Chucheláček 2007/2
Nejdříve lednový orkán, který poničil mnoho lesních porostů i v katastru naší obce, potom chladný
nástup jara a nyní konečně dlouho očekávané slunečné počasí, kterým se otevírá letošní léto.
Mnoho výkyvů v počasí, kterými nás chce příroda kolem nás jistě na něco závažného upozornit.
Zkusme ji naslouchat a chovat se podle toho …
Zpráva o činnosti rady obce
Od posledního veřejného zasedání zastupitelstva, které bylo v březnu, se rada obce do termínu
uzávěrky Chucheláčku sešla třikrát.
Na 9. schůzi rady dne 10. dubna jsme projednávali žádost firmy TF Net, s. r. o. Železný Brod o
umístění převaděče signálu internetu na hasičskou zbrojnici na Komárově. Rada souhlasila a nájem
stanovila na 500,- Kč měsíčně – stejný jako má firma, která si pro stejný účel pronajímá část našeho
televizního stožáru. Na dopis, odeslaný firmě bezprostředně po jednání rady, však zatím nikdo
nereagoval.
Starosta informoval radu, že společně s panem Friblem z Tarmacu, a. s. zkontroloval provedení
rekultivačních prací v lomu za loňský rok. Konstatoval, že je vše v naprostém pořádku a na základě
toho byl podepsán souhlas s čerpáním finanční rezervy na rekultivace pro letošní rok.
Zabývali jsme se rovněž dopisy manželů Beníškových z Komárova ohledně postupu stavebního
úřadu v Semilech při povolování výstavby rodinných domků firmou Semstav, s. r. o. Beníškovi se
obávají zhoršení kvality pitné vody v jejich soukromé studni. Proto bylo na pátek 20. dubna svoláno
jednání na OÚ, kde byli přítomni manželé Beníškovi, Městský úřad Semily – Stavební úřad a
Odbor životního prostředí, firma Semstav, s. r. o., hydrogeolog RNDr. Vybíral a starosta a
místostarosta obce.
Na provedení stavby „rekonstrukce sportovního areálu – III. etapa – obslužný objekt“ přišly tři
nabídky od firem – BAK, a .s., Status Turnov a D-BAU Semily. Výběrové řízení, které proběhlo
11. dubna, určilo jako vítěze firmu BAK, a. s. Trutnov.
K výstavbě 10 + 1 rekreačních domků na Bačově starosta informoval radu o jednání se zástupci
investora pí Kohoutovou a p. Hamáčkem. Chtěli vědět, jakou výstavbu by obec v dané lokalitě
povolila, když s daným záměrem zásadně nesouhlasí. Rada doporučila starostovi, aby se nejprve
informoval na Stavebním úřadu, v jakém stadiu je územní řízení. Starosta se dohodl s pí Ing.
Bičíkovou, že tak učiní společně dne 16. dubna.
Pálení „čarodějnic“ jsme jako každoročně naplánovali na Veverku. Organizaci a občerstvení
zajistila kulturní a školská komise, pálení vatry je nutno předem nahlásit na HZS, což zajistil
starosta.
Předběžný termín fotbalového turnaje „Chuchelna Cup“ byl stanoven na 19. května. Pořadatelství
se ujali pánové Hrubý a I. Vrabec.
Vzhledem k tomu, že zatím není jasné, jak bude pokračovat výstavba rodinných domků „U Tří
stodol“ a vzhledem k výhradám VČP, a. s. k projektové dokumentaci skončí prozatím plynofikace u
domku pana Michala, s další výstavbou by se případně pokračovalo až později podle situace.
Další informací pro členy rady byla zpráva o průzkumu lokalit v obci, kterou provedli pracovníci
MěÚ Semily – oddělení územního plánování společně se starostou obce ohledně vytýčení
zastavěného území obce. Další jednání v této záležitosti v současné době probíhají s dotčenými
orgány a následně se budou moci vyjádřit občané.
V dubnu také proběhla schůzka zástupců Svazku (Semily, Benešov, Chuchelna), které se
zúčastnili zástupci Vodohospodářského sdružení (VHS) Turnov. Ti vyvíjejí velký tlak na vstup
Svazku do VHS. Problematiku vysvětlil pan Hrubý, který je se situací podrobně obeznámen a
domnívá se, že vstupem do VHS by Svazek ztratil svůj dosud značný vliv na tvorbu ceny vody pro
naše občany.
Zabývali jsme se také parkováním nákladních aut u samoobsluhy. Rozumné řešení se jeví v
časovém omezení, např. povolit parkování pouze od 18 do 6 hodin.

S potěšením jsme přijali informaci o úspěšném uspořádání dobročinného velikonočního jarmarku,
který měl v obci i okolí velký ohlas a přinesl výtěžek ve výši 33 tisíc korun ve prospěch naší školy.
Na 10. schůzi rady dne 24. dubna starosta informoval o výsledku zmíněné schůzky s manželi
Beníškovými. Z této schůzky vzešel podnět na zřízení ochranného pásma vodních zdrojů v dané
lokalitě.
Bezprostředně před schůzí rady proběhlo také další jednání zástupců investora „10 + 1“ s
některými občany Bačova a zástupci obce – Ing. Bičíkovou a starostou Strnadem. Probíraly se
různé varianty, ale k žádným závěrům se nedospělo a jednání ještě budou pokračovat.
Rada na tomto jednání schválila smlouvu na pronájem koupaliště včetně předávacího protokolu.
Starosta informoval radu, že spolu s místostarostou navštívili Ministerstvo financí ČR, kde osobně
předložili závěrečné vyhodnocení akce „rekonstrukce sportovního areálu – II. etapa – rekonstrukce
koupaliště“. Drobné nedostatky formálního charakteru byly obratem odstraněny.
Seznámili jsme se s výsledkem výběrového řízení na dodavatele výstavby III. etapy – rekonstrukce
obslužného objektu. Jak jsme již uvedli, podle doporučení výběrové komise se vítězem stala firma
BAK, a. s. Trutnov a rada tento výsledek schválila.
Rada také projednala a schválila rozpis přistavování vleku na objemný odpad, který sestavila
komise ŽP.
Starosta informoval radu o petici Spolku pro obnovu venkova, která chce bránit malé obce proti
přenášení stále více povinností ze strany státu, aniž by stát obcím tyto činnosti odpovídajícím
způsobem finančně kompenzoval. Rada doporučí zastupitelstvu obce na nejbližším zasedání k této
petici se připojit.
Seznámili jsme se se zápisem kontrolního výboru ze dne 5. 2. 2007. Drobné nedostatky budou
odstraněny a doporučení výboru rada bude brát v úvahu.
Zabývali jsme se také podnětem pana Vrabce ohledně čtrnáctidenního svozu odpadů z velkých
popelnic v letním období s poukázáním na velký zápach. Rada doporučila problémem se zabývat,
jednat s občany, kterých by se to týkalo a hledat řešení ve spolupráci s SKS Jablonec nad Nisou.
Vzhledem ke květnovým svátkům a nepřítomnosti starosty jsme termín dalšího jednání rady
stanovili výjimečně na pondělí 14. května.
Na této již 11. schůzi rady starosta informoval o první schůzce se zástupci firmy BAK, a. s., na
které byly zejména hledány možné úspory. V rámci kontrolních dnů budou hledány další. Na druhé
schůzce dne 9. května bylo oficiálně předáno staveniště. Pokud se týká návrhu smlouvy, BAK
souhlasí v případě nepřidělení dotace s jednostranným vypovězením smlouvy ze strany obce do 31.
května. Dotace v té době byla teprve v jednání v Rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR z důvodu převedení do jiného programu, než byla původně zařazena. Poslední
zpráva od pana poslance Macha potvrdila, že věc již byla projednána a nyní čekáme na oficiální
sdělení z Ministerstva financí, aby se vše mohlo administrativně vyřídit.
Řízení ohledně vytýčení zastavěného území obce probíhá dle stanoveného plánu, zatím se
uskutečnilo jednání s dotčenými orgány (CHKO, Lesy ČR, ŽP atd.). Tyto instituce nyní mají
třicetidenní lhůtu na vyjádření, stejně tak obec. Teprve po skončení tohoto řízení bude návrh
zveřejněn k vyjádření také pro naše občany.
Starosta přečetl členům rady dopis Ing. Hejduka z VHS Turnov, kterým nás znovu přesvědčuje o
výhodnosti vstupu do tohoto sdružení. Rada konstatovala, že výhody, které dopis uvádí, poskytuje
obci členství v dosavadním Svazku v dostatečné míře. Rada doporučila starostovi, aby odeslal Ing.
Hejdukovi dopis s tímto stanoviskem a dotazem, co konkrétně by VHS mohla udělat pro naši obec,
např. pro správu vodovodu na Komárově, ap.
Rada konstatovala, že „čarodějnice“ se vydařily, akce byla velmi hojně navštívená a v té
souvislosti starosta požádal o čerpání vyšší částky na občerstvení, než byla původně stanovena.
Rada souhlasila s částkou cca 5 tisíc korun s tím, že KŠK se musí snažit ušetřit na jiných akcích.
Stanovili jsme uzávěrku Chucheláčku na 21. květen.
Rada se seznámila se smlouvou na provoz letních turistických autobusů a vyslovila souhlas s jejím
podepsáním a zasláním příspěvku ve výši 6 tisíc korun.
Starosta obdržel e-mail od investora „10 + 1“ p. Hamáčka, který žádal o sdělení, co by obec v

daném místě povolila postavit, když s původním záměrem nesouhlasí. Rada znovu podrobně
probrala celou situaci a nadále trvá na svém původním zamítavém stanovisku k jakékoliv výstavbě
v tomto místě.
Rada se také zabývala finanční problematikou provozu ČOV u koupaliště, na kterou je také
připojeno 22 domů. Rada doporučila starostovi, aby do příští rady připravil přehled nákladů a z toho
plynoucích poplatků pro připojené objekty, protože obec nemůže nést náklady na čištění odpadních
vod ze soukromých domů.
Místostarosta Hrubý upozornil, že vzhledem k organizačním nejasnostem se nestihne fotbalový
turnaj uspořádat v původně plánovaném termínu, ale uskuteční se až 2. června.
Na závěr jsme se zabývali otázkou opravy křovinořezu. Rada doporučila vzhledem k
předpokládané ceně opravy stroj vyřadit a dle finančních možností zakoupit nový.
Vážení čtenáři, seznámili jsme vás dosti podrobně se záležitostmi, které rada obce v posledním
období řešila. Do doby konání zasedání zastupitelstva, které se uskuteční dne 14. června, proběhnou
ještě dvě jednání rady, o kterých vás budeme informovat na tomto zasedání. Proto zveme všechny
členy zastupitelstva a širokou veřejnost.
Rada obce
Místní poplatky
Obehraná písnička – dlužníci místních poplatků: od konce 1. čtvrtletí, kdy jsme v kabelové televizi
poprvé zveřejnili počty dlužníků jednotlivých poplatků, se situace výrazně zlepšila. Však také paní
Bažantová pilně rozesílá upomínky, výzvy k zaplacení dlužné částky a složenky. Ke dni uzávěrky
tohoto zpravodaje však stále zbývají jedinci, kteří za letošní rok ještě nezaplatili ani část příslušného
poplatku. Jedná se o 9 dlužníků za odpady, 7 dlužníků za provoz kabelové televize a 1 osoba nám
dluží místní poplatek za dva psy. Současně tato občanka zaplatila za odpady za loňský rok pouze
část poplatku a jeden občan nám tento poplatek dluží od roku 2005. Údajně se zdržuje dlouhodobě
v zahraničí, ale žádné písemné potvrzení nedodal. Kdybychom takový doklad obdrželi, od poplatku
bychom ho podle vyhlášky osvobodili a nebylo by co řešit. Pak máme na seznamu také jednu
osobu, která od loňského roku nezaplatila poplatek za provoz kabelové televize a hřeší na to, že ji
nemůžeme odpojit. Poškodili bychom tak rodinu, která žije v tomtéž domě a s placením problémy
nemá. Na konci května ještě zveřejníme aktuální počty dlužníků v kabelové televizi a nechť si
všichni uvědomí, že na červnovém zasedání zastupitelstva budou jmenovitě projednáni. Pak
zpravidla následují tvrdé sankce, zvýšení místního poplatku platebním výměrem na trojnásobek,
odpojení signálu kabelové televize. Pokud ani to nestačí, nastupuje exekuce, ať už na důchod,
sociální dávky, plat, stavební spoření, případně movitý majetek. Je s tím spojená spousta práce a
starostí, ale rozhodně nemíníme nikomu nic bezdůvodně odpustit. Občané, kteří řádně a včas své
závazky plní, by si takový přístup nezasloužili.
Ilona Bažantová, Ivana Heřmanová
Zpráva kulturní a školské komise
Nová kulturní a školská komise má tyto členky: Babková Gábina, Bažantová Šárka, Bílková Iveta,
Plívová Daniela, Sůvová Eva, Šimková Věra a Vrabcová Galina/
Ustavující schůze se konala 17. 1. 2007 za přítomnosti pana starosty M. Strnada a bývalé členky
komise paní Bl. Pekařové, která nové členky seznámila s akcemi pořádanými bývalou komisí.

BABYLON
Důsledkem nedostatku sněhu pro konání sáňkařských závodů se rozhodla kulturní a školská
komise, že uspořádá zájezd pro děti do Lunaparku v Babylonu v Liberci.
A protože to byla první akce této komise, byly všechny členky v očekávání, kolik účastníků se
přihlásí a jaký ohlas bude akce mít.
Sešlo se nás 17 dětí a 18 rodičů. Převahou dospělých byla pouze moje přítomnost a rovnost dětí a
rodičů byla dána podmínkou účasti doprovodu dětí do 10 let.
A tak jsme se všichni v sobotu 10. 2. po obědě vydali do Liberce. Pro některé přítomné to byl
nový zážitek a pro jiné sice opakovatelný, ale stejně emotivní. Jako organizace obecního úřadu jsme
obdrželi na hromadné vstupné ještě větší slevu pro všechny děti do 15 let než jsme očekávali.
A opravdu, styl staročeské pouti byl na místě: autodrom, kolotoče, houpačky, prolézačky,
trampolíny, horolezecká stěna, rodeo na divokém býku, simulátory, videohry a nezbytný stánek s
občerstvením a nechyběla ani cukrová vata. To vše poskytlo dětem a rodičům snad více než
stoprocentní vydovádění a uvolnění, rozzářené oči, rudé tváře. Však také některé děti při zpáteční
cestě usnuly ještě dříve než jsme vyjeli z Liberce.
Pár vody chtivých si ještě odskočilo vydovádět se do Aquaparku. A věřte, když nastal čas odjezdu,
dětem se nechtělo z Lunaparku odejít. Zážitky si odvezli i odvážní rodiče, kteří si vyzkoušeli rodeo
na divokém býku.
A protože odezva na zájezd byla příznivá, budeme se snažit tento zájezd pro vás pro všechny
zopakovat letos ještě jednou i s nabídkou pro starší občany do solné jeskyně.
JARMARK
Další akcí, které se naše komise dobrovolně spoluúčastnila, byl charitativní Velikonoční jarmark,
který pořádal místní Sokol za podnětu Mgr. Soni Jarolímkové – Římkové. Děvčata podpořila akci
nejen svými výrobky, ale také osobní účastí při samotném konání jarmarku.
BURZA
Ve dnech 20.-22. dubna byla uspořádána burza oblečení, hraček a sportovních potřeb. Ale zájem
byl pouze o prodej. Oblečení, které bylo dodáno místními obyvateli k prodeji, bylo opravdu velice
pěkné a překvapivě zachovalé a za symbolické ceny. Nic méně komise zřejmě tuto akci opakovat
pro nezájem nebude.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Zachována byla také tradice „Pálení čarodějnic“ s lampiónovým průvodem. Nechyběla ani postava
čarodějnice, která měla být upálena. Tu vyrobily děti ze školní družiny naší školy. Děkujeme paní
Zd. Machačné za ochotu její výroby.
V čele průvodu tento symbol nesla děvčata Zuzka Rutkovská a Verča Zíková, která byla také
převlečena za krásné čarodějnice a dodala symbolu pálení čarodějnic tu pravou atmosféru.
Oheň byl zapálen, symbol zla spálen, …. Jen jsme se podle tradice nedočkali pana ředitele ZŠ,
který přislíbil účast s kytarou, abychom si u ohně mohli všichni společně zazpívat.
Velice nás překvapila účast při pálení ohně. Rodiče s dětmi a samotní dospělí se scházeli ze všech
stran a nejen z naší obce. A zde na základě nezkušenosti komise, se stalo, že občerstvení připravené
pro přítomné bylo nedostačující, ale operativně zajištěno.

DALŠÍ AKCE
Sportovní den dětí – ukončení školního roku
Výlet s exkurzí do skláren v Harrachově
Zahrada Čech - Litoměřice
Babylon – Lunapark, Aquapark, Solné jeskyně
Rozsvícení vánočního stromku
Naše komise ráda uvítá nápady a podněty od všech spoluobčanů. Vždyť tyto akce konají pro ně!!!
Galina Vrabcová za KŠK
Poděkování za podporu jarmarku
Vážení a milí spoluobčané,
chtěla bych Vám všem jménem TJ Sokol Chuchelna poděkovat za vstřícnost, s jakou jste přijali
naši novou akci, ze které se, doufejme, stane tradice – dobročinný velikonoční jarmark. Již první
ročník naznačil, že Chucheláci jsou dobrosrdeční a velkorysí lidé, kteří rádi podpoří dobrou věc.
Myslím, že návštěvnost i zisk ve výši 33.000,- Kč šokovaly nejednoho chorobného optimistu, o
pesimistech nemluvě. Ač jsme samozřejmě všichni doufali v úspěch, výsledek prostě překonal
všechny naše představy a očekávání. K jedinečné atmosféře jistě přispělo i ohromné nasazení, s
kterým se všichni na přípravách podíleli. Je úžasné, jak se i v dnešní uspěchané době dokáže celá
vesnice stmelit – sokolové, školská a kulturní komise, místní firmy, jednotlivci. Každá podpora nás
těšila a posilovala v době nejhektičtějších příprav. Všem ještě jednou moc děkujeme. Ovšem úspěch
nás samozřejmě zavazuje k pokračování. Takže příští rok již to nebude výstava kraslic mezinárodní,
ale světová – můžete se těšit na kraslice ze Severní Koreje, Číny, Rumunska, kraslice s
náboženskými motivy, kraslice holubí, křepelčí, pštrosí. Snad se nám podaří objednat i stejně
krásné počasí, které se velkou měrou na úspěchu jarmarku podílelo. Takže až si pořídíte kalendář na
rok 2008, nezapomeňte si na poslední neděli před Velikonocemi zapsat: JARMARK. Budeme se
těšit.
Soňa Jarolímková Římková
„Pojedem do mlýna aneb bez práce nejsou koláče“
V mateřské škole se věnujeme různým činnostem, které by měly probíhat pro děti zábavnou
formou. Snažíme se proto vymýšlet vždy novou motivaci a hledat zajímavé nápady. Často jsou
inspirací samotné děti, které nás sem tam pobaví nějakou tou úsměvnou perličkou.
V rozumové výchově jsme si například dle obrázků pojmenovávali jednotlivá řemesla. Zajímavě
odpovědělo jedno z nejmenších dětí. „Paní, která se stará o kravičky je „bučice“. Oříškem se staly i
názvy pokrývač a krejčí. Hádanku ne a ne rozluštit, proto bylo třeba alespoň napovědět: „ Podívej,
pán pokrývá střechu taškami, tak to bude..?“ Náhle zazněla vítězoslavná odpověď „taškář“..
„Vzpomeňte si, kdo šije šaty je to kr.....?“ Rázné dopovězení bylo:„krunčík!“ O moderním způsobu
myšlení svědčily některé zajímavé odpovědi dětí na otázku, čím by chtěly být, až budou dospělí.
Tříletá holčička pronesla: „Já nebudu chodit do práce. Budu si jen chodit pro korunky, jako
maminka.“ Trochu složitěji se potom vysvětlovalo přísloví „Bez práce nejsou koláče.“
Možná proto jsme později hodně času věnovali činnostem, které by se daly nazvat „Od zrnka ke
koláči“. Společně jsme se vrátili do dávných časů života na vesnici. Děti napodobovaly setí, sklizeň
a mlácení obilí. Při zpěvu písně „Pojedem do mlýna“ na trakaři vozily plné pytle k semletí. Panu
mlynáři musely pomoci roztočit kola, což se jim povedlo formou tanečku s obručemi „V tom našem

mlejně, melou tam stejně“. Mlýnské kolo, které nám vyrobil pan Václav Matura se točilo a vesele
klapalo. Děti si poradily i s vodníčkem Milánkem, který měl svůj domov v nedalekém rybníčku.
Formou her a říkanek jej poslaly zpátky do pohádek. Mouku si od mlynáře Martina nakonec
odvezly domů a společně se s maminkou Sárkou daly do pečení. „Moc nám chutnalo!!“ – zaznělo
závěrem celé dramatizace se spoustou básniček, písniček i tanečků, kterou děti později předvedly i
maminkám k jejich svátku.
V návaznosti na celé vystoupení a za účelem prohloubení znalostí dětí o mlynářském řemesle jsme
se společně s dětmi rozjeli linkovým autobusem do opravdového starého mlýna v Roztokách u
Semil. Útulné stavení leží na samotě v malebném údolí uprostřed lesů, luk a strání na Staroveském
potoku, pramenícím pod Vysokým nad Jizerou. Srdečně nás přivítal a celým mlýnem provedl syn
posledního mlynáře z rodu Fiedlerů. Tento slavný rod zde provozoval své řemeslo nepřetržitě celá
tři století. Děti si prohlédly zařízení mlýna přímo v provozu. Na vlastní oči spatřily historické
pracovní pomůcky, o kterých jsme si doposud jen vyprávěli. Dozvěděly se spoustu zajímavostí z
historie a se zájmem vyslechly i pověst o vzniku mlynářského erbu. V temných koutech na ně pro
zpestření čekala i řada pohádkových postav. Například vodník, čarodějnice Albína, Terezka a Žofie,
čert Roháček, ale i řada velkých loutek a původních hraček dětí ze mlýna.
S pohádkovými bytostmi se děti setkají i při dalších akcích a to především na několika divadelních
představeních. Na jedno z nich se dokonce vypravíme oblíbeným vláčkem – „Za pohádkou na
pohádkový zámek Sychrov“. Autobusem společně se základní školou plánujeme výlet do
Adršpachu, kde se projedeme na lodičkách a při zpáteční cestě krátce zastavíme na Kuksu. Formou
hry „Na stopovanou“ uspořádáme dopolední výlet po našem okolí za pokladem skřítka Chuchlíka.
Za zvířátky se děti těší na kozí farmu Haničky Maturové a na koníky k rodině Lánských. Zde si
dokonce vyzkouší odvahu a jezdecké schopnosti. „Mokré“ vysvědčení děti dostanou za
desetihodinový plavecký výcvik v Jilemnici. S budoucími školáky se zúčastníme vyučování v 1. a
2. třídě ZŠ a na závěr roku se s nimi slavnostně společně rozloučíme a v upomínku na MŠ předáme
malý dárek.
Do 1. třídy nám letos odcházejí: Bažantová Sára, Dufek Milan, Kahudová Aneta, Lošťák Josef,
Podlipný Lukáš a Kyselo Martin. Přejeme jim hodně štěstí, zdraví i úspěchů ve zvládání školních
povinností.
Blanka Pekařová

