Chucheláček 2005/1
Při přemýšlení o námětu dnešního úvodníku mě stále ne a ne něco rozumného napadnout. Pořád
se mi honí hlavou samé nepříjemnosti od nejrůznějších přírodních katastrof přes dopravní nehody
až po současnou chřipkovou epidemii. Protože se má začínat optimisticky, tak všem čtenářům
Chucheláčku ze srdce přejeme, aby vše ve zdraví přečkali ...
Zpráva o činnosti rady obce
Vážení čtenáři, rada obce se od minulého jednání zastupitelstva sešla celkem třikrát. Na jednání
dne 4. ledna 2005 jsme připravili plán zasedání zastupitelstva pro rok 2005 - uskuteční se ve dnech
24. února, 26. května, 22. září a 15. prosince. Začali jsme se zabývat přípravou obecního plesu a
rozhodli jsme, že čistý výtěžek z něj obec věnuje naší Základní a Mateřské škole. Projednali jsme
žádost firmy Camax o pozemky pro výstavbu galvanovny. Obec sice žádné vhodné pozemky nemá,
ale pokud by si je firma zajistila od soukromých osob, budeme o této možnosti jednat. Rada
odsouhlasila znovuzřízení pěti pracovních míst dotovaných Úřadem práce v částce 7.500,- Kč
měsíčně na jednoho pracovníka. V rámci této podpory jsme v letošním roce zaměstnali pány
Radomíra Bažanta, Jaroslava Trnku, Pavla Kaluse, Jana Jakoubka a Petra Trakala. Pracovní náplní
této party bude běžná údržba a úklid veřejných prostranství, rozvážení obědů důchodcům s
omezenou pohyblivostí, drobná výpomoc těmto občanům a dále například zemní, stavební a
pomocné práce v obci včetně správy sportovního hřiště.
Na jednání dne 18. ledna jsme se zabývali úpravou skladovacích prostor za bytovým domem čp.
41. Obecní parta zde provede nutné opravy a vyklizení a prostory budou následně využity ke
skladování obecních věcí, případně budou nabídnuty i našim hasičům.
Projednali jsme záležitosti Fondu rozvoje bydlení, zejména splácení jednotlivých půjček. Bohužel
jedna naše občanka má k dnešnímu dni dluh převyšující 11 tisíc korun po splatnosti, ostatní občané
- je jich celkem 16 - splácejí v dohodnutých splátkách pravidelně a bez problémů. Rada pověřila
pana Strnada, aby se pokusil ve věci zjednat nápravu.
Na Kamínce byla postavena věž k posílení signálu Eurotelu, která by měla být v měsíci únoru
uvedena do provozu. Tím by se měl podstatně zlepšit příjem hovorů v síti Eurotelu na území naší
obce.
Pan Dostrašil seznámil radu obce s výsledkem tzv. velkého rozboru vzorku vody z vodovodu
Komárov. Rozbor dopadl výborně, voda byla shledána jako pitná bez rizikových látek. Cena tohoto
rozboru činila téměř 15 tisíc korun.
Shledali jsme, že k 1. 1. 2005 došlo k poklesu počtu trvale přihlášených obyvatel na 894, neboť v
loňském roce zemřelo 15 občanů, z toho 12 v Chuchelně a 3 na Lhotě. Od počtu obyvatel se odvíjí
pohyblivá součást měsíční odměny za výkon funkce starosty a místostarosty, proto rada na základě
uvedeného zjištění upravila jejich měsíční odměnu o 1.083,- Kč směrem dolů.
Na schůzi 1. února 2005 jsme projednali přípravu veřejného zasedání. Prodiskutovali jsme návrh
rozpočtu obce na letošní rok, který bude všem zastupitelům před veřejným zasedáním včas doručen.
Také jsme si rozdělili úkoly při přípravě aktuálního čísla Chucheláčku. Hlavním bodem této schůze
však byla zimní údržba místních komunikací. Rada vyslovila určitou nespokojenost s firmou
Kozákov družstvo, u které máme tuto službu objednanou. Po letech, kdy údržbu prováděl pan Petr
Hajný, byly již téměř "vychytány" nejrůznější nedostatky a plněny požadavky našich občanů. Letos
však došlo k výměně traktoristů a z důvodu jejich neznalosti se vyskytly mnohé problémy. Rada
obce pověřila starostu, projednáním záležitosti s předsedou družstva, aby učinil taková opatření, aby
i nová obsluha znala místní podmínky a údržba byla prováděna na stejné úrovni jako tomu bylo v
minulosti. Vyzýváme občany, aby své oprávněné připomínky řešili pokud možno přímo s obsluhou
traktorů, aby hned na místě bylo vysvětleno jak v dané lokalitě protahovat. I přes tyto problémy
jsme však přesvědčeni, že zimní údržba je prováděna v rámci možností s nejlepší snahou. Musím se
proto zmínit o nepřiměřené kritice některých občanů části Slap, z nichž někteří často až
nevybíravým způsobem hodnotí provádění zimní údržby. Naše obec zajišťuje protahování a v rámci

možností i posyp kritických míst, ovšem bez použití techniky, pouze ručně za pomoci naší pracovní
party. Vše je tedy založeno na tom, že naši občané jsou vybaveni dobrými zimními pneumatikami,
jsou zdatní šoféři a znalí místních poměrů, takže mají-li pochyby, že ke Slapu nevyjedou od
Sídliště, jedou výjimečně přes Záhoří. Pokud se týká lokality Slap, mrzí nás uvedený přístup
některých občanů o to více, že naše úsilí bylo v posledních letech věnováno ve značné míře právě
tam, ať už se jedná o vodovod, plynovod, posílení elektrické sítě, kabelovou televizi a v neposlední
řadě i o nákladnou opravu místní komunikace. V rámci přípravy na zimní období jsme do
kritických míst nechali navézt posypový materiál a předpokládáme, že si občané pomohou také
trochu sami.
Starosta obce seznámil členy rady s jednáním vodovodního Svazku, který do rozpočtu na rok 2005
začlenil mimo jiné i částku 300 tisíc korun pro dokončení vodovodu právě na Slapě, dále 50 tisíc
pro vodovod Palučiny a 365.200,- Kč na šestou splátku státnímu rozpočtu za výstavbu vodovodu
Slap - Klinkovice.
Na základě informace komise školské a kulturní rada obce vzala na vědomí termín konání
sáňkařských závodů Kadlecova rokle v sobotu 12. února a k zajištění tohoto závodu si rozdělila
určité úkoly a také odsouhlasila částku na drobné ceny ve výši 2.000,- Kč.
Dále jsme se zabývali výstavbou čističky odpadních vod na koupališti, kde se rýsuje několik
možností získání dotace, ovšem v poměru financování buď 60% stát a 40% obec - to by byla dotace
z Ministerstva životního prostředí - anebo 50% ku 50% z Krajského úřadu Libereckého kraje. Rada
pověřila starostu obce, aby se snažil získat co nejvýhodnější dotaci pro obec na tuto akci.
Milí čtenáři, seznámili jsme vás stručně s přehledem naší činnosti za poslední období. Na jednání
obecního zastupitelstva bude hlavním bodem programu rozpočet obce na rok 2005, který vás jistě
zajímá, proto vás všechny na veřejné zasedání srdečně zveme.
Rada obce
6. obecní ples
Již 6. obecní ples se uskutečnil poslední lednový pátek a domníváme se, že proběhl ke
spokojenosti hostů, ale také pořadatelů.
Největší atrakcí pro návštěvníky našeho plesu je již tradičně bohatá tombola, v níž se dají vyhrát
opravdu velmi hodnotné ceny. Po zkušenostech z prvních ročníků plesu, kdy se losování neúměrně
protahovalo, jsme poněkud pozměnili pravidla, takže do hlavního slosování je zařazeno jen asi 30 35 nejhodnotnějších darů, ostatní se vyhrávají přímo podle čísla zakoupeného losu. Věřte, že vybrat
ceny do hlavního slosování je pro nás opravdu těžký úkol a stejně se asi nepodaří rozhodnout úplně
spravedlivě.
Podle ohlasů plesových hostů je dalším lákadlem chutná večeře, kterou - jako každoročně - i letos
svědomitě připravily kuchařky naší školní jídelny.
Zpestřením programu opět byly mažoretky semilské SEDDMy pod vedením a v choreografii paní
Kulichové.
Dobře zásobený bar je nutnou samozřejmostí, stejně tak hudba, která pro tancechtivé návštěvníky
hrála až do třetí hodiny ranní. Autobus pak unavené, ale spokojené tanečníky rozvezl do jejich
domovů v okolních obcích.
V době přípravy tohoto zpravodaje již víme, že čistý výtěžek z plesu je 17.016,- Kč a bude
věnován naší škole. Za tento výsledek a také za příjemně prožitý večer srdečně děkujeme všem
sponzorům, kteří obdarovali naši tombolu, ale také všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na
přípravě a na samotném průběhu plesu svojí nezištnou pomocí. Díky.
Ivana Heřmanová

Místní poplatky
V krátké poznámce se vrátím k loňským usnesením zastupitelstva obce, které zvýšilo dva naše
poplatky. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů byl zvýšen na 40,- Kč za osobu a měsíc, tj. 480,- Kč za rok
hlavně z důvodu nové sazby DPH ve výši 19%. Znovu připomínám, že povinnost platit uvedenou
částku mají také majitelé nemovitostí, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, tedy tzv. chalup.
Stále ještě se naleznou jedinci, kteří se brání, že svoji nemovitost nevyužívají, nebo že tam jsou jen
dva měsíce v roce a podobně. Avšak takovým majitelům nelze odpustit ani část poplatku, neboť
není v pravomoci ani v možnostech obce využívání chalup, kterých je v našem katastru asi 135,
jakkoliv kontrolovat.
Poplatek za užívání kabelové televize byl zvýšen na 100,- Kč měsíčně (1.200,- Kč za rok), a to na
základě výsledků ankety, která byla rozeslána spolu s posledním loňským Chucheláčkem.
Ačkoliv v naší kabelové televizi již dva měsíce běží výzva, aby si poplatníci včas změnili trvalé
příkazy k úhradě na tyto poplatky, je zjevné, že někteří naši občané si naše sdělení v televizi nečtou,
protože stále platí postaru. Vyzývám touto cestou všechny, kteří tak ještě neučinili, aby zjednali
nápravu. Každému ochotně telefonicky sdělíme částku, kterou má případně doplatit a také variabilní
symbol, který slouží k identifikaci každé jednotlivé platby.
Ivana Heřmanová
Mimoškolní zájmová činnost žáků školy
V probíhajícím školním roce 2004/2005 máme navzdory počtu žáků ochuzenému o 5. ročník
pestrou mimoškolní činnost, navazující na zkušenosti z akcí Expedice K 21, Za pokladem skřítka
Chuchlíka, 7 vrcholů a j.
V říjnu uspořádala škola už sedmý ročník Drakiády , do které se zapojili svými výrobky žáci v š e
c h ročníků. Záběry z akce proběhly i na kabelové televizi. Vítězové - Zuzana Maťátková, Dominik
Pešta, Václav Bímon a Vendula Koublová - byli na své výkony náležitě hrdí. 12. listopadu byla
ukončena podzimní Střelecká soutěž. Střílelo se na malorážkové terče vzduchovkami získanými
nedávno z grantu Libereckého kraje. Bylo znát, že jen velmi málo rodičů a prarodičů, o zájmových
útvarech ani nemluvě, vede naše potomky ke kdysi velmi oblíbenému střeleckému sportu. Zmiňme
kluby ostrostřelců z období národního obrození, střelecké kroužky a kluby 1. republiky či střelecké
kluby Svazarmu. Přesto se zúčastnilo 11 dětí, z nichž nejlepší byl z mladších Ondra Hák a ze
starších Jan Medek s velmi dobrým bodovým ziskem. I v této soutěži získali vítězové drobné a
užitečné ceny zakoupené školou.
Tradičně probíhá dlouhodobá atletická soutěž - Pětiboj s disciplinami šplh na laně, skok do dálky,
hod míčkem, běh na 50 m a na 300 m. Ty tam jsou časy, kdy mezi nejlepšími byly i dívky Vrchovská, Klučková aj. V letošním podzimním hodnocení byli z mladších nejlepší Petr Buchta,
Václav Bímon a Lukáš Babka, ze starších Josef Musil, Adam Matura a Marek Kořínek. Vítězství
Petra Buchty je o to cennější, že pro nemoc zmeškal jednu disciplinu a přesto mu výkony stačily na
1. místo.
Předvánoční atmosféru jsme si ve škole zpestřili Vánočním šachovým turnajem. Přihlásilo se sedm
šachistů, z nichž vítězství vybojoval Tomáš Kysela ze Záhoří, na druhém místě je talentovaný
Ondřej Bažant a třetí byl Petr Buchta.
V zimním období více využíváme počítačovou učebnu a proto je čas i na 4. ročník počítačové
soutěže. Své schopnosti - především znalosti a rychlost v práci na PC srovnává 8 žáků v
disciplinách psaní na PC, provedení části hry s auty na závodní dráze, srovnání slov v angličtině,
testu z násobilky a testu z gramatiky Č.j. Účastní se žáci 3. a 4. ročníku.
Kdo má zájem o pořadí všech účastníků soutěží, má možnost si prohlédnout výsledky i fotografie
z akcí na internetových stránkách naší školy na adrese www.zschuchelna.wz.cz včetně dalších
informací o naší škole.

Při této příležitosti oznamujeme, že v měsíci březnu zahájíme po dobrých zkušenostech loňského
roku opět sběr starého papíru. Prosíme proto všechny občany, aby starý papír zatím shromažďovali
doma. Termín odevzdání papíru bude zveřejněn v kabelové televizi a ve škole. Děkujeme všem,
kteří se do této naší akce zapojí, protože již jednou nám vybrané peníze zlevnily dopravu autobusem
na školním výletě.
PaedDr. Antonín Štěpánek
Co přineslo první pololetí dětem v mateřské škole
S nadšením jsme spolu s dětmi uvítali otevření moderního sportovního areálu v Chuchelně. Dítě a
pohyb patří k sobě a na novém hřišti se ukázalo, že jsou výborné podmínky k jeho radostnému
prožívání. Snažili jsme se proto co nejvíce nových možností využít ke zvyšování pohybových
dovedností dětí. Pohyb na čerstvém vzduchu je nejen ze zdravotního hlediska, ale i pro celkový
rozvoj a vývoj dětí velice důležitý. Víme, že je třeba podporovat zájem dětí o pohybovou aktivitu a
vést je tak k trvalému návyku aktivního způsobu života.
Konec roku je již tradičně v mateřské škole spojen nejen s krásnými chvílemi vánočního
očekávání, ale i se spoustou práce, která děti učí nejen přijímat, ale i dávat. Děti pilně nacvičovaly
programy pro Barborku, Mikuláše, později pro rodiče a všechny, kteří se na ně rádi dívají
prostřednictvím kabelové televize. Svými výrobky pomáhaly zdobit naše prostředí nebo jimi potěšit
své blízké. Hlavní odměnou se dětem stala nejen vánoční nadílka s hostinou, ale i vánoční pohádka,
která se zároveň stala hezkou tečkou posledního dne roku 2004 v MŠ.
Maňáskovou scénku "Jak zvířátka slavila Vánoce" nám přišlo zahrát Maňáskové divadélko
"Sluníčko" z Turnova. Kromě našich školáků jsme na tuto akci pozvali i děti a paní učitelky z MŠ
Záhoří. Vzájemné návštěvy jsme v tomto školním roce uskutečnili již tři. Snažíme se podpořit nová
hezká přátelství mezi dětmi a zároveň si tak předáváme své zkušenosti.
Celkem jsme s dětmi shlédli v první polovině roku pět divadelních představení. Největší úspěch
měla klasická, ale zato velice výpravná pohádka "Zlatovláska". Obdivovali jsme zajímavou a
nápaditou scénografii se spoustou obměn, netradičních světelných, zvukových a dalších efektů,
kterými se účinkující dětem snažili vytvořit svět plný kouzel a imaginace. Zámecké prostředí se
například během chviličky proměnilo na louku s poletujícími motýly a velkým mraveništěm, které
náhle pohltil oheň s mohutným dýmem. Roztomilé loutky mravenečků, které Jiřík odvážně a s
patřičným citem pro vše živé zachrání, vystřídala scéna u rybníka. Hudbu, která vhodně doplňovala
děj, vystřídalo opravdové šumění a šplouchání vodní hladiny. Později se na chvíli dokonce celé
jeviště proměnilo v jeden obrovský rybník. Diváci se ocitli jakoby na jeho dně. Celou plochou
zatemněného jeviště ladně proplouvala spousta pestrobarevných ryb, z nichž jedna mezi vodními
rostlinami a útesy hledala vzácný prsten. Pohádku, kterou jsme shlédli v KC Golf Semily, zahrála
Mladá scéna z Ústí nad Labem.
V tomto školním roce jsme se přihlásili do ekologického projektu s názvem "Mrkvička". Připravil
jej a školám nabídl resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje se Společností pro
Lužické hory. Naši mateřskou školu vybrali a jedním z lektorů přímo u nás realizovali modelový
program ekologické výchovy "Předčítání z knihy Kouzelník Futuro a jeho přátelé". Tato půvabná
knížka pohádek o zajímavostech ze zvířecího světa od Pavla Bezděčka spolu s dalšími materiály k
ekologické výchově byla naší MŠ zdarma věnována.
V návaznosti na velice pěkný lednový večerníček "Bubáci a hastrmani" se nám pí učitelka
Zdrůbková sama nabídla a přišla si s dětmi popovídat o životě a díle Josefa Lady. Ukázala dětem
Ladův betlém a spoustu dalších jeho obrázků roztomilých postaviček, se kterými se děti ve veselých
večerníkových příbězích setkaly.
Později jsme děti seznámili i s knihami Josefa Lady "Bubáci a hastrmani" a "Vzpomínky z
dětství". Autor je sám vypravuje a kresbami doprovází. Každý den při četbě před usnutím se děti
postupně dozvídaly o životě dětí dříve, za časů Ladova dětství. Dozvěděly se, jak musely skromně

žít a hodně pomáhat svým rodičům. Přesto byly šťastné a zažívaly spoustu veselých příhod. Sám
Lada píše: "Dojmy z dětství mají velký vliv na celý další lidský život. Mládí šťastně a radostně
prožité je milou vzpomínkou a útěchou v životních starostech."
Blanka Pekařová
Poděkování
Srdečně děkujeme všem, kteří naší škole jakkoliv pomáhají.
Za výtěžek z obecního plesu 2004 máme na zahradě mateřské školy kvalitní plot. Doufáme, že
zároveň zabrání dalšímu poškozování vnitřního zařízení zahrady.
Potěšily nás i drobné sponzorské dary. Na podzim školní jídelně rodina Pluhařova darovala
několik přepravek jablek, pan Petr Bažant z Palučin a starosta Miroslav Hrubý nezávisle na sobě
vyrobili výborný mošt. Pan Jaroslav Pospíšil z Klinkovic mateřské škole ze dřeva zhotovil krmítko
pro ptáčky. Díky panu Jaroslavovi Bečkovi, který jej umístil ve své zahradě přímo před okny herny
MŠ a pravidelně malé opeřence krmí, mohou naše děti ptáčky dobře pozorovat a blíže poznávat. Na
různé pracovní činnosti využijeme praktického daru od rodiny Pospíšilovy z dolení Chuchelny.
Věnovali nám pěknou zásobu klubíček pletací příze a různé zbytky látek. Paní Gabriela Babková
přinesla krásné ozdoby na vánoční stromeček a několik vlastnoručně zhotovených velice nápaditých
výrobků pro výzdobu. Od Koloniálu Na Milíři jsme u příležitosti pouštění draků dostali nanuky.
Sladké dary dětem obohatily především naše předvánoční a vánoční akce. Téměř všechny
maminky dětí z MŠ přispěly na slavnostní vánoční stůl výborným pestře nazdobeným cukrovím a
od Tomšů z Klinkovic jsme dokonce dostali dort ve tvaru komety. Za nadílku od Barborky a
Mikuláše vděčíme kromě školní jídelny Svazu žen, rodině Hlavově a paní Janě Zemanové.
Roli hodné Barborky a spravedlivého Mikuláše nám opět ochotně a velice pěkně zahráli pí Zdena
Bažantová a Vít Coufal. Za anděla se tentokrát převlékla Petra Pekařová a čerta předvedl Ondřej
Koucký. Děkujeme jim za citlivý přístup k dětem, jejich odvahu i čas, který nám věnovali.
Na závěr patří pochvala všem pracovnicím školní jídelny. Možná ani nevědí, jak naše děti velice
často při odnášení pečlivě vyškrábaných talířů říkají: "Děkuji, bylo to moc dobré." A proč tak rády
zpívají: "Máme rádi ovoce…" Ovoce i zeleninu jedí rády a v širokém sortimentu ji mají v naší
mateřské škole po celé dny dostatek.
Blanka Pekařová

