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Zpráva o činnosti rady obce 
 

 Milí čtenáři, v posledním letošním zpravodaji vám 
nabízíme informaci o tématech čtyř schůzí rady obce, 
které se uskutečnily od posledního veřejného zasedání 
zastupitelstva. Než se zastupitelstvo sejde, letos již počtvrté 
a naposled, rada má naplánovanou ještě jednu schůzi,  
a to 4. prosince.   
 V uplynulém podzimním čase jsme se opakovaně 
zabývali opravami obecních cest, které stále vázly, 
a některé práce nejsou dokončeny doposud. Nebyl 
vyasfaltován sjezd ze silnice u Vejnarů, nebyla vyspravena 
cesta okolo Kalousků směrem ke Kozí farmě. Tyto práce už 
letos provedeny nebudou – bohužel, nedostalo se na ně, 
dokud přálo počasí. Také předpokládaný rozsah oprav 
pomocí materiálu, který byl odfrézován z krajské silnice, se 
podstatně ztenčil. Podle původní dohody s Krajskou 
správou silnic byl materiál zčásti použit na zasypání krajnic 
po rekonstrukci silnice. Zbytek pak měly odkoupit obce 
Chuchelna a Záhoří na opravy veřejně přístupných 
komunikací. Vše se velice protáhlo mimo jiné i vinou 
propadlé silnice u zahradnického areálu, tudíž firma Silnice 
Jičín začala s rozvozem v době, kdy značná část 
materiálu byla bohužel rozkradena. Odkládání těchto 
prací nás mrzí i z toho důvodu, že je žádoucí se jimi 
zabývat, když je teplé, ba horké počasí, protože sluníčko 
pomůže recyklát hezky spojit. Tam, kam se přece jen 
materiál dostal, dosud není uválcován, a to se musí do 
zimy ještě stihnout. Novým asfaltovým povrchem byla 
opatřena cesta u hřbitova na Lhotě. Oprava Hromovky, 
na kterou získal dotaci od Libereckého kraje Mikroregion 
Kozákov, bude realizována v příštím roce, smlouva 
s firmou Silnice Jičín je podepsána. Na příští rok se taky 
chystá generální oprava cesty v Palučinách, která bude 
provedena v souvislosti s výstavbou vodovodu v této 



lokalitě. Celou akci zajistí VHS Turnov, obec bude hradit 
rekonstrukci cesty, která bude provedena mnohem 
důkladněji, než jen tzv. uvedení do původního stavu po 
výkopových pracích. Rada obce se pro toto řešení 
rozhodla již během léta. Na poslední schůzi rada začala 
také uvažovat o výstavbě cyklotras v oblasti Bačova, na 
které bude zřejmě možno získat dotaci. 
 Lesy ČR zahájily opravu nebo možná lépe řečeno 
výstavbu břehů potoka u hostince U Vega a obecní 
bytovky, příští rok budou pokračovat v okolí školy. Stavbu 
rada obce bedlivě sleduje.  
 Rada obce průběžně projednávala některé detaily 
územního plánu. Odbor územního plánování MěÚ Semily 
naše stanoviska odborně zpracoval a předal je firmě IRI 
Brno k vypracování konečné verze návrhu. Územní plán 
předložíme zastupitelstvu ke schválení počátkem příštího 
roku. 
 Na území obce poblíž lomu a silnice k Železnému 
Brodu byla odkryta stará černá skládka. Rada obce 
rozhodla, že bude zlikvidována našimi vlastními silami.  
 Novela zákona o místních poplatcích nám umožnila 
stanovit cenu za provoz systému odpadového 
hospodářství až do výše 1.000,- Kč na osobu a rok. 
Nelekejte se, k takovému extrému se obec Chuchelna 
neuchýlí, ale podle předpokládaných nákladů letošního 
roku jsme poplatek stanovili na 540,- Kč za osobu nebo 
neobydlenou nemovitost za rok. Ze současných 480,- Kč 
se tedy poplatek zvýší o 12,5 %. V tomto smyslu bude 
zpracován návrh obecně závazné vyhlášky, která bude 
předložena zastupitelstvu ke schválení.  
 Starosta nás pravidelně informuje o dění ve VHS 
Turnov. Podzimní období je věnováno stanovení ceny 
vodného a stočného na příští rok. Rada obce 
 i zastupitelstvo doporučovalo starostovi snažit se prosadit 
co nejmírnější zdražení, ale v radě VHS je náš starosta 



s tímto názorem téměř osamocen, ostatní starostové  
a starostky navrhované zvýšení podporují, slibují si od toho 
nové investiční akce ve svých obcích.  
 V tomto období jsme schválili zřízení dvou věcných 
břemen, a sice právo chůze a jízdy po části obecního 
pozemku ke garáži paní Simony Schuld, a také uložení 
kabelu nízkého napětí k rodinnému domu Lánských na 
Komárově do obecních pozemků. Za toto druhé věcné 
břemeno obec obdrží úhradu 2.000,- Kč od firmy ČEZ.  
 S blížící se zimou jsme projednali zimní údržbu 
komunikací. Na zakázce se opět budou podílet dva 
subjekty – družstvo Kozákov a pan Bagin. Pouze dojde 
k malé úpravě rozdělení úseků, které dostane každý z nich 
na starost. Ceny budou oba mírně zvyšovat, přesto 
protahování soukromých vjezdů občanů rada obce 
rozhodla ponechat tak jako v minulých obdobích za 
paušální úhradu 500,- Kč za zimní sezónu. 
 Na všech schůzích rady řešíme kromě těchto 
závažnějších věcí i nejrůznější drobnosti, ale v následujícím 
období se budeme muset věnovat tomu nejdůležitějšímu, 
a to rozpočtu na příští rok. Tentokrát to bude neobvykle 
obtížné, protože díky novele zákona o rozpočtovém 
určení daní očekáváme příjmy sice vyšší než v uplynulých 
letech, ale pořád není jasné o kolik. Odhady vlády  
o výběru daní na příští rok se mění každým dnem  
a doposud není schválen státní rozpočet. Navíc stále není 
definitivně schválen tzv. daňový balíček, takže není jasné, 
jakou výši bude mít DPH v roce 2013. To je pro nás určující 
nejen z hlediska příjmů, ale taky na straně výdajů, neboť 
od výše DPH se budou odvíjet ceny zakázek. Také se mění 
kritéria, která mají vliv na výpočet, např. rozloha obce, 
počet obyvatel, počet zaměstnanců, nově se zavádí 
kritérium počtu žáků. To vše výpočet velmi komplikuje. 
Z této nejistoty vyplývá skutečnost, že na prosincovém 
zastupitelstvu se rozpočet určitě schvalovat nebude,  



a také to, že při jeho tvorbě budeme muset být hodně 
opatrní. 
 Na veřejném zasedání zastupitelstva budete mít 
možnost dozvědět se další podrobnosti, budete-li mít 
zájem. Na vaši účast se těšíme. 

Rada obce 

 

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

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna 
 

se uskuteční   
 

ve čtvrtek 13. prosince od 19,30 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 

Program: 
  1) zpráva o činnosti rady obce 
  2) zpráva o hospodaření obce do 30. 11. 2012 
  3) rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2012 
  4) úprava rozpočtového výhledu 2013 - 2016 
  5) zprávy výborů – finančního a kontrolního 
  6) různé 
  7) usnesení, závěr   
 
Občerstvení zajištěno, doprava z Komárova bude 
zajištěna osobními auty v 19,10 hodin 
 

Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany 
 

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

 

 



Sdělení Odboru územního plánování M ěÚ Semily: 

 1. ledna 2013 nabyde účinnosti novela stavebního zákona č. 350/2012, která 
upravuje nejen postup pořizování územních plánů, ale i jejich obsahové náležitosti. 
 Obecně se dá říci, že již zahájené fáze pořizování územního plánu se 
dopracují podle dosavadního znění stavebního zákona, ale novela stavebního 
zákona vyjmenovává několik výjimek, na základě kterých je potřeba takto 
rozpracovanou fázi ukončit a zahájit ji podle vydané novely. 
 V případě, že by nebyl ÚP Chuchelna vydán do konce roku 2012, muselo by 
být uplatněno přechodné ustanovení č. 10 novely stavebního zákona tj., 
dokumentace ÚP by musela být přepracována dle požadavků novely a opětovně 
veřejně projednána (tj. opakování konání veřejného projednání z června 2012). 
  

Na základě tohoto sdělení dochází ke změně programu veřejného 
zasedání, který je vytištěn v Chucheláčku: 

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

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna 
 

se uskuteční   
 

ve čtvrtek 13. prosince od 19,30 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 

Program: 
  1) zpráva o činnosti rady obce 
  2) zpráva o hospodaření obce do 30. 11. 2012 
  3) rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2012 
  4) úprava rozpočtového výhledu 2013 - 2016 
  5) zprávy výborů – finančního a kontrolního 
  6) hlasování o schválení územního plánu obce Chuchelna 
  7) různé 
  8) usnesení, závěr   
 
Občerstvení zajištěno, doprava z Komárova bude zajištěna 
osobními auty v 19,10 hodin 
 

Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany 
 

 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

V září, říjnu a listopadu 2012 oslavili svá životní 
jubilea spoluobčané: 

  94 let –  Alexandra Vyhnanovská 

  90 let –  Lidmila Machačná 

  86 let –  Stanislav Zdrůbek 

  84 let –  Jitka Vrabcová 

    Bohumila Řezníčková 

    Zdeňka Devátá 

  81 let –  Jiřina Hošková 

  75 let –  Jiří Havrda 

      65 let –  Radomír Bažant 

        Jaroslava Plívová 

        Alena Medková 

        Miroslav Hrubý 

      60 let –  Katarina Polyaková 

        František Mizer 

        Josef Hlubuček 

      55 let –  Luboš Hrubý  

      50 let –  Josef Matura 

   
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví do dalších let! 

 

************************************************************* 
 
Narození:                             
 Antonín Hladík 
 Anna Krunčíková 
 Yahya Bakis 
 Aneta Malátová 

 
 Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života! 



 
 
Sňatky: 
  
Hana Maturová a Michal Lalik 

 
  
  Novomanželům přejeme dlouhá léta  

spokojeného společného života! 
 
************************************************************* 
 
V uplynulých týdnech nás opustili:    
                            
 Marie Peštová 

 Miroslav Bílek 

 Johana Zboroňová 

 Ladislav Szabó 

 

Jejich nejbližším vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

  
Rádi bychom zde poděkovali přátelům, příbuzným a SDH 

Chuchelna za upřímné projevy soustrasti a za květinové 

dary při rozloučení s naším drahým a milovaným panem 

Miroslavem Bílkem. 

Truchlící rodina 

 

V rubrice „Společenská kronika“ můžeme zveřejnit pouze životní jubilea, 

sňatky a narození dětí, k jejichž uveřejnění byl obci dán písemný 

souhlas příslušné osoby. Souhlas rodinného příslušníka přichází 

v úvahu jen v případě, jedná-li se o narození dítěte. Nařizuje to zákon č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Telefonický 

souhlas není dostatečný, neboť jej nelze prokázat případné kontrole. 

    

 



VÁŽENÍ ČTENÁŘI, OBYVATELÉ A PŘÁTELÉ 
NAŠÍ OBCE, 

 SRDEČNĚ VÁM PŘEJEME CO 
NEJKLIDNĚJŠÍ PROŽITÍ ADVENTNÍHO 
OBDOBÍ, KRÁSNÉ A ŠTĚDRÉ VÁNOCE  
A DO NOVÉHO ROKU PEVNÉ ZDRAVÍ, 
SPOKOJENOST A STÁLOU RODINNOU 
POHODU. 

 

ZASTUPITELSTVO A ZAMĚSTNANCI  

OBCE CHUCHELNA  

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



Zprávy z knihovny 

 

 Vážení čtenáři, ráda bych Vás touto cestou pozvala do místní 

knihovny v Chuchelně. Knihovna sídlí v zasedací místnosti Obecního 

úřadu v Chuchelně a pro návštěvníky je otevřena každé  pondělí od 

13.00 do 16.30 hodin.   

 V  knihovně se nachází přibližně 5 tisíc svazků různých žánrů – 

literatura naučná, životopisy, beletrie romantická i detektivky, a také 

mnoho knih pro děti a mládež. Každým rokem se knihovní fond 

rozrůstá, například v letošním roce jsme zakoupili 37 nových knih  

a další knihy jsme dostali od našich spoluobčanů darem. Těm touto 

cestou ještě jednou velmi děkuji. 

 Naše knihovna dlouhodobě spolupracuje s Okresní knihovnou 

v Semilech, která nám bezplatně dvakrát ročně půjčuje knihy 

ze svého putovního knihovního souboru.  

 Poplatek za přihlášení do 

knihovny je v porovnání s dnešními 

cenami knih v obchodech velmi 

příznivý, neboť pro dospělé čtenáře 

činí 50,- Kč, a pro děti a důchodce pak 

pouhých 20,- Kč za rok.  

 Ještě jednou Vás srdečně zvu, 

abyste k nám do knihovny zavítali – 

určitě si vyberete nějaké pěkné čtení 

pro nadcházející dlouhé zimní večery. 

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do 

nového roku 2013. 

       

         Ilona Bažantová 
 

 



Motorsport Chuchelna v roce 2012 

Motorsport Chuchelna působí na poli několika motoristických 

disciplín od závodů v jedné stopě, až po automobilové soutěže 

v Rally. Zúčastňujeme se místních závodů, krajských pohárů  

i prestižních celorepublikových seriálů. Závodíme, ale sami také 

závody pořádáme. Úspěchy jsme letos slavili v každém z těchto 

odvětví. 

Sezóna pro nás začala už v zimě, kdy jsme pořádali tradiční 

autoskijöring na Kozákově. Lokalita Kozákova, nádherné slunné 

počasí a prestiž Krkonošského poháru v autoskijöringu přilákalo více 

než tisíc diváků.  Na místní akci nádherné číslo. O to lépe se fandilo 

Chuchelským, když viděli své borce závodit o ty nejvyšší příčky. Na 

domácí půdě jsme také zvítězili, když Martin Chlupáč nenašel 

konkurenci mezi dvoukolkami a Michal Buriánek byl členem 

vítězného týmu 4x4. Martin s Michalem zvítězili i v konečném pořadí 

celého pětidílného seriálu. 

Další akcí na Kozákově byla Rally show. Zde nám počasí sice 

nepomohlo, ale i tak jsme uspořádali kvalitní závody. Z téměř třiceti 

závodníků dokázal zvítězit Tomáš Kudrnáč před Martinem 

Chlupáčem. První dvě místa patřily MSCH a byl to další jezdecký  

i pořadatelský úspěch. 

Necelé dva měsíce po Rally show přišli ke slovu milovníci jedné stopy. 

Zúčastnili jsme se seriálu KTM Enduro cross country. Tento seriál je 

právem považován za jeden z nejkvalitnějších v republice. Naše 

zkušené borce přibrzdila četná zranění, proto jsme se nezúčastnili 

v plné síle. První místa nám unikla, ale i tak jsme o sobě dali vědět  

a vždy se naši jezdci umístili v top 10.  Nejvíce zde zazářili naši 

nejmladší jezdci. Adam Mach a Břeťa Plíva sbírají cenné zkušenosti  

a v nabité konkurenci se umísťují na pohárových pozicích. 



Nezávodíme pouze v našem okolí, ale reprezentujeme náš klub 

v nejrůznějších koutech naší vlasti. Odjeli jsme kompletní seriál MČR 

v Enduru a i v této disciplíně jsou naše úspěchy nepřehlédnutelné. 

Jirka Machačný se umístil na celkovém třetím místě v přeboru ČR  

a v soutěži MČR družstev třetí výkonnostní třídy jsme dokázali 

zvítězit. Velkým úspěchem je titul vicemistra ČR v Cross Country 

Adama Macha mezi juniory. 

I naši „dvoustopáci“ se v létě vydávali do závodů. Tomáš Kudrnáč se 

svým Renaultem Clio odjel tři závody automobilových soutěží v Rally. 

Tento technicky i časově velmi náročný sport zastupuje za MSCH sám. 

Jeho letošním nejlepším výsledkem bylo 5. místo ve třídě A3 a 14. 

místo absolutně na Rally Světlá. Několik dílčích úspěchů  

v jednotlivých rychlostních zkouškách je pro nás dobrým příslibem do 

příští sezóny, kdy budeme Tomášovi určitě fandit. 

Nesmím zapomenout na Honzu Kudrnáče, který se zúčastnil 

Mezinárodní šestidenní v Německu. Ne nadarmo se této soutěži říká 

motocyklová olympiáda. Vždyť posledních pět těchto závodů a tedy  

i posledních pět let dokázali dokončit tuto soutěž pouze dva Češi. 

Chuchelna má jednoho z nich. 

Dovoluji si tvrdit, že se letos jednalo o jednu z nejúspěšnějších sezón 

Motorsportu Chuchelna. Věřím, že jsme vzorně reprezentovali sami 

sebe, svůj tým, Chuchelnu. Děkujeme za podporu, které se nám 

dostalo od občanů Chuchelny, od místních podnikatelů ve formě 

sponzorských darů i od obce samotné. Slibuji, že se v našich úspěších 

budeme snažit pokračovat i v nadcházející sezóně 2013.  

Naše snažení můžete sledovat na internetových stránkách 

www.msch.cz , nebo na našem facebooku, kde pravidelně o našich 

aktivitách informujeme. 

Za MSCH Martin Ráž 



Ohlédnutí za posvícením  

 

22. září se konal již několikátý ročník posvícení ve spolupráci spolků, 

které ve vesnici fungují, a chtějí něco udělat pro druhé. Určitě stojí za 

to společně oslavit tento svátek. Každý rok se pro Vás snažíme 

vymyslet něco nového a lepšího. Letošní rok byl ve znamení 

příjemného posezení, kdy se jídlo vydávalo nejen do ešusů, ale byly 

připraveny i stoly s obsluhou. Oběd bylo možné zakončit kávou či 

čajem a sladkou tečkou. Tímto bychom Vás chtěli pozvat i na příští 

rok. Je se na co těšit, opět něco vymyslíme.  

Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu. Hasičům za obsluhu 

výčepu, myslivcům za výtečné jídlo, které se letos opravdu povedlo  

a sokolům za přípravu a nazdobení sokolovny a sladké občerstvení. 

Sestry sokolky 

 

 
 

 



SKIAREÁL KOZÁKOV 

 

Vážení spoluob čané i ostatní p říznivci sjezdového lyžování, 

pokud nám bude po časí trochu naklon ěné, tak v dob ě kdy 

budete číst tyto řádky, bude vrcholit p říprava na letošní 

lyžařskou sezónu, nebo už bude první um ělý sníh na 

sjezdovce. 

Jelikož se neustále pro návšt ěvníky našeho areálu snažíme 

zkvalit ňovat služby, p řipravili jsme pro sezónu 2012 – 2013 

některá vylepšení, která mají zp říjemnit pobyt v našem 

areálu. 

Nejvýrazn ějšími novinkami jsou:  

 - nově vybudované zázemí bufetu s posezením 

 - prosklená terasa s výhledem na sjezdovky 

 - půjčovna lyží a ski servis zajiš ťovaný firmou  

 CYKLO SKI Sport & Servis J. Žitník 

 - lyžařská škola 

 

Podstatnou informací pak je, že jízdné pro nastávaj ící 

sezónu z ůstává nezm ěněné – NEZDRAŽUJEME!  

 

Aktuální informace z areálu najdete na www.ski.kozakov.cz   

 

Těšíme se na Vaši návšt ěvu  

TJ SOKOL CHUCHELNA  

 

 

 



Upozornění - platnost původních označení pro 

vozidla přepravující osoby s těžkým zdravotním 

postižením končí k 31. 12. 2012 

 

Upozorňujeme všechny držitele původních označení pro 

parkování O1 (modré označení se symbolem vozíčkáře), že je nutné 

provést nejpozději do 31. 12. 2012 jejich výměnu za nové parkovací 

průkazy se speciálním označením O7. Od 1. 1. 2013 lze uplatňovat 

výhody určené osobám s těžkým zdravotním postižením včetně 

zastavení a stání na vyhrazených místech pouze s tímto novým typem 

parkovacího průkazu. 

Výměnu parkovacích průkazů provedou příslušné pracovnice 

odboru sociálních věcí MěÚ Semily, pracoviště Riegrovo nám. 63, 

Semily, 1. patro, kancelář č. 212. 

 Je nutné doložit původní označení, platný průkaz mimořádných 

výhod ZTP nebo ZTP/P a 1 fotografii s aktuální podobou držitele 

průkazu. 

Úřední hodiny jsou pondělí a středa od 8.00 - 17.00 hodin, po 

dohodě je možné provést výměnu i mimo úřední hodiny.                   

Kontakt: 481 629 242, 481 629 244.  

 

Za odbor sociálních věcí MěÚ Semily 

Radka Andrlová, sociální pracovnice 

 



ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE 

OPRAVY A ÚDRŽBA 
 

-  PRAČEK           
      

-   MYČEK   

-   SUŠIČEK  
 

LUBOŠ KOBRLE 
 

BAVLNÁŘSKÁ 524 
 

513 01  SEMILY 
 

Tel.: 733 467 742 
  E-mail:  lkobrle@seznam.cz  



 


