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Zpráva o činnosti rady obce  

 Milí čtenáři, zdá se to neuvěřitelné, ale už je tady 
prosinec 2008, máme tedy před sebou poslední letošní 
veřejné zasedání zastupitelstva. V této pravidelné zprávě 
seznámíme všechny zájemce o dění v naší obci s prací 
rady obce od posledního zasedání ke dni uzávěrky 
čtvrtého čísla zpravodaje „Chucheláček“. 
 Na celkem pěti schůzích rady, které se v tomto 
období uskutečnily, jsme znova projednávali podrobnosti 
ohledně zřízení provozu internetu po naší kabelové síti. 
Postupně jsme doladili veškeré detaily a dospěli jsme až 
k podpisu smlouvy s firmou Katroservis. Podle této smlouvy 
bude internet provozovat firma Katroservis, měsíční 
poplatky pro ni bude vybírat Obecní úřad, který za to 
bude odměněn částkou 20,- Kč za jeden poplatek. 
Připojení bude poskytováno ve dvou rychlostech, a sice 
1024/512 KB za cenu 250,- Kč měsíčně (tarif „Domácnost I) 
a 4096/2048 KB za 460,- Kč měsíčně (tarif „Domácnost II). 
Objem stažených dat je v obou případech bez omezení. 
V současné době již chodí jednotliví zájemci o připojení na 
Obecní úřad podepisovat smlouvy. 

 Vrátili jsme se také k některým tématům z veřejného 
zasedání – například jsme prodiskutovali otázky související 
s činností SDH – starosta obce domluvil slíbenou schůzku 
starosty SDH Chuchelna p. Kořínka se ředitelem 
Hasičského záchranného sboru Semily plk. Ing. Kovalským 
a zástupcem Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska 
panem Miksánkem, kde došlo k vyjasnění některých 
otázek. Pokud se týká funkce starosty SDH, je to čestná 
společenská funkce, na rozdíl od velitele jednotky, který 
má na starosti vše okolo zásahové činnosti – 
administrativu, zdravotní prohlídky, výcvik jednotky atd. 
V současné době pracujeme společně na dohodnutých 
úkolech.  



 Starosta informoval radu obce o dalších dopisech 
manželů Zdrůbkových, a rovněž o osobním jednání s nimi 
ohledně cesty. Jejich žádost o zrušení statutu veřejné 
komunikace u přístupové cesty k jejich domu se neustále 
opakuje a také odpověď Obecního úřadu je stále stejná – 
dokud nepožádají o změnu všichni spolumajitelé, nelze se 
žádostí zabývat.  
 Několikrát o sobě dal vědět také pan Beníšek, 
například rozeslal pravděpodobně všem členům 
zastupitelstva, zvoleným za TJ Sokol, dopis se svými názory 
na výstavbu na Komárově.   
  Starosta se pochvalně zmínil o „Chuchelském 
spolkovém posvícení“. Akci hodnotil jako zdařilou, jídlo 
chutné, zábava dobrá a vyjádřil poděkování všem 
pořadatelům. K tomu doplnil pan Hrubý, že určité 
problémy se vyskytly ve školní jídelně, kde se jídlo 
připravovalo, a kde je vůči podobným akcím značná 
averze. Dohodli jsme se, že na příští schůzi rady obce 
bude pozván ředitel školy Mgr. Stínil, abychom si celou 
věc vyjasnili.   
 Na následující schůzi nás ředitel školy informoval 
nejprve o celkovém dění ve škole – seznámil nás s počtem 
dětí celkově i v jednotlivých třídách a ročnících, 
personálním obsazením, s počtem vyvářených obědů atd. 
V této souvislosti nás seznámil s personální změnou ve 
školní jídelně. Dlouholetá kuchařka pí Koucká odešla do 
důchodu a nahradila ji pí Jarmila Bémová, která 
nastoupila po rodičovské dovolené. Paní Koucké přejeme 
pevné zdraví a spokojenost do dalších let a paní Bémovou 
vítáme a přejeme jí, ať se jí na novém pracovišti líbí a ať se 
jí daří.  V závěru jednání s panem ředitelem jsme dospěli 
k jednoznačné dohodě, že akcím, které budou 
v budoucnu pořádat místní organizace, bude poskytnuta 
podpora, neboť v obci si musíme vzájemně vycházet 
vstříc.  



 Dalším tématem bylo asfaltování výtluků na obecních 
cestách. V letošním roce se podařilo v rámci dvou 
svépomocných akcí vyspravit zejména „Německou“ 
cestu a „Hromovku“. 

 Zabývali jsme se také probíhající kontrolou 
Finančního úřadu Semily na čerpání státní dotace na 
výstavbu koupaliště. Při výstavbě v roce 2006 došlo 
k určitému pochybení, a proto byla obci nařízena vratka 
části dotace ve výši cca 122 tisíc korun. Předepsané 
penále ve výši cca 93 tisíc korun, zatím platit nebudeme, 
neboť jsme požádali o posečkání platby a následně o 
jeho prominutí. Naši žádost projedná Ministerstvo financí 
ČR. 

Starosta také průběžně seznamoval radu obce se 
sérií  jednání firem BAK, KTS a BASF se zástupci obce a 
nájemcem koupaliště panem Trnkou ohledně řešení 
reklamace nátěru koupaliště. Byly provedeny tzv. 
odtrhové zkoušky, které prokázaly, že beton je proveden 
kvalitně, a že je třeba zaměřit se na nátěr. Musí se 
dokončit jeho chemický rozbor a také rozbor chemie 
použité pro úpravu vody tak, aby se mohl včas stanovit a 
provést nový nátěr.    

 Seznámili jsme se s výsledkem auditu hospodaření 
školy za rok 2007, kde nedošlo k žádným zásadním 
pochybením. 

Také dílčí kontrola hospodaření obce Chuchelna za 
rok 2008 dopadla poměrně dobře, vyskytly se pouze 
drobné nedostatky, například došlo začátkem roku 
k překročení pokladního limitu. Na doporučení kontrolorky 
z KÚLK Ing. Novákové rada obce pokladní limit zrušila, 
neboť již není povinností mít jej stanovený. Tím se vyhneme 
riziku pochybení v době zvýšeného výběru poplatků 
začátkem roku.  

Hůře již dopadla dílčí kontrola u DSO Mikroregion 
Kozákov. Po účetní stránce je vše v pořádku, ale 



kontrolorka konstatovala, že nebyly předloženy originály 
zápisů z jednání zástupců DSO a některé další doklady. 
Tyto dokumenty musí tajemnice DSO pí Mrázová uvést do 
pořádku tak, aby při následné kontrole bylo vše 
bezchybné. Také je nutno aktualizovat webové stránky 
Mikroregionu.             
 Podzimní čas nám přinesl nejen třeba Drakiádu na 
Kozákově, o které nás informovala pí Ing. Bičíková, členka 
rady obce a také členka Občanského sdružení „Přátelé 
Kozákova“, které akci uspořádalo ve spolupráci s Klubem 
českých turistů. Drakiády se zúčastnilo přibližně 100 draků 
a vše se velice vydařilo.    
 Podzimní čas nám přinesl také volby do zastupitelstva 
Libereckého kraje, které v našich dvou okrscích proběhly 
bez problémů. Co obcím jejich výsledek přinese, teprve 
poznáme. 
 Na žádost Centra pro zdravotně postižené ze Semil 
rada obce schválila poskytnutí podpory ve výši 1.000,- Kč.  
 Koncem září proběhlo na Bačově vytýčení cesty a 
hranic pozemků pana L. Bičíka. Zúčastnili se p. Wohlmuth, 
p. Coufal, p. Bičík, p. Brzobohatý, Vajsovi, p. Kyloušek a 
starosta obce p. Strnad. Při té příležitosti došlo k předběžné 
dohodě s p. Wohlmuthem, že obci přenechá cca 5 m 
pozemku (formou věcného břemene) vedle čekárny tak, 
aby tam mohly zůstat kontejnery na tříděný odpad a 
zachovala se možnost protahování v zimním období.  
 Projednali jsme nabídku od firmy Agát, s. r. o., na 
odkoupení staršího auta Ford Tranzit. Navzdory 
předběžnému souhlasu jednotlivých členů zastupitelstva 
bylo po zhodnocení stavu vozidla nakonec od dohody 
odstoupeno. 
 Bylo osazeno nové dopravní značení na výjezdu ze 
Sídliště na hlavní silnici, a sice svislé i vodorovné, a navíc 
na protější stranu silnice bylo umístěno dopravní zrcadlo. 



Přímo na Sídlišti byly doplněny dvě značky omezující 
rychlost vozidel na 30 km/h. 
 Celým popisovaným obdobím se prolínala intenzivní 
jednání s VHS Turnov v souvislosti s chystaným vstupem 
všech obcí Svazku Semily, Benešov a Chuchelna do 
tohoto sdružení k 1. 1. 2009. Projednávají se nejrůznější 
témata, například VHS řeší budoucí provoz. Někteří 
starostové chtějí provoz ponechat jako doposud SČVK, a. 
s., někteří preferují vytvoření vlastního týmu. Nakonec 
proběhne na budoucího provozovatele koncesní řízení, 
které bylo schváleno poměrem hlasů 14 : 9. VHS také 
vypsalo výběrové řízení na funkci investičního technika – 
jejich inzerát běžel i v naší kabelové televizi. Řeší se také 
cena vodného a stočného pro rok 2009. Zatím nedošlo 
k dohodě ani po několika jednáních, ještě se uskuteční 
mimořádné jednání zástupců VHS. Jednání jsou velmi 
náročná, neboť vlivem omezování výroby v podnicích 
dochází k velkému snižování spotřeby vody a tím dochází 
k neúměrnému zvyšování nákladů na její úpravu a 
distribuci. Od nového roku navíc dochází k dalšímu 
zdanění zisku z této činnosti, nehledě na rostoucí náklady 
na energie, dezinfekční prostředky, rozbory vody apod. 
Rada obce zvážila budoucí provoz naší ČOV a kanalizace 
a doporučuje zastupitelstvu schválit převod tohoto 
majetku do VHS a přenechat tak náročné provozování 
skutečným odborníkům. V úvaze je také rozšíření stávající 
kanalizace směrem ke vznikající zástavbě nad 
koupalištěm, ale to by bylo nad síly rozpočtu obce. 
Převod majetku se nyní administrativně připravuje, 
zastupitelé dostanou všechny potřebné materiály 
k prostudování s dostatečným předstihem před veřejným 
zasedáním.   
 Rada obce projednala zahájení inventur veškerého 
majetku obce, složení inventurních komisí, termín 
provedení inventur, a také postupně schválila vyřazení 



nepotřebných a poničených předmětů, např. starých 
regálů z prodejny, prodřených hadic v užívání SDH a 
některých věcí ve škole a školce.   

Paní Heřmanová seznámila radu obce s předběžným 
návrhem rozpočtu na rok 2009, do kterého se podařilo 
zapracovat na žádost SDH a na doporučení rady obce 
částku 400 tisíc korun na zakoupení hasičského auta, místo 
stávající Avie, která už není schopna nadále procházet 
technickými prohlídkami. Její odprodej rada obce rovněž 
schválila. Návrh rozpočtu byl předložen k projednání 
finančnímu výboru, a pokud vše půjde dobře, bude 
možno jej schválit na zastupitelstvu již v prosinci, a tím se 
vyhneme rozpočtovému provizoriu začátkem roku.  
   Starosta informoval radu obce o průběhu vítání 
občánků, kterého se zúčastnilo sedm z osmi pozvaných 
rodin. V sobotu 25. října se sešlo v zasedací místnosti 
množství příbuzných a známých našich novorozených 
občánků, vystoupení dětí ZŠ a MŠ bylo zdařilé a všem se 
velmi líbilo. Patří jim za to velké poděkování.  
 Na Komárově byla začátkem listopadu uvedena do 
provozu nová větev veřejného osvětlení. Bylo instalováno 
pět světel podél cesty od Fuksů k Jarolímkům a jedno 
v zatáčce pod hasičskou zbrojnicí. Do výkopu byl přiložen 
také kabel pro rozšíření místního rozhlasu.  
 U školy bylo dokončeno položení pryžové dlažby, byly 
usazeny prolézačky a na jaře bude ještě namontována 
skluzavka.  
 Byl proveden další rozbor vody na Komárově, opět 
bez závad.  
 Rada obce schválila zvýšení nájemného v obecních 
bytech od 1. ledna 2009, které umožňuje zákon 107/2006 
Sb., o jednostranném zvýšení nájemného. Nájemníci 
budou platit 20,07 Kč/m2 měsíčně.  
 Podzimní období zakončí slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu na návsi v Chuchelně v sobotu 29. 



listopadu, které připravila kulturní a školská komise spolu s 
obcí. Rada pro tuto akci uvolnila 3.000,- Kč na 
občerstvení.  
 Milí čtenáři, seznámili jste se s rozsáhlou agendou rady 
obce, nikoliv přesně chronologicky, avšak poměrně 
vyčerpávajícím způsobem. O další schůzi rady budeme 
informovat na veřejném zasedání zastupitelstva, na které 
vás srdečně zveme. 
                                                                                                    
Rada obce 
 
 
 Krátce po uzávěrce 
 Na podzim letošního roku prováděla firma ČEZ, a. s. 
rekonstrukci vedení vysokého napětí v okolí naší obce. 
Z toho důvodu byla několikrát přerušena dodávka 
elektrické energie, vždy na několik hodin, avšak vždy bylo 
přerušení řádně a včas oznámeno.  
 Oznámení s oranžovým pruhem vylepují sami 
pracovníci ČEZu a obci dají odstávku s předstihem na 
vědomí. Snaží se podle možnosti informovat i místní firmy, 
ale nikdo se nesmí zlobit, že neobjíždějí všechny občany a 
neinformují každého jednotlivě. 
  Takový přístup by si zřejmě představoval občan, který 
přišel v den odstávky proudu na Obecní úřad danou 
situací velice rozhořčen. Nechtěl si nechat vysvětlit, že 
obec odstávku ani nenařizuje, dokonce ani neschvaluje, 
ba dokonce se k ní ani nevyjadřuje. Vše, co může pro 
spokojenost občanů udělat je to, že oznámení zveřejní 
v kabelové televizi, což se v daném případě stalo s téměř 
 třítýdenním předstihem. S tím, že několik málo domácností 
kabelovou televizi nemá, protože ji nechce mít, se asi 
nedá nic dělat.   
 Takže vážení, budete-li mít něco proti vypínání 
proudu, stěžujte si výhradně pracovníkům firmy ČEZ, 



protože obec pro vás nemůže v této věci udělat nic, 
jakkoliv chápe, že v chladném počasí je vypnutí 
elektrického proudu na několik hodin značně nepříjemné.    
 Na závěr dodám, že dotyčný občan mi lhal, protože 
mi tvrdil, že „na stodole“ nic vyvěšeno není, ale jak jsem se 
mohla za krátkou chvíli při cestě z práce přesvědčit, 
oznámení tam v pořádku a neporušené viselo. 
                                                                     Ivana Heřmanová        

 
 

Společenská kronika 
 

Narození: Elena Trenkov 
                  Adéla Dostrašilová                     
 
Sňatky: Jitka Richnáková a Roman Plíhal 
              Ika Mikulová a Dimitar Trenkov 
              Hana Strnadová a Michal Smolík 
              Pavlína Ošťádalová a Pavel Šimůnek 
              Markéta Novikovová a Vladimír Tomeš 
 
 
Novorozencům a novomanželům přejeme dobrý start do 

života! 

 
******************************************************** 
 
Opustili nás:  Jana Pěničková 
                        Ludmila Trakalová 
                        Jiří Maryško  
 

Pozůstalým rodinám vyjadřujeme soustrast. 

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



 

Životní jubilea – září – listopad 2008: 

90 let – Alexandra Vyhnanovská 
86 let – Lidmila Machačná  
82 let – Stanislav Zdrůbek 
              Ludmila Ouhrabková     
80 let – Ludmila Šmídová 
              Jitka Vrabcová             
              Bohumila Řezníčková 
              Zdeňka Devátá 
75 let – Václav Matura         
              Jan Votrubec 
              Jaruška Pelantová     
70 let – Lidmila Skrbková 
              František Nosek 
65 let – Světlana Javůrková 
              Jaruška Pokorná      
              Ing. Jana Pospíšilová 
60 let – Marie Hloušková 
55 let – Anna Krunčíková 
              Bohumil Strnad 
50 let – Milan Masničák                      
 

 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví 

a životní optimismus do dalších let! 
 
 
 

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

 

 



Poděkování 

      Blíží se konec kalendářního roku a jako každý rok bychom se 
měli všichni zamyslet nad tím, co se nám v uplynulém roce podařilo. 
Vždy se najde něco, co bychom bývali rádi stihli v určitém termínu, 
ale ať již z objektivních či subjektivních příčin se nám to nepodařilo. 
Pak je na nás samotných, abychom to dovedli správně posoudit a 
okomentovat.  
 Celé naše snažení se neodehrává ve vzduchoprázdnu. Vždyť jsou 
okolo nás lidé, společnost, příroda. A zatím pořád ještě najdeme dost 
dobrých lidí, kteří jsou ochotni pomoci jeden druhému a svému okolí. 
Bez nich bychom ani my ve škole nemohli realizovat některé činnosti. 
      Školní jídelna by touto cestou chtěla poděkovat drobným 
pěstitelům z řad občanů, kteří své přebytky směrovali do školní 
kuchyně: paní Šprdlíkové, Bečkové, Kylouškové, Šárce Bažantové, 
Romaně Kořínkové a panu Pluhařovi. 
      Škola děkuje především všem, kteří si něco zakoupili na 
velikonočním jarmarku, a tím přispěli na dětské hřiště, které vzniká u 
školy. Při realizaci hřiště nám velice pomohl také pan Jiří Dolenský, 
který veškerou práci s těžkou mechanizací věnoval škole jako 
sponzorský dar. Finanční sponzorský dar věnovali i letos manželé 
Růžičkovi. Sběrači starého papíru nám dopomohli k levnějšímu 
autobusu na školní výlet, neboť část jízdného uhradíme z výtěžku 
sběru. A pak je celá řada lidí, která nám pomůže s nějakou 
drobnůstkou, maličkostí. I to dovede potěšit. 
 Nesmíme zapomenout na dobrou spolupráci s naším 
zřizovatelem, kterého reprezentuje starosta obce pan Miroslav Strnad. 
Bez téhle spolupráce bychom se neobešli. A věřím, že v příštím roce 
bude nadále tak dobrá jako doposud.   
      Chtěl bych teď v adventním čase popřát čtenářům Chucheláčku 
příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2009 pevné 
zdraví a všechno jen to nejlepší. 
      Radmil Stínil, ředitel ZŠ a MŠ       
 

    

    



Sbor dobrovolných hasičů  v roce 2008 

   V letošním roce jsme oslavili 120 let od založení našeho Sboru 

dobrovolných hasičů. V souvislosti s tímto výročím jsme uspořádali hasičskou 

soutěž, při které nám starosta obce Miroslav Strnad předal do užívání nové 

hasičské cvičiště. Toto sportoviště bude do budoucna sloužit nejen členům 

hasičského sboru při přípravách na soutěže, ale zároveň i všem 

Chuchelákům ke sportovnímu vyžití. Rádi bychom touto cestou poděkovali 

představitelům obce za vstřícnost a finanční podporu při realizaci takto 

náročného projektu. Nemalý dík patří i členům našeho spolku, kteří se také 

svými silami podíleli na úspěšném dokončení akce. 

   Velkou radost nám v loňském i letošním roce dělala družstva našich 

mladších i starších žáků, kteří se na soutěžích umisťovali na předních 

místech. Největším úspěchem pro nás byla účast na červnové soutěži 

v Rovensku pod Troskami, kde se oběma našim družstvům podařilo 

dosáhnout zlatých medailí. Věříme, že si stejně dobře povedou i v dalších 

letech. 

   Dne 24. června proběhl cvičný výjezd k fiktivnímu požáru na Slapě, 

který měl prověřit připravenost sboru v případě potřeby. Celkově byl tento 

výjezd hodnocen kladně. 

   Na podzim jsme ve spolupráci se Sokolem a Mysliveckým sdružením 

Chuchelna Slap zorganizovali v pořadí již druhou posvícenskou zábavu, která 

se setkala s velkým úspěchem. 

   V současné době disponujeme dvěma hasičskými vozy. Pan MUDr. Jiří 

Hassa nám za symbolickou 1,- Kč odprodal hasičskou cisternu, která nám 

umožní rozšířit oblast naší činnosti. V příštím roce bychom rádi vyměnili již 

dosluhující Avii za modernější typ vozu. 

   I nadále chceme pokračovat v pořádání akcí, jako jsou ples, dětský 

karneval, sběr železného šrotu, zajišťování občerstvení atd., které se za 

dlouhá léta jejich konání staly tradicí. 

           

                                                                                                                              

Výbor SDH 
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Vážení spoluobčané, 
 Po delší pauze byla na váš podnět znovu otevřena 
prodejna potravin (původní samoobsluha). 
 Provoz je prozatímně pultový, nevylučuji dle vašeho 
zájmu rozšíření prodejny. 
 Základní sortiment se snažím od samého začátku 
přizpůsobit vašim požadavkům. Vaše podněty a 
připomínky se snažím a budu akceptovat v rámci možností 
svých a dodavatelů. 
 Prodejní doba je prozatím:  7,00 – 13,00 a 14,00 – 19,00 
hodin denně, sobota: 8,00 – 12,00  14,00 – 18,00 hodin. 
Úprava dle vašeho zájmu je možná. 
 Již jste u nás ochutnali bílý chléb HORAL, který bude 
v sortimentu 1x týdně na objednání. Dále pro Vás 
připravuji pravidelné dodávky čerstvé uzeniny z řeznictví 
„Fejfarovi“ ze Semil (budete včas informováni). A také 
přijímáme objednávky potravin na vánoční svátky. 
 Chtěl bych touto cestou poděkovat vám všem za 
shovívavost s prodlevou zprovoznění prodejny a věřím, že 
každý z vás se přijde do prodejny aspoň podívat. Každý si 
najde cestu tam, kde bude spokojen. 
 Těším se na vaši návštěvu.              
                                                                          Luboš Hrubý 
                                                         
                                     
 

 

 



POZVÁNKA 

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna, 

které se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince 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 30. 11. 2008 

3) návrh rozpočtu na rok 2009 

4) rozpočtový výhled na léta 2010 – 2012 

5) rozpočtové opatření pro rok 2008  

6) zpráva finančního výboru a kontrolního výboru 

7) vstup do VHS Turnov 

8) různé 

9) usnesení, závěr 

 

Doprava z Komárova bude zajištěna osobními auty 

v 19,10 hodin, občerstvení bude rovněž zajištěno. 

 

Členy zastupitelstva a všechny občany srdečně zve 

 rada obce Chuchelna 


