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 První číslo našeho zpravodaje Chucheláček spatřilo světlo světa právě před 11 lety - dne 15. února  
1995. Od té doby pracuje rada obce ve stejném složení jako tehdy. Nyní dostáváte do rukou první  
letošní číslo Chucheláčku.

  Tento  rok  bude  pro  nás  pro  všechny  klíčový,  neboť  v  něm budeme rozhodovat  o  své  další  
budoucnosti - jak na úrovni parlamentní a senátní, tak i komunální. Věřím, že všichni přijdete k  
volebním urnám a následně budete se svou volbou spokojeni. Vše záleží na nás na všech …

 Zpráva o činnosti rady obce

  Milí čtenáři,  rada obce se od posledního zasedání zastupitelstva, které bylo 15. prosince 2005, 
sešla celkem čtyřikrát. 
  Na výjezdním zasedání rady dne 22.  prosince byl,  jako vždy,  nejprve přečten zápis z minulé 
schůze rady. Byl projednán a schválen mimořádný termín výplaty za měsíc prosinec, což se děje z 
technických příčin každoročně. Byla také projednána žádost SDH o vyřazení majetku z evidence - 
staré  prodřené  hadice,  rozbité  sekerky  ap.  Rada  vyřazení  nepotřebného  a  poničeného  majetku 
schválila. Vyřazeny byly také dvě vzduchovky, které se nepodařilo dohledat při loňské inventuře a 
obci za ně byla  poskytnuta  finanční náhrada.  Na závěr této  schůze vzala rada na vědomí zápis 
letopisecké komise a souhlasí s vystavením kroniky v jarních měsících roku 2006. 
  Na své 69.  schůzi rada obce vyhlásila  výběrové řízení  na poskytnutí  půjček z Fondu rozvoje 
bydlení pro rok 2006 s termínem odevzdání žádostí 13. 2. 2006. Schválila příspěvek ve výši 1.000,- 
Kč Centru  pro zdravotně  postižené  v  Semilech  a  rovněž  1.000,-  Kč Organizaci  nevidomých  a 
slabozrakých Semily. 
  Starosta přečetl dopis MěÚ Semily, kterým město žádá o finanční dar ve výši 50 tisíc korun za 
každého občana nově přijímaného do Domova důchodců v Semilech od příslušné obce. Starosta 
vznesl dotaz na Krajský úřad Libereckého kraje, kde mu bylo sděleno, že město dostává na provoz 
sociálních služeb dotaci a tudíž má právo na přijetí kterýkoliv občan Libereckého kraje. Rada proto 
rozhodla  odpovědět  městu  Semily  (místostarostovi  Šimkovi)  v  tomto  smyslu  a  poskytování 
požadovaného daru neschválila. 
  Dále byla projednána žádost pana Salaby o odkoupení pozemkové parcely č. 1874/1 o výměře 102 
m2, která vznikla rozdělením původní parcely č. 1874. Jedná se o nepoužívanou cestu mezi domky 
pana Salaby a pana Miloše Kouckého a rada proto doporučuje zastupitelstvu pozemek odprodat za 
cenu 20,- Kč/m2. O druhou část o výměře 42 m2 požádá pan Miloš Koucký.
  Starosta  seznámil  radu  obce  s  nabídko  paní  Věry  Dolejšové  na  odprodej  domku  čp.  64  po 
zemřelém Jindřichu Kovářovi za cenu 700 tisíc korun. Rada obce se usnesla, že o koupi tohoto 
domu nemá zájem a paní Věře Dolejšové bude v tomto smyslu odpovězeno. 
  Na naši žádost o doporučení ohledně dopravního značení u firmy Agát vydal MěÚ Semily, odbor 
dopravy rovnou stanovení umístit zde 3 příčné zpomalovací pruhy spolu s příslušným dopravním 
značením. Jednalo by se nejméně o 7 dopravních značek včetně omezení rychlosti. Proti tomuto 
stanovení nelze podat opravný prostředek (odvolání), a protože cena celé akce by se mohla vyšplhat 
až ke 150 tisícům korun, rozhodla po delší  debatě rada zaslat  odboru dopravy dopis, kde bude 
uvedeno,  že  obec  s  tímto  stanovením nesouhlasí,  neboť neodpovídá  smyslu  naší  žádosti.  Obec 
žádala pouze o radu jak situaci nejlépe řešit. 
  V souvislosti s novým správním řádem, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2006, je obec povinna 
zřídit elektronickou úřední desku. Věc byla projednána s panem Tomášem Fleknou, který spravuje 
webové stránky obce Chuchelna a ještě je nutno oslovit pana Kvapila, aby nám pomohl zprovoznit 
náš starší scanner. Pokud by se to nepodařilo, rada doporučuje koupit nový - investice by nepřesáhla 
5 tisíc korun. 
  Byl také projednány organizační záležitosti okolo 7. obecního plesu, který se uskuteční v pítek 3. 
února. Pro letošní rok jsme změnili  hudbu - bude to skupina Allegro z Jičína, předtančení letos 



obstará družstvo kadetek Fit Studia Jany Boučkové.
  Starosta informoval radu obce, že byly pro letošní rok podány tři žádosti o dotace, a sice na úhradu 
úroků z úvěru na ČOV, což žádá obec Chuchelna, DSO Mikroregion Kozákov pak žádá opět na 
budování cyklostezek (žádá se o 500 tisíc korun) a na poradenství (jako každoročně o cca 60 tisíc 
korun). 
  Byl projednán plán práce zastupitelstva na rok 2006, starosta informoval o slavnostním zakončení 
výstavby ČOV, které se uskuteční 2. února, o průběhu inventur a o letošním výhledu na dotace 
veřejně prospěšných prací pro naši obec. 
  Dne 17. ledna proběhla již 70. schůze rady v tomto volebním období. V úvodu bylo konstatováno, 
že  byl  odeslán  dopis  ručiteli  za  půjčku z  Fondu rozvoje bydlení,  elektronická  úřední  deska již 
funguje,  pouze  je  třeba  dořešit  zmiňovaný  scanner.  Znova  se  probíraly  organizační  záležitosti 
obecního  plesu.  Diskutovali  jsme  o  rekonstrukci  koupaliště,  neboť  již  na  25.  ledna  bylo 
naplánováno předání staveniště firmě BAK. Kolaudace by měla být nejpozději 15. 7. 2006. Starosta 
se  chystá  projednat  dotaci  přímo na Ministerstvu financí  v příštím týdnu.  Projednávala  se  také 
otázka pokračování příprav výstavby pro rok 2007, což by znamenalo zadat projekční práce tak, aby 
mohlo být požádáno o stavební povolení do 15. května 2006. Jedná se o vybudování zázemí pro 
hřiště, komunikace ke koupališti, parkoviště pro hřiště a hasičské cvičiště. Na základě informací od 
pana poslance Pelce rada po zvážení všech dalších okolností doporučuje zastupitelstvu tento záměr 
schválit. 
  Úřad práce poskytl pro letošní rok dotaci zatím jen na půl roku a pouze pro tři pracovníky. Zůstává 
pan Jakoubek, slečna Erbenová a novým pracovníkem je pan Jiří Maryško. Na základě zákona o 
veřejně prospěšných pracích totiž není možno zaměstnávat jednoho člověka u jedné organizace déle 
než dva roky. 
  Uzávěrka Chucheláčku byla stanovena na 31. ledna. Rada také schválila uzavření veřejnoprávní 
smlouvy s Městskou policií Semily ve stejném znění jako tomu bylo v minulosti. Kulturní a školská 
komise  předběžně  stanovila  termín  sáňkařských závodů n a11.  února,  pokud by se  nedostavily 
vhodné sněhové podmínky, pak na 25. února. 
  Na 71 . schůzi rady dne 31. 1. požádal pan Sedláček jménem volejbalistů Chuchelna o finanční 
příspěvek na startovné na turnaje. Rada souhlasí s tím, že startovné bude vždy proplaceno zpětně na 
základě  předložení  dokladu.  Rada  s  potěšením kvitovala,  že  pan  Sedláček  se  svým týmem od 
loňského srpna reprezentuje naši obec. 
  Dolaďovali  jsme  organizační  záležitosti  plesu.  Místostarosta  p.  Strnad  informoval  o  předání 
staveniště firmě BAK, které proběhlo 25. ledna. V té souvislosti je nutno provést kácení asi 25 
stromů.  Vše  bylo  osobně  prohlédnuto  a  projednáno  na  místě  s  předsedou  komise  ŽP  panem 
Coufalem. Po dokončení areálu bude upřesněna a stanovena náhradní výsadba. Firma HeIKo se 
nabídla,  že za dřevo kácení provede, rada s tímto řešením souhlasí.  Dřevo z jednoho stromu je 
nutno ještě předat panu Jiřímu Šimkovi jako náhradu za loňské kácení. MěÚ Semily zaslal dopis se 
žádostí o spolupráci při plánování sociálních služeb. Rada rozhodla, že tato záležitost by měla být 
projednána s předsedkyní sociální komise paní Zdenkou Bažantovou. Přečetli jsme zápis komise 
školské a kulturní s tím, že informace o sáňkařských závodech byla již projednána. Na závěr paní 
Heřmanová přečetla návrh rozpočtu obce na rok 2006 - rada s jeho zněním souhlasí. 
  Vážení občané, chceme vás pozvat na veřejné zasedání, které se uskuteční 23. února a na kterém 
se jistě dozvíte další podrobnosti a také do té doby proběhne ještě jedno zasedání rady,  o jehož 
průběhu budete informováni v prvním bodě jednání.

                Rada obce



 Informace obecního úřadu

  Na obecním úřadu je v současné době v plném proudu výběr poplatků - je to pro nás každoroční 
lednový "kvapík". Souběžně se uzavírá účetnictví za rok 2005, a to jak obce, tak i naší Základní 
školy a Mateřské školy a dokončují se inventurní protokoly u obou subjektů. Mezi tím se ještě 
věnujeme přípravě obecního plesu - letos nás čeká již 7. ročník, ovšem až budete číst tyto řádky, 
bude 7. obecní ples již součástí historie. 
  Pokud se týká výběru poplatků, považujeme za výhodnější pro občany i pro nás platby v hotovosti 
- bankovní poplatky a rovněž platby za složenky jsou nemalé. V druhé polovině února zhodnotíme, 
jak vybírání poplatků pokračuje a těm, kteří se do té doby nedostaví, rozešleme složenky - i tak je 
ale  možno  zaplatit  hotově  přímo  u  nás.  Jinak  složenky rozesíláme  pouze  na  výslovnou žádost 
plátce. Mnozí občané si navíc zvykli na placení formou trvalého příkazu k úhradě, takže nemusejí 
na nic myslet. Je ovšem žádoucí, aby se na nás přeci jen přišli podívat a vyzvedli si pytle na tříděný 
odpad.  PET lahve již  třídíme několik  let,  od loňského roku vydáváme občanům nové pytle  na 
směsný plast z domácností a letos je tu opět novinka, a sice červené pytle na obaly TETRA-PAK, 
což  jsou  známé  krabice  od  mléka,  ovocných  džusů  a  stolních  vín.  Protože  nám je  firma  SKS 
Jablonec nad Nisou dodala až v průběhu ledna, nedostali je občané, kteří si s placením přispíšili. 
Mohou si je kdykoliv vyzvednout podle potřeby, stejně tak ostatní, kterým přidělený počet pytlů na 
TETRA-PAKY nestačí.  Všechny tyto pytle prosíme po naplnění ukládat vedle budovy obecního 
úřadu, odkud je firma SKS vždy jednou za čas odveze ke zpracování. Ještě připomínám, že vedle 
samoobsluhy jsou k dispozici  dva kontejnery na sklo a  pro úplnost -  hasiči  organizují  alespoň 
jednou za rok sběr železa a škola zase sběr papíru. 

                Ivana Heřmanová

 Divadlo v mateřské škole aneb z pohádky do pohádky

 Poděkování sponzorům

  Děti touží poznávat svět a zároveň očekávají, že jejich každý den bude pestrý, něčím zajímavý a 
radostný. Veselé zážitky v mateřské škole zprostředkovává například divadlo. Působí na všechny 
smysly, ovlivňuje divákovo nitro a zároveň nenásilně vede do krajiny umění.
  Začátkem školního roku jsme si dvě herečky z Malého divadélka Sluníčko pozvali přímo do naší 
mateřské školy. Roztomilé a inspirující maňáskové představení "O třech prasátkách" jsme shlédli 
společně s naší 1. a 2. třídou ZŠ a sousední MŠ Záhoří. Hostující mateřská škola nás na oplátku 
později pozvala na pohádku v podání velice nadaného loutkoherce s vřelým vztahem k dětem " O 
Smolíčkovi".
  Do KC Golf Semily jsme si zajeli na výpravnější představení s širším hereckým obsazením. V 
humorném  příběhu  "Písmenková  polívka"  se  děti  zcela  netradiční  formou  seznámily  se  všemi 
písmenky  abecedy.  Pohádka  "Kolíbá  se  velryba"  nás  zaujala  nápaditými  kulisami  a  cituplným 
příběhem, který se odehrál přímo v útrobách obrovské velryby. Hudebně zábavný pořad "Teče, teče 
vodička" malým divákům přinesl mnoho zajímavých informací z oblasti hudby i ekologie a zároveň 
jim poskytl dostatek pohybového vyžití. 
  Divadlo děti rády nejenom sledují, ale ještě raději si jej samy zahrají. Pomáhá jim naplnit touhu po 
seberealizaci a když to zvládnou, mají radost, že jsou zase o něco šikovnější. Formou dramatických 
her mohou v úplně obyčejný den prožít něco exotického. Podívat se třeba do Afriky, proměnit se v 
oblíbené zvířátko, pohádkovou bytost či jakoukoliv věc. V zápalu prožívání si ani neuvědomují, že 
se zároveň něco učí. Kromě nového poznání si rozvíjejí fantazii, rozšiřují slovní zásobu a schopnost 
kultivované komunikace.
  Z dramatických scének tohoto školního roku jsme sestavili vánoční vystoupení , které jsme nazvali 
"Z pohádky do pohádky".



  Dramatická výchova obohacuje i estetické cítění, což se projevilo i ve výtvarném vyjádření zážitků 
ze shlédnutých představení.  Pohádka "Jak plamínek zachránil  skleněné království"  nás dokonce 
inspirovala k účasti na kreslířské soutěži "O cenu malého Plamínka 2005".
  S obdivuhodnými hereckými výkony jsme se v mateřské škole setkali i před Vánocemi. Barborka - 
Zdenka Bažantová, Mikuláš - Vít Coufal, anděl - Zuzana Erbenová a čert - Petr Lacina si za ně 
pochvalu určitě zaslouží. Spolu s našimi sponzory nám pomohli připravit pohádkové Vánoce.
  Mezi  ochotné  dárce  patří  především maminky dětí,  které  na  naši  vánoční  hostinu  napekly a 
nazdobily  spoustu  cukroví  i  jablkových  koláčů.  Paní  Mgr.  Soňa  Jarolímková  Římková  nám 
dokonce z perníku upekla překrásnou, sladkým sněhem ozdobenou chaloupku se zahrádkou.

  Za nadílku od Barborky a Mikuláše děkujeme Svazu žen a zaměstnancům školní jídelny. Sladkou 
odměnu  v  podobě  pestrých  zákusků děti  dostaly  za  přednášení  od  babičky  rodiny  Tomšovy  a 
výbornou domácí roládu i chutné slané jednohubky od paní Veroniky Hajné. Značný obdiv získal 
velký betlém z krajiny Českého ráje darovaný od pana Jiřího Šimka, který jej vlastnoručně vyřezal. 
Paní Gabriela Babková mateřské škole věnovala ze své pestré sbírky vlastních výrobků krásnou 
vánoční ozdobu, obrázky zhotovené ubrouskovou technikou a podobně jako rodina Pospíšilova z 
dolení Chuchelny a rodina Jarolímkova z Komárova nám darovala spoustu pomůcek k pracovním 
činnostem  dětí.  Hasičům  bychom  rádi  poděkovali  za  finanční  příspěvek  v  hodnotě  500,-  Kč. 
Rytířský hrad, který jsme za tuto částku dětem do MŠ zakoupili  vyhrál jako nejlepší dárek pod 
vánočním stromečkem, byl zkrátka pohádkový.

        Přejeme všem pohádkový rok 2006

                Blanka Pekařová

 Ustavující zasedání školské rady v naší obci

  V souladu s paragrafem 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a 
vyšším  odborném  vzdělávání  (Nový  školský  zákon)  bylo  na  den  19.  prosinec  2005  svoláno 
ustavující zasedání Školské rady. Tohoto zasedání se zúčastnili pp. Václav Kozák, Ilona Bažantová, 
Zdeňka  Machačná,  Josef  Novotný,  Vít  Coufal,  PaedDr.  Antonín  Štěpánek  a  ředitel  ZŠ  a  MŠ 
Chuchelna Mgr. Radmil Stínil. 
  Po schválení jednacího řádu při chutné kávě proběhly volby - do funkce předsedy byl jednomyslně 
zvolen  pan  Vít  Coufal,  místopředsedkyní  byla  též  jednomyslně  zvolena  paní  Ilona  Bažantová. 
Funkcí zapisovatele byl pověřen pan Antonín Štěpánek. 
  Členové nové Školské rady se seznámili s Výroční zprávou ZŠ a MŠ Chuchelna za rok 2005, 
kterou vzali na vědomí. V diskuzi seznámil ředitel školy členy ŠR s náplní práce a posláním tohoto 
orgánu , tj. vyjadřování se k návrhu školního vzdělávacího programu, schválení výroční zprávy o 
činnosti školy,  schválení školního řádu, pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílu na 
koncepci rozvoje školy, projednání návrhu rozpočtu na další rok, vyjádření k rozboru hospodaření, 
projednání  inspekční  zprávy  ČŠI,  podávání  podnětů  a  oznámení  řediteli  školy,  zřizovateli  a 
orgánům vykonávajícím státní  správu ve školství.  Zvolený předseda pak zmínil  nutnost zvýšení 
propagace dobrých výsledků práce školy (např. dobrá připravenost na studium ve vyšších ročnících 
dalších škol, aktivita žáků v mimovyučovací době - střelecké, atletické a šachové soutěže, výborná 
vybavenost školy pro elementární práci v informatice včetně práce dětí na Internetu) a vyzval p. 
Stínila,  aby  naznačil  ŠR počty  žáků  přicházejících  do  1.  ročníku  ve  školním roce  2006/2007. 
Ředitel školy zmínil i bod 2, jenž pojednává o přístupu k informacím o škole a dokumentaci školy, 
kde se hovoří o informacích chráněných podle zvláštních předpisů. 
  Po ověření zápisu pí Zdeňkou Machačnou byl tento rozeslán všem členům rady. Další schůze byla 
stanovena na únor 2006.

                Za ŠR PaedDr. Antonín Štěpánek



 Zprávy ze Seniorklubu

  Milí  spoluobčané,  po delší  době se vám hlásím z našeho Seniorklubu.  V loňském roce jsme 
oslavili již čtyřsté úspěšné setkávání. Probrali jsme, co jsme za tu dobu všechno podnikli. Snažili 
jsme se spočítat, kolik věnečků, kremrolí a podobných dobrot jsme ke kafíčku nebo čaji spořádali, 
ale neuspěli jsme. Jednodušší to bylo s počítáním kulturních a osvětových akcí. 
  Každým rokem to byly 2 - 3 přednášky nebo besedy. Nejvěrnější v této činnosti je nám MUDr. 
Miroslav Holub. Poslední dva roky na jeho videoreportáže zveme i ostatní zájemce. Je totiž škoda, 
aby tak pěkné věci vidělo jen 10 - 15 našich členů. Každé takové setkání je pro nás velice milé a 
moc za ně panu doktorovi děkujeme. Nemenší díky patří i jeho ženě Jarmilce. Nelení totiž každé 
pondělí  přijít  mezi  nás  a  povzbudit  a  usměrnit  naše cvičení.  Toto cvičení,  které  bylo  původně 
myšleno jako aktivita pro zlepšení kondice našich seniorek trvá již pět let a chodí s námi cvičit i 
značně mladší ženy. Na každou tuto hodinu se těšíme, jak si protáhneme kostru. Zkuste to s námi a 
zjistíte, že se budete cítit o moc spokojenější a pohled na svět bude také radostnější. 
  Ten veselejší pohled na svět nám zprostředkovala paní režisérka Věra Šimková v besedě o své 
práci. Bylo to moc pěkné a až bude mít trochu času, rádi ji mezi sebou opět uvítáme.
  Občas mezi nás zavítá pan starosta Hrubý, pravidelně mezi nás chodí i naši milí hosté z opavské 
Chuchelné,  vždy  když  přijedou  na  obecní  ples.  Pan  místostarosta  Strnad,  který  je  naším 
neoficiálním patronem, na nás nikdy nezapomene ve svých rozhlasových relacích s připomínkou, že 
se opět "konáme" a také mezi nás přijde. 
  Kulatá výročí, MDŽ, Vánoce se snažíme oslavit v plném počtu (někdy se pro nemoc nebo jiné 
zaneprázdnění všem přijít nepodaří) a zveme i ostatní, kteří si dají říci. Někteří se ptají již daleko 
dopředu, kdy se zase sejdeme. I pohoštění je o těchto setkáních slavnostnější a nechybí ani hudba a 
zpěv,  kterou nám ochotně zajišťuje R. Stínil.  Nebudu se již dále  rozepisovat,  důležité  je, že se 
scházíme,  že děvčata přijdou, i když  je cesta neschůdná a počasí mizerné.  Osobně si toho moc 
vážím. Nemám za zlé našim mužům, že mezi nás nechodí (kromě jednoho a výše jmenovaných), 
oni mají svoji hospůdku, kde si mohou své problémy probrat. Možná, že by jim trochu času někdy 
zbylo k nám zaskočit a o svých problémech povědět. Třeba by to nebylo na škodu. Vám ostatním 
vzkazuji: "Přijďte pobejt!" nemějte obavu z finančních nákladů. Na čaj a zákusek vybíráme 10,- Kč 
a co nám zbude, necháváme na ty slavnostnější chvíle. Máme i "dobré sponzory", kteří nám občas 
do kasičky něco přidají - všem moc děkujeme a těšíme se na další setkávání. 

                Zdenka Bažantová

 Oddíl volejbalistů - Chuchelna

  V souvislosti s vybudováním sportovního areálu v naší obci vznikla myšlenka založit volejbalový 
oddíl pod názvem "Oddíl volejbalistů - Chuchelna". 
  Po celý rok 2005 jsme úspěšně reprezentovali naši obec na různých turnajích. Turnaje se hrály jak 
v Chuchelně, tak třeba i ve Slané, Lomnici nad Popelkou nebo Semilech a vždy bylo přihlášeno 
devět družstev. Na těchto turnajích jsme dosáhli velmi pěkných výsledků, neboť jsme se umístili 
vždy na DRUHÉM místě  a  ve  Vánočním turnaji,  který  se  hrál  25.  12.  2005 v Semilech  jsme 
dokonce zvítězili. Byl to pro nás veliký úspěch, který nám dodal velikou chuť pokračovat v těchto 
soutěžích i nadále v roce 2006. 
  Touto cestou chceme poděkovat zastupitelstvu obce a hlavně panu starostovi Hrubému, neboť nám 
vyšli vstříc a zakoupili dresy, abychom mohli reprezentovat OBEC CHUCHELNU. Doufáme, že i 
v budoucnu bude spolupráce s obcí na nejlepší cestě a předem i za to děkujeme.

                Za "Oddíl volejbalistů - Chuchelna" Jiří Sedláček


