Chucheláček 2005/4
Po krásném a dlouhém podzimu přebírá vládu opět zima. Blíží se nejoblíbenější svátky roku Vánoce. Věříme spolu s vámi, že nejkrásnějším společným dárkem pod stromeček bude pro naši
obec příslib finančního zajištění výstavby koupaliště. Moc bychom si přáli, aby již v příštím roce
začalo konečně sloužit našim občanům a také hostům, kteří naši krásnou obec navštíví.
Zpráva o činnosti rady obce
Milí čtenáři, od posledního veřejného zasedání zastupitelstva, které se uskutečnilo dne 29. září, se
rada obce sešla celkem čtyřikrát.
11. října jsme se opět zabývali závadami na nově vybudovaném víceúčelovém hřišti, kde hlavně
uchycení mantinelů nebylo provedeno odborně a hrozí jejich značné poškození. Protože žádné ústní
ani písemné upozornění a žádosti o odstranění vad firmou Evosa Frýdštejn se nesetkaly s patřičnou
odezvou, rada obce uložila starostovi, aby vypracoval oficiální reklamaci se všemi náležitostmi a
odeslal ji firmě Evosa.
Projednali jsme nález Krajské hygienické stanice o nevyhovujícím skladování pytlů na plasty u
školy, prozatím jsme tuto skládku umístili za obecní úřad. Do budoucna se budeme muset touto
otázkou znovu zabývat a najít vhodnější umístění.
Schválili jsme ceník hřbitovních poplatků pro hřbitov na Lhotě, poplatek je oproti hřbitovu v
Chuchelně poloviční.
Byla podepsána smlouva o úvěru na ČOV (čistírnu odpadních vod) na koupališti ve výši 2,5
milionu korun s úrokovou sazbou 4,97 % p. a. Úroková sazba je sjednána jako pevná po celou dobu
splácení úvěru.
Dále jsme projednali zajištění autobusové dopravy v obci, ta bude ve stejném rozsahu jako v
letošním roce a zaplatíme za ni 90,- Kč na občana a rok, rovněž jako letos.
Na 64. schůzi rady obce jsme projednali předání bytu v čp. 41 paní Lichtenbergové s příspěvkem
10 tisíc korun na pořízení nové kuchyňské linky.
Projednali jsme zimní údržbu místních komunikací ve stejném rozsahu jako v loňské sezóně s
možností protahování soukromých vjezdů našich občanů za paušální poplatek.
Starosta informoval radu obce, že v prvním čtení schvalování státního rozpočtu prošla naše žádost
o dotaci ve výši 15 milionů korun na rekonstrukci koupaliště a je velká šance tuto dotaci konečně
obdržet.
Na 65. jednání rady obce jsme se zabývali stížností na volné pobíhání psa, který nepříjemně
obtěžoval jednu naši občanku. Protože se jedná o první případ, rada pověřila starostu obce majiteli
psa domluvit a v případě, že bude tento pes dále volně pobíhat po obci, bude věc předána
přestupkové komisi do Semil. V souvislosti s tímto případem připomínám, že každý majitel psa je
povinen se o něj starat, zabezpečit mu výběh tak, aby neobtěžoval ostatní obyvatele. V případě
dalších stížností budeme nuceni provádět přísnější opatření.
Projednali jsme postup prací při ozelenění pozemku na návsi ve středu obce. Rada doporučila
oproti stávajícímu projektu přidat ještě dvě lavičky a zabezpečit osvětlení vánočního stromu, pokud
se podaří včas přivést do dané lokality elektrický proud.
Schválili jsme program veřejného zasedání a rozhodli jsme, že nebudeme vysílat z Komárova
autobus z důvodu trvalé nízké účasti občanů Lhoty a Komárova na veřejných zasedáních. Dopravu
zajistíme osobním autem ve stejném čase.
Dne 22. listopadu starosta informoval radu obce, že bylo uskutečněno předání stavby ČOV a
zatrubnění potoka na koupališti od firem BAK a Damko s menšími závadami, zejména pokud se
týká úpravy terénu. Kvalitní provedení těchto prací nedovolilo počasí a bylo dohodnuto, že konečné
úpravy se raději provedou na jaře příštího roku tak, aby byly podle našich představ.
Schválili jsme složení inventárních komisí, které by měly pracovat v měsíci prosinci.
Projednali jsme kritický dopis Klubu českých turistů na fungování Riegrovy chaty na Kozákově a
shodli jsme se, že tento problém nepřísluší řešit ani radě ani zastupitelstvu obce.

Vzali jsme na vědomí žádost Okresního soudu v Semilech o zvolení přísedících. Vyzýváme naše
občany, kteří by měli zájem tuto funkci vykonávat, aby se nejpozději do 12. 12. přihlásili na
Obecním úřadu tak, abychom na veřejném zasedání dne 15. 12. mohli provést volbu. Bližší
informace je možné získat u předsedy Okresního soudu v Semilech Mgr. Slavomila Strnada nebo na
Obecním úřadu.
Zabývali jsme se opět možnou dotací na zřízení vysokorychlostního internetu a rekonstrukci
kabelové televize a místního rozhlasu, která již dostává konkrétní podobu. Mělo by se jednat o
dotaci z Evropských fondů ve výši 75 % nákladů na akci, které by se měly pohybovat okolo 5,5
milionu korun. Dalších 10 % je možno získat z Ministerstva pro místní rozvoj a o zbytku jednáme s
firmou Katroservis, která přichází v úvahu jako nájemce tohoto zařízení po provedené rekonstrukci.
Nakonec jsme projednali opět naše dlužníky - největší dluh činí již 10.400,- Kč u jedné půjčky z
Fondu rozvoje bydlení. Ve vysílání našeho Infokanálu jsou uvedeny počty dalších dlužníků za
kabelovou televizi a odpady. Do doby konání veřejného zasedání nebudeme tyto občany jmenovitě
zveřejňovat a tím jim dáváme šanci své dluhy ještě uhradit. Na veřejném zasedání pak zbylé
dlužníky projednáme jmenovitě včetně návrhu na následná opatření.
Vážení čtenáři, na minulém veřejném zasedání se sešlo velmi málo občanů, což je jistě škoda,
neboť projednáváme závažné otázky přítomnosti i budoucnosti naší obce. Proto vás všechny co
nejsrdečněji zveme na veřejné zasedání, které se uskuteční 15. prosince.
Rada obce
Výměna občanských průkazů
Jak jistě mnozí občané vědí z televize, rozhlasu nebo novin, k 31. 12. 2005 končí platnost
občanských průkazů, které byly vydány do 31. prosince 1994. Jsou to všechny průkazy typu
"knížka" a první průkazy typu identifikační karty, a to i v případě, je-li v nich uvedeno, že platí bez
omezení. Tato povinnost se nevztahuje na občany narozené před 1. lednem 1936, tj. osoby starší 70
let. Tito občané nejsou povinni své občanské průkazy vyměnit, není-li v nich uvedeno konkrétní
datum platnosti.
Jiná situace nastává, chce-li senior na svůj občanský průkaz cestovat do zahraničí v rámci
Evropské Unie. V takovém případě je nutno o výměnu OP požádat, neboť evropským normám
vyhovují doklady se strojově čitelnou zónou, tedy vydávané od 1. 7. 2000. Do konce letošního roku
je ještě možno cestovat na občanské průkazy typu identifikační karty i bez strojově čitelných údajů,
které se vydávaly od května 1993. Problémy mohou mít turisté v případě, že je OP poškozený a
také nelze cestovat na doklad s odstřiženým rohem z důvodu změny stavu či trvalého pobytu.
Pro úplnost dodávám ještě další lhůty k výměně občanských průkazů:
OP vydané do 31. 12. 1996 - konec platnosti do 31. 12. 2006
OP vydané do 31. 12. 1998 - konec platnosti do 31. 12. 2007
OP vydané do 31. 12. 2003 - konec platnosti do 31. 12. 2008
Výměna se týká pouze občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich uvedenou!
Doporučujeme všem občanům, aby platnosti svých občanských průkazů věnovali náležitou
pozornost a o vydání nového OP žádali nejméně jeden měsíc před skončením platnosti starého lhůta pro zhotovení průkazu je 30 dní. Bez platného OP vám například Česká pošta nevyplatí
důchod ani jinou úhradu, nevydá balík, volební komise vám nevydá úřední obálku atd. O vydání
občanského průkazu se žádá v nové budově Městského úřadu Semily na Riegrově náměstí
("Vista"), potřebujete 1 fotografii, s sebou si vezměte starý OP, rodný list, doklad o rodinném stavu
(např. oddací list), případně doklad o změně stavu nebo trvalého pobytu. Městský úřad je ochoten
pomoci občanům, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit na úřad. Telefon na odbor
správní MěÚ Semily je 481629203 nebo 481629207.
Ivana Heřmanová

Skvělý úspěch kadetek z Fit Studia Jany Boučkové
Družstvo kadetek z Fit Studia Jany Boučkové, jehož členkou je také naše Michalka Sůvová,
vybojovalo na Světovém poháru v Moskvě první místo a v sobotu 19. listopadu se vrátilo se zlatými
medailemi. Tým tak překonal loňský stříbrný úspěch z Rotterdamu a navázal na letošní výsledky,
protože podle vyjádření trenérky Jany Boučkové ve všech závodech, které dívky letos absolvovaly,
se neumístily jinak než první. Také v Moskvě prošly celou soutěží suverénně, první místo
vybojovaly jak v kvalifikaci, tak v semifinále a nakonec i ve finále celé soutěže. Staly se tak
nekorunovanými mistryněmi světa. Srdečně gratulujeme a do budoucna přejeme družstvu, aby se
mu stále dařilo takto skvěle vítězit!
Ivana Heřmanová
Volejbalisté hájí barvy Chuchelny
V srpnu se konal volejbalový turnaj v Roztokách u Jilemnice, kde bylo celkem sedm družstev a
Chuchelna se umístila na druhém místě. Další turnaj pořádali v Příkrém. Zúčastnilo se opět sedm
družstev a Chuchelna se opět umístila na druhém místě. V listopadu pořádala Všeobecná zdravotní
pojišťovna turnaj v Lomnici nad Popelkou. Celkem se sešlo deset družstev a Chuchelna skončila již
tradičně druhá.
Roztoky u Jilemnice
1. Hradec Králové I.
2. Chuchelna
3. Hradec Králové II.
4. Jilemnice II.
5. Roztoky u Jilemnice
6. Jilemnice I.
7. Víchová nad Jizerou

Příkrý
1. Nouzov
2. Chuchelna
3. Semily I.
4. Slaná
5. Semily II.
6. Příkrý
7. Víchová nad Jizerou

Lomnice nad Popelkou
1. Nouzov
2. Chuchelna
3. Semily
4. Lomnice n. P. I.
5. Lomnice n. p. II.
6. Pohoří
7. Turnov
8. Jilemnice
9. Přepeře
10. Tatobity

V prosinci nás čekají další dva turnaje. Věříme, že se konečně probojujeme až na první místo.
Jiří Sedláček

