Chucheláček 2004/4
Volební období obecního zastupitelstva se právě láme v polovině. Protože v současném složení jen
s malými obměnami pracuje tento tým již třetí období (rada dokonce úplně beze změny), slaví
vlastně v těchto dnech jakési jubileum – již deset let se snaží po všech stránkách zlepšit život
obyvatel naší obce. Všichni víme, že ne vše se daří podle představ zastupitelů, natož pak občanů –
přesně v duchu rčení, že není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Přesto se jistě všichni
představitelé obce budou snažit, aby ve svém „finiši“ obstáli se ctí a vytýčené úkoly dokončili.
Zpráva o činnosti rady obce
Milí čtenáři, rada obce se od posledního zasedání obecního zastupitelstva sešla třikrát. Na jednání
dne 5. října jsme kladně zhodnotili průběh turnaje v malé kopané – Chuchelna Cup. Tento turnaj má
již svoji letitou tradici a díky všem pořadatelům a nyní i novému hřišti je jeho úroveň rok od roku
vyšší.
Zabývali jsme se konečným finančním vypořádáním výstavby I. etapy sportovního areálu –
víceúčelového hřiště. Odsouhlasili jsme proplacení víceprací firmě Evosa Frýdštejn, a to ve výši 50
tisíc + DPH za rozšířené lajnování a 60 tisíc korun + DPH za vybudování příjezdové cesty, která
nebyla součástí projektu, a provedení terénních úprav za samoobsluhou. Položení asfaltového
povrchu provedla firma Colas sponzorsky.
Dále jsme se zabývali provozem naší kabelové televize. Od 1. května byly veškeré služby spojené
s provozem převedeny do vyšší sazby DPH, čili z 5% na 19%. Tím jsme se v nákladech dostali na
částku cca 104,- Kč na jednu zásuvku a měsíc. Zvýšené náklady zatím obec dotuje ze svého
rozpočtu, ale to do budoucna nebude možné. Rada obce rozhodla doporučit zastupitelstvu dvě
varianty úprav poplatku za užívání kabelové televize, a sice: A) vyřadit z nabídky dva placené
programy – Hallmark a Eurosport v češtině (zůstal by v anglickém jazyce) a poplatek zvýšit na 80,Kč za jednu zásuvku a měsíc nebo B) ponechat v nabídce všechny dosavadní placené programy a
poplatek stanovit na 100,- Kč za jednu zásuvku a měsíc. V současné době si nemůžeme dovolit
zřídit pro naše občany diferencované nabídky programů, protože v našem již 15 let starém systému
kabelových rozvodů by to představovalo nepřiměřené náklady na rekonstrukci celé sítě. Starosta
informoval radu obce, že v současné době spolupracuje s firmou Katroservis na projektu propojení
všech kabelových televizí v rámci Krkonoš, kde se plánují i rekonstrukce zastaralých sítí, což by se
týkalo i naší obce. Po rekonstrukci by bylo snadnější filtrování různých nabídek pro jednotlivé
uživatele a také by bylo možné připojení na Internet. Tento projekt však počítá s realizací v
horizontu několika let – mimo jiné v závislosti na získání finančních prostředků, proto je třeba naši
současnou situaci s náklady na vysílání vyřešit. K tomuto problému obdržíte zároveň s tímto číslem
našeho zpravodaje i anketní lístek, jehož prostřednictvím se chceme seznámit s vašimi názory na
dvě výše předložené varianty. Vaše odpovědi se stanou podkladem pro rozhodování zastupitelů,
proto je v zájmu vás všech, abyste na anketní otázku odpověděli. Vyzýváme vás tedy, abyste využili
své možnosti a vyjádřili se k nastolenému problému, a také abyste své odpovědi doručili na Obecní
úřad včas.
Zabývali jsme se stavem financí, který není ideální a bude nutno odložit dvě plánované akce, a to
vodovod na Slapě a v Palučinách. Vzhledem k přípravě rekonstrukce koupaliště je naopak nutné
provést zatrubnění potoka, které jsme rovněž delší dobu odkládali. Rada oslovila několik místních
firem, jejichž nabídky se pohybovaly okolo 1 milionu korun, a proto bylo rozhodnuto zadat zakázku
firmě Vrabec, která nabídla provedení prací za částku 700 tisíc korun včetně DPH. Jedná se o
vykácení dřevin, vykopání pařezů, narovnání vodoteče a položení skruží o průměru 100 cm v délce
80 m. Včasné provedení tohoto zatrubnění bude výhodné zejména s ohledem na další výkopové
práce, protože vytěžená zemina se bude moci ukládat na toto potrubí.
Projednali jsme požadavek firmy Design4 na navýšení ceny za projekční práce o 300 tisíc korun +
DPH z důvodu navýšení investice pro III. etapu výstavby sportovního areálu z 8 na 18 milionů
korun. Rada obce s tím souhlasí za předpokladu, že obec obdrží dotaci v uvedené výši.

Na schůzi rady obce dne 2. listopadu jsme projednali zprávu o činnosti naší Základní školy a
Mateřské školy za školní rok 2003/2004. V přiložené inspekční zprávě nejsou uvedeny žádné vážné
závady, naše škola po přechodu na právní subjektivitu pracuje velmi dobře, její činnost je pestrá a
rada tuto zprávu schválila.
Opět jsme projednávali přípravu rekonstrukce koupaliště – největším problémem byl způsob
napouštění koupaliště. Nakonec bylo rozhodnuto kombinovat několik způsobů – zčásti z místního
potoka, zčásti z obecního vodovodu a v úvahu také přichází provedení pomocného vrtu, který by
napouštění řešil v případě nedostatečnosti potoka. Podstatně větším problémem jsou však finance,
protože v důsledku krácení státních dotací pro příští rok neobdržíme pravděpodobně celou
potřebnou částku 19 milionů korun, ale sumu podstatně nižší, pravděpodobně jen něco přes 13
milionů korun. Touto otázkou se budeme zabývat na příštím jednání rady obce, protože do té doby
by již z rozpočtového výboru Parlamentu České republiky měly být zprávy, jaká bude konečná výše
dotace pro naši obec pro rok 2005.
Na základě podnětu vodohospodářského orgánu MěÚ Semily jsme projednali stav septiků a jímek
na vybírání, které jsou u jednotlivých rodinných domů. Museli jsme konstatovat, že naši občané se
většinou o tato zařízení nestarají, jak by měli. Rada obce rozhodla, že vyzve všechny občany, aby
provedli opatření ke správnému fungování těchto zařízení, zejména to, aby je alespoň jednou za rok
nechali vyvézt. Upozornění proběhlo v kabelové televizi a pro ty, kteří zatím nemají možnost
vysílání sledovat, zveřejňujeme informaci o povinnosti řádně pečovat o septiky a jímky také touto
cestou. Pokud nedojde k nápravě, bude obec v příštích letech muset řešit závady ve spolupráci s
vodohospodářským orgánem MěÚ Semily.
Na jednání rady obce dne 16. listopadu jsme se vrátili k drobným závadám na novém hřišti, které
jsou v současnosti již odstraněny. Na koupališti probíhá likvidace staré dlažby, kterou naše pracovní
parta zčásti použila na zhotovení chodníku na hřbitově a zčásti budou dlaždice rozprodány občanům
po 10,- Kč za kus. Projednali jsme stav kůlen za bytovým domem čp. 41, které v současné době
zřejmě nájemníci nevyužívají, a které jsou v zanedbaném stavu. Rada obce pověřila starostu, aby s
nájemníky projednal jejich případný zájem o využití kůlen, v takovém případě jim budeme muset
doměřit nájemné, ostatní obec opraví a využije pro své potřeby.
Projednali jsme také opětné protahování soukromých vjezdů občanům za paušální úhradu a
rozhodli jsme opět poskytovat tuto službu za částku 500,- Kč za zimní sezonu. Žádosti spolu s
úhradou je nutno předložit na obecní úřad do 15. 12. 2004.
Protože na veřejném zasedání bude mimo jiné řešen velice důležitý bod, a to financování
rekonstrukce sportovního areálu, rada obce vás vyzývá k hojné účasti, abychom rozhodli správně.
Rada obce
Žijí mezi námi
Veřejná media se s oblibou věnují osobnostem, které čímsi vynikají nebo jsou alespoň zvláštní. V
zájmu jejich popularizace se nešetří superlativy v jejich životopisech a aktivitách, někdy
doprovázených „story“, nad kterými zůstává rozum stát. Jako by to byl jiný svět, kde platí jiná
hodnotová měřítka, v kterých, žel, ohleduplnost a intimita často ztrácejí svůj původní význam.
Tady u nás jsme střídmější, ale také jsou mezi námi tací, jejichž zásluhou veřejné záležitosti
fungují tak, jak mají. O těch se však píše zřídka, nejsou předmětem reportáží ani objektem
filmových kamer. A přesto ...
Například takový správce našeho hřbitova – bývalý MNV měl šťastnou ruku, když jím byl
pověřen Mirek Vrabec. Je to on, kdo se zasloužil, že náš žalov je svou úpravností, pečlivou údržbou
příkladným zařízením a vizitkou obce. Již za pár týdnů po instalaci do funkce jsme mohli
zaznamenat podstatné změny prostoru hřbitova. Leccos bylo do té doby opomíjeno. Tak ke slovu
přišly krumpáče, lopaty, pily, sekery (výměna přerostlých stromů), kolečko a jiné nářadí. Náročnou
opravou prošla zděná ohrada se vstupní branou, bylo potřeba upravit místa, která patrně příbuzní
zanedbali, odvozit desítky kubíků zbytné zeminy a divoce kompostovaných odpadků. Renovací
prošla kaple sv. Antonína, byla vybavena novým hodinovým strojem a posléze i vnějším

osvětlením. Došlo ke zpevnění chodníků i k opravě vodního bazénu – výčet by byl dlouhý.
Přirozeně bez pochopení OÚ a pomoci jeho pracovníků by všechno bylo zdlouhavější. Vždyť např.
vysekání trávy mezi hroby nebo vysazení 250 tújí, to by na jednoho bylo příliš. Ovšem bez Mirkova
elánu, fortelu, obětavosti a také bez jeho smyslu pro estetiku by se tak příznivý výsledek nedostavil.
Mirka na hřbitově zastihnete v zimě, v létě, za každého počasí. Konečně ani obsluha „umíráčku“ se
počasím neřídí. Chmury a někdy i ostřejší vrásky Mirkovi způsobují ti, kteří nerespektují odpadové
hospodářství hřbitova, odpad příslušně netřídí nebo jej dokonce „skladují“ mezi hroby. Snad i
takoví jednou zmoudří.
Jinou takovou zdejší osobností je Zdena Bažantová. Nejen z titulu své funkce v sociální komisi
obecního zastupitelstva, ale hlavně na základě jejího humánního povědomí obětavě a nezištně
pomáhá potřebným. Nejenže sleduje různá životní výročí spoluobčanů a při jubileích je ráda
počastuje dárkem od obecního zastupitelstva, což je příležitostí zorientovat se v jejich osobních či
rodinných potřebách, stejně jako při častých návštěvách občanů osamělých, a následně podle
možností zařizuje potřebné. V sociální oblasti bývá takových záležitostí víc. A dá se říci, že na
Zdenu je spolehnutí. Postará se, aby v obecním rozpočtu bylo přiměřeně pamatováno právě na ty
potřebné, pourguje výplatu důchodu, dohlédne na vyměření různých podpor a výpomocí, s
mladšími se snaží nalézt řešení případných rodičovských svízelů. Se Zdenou se setkáte u naší
lékařky, kde třeba oroduje za někoho v usnadnění zdravotní péče, jindy na hřbitově, například při
úpravě hrobu válečných veteránů nebo pomníku padlých, jehož úprava také vyžaduje své. Trvalou
péči věnuje rekonvalescenci vyléčených v semilském středisku. Uznáte, že je to slušný výčet (a není
úplný) aktivit, které Zdenu charakterizují. Díky její vitalitě (má už přece jen nějakou tu životní
pětiletku za sebou) a hlavně činorodému elánu má ve veřejnosti své renomé. A odměna? Snad
uspokojení z dobrých výsledků, možná i přátelské sedánky Senior klubu, který spolehlivě vede, a
jsem si jist, i v úloze Barborky, která příležitostně mezi děti přichází.
Sociální sféra, to je široká škála příjemností, ale i třeba dočasných zádrhelů a může být svěřena jen
odpovědným. A že u nás to funguje je v podstatě vizitkou naší Zdeny.
V prostředí nejmladšího pokolení – v naší mateřince – působí již 15 let paní učitelka (jinak také
zástupkyně ředitele základní školy) Blanka Pekařová. V současnosti se kolem ní (střídá se s
kolegyní paní Havlinovou) hemží 24 děti, pro které se musí připravovat nejen zábavný, ale také
vzdělávací a přiměřeně naučný program. A kdo s tím má zkušenost, ví, co to obnáší. Posadit děti k
televizi (ať dají pokoj) nepřichází v úvahu. Popisovat denní program, to je skoro na „zlaté stránky“.
Připomeňme pestrou hravou činnost, výtvarnou tvorbu, průpravu k rétorice, výchovu k pořádku (o
velký úklid pečuje paní Bílková a pořádek a čistota jsou tam možná lepší než doma) a kázni,
přípravu na budoucí řádnou školní docházku, zařazují se také zdravotní prohlídky, tělocvik i malý
sport a kurzy plavání. Nouze není o poznávání přírody, společnou přípravu a tvorbu radovánek u
příležitosti Velikonoc, Vánoc nebo Dne mateřské školy či karnevalu.
Naše mateřinka je (také díky mecenášům) dokonale vybavena nejen hernou a ložnicí, umývárnou a
jídelnou, kterou zásobuje předpisovou krmí a vitamíny školní kuchyň. Prostory školy jsou
vyzdobeny malířskými dílky, vtipnými vystřihovánkami, jejichž autory jsou právě děti. Je zde
krásné vnímavé prostředí, které bezpochyby příznivě působí na duševní vývoj našich potomků i v
těch atributech, které od nich příští život bude vyžadovat. Jak se zde cítí děti, to by mohla zachytit
skrytá kamera při ranním příchodu dětí do jejich ráje – jak se radostně vítají se svými
pečovatelkami a spolužáky. Úroveň naší mateřinky (věcně i obsahově) si bezpochyby zaslouží
jedničku s hvězdičkou a paní učitelka Pekařová na tom má svou oddaností, svědomitostí a
nápaditostí výraznou zásluhu.
Výše uvedení lidé – naši spoluobčané, jejichž obětavosti, odpovědnosti i nadšení si všimneme, až
když se s výsledky jejich snažení bezprostředně setkáme. Budiž nám tak trochu omluvou, že průběh
našeho živobytí provází plno jiných osobních starostí, že na ostatní pozornosti nezbývá. To je také
původním motivem tohoto příspěvku. Nechť je nám jeho text výzvou, abychom na lidi kolem nás
nezapomínali, dovedli ocenit jejich klady a řídili se jejich příkladem.
Všechno je v lidech – i náš domov má své celebrity!
Jaroslav Bečka

Vám, chuchelským seniorkám ...
Jak mnohé z vás víte, probíhá celostátní sběr víček z umělohmotných lahví (PET). Tento počin je
velmi užitečný neb za každé 3 tisíce víček získáváme jeden vozík pro postižené občany. A to je
přece úžasné.
Na tom máte zásluhu i vy, tady v podhorském kraji, vždyť jste (asi spolu s vašimi potomky) již
posbíraly několik stovek těchto víček a budete v tom jistě pokračovat. Proto vřelý dík za pomoc a
pochopení.
Přeji vám všem pevné zdraví, všestrannou radost a pohodu.
Za kancelář Obvodního sdružení České lékařské komory v Praze 10 Dáša Machová
prostřednictvím paní Aleny Bečkové, Chuchelna 231
Bačov na druhou
Začalo to vlastně docela komicky. Stál jsem na lešení když se u domu objevil neznámý muž a jen
tak prohlásil: „Já su z Bačova a hledám pana Trávníčka“. Tak jsem odpověděl, že jsem taky z
Bačova, a co si přeje.Brzy jsme se domluvili, že pán se jmenuje Ota Dokoupil a bydlí v obci Bačov
u Boskovic. Léta si přeje navštívit náš Bačov, který si našel na mapě, ale najít ho ve skutečnosti
byla detektivní práce. Jméno Bačov našel až na turistickém značení a sousedi ho poslali za mnou.
Tak jsme si chvíli sedli na zahradu a povídali o těch svých Bačovech. Dozvěděl jsem se, že
moravský Bačov je větší, protože má přes 200 obyvatel, mají tam hasičský sbor a kolem se
rozprostírá rovina, která pokračuje dál na úrodnou Hanou. Na mapě jsme si ukázali, kde jejich
Bačov leží. (Kdo má zájem najde ho mezi Letovicemi a Boskovicemi.) Šli jsme se projít na
Palouček odkud je vidět krásně Trosky a Český ráj. Ukázal jsem mu pár kamenů, které se u nás dají
najít na polích. Pan Dokoupil i jeho syn s přítelkyní, kteří přijeli s ním, nezakrývali obdiv nad
krásou našeho kraje. Než jsme se rozloučili, slíbili jsme si navzájem, že se s naším setkáním
pochlubíme i sousedům a příští rok se navštívíme.
Tak možná začala „družba“ Bačovů, které máme skutečně v republice jen dva. Někdo může
namítnout, že ten náš není samostatná obec, ale na všech mapách ho najdete a věřím, že se nám s
pomocí obce podaří i označit kde leží, aby ho nikdo už nemusel hledat.
Miroslav Trávníček
FITSTUDIO zářilo v Holandsku
Z denního tisku jsme zaznamenali potěšující zprávu, že Fit Studio Jany Boučkové dosáhlo velkého
úspěchu na Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness ve dnech 10. – 14. listopadu v
Rotterdamu. V kategorii fitness step kadetů ve věkové kategorii 11 – 13 let mladé sportovkyně
dosáhly až na stříbrnou medaili. Nás Chucheláky to těší hlavně proto, že členkou tohoto týmu je
Michalka Sůvová, která se tomu to sportu intenzivně věnuje již několik sezón a jak je vidět,
opravdu jí to jde. Podle vyjádření trenérky Jany Boučkové je družstvo kadetek velmi perspektivní a
zlepšuje se závod od závodu. Ve výsledcích se zřejmě kromě pilné práce odrážejí také skvělé
kamarádské vztahy v týmu a v neposlední řadě dobrá spolupráce rodičů mladých závodnic.
Ivana Heřmanová

Jíno-taje pod čarou
Nevím v co místní ochránce přírody doufal, že se mu kolem Obecního domu tak rozmnožili
neuvěřitelně hrubí holubi, strnadi, vrabci a bažanti. Teď aby si zoufal.
Rovněž stavební komise se nemá čím chlubit.
Jednomu se nepostaví a druhému hned a to ještě na cizím pozemku.
Ze zápisu pořádkové komise:
Výše jmenovaný uvádí: V době kdy se mu hárala fena barvil plot a při té příležitosti natřel štětkou
zadky majitelům těchto psů...
Odposlechnuto u Vega:
Já ti zase říkám, že bych si na toho tvého souseda dával pozor.
Já zas nevím co proti němu pořád máš. Já s ním vycházím a moje žena ho taky chválí.
No já jen abys věděl, že je to pěknej...
Víš co dej mi pokoj, ty jseš snad úplně blbej.
No aby jste se z toho sportovního areálu nepomátli. Já kdybych tenkrát měl peníze a lidi tak bych
něco takového postavil taky ale aby to sloužilo lidem.
Já vím ty si myslíš, že jsem hloupej, ale to se hošánku pleteš, až ti řeknu co všechno vím to budeš
teprve koukat.
Před samoobsluhou:
Ty jsi zase v samošce smeknul bonbony. Já nevím po kom vlastně jseš. Copak jsem ti neříkal, že
jsou v Peňáku lacinější.
Tak jsem si přečetl ty kandidátky ale to je děs. Na všech volitelných místech to ti je samej doktor,
inženýr, docent, samej RSC CSC nebo SMS ale žádnej normální člověk, kterej něčemu rozumí.
Dnes v každým baráku musí bejt psiště ale aby někdo uklidil po nich ty jejich – no – ty
sakramenty to né.
Nazdar, nazdar tak jak se oba pořád máte?
Ale, že se ptáš, dnes už všechno nestojí za nic.
Pak se tedy máte dobře.
Cože jak to myslíš?
Vždyť říkáte, že dnes už máte všechno a nic vás to nestálo.
Pojď jdem – jo dnes je zas moc chytrej.
Z. Lang
Poznámka redakce: Redakční rada otiskuje příspěvek pana Dlouhého, aniž by bylo jasné, co tím
chtěl autor svým spoluobčanům sdělit. Nechť si laskavý čtenář vytvoří vlastní úsudek ....

