Chucheláček 2003/1
Rada obce děkuje touto cestou Jaroslavu Bartákovi za krásnou knihu o Chuchelně, kterou přispěl k
tomu, že naše obec vejde do povědomí všech, kteří ji otevřou .....
Zpráva o činnosti rady obce
Rada obce se schází každé druhé úterý pravidelně a od posledního veřejného zasedání
zastupitelstva to bylo celkem třikrát. Poprvé po zasedání jsme se sešli až 7. ledna, protože nám do
našeho rytmu zasáhly Vánoce a Silvestr. V té době nebylo nic neodkladného k řešení, a tak jsme
nemuseli svolávat schůzi v mimořádném termínu.
Projednali jsme žádost našich hasičů na nákup hadic v letošním roce. Rada doporučuje
zastupitelstvu prostřednictvím návrhu rozpočtu přispět na činnost SDH částkou 50.000,- Kč.
Zabývali jsme se žádostí paní Marie Charouzkové z "Doleního mlýna" na postavení dřevěného
přístřeší. Protože životní podmínky paní Charouzkové byly již neúnosné a riziko úrazu příliš
vysoké, rada obce schválila postavit zateplené dřevěné obydlí za cca 70 - 80 tisíc korun. Tato stavba
je již hotova a paní Charouzková ji také již využívá.
Dále jsme se zabývali přípravou 4. obecního plesu, který je dnes již za námi a dle našeho mínění
se opět vydařil ke spokojenosti naší i plesových hostů. Čistý výtěžek cca 30 tisíc korun půjde právě
na nové bydlení pro paní Charouzkovou. Také touto cestou obec děkuje všem sponzorům a také
pořadatelům, kteří se každoročně na pěkném průběhu plesu ochotně podílejí.
Rada byla seznámena s průběhem návštěvy v Praze a účastí naší delegace na Tříkrálovém
průvodu, kde byl představen a symbolicky předán základní kámen pro zamýšlenou výstavbu
poutního chrámu na Kozákově.
Seznámili jsme se s průběhem inventur ve všech našich zařízeních, inventury proběhly včas a bez
závad.
Na jednání rady obce dne 21. ledna jsme se převážně zabývali návrhem obce na rok 2003, který
připravil náš finanční výbor. Rozpočet bude opět navržen jako vyrovnaný, ale nepočítá se pro
letošní rok s žádnou větší investicí. Rada obce opět uložila starostovi, aby v maximální míře omezil
investiční i neinvestiční výdaje obce. Návrh rozpočtu obdrží všichni členové zastupitelstva do 14.
února a zároveň bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu k připomínkování.
Pan MUDr. Holub podal informaci o naší návštěvě u litoměřického biskupa ThDr. Koukla, kde
byl přednesen záměr výstavby poutního chrámu. Záměr se u něj nesetkal s velkým nadšením a
sdělil nám, že by raději viděl finanční prostředky na opravách chátrajících kostelů. Přesto přislíbil,
že návrh předloží biskupské konferenci, která by měla rozhodnout.
Na schůzi dne 4. února jsme se seznámili se zápisy komise školské a kulturní a komise životního
prostředí. Komise životního prostředí doporučuje rozšířit separovaný sběr do dalších částí naší
obce. Rada obce tento návrh vzala na vědomí, ale protože starosta již jednal se státními orgány i
firmou ohledně dotace na případné nádoby a se vstřícným jednáním se bohužel nesetkal, rada zatím
doporučuje tuto akci oddálit, neboť by přinesla další finanční zatížení obce a případně i občanů.
Skleněný odpad lze nadále ukládat do kontejnerů u prodejny a pokusíme se přesvědčit vedení školy,
zda by nezorganizovalo sběr papíru. V této souvislosti opět upozorňujeme, že tříděný odpad lze
odkládat ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb Semily zdarma, vždy ve středu a v sobotu
dopoledne. Komise dále doporučuje pokácet lípy u pomníku z důvodu jejich zchátralosti a tím
ohrožení majetku a zdraví občanů. Jejich pokácení a případné vysazení dvou tújí je nutno ještě
projednat s majitelem pozemku.
Obdrželi jsme další návrh obecního znaku a praporu, rada obce však i tuto záležitost odložila na
příští období. Seznámili jsme se s návrhem rozpočtu Mikroregionu Kozákov na rok 2003. Tento
návrh je též vyvěšen na úřední desce a do návrhu rozpočtu obce je zapracován.
Opět jsme se zabývali kvalitou vody v našem obecním vodovodu, protože se vyskytují stížnosti
občanů, že voda bývá zakalená. Vzhledem k tomu, že pravidelně odebírané vzorky stále vykazují
nezávadnost vody, nemá obec možnost působit na provozovatele vodovodu. Rada obce doporučuje

občanům, aby zapisovali dny, kdy zakalení vody zpozorovali a tyto zápisy předávali na obecní úřad.
V případě nadměrného zakalení uvědomte ihned obecní úřad, který zajistí odebrání vzorku vody
přímo u stěžovatele nezávislou organizací.
Starosta seznámil radu obce s možností odkoupit pozemek na návsi (místo, kde stál bývalý
pomník). Rada obce tuto možnost přivítala a pověřila starostu vyjednáváním s majiteli. Chtěli
bychom na tomto pozemku vybudovat oddechové místo se stromy a lavičkami.
Vzhledem k příznivému počasí rada přivítala záměr uskutečnit v sobotu 8. února sáňkařské
závody "Kadlecova rokle" a schválila částku 3.000,- Kč na organizaci a nákup cen.
Rada se seznámila s pokusy navázat kontakt s novým zastupitelstvem partnerské obce Chuchelná,
které zatím nereaguje na naše dopisy ať již elektronické nebo listovní. Rada pověřila starostu, aby
zaslal poštou ještě jeden oficiální dopis a pokud se kontakt nezdaří, nebudeme naléhat. Dětský tábor
bychom pak uspořádali jen pro naše děti v blízkém okolí.
Pan Strnad informoval radu obce o kontrole Finančního úřadu zaměřené na Fond rozvoje bydlení.
Protože dochází k velkým potížím při získání faktur od některých našich občanů, kterým byla
půjčka poskytnuta, rada obce doporučí zastupitelstvu úpravu vyhlášky tak, aby se peníze z úvěru
vyplácely teprve na základě předložené faktury schválené starostou. Závěr této kontroly nám dosud
není znám, ale bohužel asi nebude naší dobrou vizitkou.
Na závěr mohl starosta sdělit radě obce dobrou zprávu, a sice že po dlouhých průtazích byla
konečně uzavřena záležitost s dotací na vodovod Slap - Klinkovice a vrácení této dotace státnímu
rozpočtu i placení penále nám bylo Ministerstvem financí prominuto.
Milí čtenáři, vidíte, že i přes vánoční přestávku je činnost rady různorodá, nyní nás čeká příprava
veřejného zasedání zastupitelstva, jehož hlavním úkolem bude schválení rozpočtu obce na letošní
rok, proto vás na toto zasedání srdečně zveme.
Rada obce
Omluva
V posledním čísle Chucheláčku se mi stala nemilá věc - v článku s názvem "Z hasičské sportovní
činnosti" jsem při přepisu vynechala ve výčtu členů družstva starších žáků Michalku Sůvovou. Jsem
si vědoma toho, že jí to určitě bylo velmi líto, také samosebou její rodině, která je tělem a duší celá
"hasičská". Neméně to však mrzí mě a chci se všem zúčastěným a také autorce článku velice
omluvit.
Ivana Heřmanová
Ke stavbě poutního chrámu na Kozákově
Prostřednictvím kabelové TV se obyvatelé naší obce seznámili s připravovaným projektem stavby
poutního chrámu na Kozákově. Jak a kde tato myšlenka vznikla a co bylo na počátku?
Začátkem prosince 2002 obdržel starosta obce dopis od Patera Alberta Giraldy Cida, který přijel
ze Španělska, u nás v republice je asi 6 let a působí v Michelsko-krčské farnosti v Praze. Jeho
představou je, že by bylo vhodné v Čechách postavit poutní chrám, který by byl "celonárodní
památkou" a byl by zasvěcen sv. Josefovi - patronovi míru. Konkrétnější podobu začala tato
myšlenka získávat při nabídce pozemků na úbočí Kozákova od pana Zboroně z Komárova. To bylo
i obsahem prvního dopisu, ve kterém P. Alberto Giralda Cid žádal radu obce o její stanovisko. To
bylo jednoznačně kladné. Souhlas s touto myšlenkou byl obratem pisateli sdělen a po několika
dnech se P. Alberto objevil na Obecním úřadu v Chuchelně a informoval nás o záměru, že v době
konání Tříkrálového průvodu dne 5. ledna v Praze bude symbolicky darován základní kámen
chrámu sv. Josefa starostovi naší obce. Proto se delegace z naší obce této akce spolu s dalšími asi 15

tisíci lidmi zúčastnila a vy jste se mohli po mnoho dnů v naší kabelové televizi seznámit s
průběhem této slavnosti v Praze na Loretánském náměstí. Následovaly rozhovory pro média, které
musel starosta obce poskytnout. O tomto záměru vyšlo několik článků v místním i celostátním
tisku. V pátek 17. ledna jsme spolu s P. Albertem Giraldou Cidem navštívili biskupa litoměřické
diecéze ThDr. Koukla, abychom ho informovali o záměru postavit poutní chrám a zároveň ho
požádali o souhlas. Vzhledem k tomu, že se jedná o celonárodní akci, musí být záměr schválen
biskupskou konferencí, která se konala od 20. ledna v Praze. Takže - karty jsou rozdány, teď zbývá
jen čekat na vyjádření oficiálních kruhů a stavba může být zahájena....
Mnoho občanů si klade otázku, proč Kozákov a co nám tato stavba přinese? Kozákov byl poutním
místem i v minulosti, o čemž svědčí skutečnost, že poutní místo bylo u studánky v Radostné na
druhé straně Kozákova. Po roce 1989 bylo postaveno na Moravě celkem 8 nových kostelů (mimo
jiných i v naší spřátelené obci Chuchelná u Opavy), ale pouze 1 v Čechách a to by se mělo napravit.
Financování stavby by mělo být zajištěno nejen ze sbírek věřících, ale i ostatních občanů - turistů,
rogalistů, lyžařů a cyklistů, kteří často Kozákov navštěvují. Dalším zdrojem budou i pražské
ambasády, které budou v souvislosti se stavbou požádány o pomoc. Charitativní koncerty ve
prospěch stavby a další různé akce včetně sponzoringu podnikatelů by měly zajistit finanční
prostředky pro stavbu tohoto chrámu, který bude zasvěcen míru a jeho patronovi - sv. Josefovi.
Našemu kraji by tato stavba přinesla nejen větší návštěvnost a možnost jeho prezentace, ale i jistou
popularitu. Vzhledem k tomu, že se počítá s vybudováním kongresového centra v okolí, budou
navštěvovat tuto lokalitu nejen věřící, ale i zájemci o různé společenské a kulturní akce, které se zde
mohou konat - koncerty, semináře, přednášky, vzdělávací akce atd. Zamýšlené vybudování celého
areálu v budoucnosti, včetně parkoviště, restaurace, penzionu a možná i hospice přinese místním
občanům větší možnost zaměstnání. Jistě i další služby v pohostinství, ubytování v soukromí,
prodej upomínkových předmětů a další služby mají obrovskou šanci zviditelnit naši obec a celý
krásný kraj kolem Kozákova. Zázemí, které v současné době nabízí Kozákov jak v turistické chatě,
tak třeba i na lyžařském vleku bude jistě ku prospěchu všech, kteří Kozákov a jeho poutní chrám
budou moci navštívit. Ať již budou z Čech, Moravy nebo z blízké či daleké ciziny, budou jistě v
našem kraji vítáni!
Budeme věřit a pevně doufat, že se tento záměr postupně podaří realizovat. Obec bude jistě
nápomocna v rámci svých možností přispět k tomu, aby se o Chuchelně díky poutnímu chrámu
vědělo nejen po celých Čechách , ale i v zahraničí ....
V Chuchelně 23. ledna 2003

MUDr. Miroslav Holub

Co nového v mateřské škole
Současně s novým letopočtem 2003 se mateřská i základní škola tentokrát musejí zvykat i na svůj
nový společný název - Základní škola a Mateřská škola Chuchelna. Společně se stáváme
příspěvkovou organizací a zároveň samostatným právním subjektem. Budeme doufat, že nám tyto
změny přinesou co nejvíce kladů a co nejméně záporů.
Naše mateřská škola již od září 2002 pracuje podle nového Rámcového programu pro předškolní
vzdělávání, na jehož základě jsme podle podmínek a možností naší MŠ zpracovali vlastní školní
vzdělávací program s názvem "Náš svět ve čtyřlístku ročních období". Program je v MŠ k
nahlédnutí i pro veřejnost .
Hlavní součástí programu je vzdělávací obsah, který je uspořádán dle ročních období do
jednotlivých témat - např. Já a moje zdraví, Lidé a jejich práce, Zvířata a ptáci v zimě atd. Týdenní
témata se prolínají nejen do poznávání, ale i do ostatních oblastí vzdělávání, jako jsou hudební,
výtvarné, dramatické a literární činnosti, jazykové dovednosti, matematické představy a pohybové
aktivity.
Hlavním naším cílem je, aby byly děti v mateřské škole především šťastné. Pocit štěstí pramení z
příjemných prožitků. Snažíme se proto náš každodenní program zpestřovat různými akcemi.

V teplejších měsících jsme pořádali jízdy na koních, zábavné soutěže i pěší výlety po okolí.
Oblíbená "stopovaná" s plněním úkolů byla tentokrát motivována hledáním pokladu skřítka
Chuchlíka. Postavičku skřítka nám vyrobila 5. třída pana učitele A. Štěpánka a poklad plný pěkných
velkých prstenů nám darovala paní Vlasta Bažantová. Pravidelně jezdíme na divadelní představení.
Za pohádkou "O Popelce" jsme dokonce jeli vlakem až na zámek Sychrov. Vždyť polovina dětí jela
oblíbeným vláčkem zcela poprvé. Pořádali jsme "pouť" s pečením perníčků, malovali jsme na
skleničky, s úspěchem jsme se zúčastnili výtvarné soutěže "Děti, pozor, červená!" Na soutěži se
umístily a postoupily tak do oblastního kola naše čtyři děti: Ondřej Bažant, Václav Bímon, Jan
Medek a Radek Ševčík. V září jsme jezdili na kolech na dopravním hřišti a od října do prosince
jsme se účastnili společně se ZŠ plaveckého výcviku v Jilemnici.
Před Vánocemi si děti procvičily paměť při nácviku básniček, ale i písniček a tanečků. Využily je
při návštěvě Barborky, Mikuláše a na vánoční besídce pro rodiče. Návštěva "tajemných bytostí" se
stala již tradiční zkouškou odvahy, pevných nervů a zároveň námětem k vyprávění zážitků ještě
několik dní po akci.
Naše dobrá známá paní Zdenka Bažantová v roli Barborky s obdivuhodným přehledem o lidech
promluvila do každé dětské dušičky a s úsměvem rozdávala dobrůtky. Získala je od Koloniálu Na
Milíři, svazu žen a dohlížecího výboru Jednoty.
Mikuláš Vítek Coufal přišel opět nejen s novým scénářem, ale navíc svoji skupinu rozšířil o
druhého čerta, čímž děti dokonale překvapil. Snažil se děti chránit a zároveň je podněcoval ke
statečnému chování. Půvabný anděl Zuzka Erbenová rozdával balíčky s ovocem a sladkostmi ze
školní kuchyně a od rodiny Novotných. Čerti Martin Lichtenberg a Marek Klikar se pro své, až moc
dokonalé maskování, drželi raději v povzdálí.
Vánoční nadílka v mateřské škole začala tradičně společným strojením stromečku. S přípravou
hostiny pomáhaly nejen děti, ale i paní kuchařky a maminky dětí s vlastnoručně napečeným
cukrovím. Vánoční zvyky jsme tentokrát zahájili rozbalením oříšku s hádankou, který byl součástí
našeho letošního adventního kalendáře. V bohaté nadílce si snad každé z dětí našlo tu svoji
"nejlepší" hračku, se kterou si i později hrálo častěji než s ostatními.
Marianka Machačná se sice v první chvíli zarazila, že pod stromečkem nevidí kolečkové brusle, o
které si Ježíškovi "napsala", ale když pochopila, že není všem dnům konec, vesele poskočila,
nasadila si na záda batůžek s obsahem na piknik a podobně jako každý následující den "cestovala"
po herně. Nakonec se vždy s kamarádkami usadila za náš velký banánovník, kde vyložila obsah
batůžku jako na výletě.
Finanční prostředky na zakoupení hraček nám kromě obecního úřadu poskytli v hodnotě 1.158,Kč i místní hasiči. Pěkné hračky za 1.668,30 Kč nám věnoval pan Jiří Dolenský s manželkou. Jako
největší dárek roku 2002 dostala MŠ finanční prostředky na zhotovení shrnovacích dveří mezi
hernu a jídelnu a nový vysavač. V průběhu roku jsme dostali sponzorské dary: skluzavku od rodiny
Tomáše Bažanta, med od rodiny Novotných, jablka od pana Bečky, zbytky látek od pana Salaby,
hračky z podniku Kovap, mošt a malířské potřeby od pana Miloslava Bažanta. Všem dárcům
děkujeme a přejeme nejen jim šťastný rok 2003.
Mezi akce které v nejbližší době plánujeme, patří návštěva divadelního představení v KC Golf
Semily, karneval s pestrým programem, ale především Den otevřených dveří, na který vás všechny
srdečně zveme.
V Chuchelně 26. 1. 2003

Blanka Pekařová

