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Zpráva o činnosti rady obce 

 Milí čtenáři, po zaslouženém vánočním a novoročním 
volnu se rada obce pustila opět do práce a během ledna a 
února se sešla čtyřikrát. Hned při prvním jednání dne 12. ledna 
jsme v rozšířeném složení projednali další pokračování na 
tvorbě územního plánu. Jednání se zúčastnil vedoucí odboru 
územního plánování MěÚ Semily pan Mejsnar a Ing. Hadlač 
z firmy Institut regionálních informací, s. r. o., která zvítězila ve 
výběrovém řízení na zpracování územního plánu Chuchelny. 
Potýkáme se s velkým množstvím požadavků občanů na 
bytovou výstavbu, neboť bylo podáno celkem asi 240 žádostí o 
zařazení parcely do plánu a zdaleka ne všem bude možno 
vyhovět. Některé pozemky se nalézají v ochranném pásmu 
plynovodu, vysokého napětí, lesa nebo v biokoridoru, jiné jsou 
v rozporu s pravidly ochrany zemědělského půdního fondu atd. 
Nyní jde o to, aby se podařilo do ÚP prosadit co nejvíce 
pozemků tak, aby co nejméně občanů bylo zklamáno a 
zamítnout jen ty, u kterých zástavbě brání zákonné důvody. 
Podle zbrusu nového stavebního zákona z roku 2006 budou mít 
obce povinnost mít svůj územní plán až od roku 2015, tudíž by 
se mohlo zdát, že je času dost, avšak do té doby stavební úřad 
nepovolí mimo vytýčené zastavěné území ani stavbu pověstné 
psí boudy. Z toho vyplývá, že mnoho občanů by bylo ve svých 
plánech na dlouhou dobu omezeno. Proto rada obce hodlá 
v přípravě ÚP pokračovat, ale nechce se unáhlit a přípravu 
chce provést opravdu kvalitně. Nyní pracujeme na tom, 
abychom podle nákresu Ing. Hadlače dohledali jednotlivé 
parcely a jejich majitele a projednali s nimi důvod nedoporučení 
jejich žádosti.  
 Zabývali jsme se některými žádostmi občanů ohledně 
pozemků. Směnu pozemků na návrh Ing. Romana Špidlena již 
stačilo na svém mimořádném jednání projednat a schválit i 



zastupitelstvo obce a příslušná smlouva byla podepsána 
oběma stranami. Jedná se o uvedení faktického stavu 
komunikací v lokalitě „U Doleního mlýna“ do souladu se stavem 
právním tak, aby mohl pan Špidlen bez překážek žádat o 
poskytnutí dotace na výstavbu zahradnického areálu. Další 
takové narovnání se uskuteční, schválí-li ho zastupitelstvo, na 
hoření části Hromovky, neboť doposud část této cesty vede po 
pozemku pana Vladimíra Havrdy. Zároveň bude moci být část 
již nepoužívané komunikace prodána panu Petrovi Koublemu.  
   Stále jsme nuceni vracet se k některým sporným 
územím, například k cestě na Bačově, která vede mezi 
pozemky pánů Černohouze a Kodra. Přestože se věc táhne již 
delší dobu, doufáme, že se podaří dospět ke smírnému řešení. 
Další lokalitou, která nás dlouhodobě zaměstnává, je účelová 
komunikace vedoucí k domům Zdrůbkových a Salabových.
 Rada a následně i zastupitelstvo se zabývalo rychlostní 
komunikací R 35 a na Krajský úřad Libereckého kraje byl 
předán zamítavý postoj obce k tzv. superseverní variantě, která 
by zásadním způsobem znehodnotila životní prostředí a vzhled 
naší obce. Zastupitelstvo Libereckého kraje by o trase mělo 
rozhodnout v nejbližších týdnech a jsme na řešení velmi 
zvědavi. Přesto mnozí z nás se po nové silnici už nesvezou, 
protože podle informací vládního zmocněnce pro výstavbu 
rychlostních komunikací Ing. Tomana bude trvat deset let po 
rozhodnutí o trase, než se vyřídí veškerá administrativa a 
stavba se vůbec zahájí a potom dalších 8 – 10 let, než bude 
dokončena.  
 Podle pravidel Fondu rozvoje bydlení jsme vyhlásili 
výběrové řízení na poskytnutí půjček, avšak letos se nepřihlásil 
žádný zájemce. Rada obce přesto doporučuje Fond zachovat a 
občanům dát i do budoucna možnost o půjčku požádat. Tak 
snad zase za rok … 



 Schválili jsme rozpočtové opatření ještě pro rok 2009, 
které uvedlo do souladu skutečné čerpání dotací z Úřadu práce 
s rozpočtem. Došlo k navýšení rozpočtu o částku 11.303,- Kč.  
        Na MěÚ v Semilech probíhá jednání o projektu 
Prohloubení komunitního plánování sociálních služeb, rada 
obce nyní zvažuje, do jaké míry se do projektu zapojí.  Členkou 
řídící skupiny tohoto projektu je Zdenka Bažantová.   
 Projednali jsme přípravu sáňkařských závodů a po jejich 
uskutečnění jsme je zhodnotili jako zdařilé. Na jiném místě 
zpravodaje najdete samostatný článek s podrobnostmi. 
 Zabývali jsme se přípravou žádosti o poskytnutí dotace na 
výstavbu dětského hřiště v areálu koupaliště. Žádost byla 
zkompletována a ve stanoveném termínu odeslána na 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Nyní nezbývá, než čekat, zda 
uspějeme.  
 V krátkosti jsme projednali některé další body, například 
jsme se seznámili s výsledkem inventur, při nichž nebyl zjištěn 
nesoulad mezi skutečným stavem majetku, pohledávek a 
závazků a účetními výkazy. Během roku budeme muset ještě 
probrat některé návrhy na vyřazení hlavně drobného 
dlouhodobého majetku, který již dosloužil a například v případě 
mateřské školy by mohl být i nebezpečný. Kladně jsme se 
postavili k žádosti odboru dopravy MěÚ Semily o předběžný 
souhlas s uspořádáním dalšího ročníku závodů „Kozákov 
Challenge 2010“, které by opět měly proběhnout v srpnu. 
S uspokojením jsme přijali informaci, že se podařilo uzavřít 
smlouvu s VHS Turnov na spolufinancování úvěru, přijatého 
obcí v roce 2005 na výstavbu ČOV. Od letošního roku tedy 
přestane až do konečného splacení v roce 2013 tento úvěr 
zatěžovat náš rozpočet. Schválili jsme poskytnutí příspěvku ve 
výši 10 tisíc korun Mysliveckému sdružení Chuchelna Slap na 
nákup krmiva a léčiv pro spárkatou zvěř.  



 Milí čtenáři, mohli jste se přesvědčit, že práce rady obce je 
skutečně různorodá a nám nezbývá, než vás pozvat na 
veřejnou schůzi zastupitelstva, kde se můžete dovědět ještě 
více.   
                                                                                  Rada obce 
 
************************************************ 

 

POZVÁNKA 

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna, které se 
uskuteční ve čtvrtek 18. března 2010 od 19,30 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chuchelně. 

Program:  

1) zpráva o činnosti rady obce 

2) zpráva o hospodaření obce za rok 2009 

3) rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2010 

4) informace komise životního prostředí 

5) zpráva kontrolního výboru a finančního výboru 

6) různé 

7) 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          



Společenská kronika 

 

Narození:   Alex Horáček 
                     Filip Salaba 
                
                      Novorozencům přejeme dobrý start do života!                        
 
 

 

Sňatky:     Pawel Skrzypiński a Michaela Kousalová 

 

                                      Novomanželům přejeme vše nejlepší 

                                                          v jejich společném životě! 

 

 
 
 
 
 
Opustili nás:    Ivana Šmídová 
                            Josef Paneš 
 
 
                              Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast 

 

Dne 29. ledna uplynulo již 5 let od úmrtí naší drahé 
manželky, maminky a babičky paní Věry Morávkové. 
S bolestí v srdcích stále vzpomínají manžel Ing. František 
Morávek a synové s rodinami.   



Životní jubilea v prosinci 2009 a v lednu a únoru 2010: 

 

89 let – Anežka Stehlíková 
86 let – Jaroslav Mašek 
83 let – Květoslava Fridrichová 
               Danuše Kadlecová   
82 let – Stanislav Hošek 
               Mojmír Husar 
81 let – Oldřich Vejnar         
               Hana Jelínková 
75 let – Zdeňka Bursová                
60 let – Dana Kozáková 
               Vratislav Karásek 
               JUDr. Antonín Zelinka 
               Alžběta Doležal 
               Josef Horáček    
55 let – Hana Richnáková 
               Karel Flekna 
               Jaroslav Michal 
               Iva Skrbková    
50 let – Ladislav Klučka 
               Jaroslava Vaníčková 
               Věra Marušková  
               Hana Kořínková 

 

 

 

 

 

 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let! 

 



Akce mateřské školy a poděkování sponzorům 
 
 Již podruhé jsme zahájili školní rok ve dvou třídách. Po mnoha 
letech, kdy převažovaly počty chlapců, se stav téměř vyrovnal. Ve 
třídě starších dětí máme zapsáno 12 chlapců a 12 dívek. Oddělení 
našich nejmenších svěřenců letos navštěvuje 6 chlapců a 5 dívek. 
 Během prvního pololetí jsme se s dětmi zúčastnili řady akcí, 
které jim přinesly spoustu zábavy, a zároveň doplnily naše pravidelné 
vzdělávací činnosti. Na probírané téma „Ptáci“ vhodně navázala 
návštěva výstavy exotického ptactva v Semilech a představení s 
živými ptáky nazvané „Kouzelní ptáci“. Kromě veselých kouzel děti 
měly možnost podržet si papouška, z blízka prohlédnout například 
čížka, sovu, výra, sokola a zároveň se o nich dozvědět spoustu 
zajímavostí. 
 Představení se konalo přímo v budově naší školy, podobně jako 
další akce „Kdo chce mít přítele, musí být sám přítelem“. Tentokrát 
šlo o vystoupení se cvičenými psy. Děti se zde učily ohleduplnému 
zacházení se zvířaty a nácviku bezpečného chování vůči psům. Obsah 
byl zaměřen na rozvíjení empatie, odpovědnosti dětí a schopnosti 
úspěšně řešit rizikové situace. Akce podporovala pozitivní jednání 
nejen ke zvířatům, ale i k sobě navzájem, k rodičům a lidem trpícím 
handicapem. 
      V KC Golf Semily jsme shlédli hned čtyři velice zdařilá 
divadelní představení „Králíci z klobouku“, „Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký“, „Honza a čert“ a ekologickou pohádku zaměřenou na 
třídění odpadů „O BALYnce, dobrém štěněti a TŘÍDĚ NÍzkých 
kamarádů“. 
  Pestré na akce se stalo období adventu. Trénovali jsme písně a 
koledy k rozsvícení stromu na návsi, nacvičovali básničky pro 
Barborku, na Mikulášskou nadílku a pásmo pro rodiče. Vystoupení 
starších dětí jsme nazvali „S čerty nejsou žádné žerty“. Mladší děti 
rodičům zahrály „Jak se zvířátka těšila na Vánoce“. Sladkou tečkou 
roku 2009 se stala pro děti vánoční nadílka s hostinou a tradicemi. Pod 
stromečkem děti našly krásné a hodnotné hračky od pana Jiřího 
Dolenského, od rodiny Lánských, Hančlovy a Gore. Srdečně jim za 
naše děti děkujeme. 
 Děkujeme i ostatním, kteří nám jakkoliv pomáhali: Kulturní a 



školská komise děti MŠ i ZŠ obdarovala za zpívání u rozsvícení 
vánočního stromu drobnými sladkostmi a plyšovými zvířátky.  Na 
Mikulášské nadílce děti MŠ i ZŠ do balíčků dostaly sladkosti ze 
školní jídelny, od manželů Pickových z Koloniálu Na Milíři a linecká 
kolečka od rodiny Hlavovy. V roli Barborky a Mikuláše si s dětmi 
opět hezky popovídali paní Zdena Bažantová a pan učitel Vít Coufal. 
Za hodného anděla se převlékla paní Kateřina Patočková a za 
obávaného čerta pan Vladimír Dlatla. Slavnostní vánoční stůl nám 
ozdobila spousta výborného cukroví, které s předstihem napekly naše 
obětavé maminky. 
 Velký dík patří paní Vlastimile Bílkové, která dlouhodobě 
zajišťovala úklid v naší mateřské škole. Přejeme jí hodně štěstí a stálé 
zdraví. 
 

Čemu se v mateřské škole zasmějeme 
 

 Děti nás v mateřské škole občas pobaví svými úsměvnými 
výroky, které si tu a tam poznamenáme. S kolegyněmi jsme se 
rozhodly o některé se tímto způsobem podělit. Někteří autoři již patří 
dokonce mezi „dospěláky“. 
 
 Pyšná princezna si v divadle dupne a ostře poručí svému 
zahradníkovi: „Zavaž mi střevíček!!“  Julinka zareaguje: „Ta je ale 
hloupá, ani kličku neumí.“ 
 Pan král nervózně chodí nádvořím sem a tam. Čeká, zda 
zbrojnoši najdou princeznu, která zmizela ze zámku. Julinka děj 
prožívá a rozčiluje se: „Kde ji to král hledá, tam ji přeci nenajde?“ 
 
 V souvislosti s exotickými zvířaty vyprávím o Africe. Jiřík se 
zamyslí a sebejistě povídá: „Tak to já tam hned zítra s tátou pojedu.“ 
 
 Vysvětlujeme si, proč někteří ptáci na zimu odlétají do teplých 
krajin. Petruška se přihlásí: „A ť přiletí k nám, u nás je much dost.“ 
 
 Povídáme si o lese, jmenujeme, co nám dává, čím je pro člověka 
prospěšný a zároveň jaké nebezpečí se v něm může skrývat. Sárka se 
přihlásí: „Mohli by jsme třeba sníst kuří oko !“ 



 V matematických představách si vysvětlujeme pojmy první, 
druhý poslední, předposlední.... Při opakování mají děti za úkol 
zdůvodnit, proč je na obrázku chlapeček v řadě jako první. Milánek se 
přihlásí a místo odpovědi „protože před ním už nikdo nestojí“, 
odpoví: „Protože je nejrychlejší.“ 
 
 Vyprávíme a dramatizujeme pohádku O veliké řepě. Dominik se 
diví, proč měl děda při vytahování řepy tolik pomocníků a šeptá paní 
učitelce „Já jsem tahal řepu úplně sám. Tahal jsem i mrkev a burák.“ 
 
 Staník nahlíží do školní kuchyně a se zájmem sleduje, jak se 
krájí kráječem chleba. Paní kuchařka říká: „Vy asi doma krájíte chleba 
rukou?“  Staník odpoví: „Kdepak, my krájíme chleba nožem.“ 
 
 Verunka se ptá: „Paní učitelko, co bude dnes k obědu? Paní 
učitelka: „Řízek s kaší a kompot.“ Verunka: „M ňam, to si dám do 
zubů!“  
 
 Verunka: „Paní učitelko, Vašík mě miluje.“ Paní učitelka: „Jak 
jsi to poznala?“ Verunka: „On mi to včera řekl v ložnici. Ale já si 
stejně vezmu Mirďu.“  
 
 Na vycházce potkáme vousatého pána. Dituška: „Ten pán měl 
ale velkou bradu!“ Paní učitelka: Ty máš malou bradičku. Dituška si 
ohmatává svoji bradu a hodnotí ji: „To mám, ale už mi taky roste.“ 
 
 Ondra se chlubí: „Já mám nový boty! Já mám nový boty!“ Paní 
učitelka: „Jsou moc hezké.“ Ondra se chlubí dál. Paní učitelka: „Jsou 
moc krásné. Takové bych potřebovala. Půjčíš mi je někdy?“ Ondra se 
zarazí, o nové boty by se asi dělil nerad. Proto po delším mlčení 
odpoví.: „Já mám ale rýmu.“ 
 
 Pepa se vytahuje: „M ůj táta je hrozně velikej, je velikej jako 
socha.“  Vašík na to: „A můj táta má zase velkou sílu, unese i velkou 
krávu.“ 
 
 Martínka v koutku potichu povídá panence: „Já jsem už stará a 
ty jsi moje hodná holka. Brzy možná umřu. Jestli mi půjdeš na pohřeb, 



do smrti ti budu za to vděčná.“  
 
 Jdeme na Veverku, kde se právě stavěl nový dům. Pan zedník: 
„To nám jde ale pomocníků. Pomůžete nám, děti?“ Mája: „To ani 
náhodou. Nám stačí, že jdeme do kopce.“ 
 
 V předškolním věku mají děti často problémy s výslovností. 
Pokud se novou hlásku naučí, používají ji ze začátku často i tam, kde 
nepatří. Jejich výroky pak dostávají zcela jiný smysl: 
Holčička: „Já jsem nemocná a mám velkou rýmu.“ Učitelka „Tak jak 
to, že jsi ve školce? Dítě: „Maminka mě do školky posl(r)ala.“ 
Někdy naopak hlásky vynechávají: Chlapec popisuje obrázek: „Na 
obrázku je rybářský prd.“ 
 
 Martínek se chlubí, co má doma pro miminko. Lukášek se diví: 
„Vy máte doma miminko?“ Martínek: „Ještě ne, ale jestli se bude 
tatínek k mamince hodně tulit, tak ho mít budeme.“ 
 
 Učíme se o řemeslech a povolání rodičů. Lukášek se přihlásí: „A 
paní učitelko, vy taky někam chodíte do práce?“ 
 Paní učitelka se ptá: „Víš, jaké zaměstnání má tvůj tatínek? Co 
dělá tatínek v práci?“ Sebejistá odpověď tříleté dívenky: „Sedí a má 
rád pívo.!“ 
 

Děti nás stále něčím novým překvapují. Tak zas někdy příště. 
                                                                                   Blanka Pekařová 
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4. DOBROČINNÝ  VELIKONOČNÍ  JARMARK 

neděle 21. března 2010 od 13 do 17 hodin v sokolovně 

15.00 – hudební vystoupení žáků školy 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

s prodlužujícími se dny se pomalu blíží nejen jaro, ale i náš již tradiční 

jarmark. I letos pro Vás připravujeme odpoledne prosycené 

velikonoční atmosférou - bohatou nabídku velikonočních výrobků, 

výborné občerstvení, spoustu aktivit pro děti, velice oblíbenou 

speciální dětskou tombolu, ve které každý los vyhrává – a díky přízni 

sponzorů se i letos máte opravdu nač těšit! O hudební doprovod se 

postará folklórní soubor Nisanka. V 15.00 hodin na pódiu uvítáme 

žáky naší školy, kteří si pro nás pod vedením pane ředitele Stínila 

připravují hudební vystoupení.  

Díky zisku z minulých ročníků a díky laskavé přízni sponzorů se 

podařilo postavit hřiště přímo u budovy školy. Těší nás, že díky naší 

snaze vznikají věci trvalé hodnoty, které jsou dětmi v hojné míře 

využívány. Přijďte si proto užít krásné jarní odpoledne, pozdravit 

sousedy a podpořit dobrou věc. Těšíme se na Vás! 

                                                                                         TJ Sokol Chuchelna 

                                                                    Kulturní a školská komise obce 

 
 

 

 

 

 

 



KADLECOVA ROKLE 30. 1. 2010 

 Kulturní a školská komise využila příznivých 
sněhových podmínek a na poslední lednovou sobotu 
uspořádala sáňkařské závody.  

Prezentace probíhala od 9 hodin a již od jejího 
samého začátku bylo patrné, že letošní účast bude 
vysoká. Ke startu se přihlásilo 75 dvojic!!! 
V kategorii rodiče s dětmi 30 dvojic, 1. – 4. třída 4 
dvojice, 5. - 9. třída 10 dvojic, manželské páry 8 dvojic, 
dospělí 22 dvojic.   

Účastníci byli ke startu odvezeni autobusem, odvoz 
saní zajistila firma Agát ve spolupráci s obecním 
úřadem. Startovalo se klasicky s cílem u obecního 
úřadu.  

A protože byly příznivé i povětrnostní podmínky, 
byla hojná účast i diváků, kteří měli možnost využít 
občerstvení, které připravili naši hasiči.  

V každé kategorii byly vyhlášeny tři nejrychlejší 
dvojice závodníků a odměněn nejmladší, nejstarší 
účastník. 

Velký dík patří za spolupráci obecnímu úřadu a 
základní škole, firmám: Agát, Batlička OZ, Leoš Picek a 
dalším za sponzorské přispění.  

Doufáme, že následující akce budou také 
podpořeny velkou účastí nejen dětí, jejich rodičů, ale i 
ostatních našich občanů. Budeme se na vás těšit! 
 
                                             Za KŠK Galina Vrabcová 

 



 
Dětské centrum Semily - denní stacionář 

 

Adresa sídla poskytovatele:   Na Olešce 433, Semily 

Adresa zřizovatele:    Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily 

Místo poskytování služby:   Dětské centrum Semily, Na Olešce 433, Semily 

Telefon:     481 625 418 

e-mail:      centrum.sm@tiscali.cz 

IČO:      00856134 

Právní forma:     příspěvková organizace 

Statutární zást. a zodpovědný pracovník:      Pavlatová Ivana  

Provozní doba:    7:00 hod. – 15:00 hod. 

( na žádost zákonného zástupce je možné provozní dobu upravit od 6,30 do 16,00 hodin ) 

 

Organizace je zřízena za účelem zabezpečení sociálních služeb podle 

zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Rodiče hradí za poskytované sociální služby částku, která je individuální, dle 

potřeb každého dítěte a je napsaná v uzavřené Smlouvě o poskytování 

sociálních služeb v denním stacionáři.  

Dětské centrum poskytuje komplexní péči sociální, výchovnou, vzdělávací 

a zdravotní dětem s chronickým onemocněním, s chronickým duševním 

onemocněním, s kombinovaným postižením, s jiným zdravotním postižením, 

s mentálním postižením, s tělesným postižením a dětem, které vyžadují 

zvýšenou individuální péči a neobstojí v kolektivu běžné mateřské školy. 

V letošním roce je zapsáno 17 dětí od jednoho roku věku do ukončení 

vzdělávání v nižším stupni speciální školy. Při dětském centru je elokované 

pracoviště ZŠ praktické a ZŠ speciální Semily, kdy po výuce se děti školního věku 

vracejí zpět na stacionář.  

Dále  zajišťuje ozdravný režim dětem se zdravotním oslabením z 

Mateřské školy speciální Semily, která sídlí v téže budově. Součástí dětského 

centra je rehabilitační ambulance, která je v odpoledních hodinách přístupná 

dětem od útlého věku. V této době mohou děti i dospělí využívat pracoviště 

laserterapie. Zdravotní a ošetřovatelská péče je hrazena zdravotními 

pojišťovnami, laserterapie do10 min. = 30,- Kč nad 10 min. = 40,- Kč. 

Na výše uvedené adrese nás můžete kdykoliv navštívit.  

                                            Za Dětské centrum Semily Ivana Pavlatová, ředitelka 

 



 

 


