Ono totiž nebylo o čem psát. 
Konstrukce, kterou podle návrhu pana Schlesingera 
vytvořili pracovníci pana Mazánka, a která již pár měsíců 
stála na prostranství před školou, smutně přemýšlela o 
svém osudu. Takhle by celou situaci mohl vidět běžný 
občan. 
 Ale ono se přece jen chvílemi něco dělo. Původní 
návrh, aby bezpečnostní zóna okolo konstrukce byla 
vysypána pískem, byl změněn. Místo písku byly objednány 
tzv. protipádové dlaždice z recyklované gumy. Protože se 
jedná o dosti drahou záležitost, byly na ně použity finanční 
prostředky nejen z druhého ročníku Velikonočního 
jarmarku, ale zbytek byl doplacen z rezervního fondu školy 
od zřizovatele. A pak se zdálo, že práci na uvedení hřiště 
do provozu nic nestojí v cestě. Na této práci se měla 
podílet obecní parta pod vedením pana Tomáše 
Bažanta. 
 Pan Tomáš Bažant byl ale vázán na úpravách ve 
škole, protože se zvyšovala kapacita MŠ. Navíc si nikdo 
neuvědomil, že gumová dlaždice není písek v pískovišti a 
její kvalitní položení podléhá určitým technologickým 
postupům. Zjistilo se, že obecní parta takovou práci bez 
mechanizace v mírně svažitém terénu u školy nemůže 
zvládnout. Proto v posledním prázdninovém týdnu přijel 
na pomoc pan Jiří Dolenský s těžkou mechanizací a 
prostor před školou byl vybagrován, srovnán a zavezen 
štěrkem a drolinou. No a nyní konečně budoucí mini-hřiště 
dostává již trochu svou podobu. Musíme být ale ještě 
trpěliví. Obecní parta má svůj pracovní harmonogram a 
nemůže být stále vázána jen na pracích pro školu. Po 
chvílích se proto bude prostranství upravovat, usazovat 
konstrukce, pokládat dlažba… A pak přijdou 



dokončovací práce na konstrukci. Bude toho ještě hodně. 
Skluzavka je již provizorně uskladněna na chodbě školy. 
  Pravděpodobně nikdo z nás nepočítal s takovou 
náročností časovou, technologickou i finanční. Věřím, že 
se nakonec všechno zvládne a hřiště od jara bude plně 
sloužit dětem. A pak nás snad konečně bude čekat 
dokončení opravy plotu. 

                                                                  Radmil Stínil, ředitel 
ZŠ a MŠ 

 Zpráva o chuchelském volejbale 

  Volejbalový turnaj začal jako obvykle „Lomnickou ligou“ již 
v říjnu 2007, dohrána byla v březnu 2008. Byl to těžký boj, protože 
někteří hráči byli registrovaní, ale bojovali jsme až do zdárného 
konce. Z patnácti zúčastněných družstev skončili na jedenáctém 
místě, ale důležité je zúčastnit se. Za morální i finanční podporu 
děkujeme obci Chuchelna. 
 Další turnaj se konal na hřišti v Chuchelně. Byl to již čtvrtý 
ročník nočního turnaje „O pohár starosty obce“. Na tento noční 
turnaj se přihlásilo 12 družstev, ale zúčastnilo se jich nakonec pouze 
9. Konečné pořadí celého turnaje nakonec bylo: 

1. „SNOW“ Lomnice nad Popelkou 
2. Liberec I. 
3. „JELITA“ Lomnice nad Popelkou 
4. Nouzov 
5. Liberec II. 
6. Chuchelna I. 
7. Kundratice 
8. Semily 
9. Chuchelna II. 
10.  

 Cen od sponzorů bylo tolik, že byli obdarováni všichni 
zúčastnění. Upřímně všem sponzorům děkujeme za hodnotné dary 
a manželům Hrubým za bezplatné užívání sportovního areálu 
v tento den, za výborné občerstvení a obsluhu. 



SPONZOŘI: KOVAP, závod Chuchelna, Acra Semily, AGÁT, s. r. o., 
HeIKo, s. r. o., B + S  ELEKTRO,  WIVA Semily, BEAUTY PRESENT, s. r. o., 
Řeznictví Fejfarovi, manželé Pickovi – Koloniál Na Milíři, Hospůdka 
„U Námořníka“, koupaliště -  Robert Trnka a Iveta Bílková, Mirek 
Hrubý, Jirka Machačný, Josef Carda, Míla Bažant, manželé Ivoš a 
Galina Vrabcovi. Za finanční podporu musíme opět moc 
poděkovat Obci Chuchelna. Věříme, že byli všichni spokojeni a 
příští rok se opět setkáme.  
                                            Za všechny chuchelské volejbalisty 

děkuje Jiří Sedláček  
 

 

CO NOVÉHO PŘINESL DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ 
ŠKOLE 

Den otevřených dveří již tradičně pořádáme 
v polovině března společně se zápisem nových dětí na 
další školní rok. Dle očekávání se potvrdil mimořádný 
zájem o umístění v mateřské škole. Počet přihlášených dětí 
v předcházejících letech odpovídal kapacitě MŠ, která je 
24 dětí (tj. přibližně kolem 6 dětí odcházelo do ZŠ a 6 dětí 
jsme nově přijímali). Tentokrát se však počet přihlášek 
vyšplhal na 19 a volných míst po dětech odcházejících do 
první třídy se uvolnilo pouze 8. Hledali jsme proto co 
nejlepší možnost, jak zcela novou situaci řešit. Jednoduše 
napsat 11 rozhodnutí o nepřijetí jsme rychle zamítli. Vždyť 
se navíc jednalo i o budoucí školáky naší ZŠ, která se již 
delší dobu potýká s úbytkem dětí. Druhá varianta 
navýšení kapacity by situaci příliš nevyřešila. Z hlediska 
herní plochy bychom ji mohli zvýšit pouze na 26 dětí a 
navíc bychom museli finančně náročnými stavebními 



úpravami rozšířit dle hygienických předpisů sociální 

zařízení.  

Nakonec jsme zvolili třetí možnost – zřízení druhého 
oddělení s polodenním provozem. Po obědě se obě třídy 
sloučí, jelikož některé děti MŠ navštěvují pouze dopoledne. 
Ředitel školy nám za tímto účelem poskytl dostatečně 
prostornou třídu ve druhém patře po zrušeném pátém 
ročníku. Bylo třeba rychle jednat, proto jsme se společně 
pustili do nejnutnějších příprav. Po nezbytném dopisování 
a jednání s úřady se musely provést drobné úpravy 
sociálního zařízení, kam dříve chodili jen školáci. Z 
důvodu menší  velikosti našich dětí pan Jiří Machačný ve 
spolupráci s Tomášem Bažantem vyměnili záchodky, 
umyvadla, zavedli teplou vodu a v dosahu dětí 
zabudovali nové pákové baterie. Paní učitelky Marcela 
Koucká a Zdena Machačná nám pomohly vyklidit jejich 
bývalou třídu a najít pro školní věci nové umístění. Potom 
nás samozřejmě čekalo co nejlépe a zároveň nejlevněji 
místnost zařídit, tak aby se zde našim nejmenším líbilo. Pan 
Jaroslav Trnka třídu vymaloval, koupili jsme nový koberec 
a záclony. Nábytek jsme bezplatně získali z MŠ v Benešově 
a od města Semily ze zrušené MŠ Bítouchov. Za sponzorský 
dar v hodnotě 4 000,- Kč od rodiny Lánských jsme 
objednali roztomilou dětskou sedací soupravu a od 
manželů Hančlových jsme dostali zachovalý kočárek 
s panenkou. Další hračky vyčleníme z dolní třídy. Máme 
jich celkem dostatek, a pokud budou finance, tak pod 
vánočním stromečkem jistě ještě nějaké pro radost našich 

svěřenců přibudou.  



Poslední úpravy třídy si vzala na starost naše nová 
paní učitelka Martina Vaníčková, kterou mezi sebe rádi 
vítáme. Paní Vaníčková projevila zájem i dobré 
předpoklady k výchově dětí nejmladší věkové kategorie. 
Dostala proto na starost právě tuto věkovou skupinu dětí, 
pro které je nová třída určená. Tyto děti potřebují 
maximální individuální péči, je proto pro ně vhodnější první 

začlenění do kolektivu v méně početné skupině. 

Přípravy na otevření druhého oddělení pokračovaly i 
během letních prázdnin. Týkaly se především šatny, která 
svoji kapacitou zcela nevyhovovala. Posunutím dveří 
v navazující chodbičce na šatnu a přiděláním dalších 
šatních skříněk se vyřešil i tento problém. Dvoje zárubně se 
úspěšně podařilo přemístit panu Tomáši Bažantovi a o 
truhlářské práce se opět postaral pan Jiří Konečný.  Kromě 
šatních skříněk nám zhotovil pěkné věšáčky na ručníky, 

zábradlí ke schodišti atd. 

Všem jmenovaným děkujeme. Poděkování si zaslouží i 
pan František Menšík, který nám dle potřeby ochotně 
pomáhá při drobných opravách. Zároveň vkusně 
vymaloval chodby školy a prostory školní jídelny. 
S ochotou jsme se setkali i u našich malých třeťáků a 
čtvrťáků, kteří pod vedením paní učitelky Marcely Koucké 
pomohli s vyklízením skladu a s uhrabáním zahrady MŠ. 
Díky patří i paní Gabriele Babkové za hezké ruční výrobky 
a rodině Pickově z Koloniálu „Na Milíři“, která sladkými 

sponzorskými dary dělá radost dětem při našich oslavách. 

                                           Blanka Pekařová 

 



ZÁJEZD DĚTÍ DO VÝLETNÍHO AREÁLU PĚNČÍN 

Na zajímavý školní výlet nás tentokrát nalákala 
netradiční pozvánka s volnou vstupenkou.  Obdrželi jsme ji 
díky samotnému hejtmanovi Libereckého kraje Petru 
Skokanovi, který do konce roku 2008 uděluje záštitu nad 
školní akcí Výletní areál Pěnčín. Vstupenka platila pro 40 
dětí a 3 osoby dozoru na prohlídku brusírny skleněných 

perlí a kozí farmy. 

Do Pěnčína v okrese Jablonec nad Nisou jsme jeli 
společně s naší základní školou dne 29. května 
zájezdovým autobusem v celkovém počtu 48 lidí. Cíl cesty 

nebyl naštěstí daleko a počasí nám také opravdu přálo. 

Prohlídka začala v brusírně skleněných perel. Dívky, 
ale i kluci mají korálky v oblibě. V MŠ je často 
s opravdovým zájmem navlékají, tvoří z nich různé 
mozaiky, a pokud je najdou někde venku na cestě, hbitě 
je mají ve své kapsičce. Tady měli možnost na vlastní oči 
vidět náročný postup jejich ruční a strojní výroby doplněný 
vhodným výkladem vzhledem k jejich věku. Majetnější 
školáci později využili i návštěvu zdejší prodejny, kde si měli 
možnost koupit nějakou tu hotovou bižuterii nebo i jiný 

pěkný výrobek ze skla. 

Také pestrá přehlídka domácích zvířátek zdejší 
ekofarmy děti zaujala. Společně jsme pozorovali nejen 
různá plemena koz ale i roztomilá selátka, pojmenovaná 
přiléhavými legračními jmény (Prdík, Smrdík), různé druhy 
slepic, pestrobarevné pávy ap.   Přestože žijeme na 
vesnici, děti nemají příliš možností se s těmito zvířaty blíže 
setkávat. Hospodářská zvířata si často ukazujeme jen na 



obrázcích. Vyprávíme si například, čím jsou pro nás 
užitečná, jak se jmenují jejich mláďata, čím je živíme a jak 
se k nim máme chovat co nejcitlivěji. V areálu se 
dozvěděly spoustu dalších zajímavostí i formou 
promítnutého filmu v malém kině. Viděly ekologický 
způsob chovu především koz, zpracování jejich mléka, 
postup při výrobě sýrů ap. Společně jsme také nahlédli do 
skutečné sýrárny, kde nám připravili ochutnávku 
výborných kozích sýrů i dalších výrobků, které si zde lze i 

koupit. 

Asi největší úspěch dne měla devadesátiminutová 
atraktivní vyhlídková jízda silničním vláčkem - „Krajem 
skleněných korálků“. Trasa je vedena malebnými 
vesničkami se sklářskou tradicí s mnoha historickými a 
přírodními zajímavostmi. Vláček nás dovezl na vrchol 
Černé Studnice, kde se všechny děti z mateřské školy 
mohly pochlubit, že zvládly celkem náročný výstup na 
rozhlednu. Další neobyčejné zastavení nás čekalo v 
Krásné u kostela, kde nám starší paní velice poutavě 
vyprávěla o pověstném doktoru Kittlovi, který zde žil a 
chudým lidem v Jizerských horách ochotně pomáhal. 
Vyprávěla o jeho neobyčejných léčebných schopnostech 
a tajemných legendách, jimiž byl jeho život opředen. Po 
prohlídce pěkného kostela vláček děti dovezl zpět do 
areálu, kde si lze některé z výrobků tohoto slavného lékaře 
zakoupit. Např. universální Kittlovu mast, čistící bylinný čaj, 

výborný vinný nápoj na dobrý spánek ap. 

V areálu je mimo jiné spousta atrakcí, které dětem 
poskytují dostatek možností k pohybovému vyžití. V době 
přestávek na posilněnou jsme jich jen část stihli využít. 



Čekala nás totiž ještě závěrečná tečka celého dne, kterou 
byl tajný výlet. Společně s ředitelem školy jsme nechali 
v napětí kromě dětí i své spolupracovníky a to až do 
příjezdu na místo. „ Jé hrad Frýdštejn – že nás to hned 
nenapadlo!“  Děti si zde užily - starší školáci jako kamzíci 
vše prolezli a důkladně prozkoumali. Naše nejmenší jsme 

do nebezpečných výšek raději nepustili. 

 Vynahradili si to po svém, když se jako posedlá a 
ukřičená strašidla honili ve tmavých jeskynních prostorách 
spodní části hradu, který se téměř začal otřásat ve svých 

základech.  

 Dovršením jejich spokojeného výrazu se stal darovaný 
obrázek s pohádkou, který se váže přímo k hradu. Každý si 
nesl ten svůj k autobusu, a jestli ho neztratil, bude mu náš 

výlet připomínat napořád.  

                                          Blanka Pekařová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Uskuteční se ve čtvrtek 11. září 2008 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. 

srpna 2008 
                    3) vyhodnocení plánovaných akcí 
                    4) informace komise sociální a zdravotní 
                    5) informace o sestavování územního 

plánu obce 
                    6) zpráva finančního výboru a kontrolního 

výboru 
                    7) různé 
                    8) usnesení, závěr   
Rada obce srdečně zve všechny členy zastupitelstva 

a občany, občerstvení bude zajištěno, také doprava 
z Komárova bude zajištěna jako obvykle osobními auty 
v 19,10 hodin. 


