Chucheláček 2005/3
Tento způsob léta zdá se nám poněkud nešťastný, řekl by jistě klasik. Nám nezbývá, než s ním
souhlasit. Letošní léto se skutečně moc nepovedlo a tak očekáváme o to krásnější podzim.
Vstupujeme do posledního roku našeho volebního období, tak se budeme společně všichni snažit
dokončit vše, co jsme slíbili ...
Zpráva o činnosti rady obce
Milí čtenáři, ačkoliv byly prázdniny a dovolené, rada obce se od květnového veřejného zasedání
zastupitelstva sešla šestkrát a s neztenčenou intenzitou se snažila řešit nejdůležitější problémy a
zájmy obce.
Na schůzi dne 9. června jsme projednávali kontrolu z Krajské hygienické stanice na vodovod
Komárov. Rozborem bylo zjištěno, že kvalita pitné vody neodpovídá normám, a i když množství 4
KTJ koliformních bakterií na 100 ml vody nevyžadovalo odstavení vodovodu, byla urychleně
učiněna opatření ke zlepšení kvality vody, a to hlavně zvýšení dávek chlóru. I přes toto opatření byl
však další kontrolní rozbor obdobný. Znovu jsme doporučili více chlórovat a pokud ani tentokrát
nebude dosaženo požadovaného výsledku, rada pověřila starostu, aby jednal se Svazkem obcí
Semily, Chuchelna a Benešov o předání tohoto vodovodu do správy SČVK Teplice. Neustálé
opakované odebírání vzorků pitné vody k rozborům totiž významně zvyšuje náklady na provoz
vodovodu a v současné době již ceny rozborů překročily částku, která je za odběr vody na
Komárově vybírána.
21. června jsme se vyjádřili k provozu naší Mateřské školy a museli jsme řediteli školy Mgr.
Stínilovi vytknout, že šest týdnů uzavření školky je příliš dlouhá doba a někteří pracující rodiče
mohou mít problémy s péčí o své děti. Pan ředitel přislíbil, že se pokusí hledat možnosti
prodloužení chodu školky, ale nestalo se tak.
Projednali jsme stárnutí naší sítě kabelové televize a rada pověřila starostu hledat možnosti získání
dotace na rekonstrukci a předání provozování této sítě firmě Katroservis. Tím by byla vyřešena
možnost připojení k Internetu prostřednictvím této sítě, konečně bychom mohli našim občanům
poskytnout rozdílné nabídky v šíři a tím i ceně přijímaných programů, jako je tomu dnes již
například v Semilech a existují ještě další možnosti využití systému.
Na 57. schůzi rady obce dne 4. července jsme projednali opravu bývalé hasičské zbrojnice a kůlen
za bytovkou čp. 41, kterou částečně provede naše parta a klempířské a pokrývačské práce provede
firma Semstav za cenu 42 tisíc korun bez DPH. U poloviny hasičské zbrojnice, která je v majetku
obce, uvažujeme o pronájmu jako garáž a kůlny využije obec, případně naši hasiči k uskladnění
materiálu.
Projednali jsme delší dobu připravovanou akci vodovod Slap III, kterou v měsíci září vybuduje
firma Damko za cenu cca 500 tisíc korun bez DPH. Tímto úsekem bude vodovod na Slapě
dokončen.
Podle nového zákona o obcích je možné, aby starosta obce, která není sídlem matričního úřadu,
oddával snoubence v katastru obce za podmínky, že alespoň jeden ze snoubenců má v dané obci
trvalé bydliště. K tomu rada obce doporučuje zastupitelstvu stanovit oddávací den, a to v sobotu od
9 do 15 hodin.
Dále jsme se zabývali opravou místních komunikací. Byla uzavřena smlouva s firmou Colas o
opravě cesty na Slapě a u Základní školy. Kraj nám cestou Mikroregionu Kozákov poskytl dotaci ve
výši 245 tisíc korun, o kterou jsme se podělili s obcí Záhoří a z našeho rozpočtu bude na tuto akci
přidáno cca 122 tisíc korun. V letošním roce bude na Slapě opravena přibližně polovina dosud
neopraveného úseku a zbývající část je v plánu akcí na příští rok.
Znovu jsme se zabývali závadami na novém hřišti a rada opět pověřila starostu jednat s
dodavatelem stavby - firmou Evosa. Ačkoliv se její zástupce k závadám přihlásil a slíbil zjednat
nápravu do konce srpna, dodnes to není hotovo. Budeme hledat další možnosti, jak se domoci
vyřízení naší reklamace.

Projednali jsme také návrh pana Sedláčka na uspořádání nočního turnaje ve volejbale, který rada
jednoznačně podpořila a přislíbila zajistit poháry a uvolnit cca 1.500 korun na ceny.
Dne 26. července jsme projednali odpověď pana hejtmana Libereckého kraje na náš dopis ohledně
psů paní Charouzkové, kteří již delší dobu nejsou očkováni.Odpověď však citovala pouze zákony,
ale neřešila otázku, jak státní orgány zajistí, aby bylo očkování provedeno. Rada obce pověřila
starostu, aby dopisem vyzval Krajskou veterinární správu ke zjednání nápravy.
Projednali jsme výměnu dopravních značek za reflexní. Na akci jsme obdrželi dotaci od
Libereckého kraje ve výši 20 tisíc korun, obec ze svého rozpočtu uvolní také okolo 20 tisíc a letos
bude provedena výměna přibližně 20 kusů značek. Zbytek budeme muset provést podle nového
zákona do konce příštího roku.
Na 59. schůzi rady dne 16. srpna jsme projednali další obdrženou dotaci, a sice 47.500,- Kč na
založení zeleně v centru obce. Rada uvolnila z rozpočtu 20 tisíc korun jako podíl obce na
financování akce a oslovila firmu Bažant - Kopáček, která ji bude realizovat. Práce by měly
proběhnout v měsících září až listopad.
Schválili jsme finanční příspěvek na letenky do Moskvy Fit-Studiu Jany Boučkové na reprezentaci
kadetek v aerobiku ve výši 5.000,- Kč.
Starosta informoval radu obce, že staveniště pro čistírnu odpadních vod pro koupaliště a Sídliště je
předáno, obec již obdržela 90 % přislíbené dotace od Libereckého kraje, což činí cca 1.600 tisíc
korun. Firma BAK by měla zahájit akci v měsíci září.
Na jednání dne 30. srpna jsme se zabývali pozvánkou od starosty obce Chuchelná k návštěvě
tamní slavnosti na sobotu 3. září. Protože termín nebyl pro nás vyhovující, dojednali jsme návštěvu
Chuchelné na měsíc říjen.
Obdrželi jsme dopis pana Černíka, chalupáře z lokality Na Plese, který žádá o připojení kabelové
televize. Rada rozhodla, že akci naplánuje na příští rok, pokud se do konce října přihlásí ještě
alespoň dva další zájemci - v úvahu přicházejí Hujerovi, Hákovi, p. Tůma, Richnákovi, Noskovi.
Dohodli jsme změnu termínu veřejného zasedání zastupitelstva na 29. září.
Nakonec jsme řešili personální obsazení sportovního areálu a rozhodli jsme, že pan Trnka se vrátí
k pracovní partě a na místo správce nastoupí od 1. 9. slečna Zuzana Erbenová s hrubým platem
7.200,- Kč a odměnou ve výši 20% z tržby.
Milí čtenáři, právě jste se seznámili s naší současnou činností a jak vidíte, na veřejném zasedání,
na které vás všechny srdečně zveme, bude jistě co projednávat.
Rada obce
KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
Metodický pokyn Krajského úřadu Libereckého kraje
(upraveno krácením, plné znění k nahlédnutí na Obecním úřadu)
Metodický pokyn je určen obecním úřadům, které vykonávají státní správu v ochraně přírody a
krajiny, konkrétně povolují kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Tento výkon
provádí i Obecní úřad Chuchelna.
Žadatel o kácení:
1. Fyzická osoba - vlastník, který dotčený pozemek užívá - musí požádat o povolení kácení stromů
(včetně ovocných) o obvodu kmene větším než 80 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, a u
souvislého keřového porostu o celkové ploše větší než 40 m2.
2. Fyzická osoba - nájemce pozemku se souhlasem vlastníka nebo právnická osoba - žádá o
povolení pro všechny dřeviny (stromy i keře) bez ohledu na obvod kmene nebo velikost porostlé
plochy.
Podá-li žádost jiná osoba než vlastník či nájemce se souhlasem vlastníka, OÚ žádost zamítne z
důvodu podání neoprávněným žadatelem.

Kdy povolení k pokácení dřeviny rostoucí mimo les není třeba:
1) Případy dle § 8 odst. 2 zákona
- z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů (např. ovocné sady), v případě pouhého
vykácení je nutné povolení. V případě vykácení za účelem obnovy porostů nikoliv.
- z důvodů zdravotních (v případě, že se jedná o karanténní onemocnění nebo dřevinu, která je
napadená - např. rozsáhlý výskyt plodnic hub s následným rozpadem koruny nebo zcela suché
stromy)
- při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (v ochranném pásmu energovodů, Českých
drah, na komunikacích a silnicích mimo průjezdní úseky obcí, kácení prováděné správci vodních
toků aj.)
Ve výše uvedených případech musí být kácení písemně oznámeno Obecnímu úřadu nejméně 15
dní předem. Oznámení musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení kácení. Platí, že
dřeviny (dřevo) jsou vlastnictvím majitele pozemku. Správce (např. toku, komunikace) může
porosty vysadit či pokácet, ale není považován za jejich vlastníka.
2) Případy dle § 8 odst. 3 zákona
- kácí-li vlastník - fyzická osoba, jestliže současně dotčený pozemek užívá a jde-li o stromy do
obvodu kmene 80 cm nebo o souvislé keřové porosty do plochy 40 m2.
3) Případy dle § 8 odst. 4 zákona - tzv. "havarijní kácení"
- vztahuje se na situaci, je-li stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo
hrozí-li škoda značného rozsahu (např. vývraty, dřeviny rozlomené větrem ap., netýká se stromů
nakloněných, které jsou v tomto stavu již řadu let, ale týká se stromu, který byl např. vyvrácen při
vichřici a je nutné jeho okamžité odstranění). Havarijní kácení musí být Obecnímu úřadu oznámeno
do 15 dnů od provedení kácení. Je v zájmu oznamovatele, aby bylo oznámení průkazné, aby bylo
učiněno písemně nebo ústně do protokolu u příslušného obecního úřadu. Oznamovací povinnost má
ten, kdo ohrožující dřevinu fakticky odstraňuje, nemusí se vždy jednat o vlastníka nebo nájemce.
Postup Obecního úřadu při vedení správního řízení
1. Podání žádosti o povolení
Žádost podává vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka, případně na základě plné
moci jiná osoba. Náležitosti žádosti jsou:
- jméno a adresa žadatele - v případě spoluvlastníků i jejich jména, adresy a podpisy, účastníky
řízení jsou všichni spoluvlastníci (možnost uplatnění opravného prostředku), doručovat lze na
základě plné moci zvolenému zástupci
- doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům - např. výpisem z katastru
nemovitostí, kupní smlouvou, nájemní smlouvou s doložkou katastrálního úřadu o vkladu do
katastru (v případě žádosti nájemce též souhlas vlastníka)
- specifikace dřevin, které mají být káceny - druh, počet, situační zákres (stačí rukou na zadní
stranu žádosti s uvedením vzdálenosti od budov, el. vedení ap.)
- obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí - změřený obvod kolem kmene, neuvádět odhadnutý
průměr, u keřů či souvislého náletu dřevin do cca 3 m výšky velikost plochy v m2.
- zdůvodnění žádosti
Předtištěnou žádost je možno vyzvednout na Obecním úřadu.
Neúplná žádost je důvodem k přerušení řízení. Dnem podání žádosti je řízení zahájeno a běží lhůta
pro vyřízení stanovená zákonem (v jednoduchých věcech bezodkladně, v ostatních případech do 30
dnů).

2. Místní šetření
OÚ nařídí místní šetření vždy, pokud bez účasti žadatele nelze ověřit skutečnosti uváděné jako
důvod kácení. O termínu konání šetření musí být žadatel předem vyrozuměn, přičemž účast je jeho
právem, nikoliv povinností. O výsledku šetření se sepisuje protokol, který je součástí spisu
(protokolární doložení je nezbytné v případě vybírání správního poplatku za místní šetření).
3. Vydání rozhodnutí ve věci povolení kácení dřevin
OÚ rozhoduje na základě podané žádosti, vždy musí být rozhodnuto o celé žádosti. Nezbytnou
součástí rozhodnutí je výrok (povolení, nepovolení, příp. podmínky). Při povolení kácení může OÚ
stejným rozhodnutím uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu. Současně lze uložit následnou
péči, nejvýše však po dobu pěti let. Náhradní výsadbu lze uložit i na pozemcích jiných vlastníků
(např. obce) po předběžném projednání s těmito vlastníky. Náhradní výsadbu může žadatel
realizovat i prostřednictvím jiné osoby.
4. Doručení rozhodnutí a jeho vykonatelnost
Rozhodnutí může žadatel převzít osobně - převzetí stvrdí datovaným podpisem. Poštou je
zasíláno do vlastních rukou na doručenku. Ode dne následujícího po doručení začíná běžet 15-ti
denní lhůta pro odvolání (počítá se od obdržení rozhodnutí posledním účastníkem). Za předpokladu
jediného účastníka - žadatele, který se vzdá práva na odvolání (toto musí být učiněno písemně buď
stvrzením na rozhodnutí pod podpis o převzetí nebo jiným písemným podáním), nabývá rozhodnutí
právní moci již dnem tohoto stvrzení. Jinak je rozhodnutí vykonatelné až po uplynutí lhůty pro
odvolání. Kácení se doporučuje provádět v mimovegetačním období, v našich podmínkách od 1.
listopadu do 31. března.
Ořez stromů rostoucích mimo les
nepodléhá povolení (OÚ nevydává rozhodnutí). Povinností vlastníka ze zákona je péče o dřeviny,
jejich ošetřování a udržování. Ořez musí být proto proveden tak, aby nedošlo k poškození a zničení
dřeviny, což je kvalifikováno jako nepovolený zásah, který vede k trvalému snížení ekologických a
estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí odumření dřeviny. Rozsáhlé nebo jiné
razantní zásahy do koruny se doporučuje konzultovat s odborníkem nebo nejlépe přímo zadat
odborné firmě.
Nepovolené kácení nebo poškozování dřevin
Podléhá sankčnímu řízení o uložení pokuty podle § 87 nebo § 88 zákona o ochraně přírody a
krajiny.
Tuto informaci pro občany Chuchelny podává komise pro životní prostředí
Výlet mateřské školy do Bozkovských jeskyní
Školní výlet jsme předem pečlivě plánovali a o jeho cíli s dětmi dokonce i hlasovali. Překvapilo
nás, že většina dětí dala přednost návštěvě Bozkovských jeskyní před oblíbenými zvířátky v ZOO.
Přesto jsme zvažovali, zda výlet nebude pro malé děti příliš náročný a málo atraktivní. Opak se stal
pravdou. Stačilo pár nápadů a něco zařídila náhoda.
Po propršeném dni a noci nás již od rána provázelo rozzářené sluníčko. S plnými batůžky i
spoustou dobré nálady nás linkové autobusy dopravily do nedalekého poutního místa Bozkova. Zde
jsme nejprve využili ochoty pana učitele J.Kurfiřta st. a šli si prohlédnout místní katolický kostel.
Kromě bohatě vyzdobeného oltáře, překrásných maleb a jiných zajímavostí pan Kurfiřt dětem
ukázal památnou sošku Panenky Marie. Na závěr rozezvučel mohutné varhany, na které bravurně
zahrál několik skladeb. Většina dětí tento monumentální hudební nástroj neznala a jen obdivně
vzhlížela na spoustu znějících píšťal.

Varhany, jako novou zkušenost si děti připomenuly i o pár minut později, ale tentokrát v podobě
krápníků, které jsou jednou ze zajímavostí Bozkovských dolomitových jeskyní. I zde jsme měli
štěstí na velice milou a šikovnou průvodkyni. Poutavým výkladem si děti zcela získala. Při
prohlídce nadšeně reagovaly a i později se ke svým dojmům v rozhovorech i kresbách často
vracely. Tajemné podzemí s labyrintem chodeb a dutin s pestrou krásou krápníkové výzdoby je
přímo fascinovalo. Viděly v nich zajímavé předměty, pohádkové bytosti a dokonce červeně zářící
"peklo". Největší obdiv získalo velké podzemní jezero, kde při troše fantazie z hladiny jakoby
vykukoval krokodýl, hroch a další vodní živočichové.
Po výstupu z chladných jeskyní jsme se posilnili a zároveň zahřáli párkem v rohlíku a vydali
nejkratší cestou do Jesenného k vlaku. Přesto, že jsme si tuto turistickou trasu čtyři dny předem pro
jistotu prošli, čekalo na nás zde překvapení, o kterém se může zdát jen v tom v nejhorším snu. Asi
od poloviny se lesní cesta proměnila v jedno velké rozježděné bahno. Příčinou byl déšť a traktory
tahající klády. Pro děti dobrodružné překonávání zajímavých přírodních překážek. My dospělí jsme
se však opravdu zapotili nejen z obav o děti, ale i při jejich přenášení v místech téměř
neprůchodných.
Cestou necestou jsme se zdárně dostali do Jesenného. Volnou chvilku před odjezdem vlaku jsme
využili k nahlédnutí do sklářské dílny se spoustou krásných výrobků. Ochotný pán nám u rozpálené
pece předvedl své umění. Ukázal nejen s jakou hbitostí dovede zhotovit roztomilého ptáčka, ale i
velkého živého papouška na zahradě. Cvičený papoušek Vašek se předváděl v plné kráse. Snažil se
s dětmi komunikovat, natřásal svá pestrobarevná peříčka a elegantně se ukláněl.
Na zpáteční jízdu vlakem se děti opravdu těšily, zvlášť ty, které jely zcela poprvé. Vesele zajásaly,
když zjistily, že v Železném Brodě přestoupíme do vlaku dalšího.
Autobusem ze Semil do Chuchelny jsme odjížděli s dobrým pocitem. Vždyť i obyčejný a levný
výlet do blízkého okolí může být pestrý a pro děti atraktivní.
Blanka Pekařová
Sponzorské dary pomáhají při pořádání akcí v mateřské škole
Rozloučení se školáky
Mezi akce, které jsme v jarních měsících pořádali, patří i další drobné výlety po okolí s různým
výchovným či zábavným záměrem:
Na Lomech u Lánských si děti zajezdily na koních a zároveň se pokochaly širokým rozhledem na
Chuchelnu, Semily, ale i pěkně upravené prostředí. Na protější kopec jsme se podívali při hře "Na
stopovanou". Děti soutěžily o stužky při plnění pohybových a rozumových úkolů a hledaly sladký
poklad. Na Kamínce u ochotné Haničky Maturové si kromě dalších domácích zvířat prohlédly kozí
farmu a ochutnaly výborné kozí sýry. Návštěvu divadelního představení v Semilech jsme spojili s
obědem v restauraci "U Námořníka". Pan Novotný nás téměř zdarma všechny pohostil polévkou,
pizzou, pitím a zmrzlinovou pochoutkou. Navíc zde děti mohly pozorovat spoustu zajímavých
předmětů z námořnického prostředí. Vzdálenějším cílem našich pravidelných výletů se stal
desetihodinový plavecký výcvik v Jilemnici, který jsme absolvovali během měsíců března až
května.
Sponzorské dary jsme dostali i od rodičů na pořádání dalších akcí. Do tomboly na karneval v MŠ
nám drobné výhry věnovaly rodiny Machačná, Zázvorkova, Dufkova, Bímonova a Bílkova.
Pomůcky na výtvarné činnosti darovala ke Dni otevřených dveří paní Jarolímková - Římková z
Komárova. Na ovocném dortu si děti pochutnaly za vystoupení ke Dni matek od babičky rodiny
Tomšovy z Klinkovic. O bohatší odměny za soutěžení ke Dni dětí se zasloužily kromě školní
jídelny rodiny ze Sídliště - Strnadova a Müllerova.
Slavnostní rozloučení s budoucími školáky a školním rokem probíhalo nejprve v mateřské škole.
Zde si děti kromě malého kouzelnického představení vyzkoušely nové zábavné soutěže. Později
jsme společně navštívili Koloniál Na Milíři, kde si každý za finanční příspěvek od Dufků sám

vybral svůj oblíbený nanuk. Vychutnali si jej v zahradě MŠ na zcela nové zahradní soupravě, kterou
zhotovil pan Jiří Konečný. Tuto soupravu dvou stolů a čtyř laviček a především nový plot si
mateřská škola pořídila za výtěžek z Obecního plesu, který ji byl věnován. Sladkosti a malé
drobnosti děti k zakončení roku dostaly i od paní Hladíkové, Bílkové a Fryntové. Budoucím
školákům jsme jako upomínku na mateřskou školu předali pěkné knihy večerníčkových příběhů a
malé vysvědčení s omalovánkami.
Mezi nové prvňáčky patří: Lucie Bílková, Daniel Hladík, Mariana Machačná, Bianca Pivoňková,
Břetislav Plíva, Pavlína Stránská a Dominik Zeman. Ve výloze prodejny u pana Lebrušky jsme
vystavili tablo jejich fotografií. Malým školáčkům přejeme úspěšné vykročení do nového školního
roku a stálé zdraví.
Vše nejlepší přejeme i našim sponzorům. Srdečně Vám za nás i všechny děti děkujeme.
Blanka Pekařová
Nová sportovní tradice
V sobotu 27. srpna se uskutečnil v chuchelském sportovním areálu první ročník volejbalového
turnaje "NOČNÍ CHUCHELSKÁ SMEČ" - o pohár starosty obce. Zúčastnilo se sedm družstev,
která při konečném zúčtování výsledků zaujala toto pořadí:
1. Nouzov
2. Chuchelna
3. Snow - Lomnice
4. Semily
5. Pohoří
6. Lomnice
7. Tatobity
O občerstvení se postaral pan Luboš Hrubý, kterému tímto děkujeme, děkujeme také všem
sponzorům, kteří věnovali věcné ceny. Dík patří rovněž Miroslavu Strnadovi, který celý noční
turnaj řídil a největší dík patří obci za veškerou organizaci spojenou s areálem.
Jiří Sedláček

