Chucheláček 2007/3
Zpráva o činnosti rady obce
Milí čtenáři, od červnového zasedání zastupitelstva se rada obce do termínu uzávěrky zpravodaje
sešla třikrát.
Na 14. schůzi rady dne 26. června informoval starosta o jednání s panem Kvapilem z Komárova
ohledně sloupu veřejného rozhlasu, který stojí na jeho pozemku. Při následné diskusi byl starosta
pověřen ještě dalšími body – možnost odkoupení pozemku, na kterém stojí obecní vodárna,
umístění stavební suti z demolice starého domu p. Kvapila u obecní vodárny a placení poplatků z
ubytovací kapacity.
Projednali jsme také další dopis Zdrůbkových ohledně omezení přístupu na komunikaci p. č. 1873.
Rada obce stále trvá na svém stanovisku a pověřila starostu, aby v tomto smyslu Zdrůbkovým
odpověděl, navíc – k žádosti se nepřipojil spolumajitel pozemku pan Salaba, tudíž dle zákona není
možno o věci rozhodovat.
Pan Ing. Hejduk poslal obsáhlý dopis, kterým se snaží přesvědčit obec o vstupu (v důsledku i
celého Svazku obcí Semily, Benešov, Chuchelna) do Vodohospodářského sdružení Turnov.
Starosta ho členům rady přečetl. Rada obce se shodla, že zatím s rozhodnutím nebude spěchat a
pověřila starostu, aby záležitost konzultoval se starostou Benešova panem Lampou.
K dotaci na III. etapu výstavby sportovního areálu starosta uvedl, že 13. června přišlo avízo o
jejím přidělení a obratem byla odeslána na Ministerstvo financí ČR kompletně zpracovaná žádost o
uvolnění finančních prostředků. K samotnému průběhu výstavby pak starosta dodal, že kontrolní
dny na stavbě se konají pravidelně každý týden.
Paní Heřmanová vypracovala a přednesla návrh na opatření ke zprávě o výsledku kontroly
hospodaření za rok 2006. Rada navržená opatření schválila, s tím že některá z nich ještě podléhají
schválení zastupitelstvem.
Nabídku na uveřejnění stránky o obci v turistickém průvodci za poplatek cca 15 tisíc korun rada
obce zamítla.
Starosta konstatoval, že červnový dětský den se vydařil. Školská a kulturní komise měla vše
perfektně připravené, chyběl však kameraman. V žádném případě se nechceme rozejít s panem Ing.
Tomšem, ale v případě, že se sejdou dvě akce v jednom termínu, je potřeba mít náhradníka. Proto je
v kabelové televizi zveřejněna výzva, aby se zájemci o tuto činnost přihlásili na Obecním úřadu.
Rada doporučila přijmout nabídku Pozemkového fondu ČR na bezúplatný převod místních
komunikací do majetku obce. Mohlo by se totiž stát, že by se pozemky dostaly do rukou třetích
osob, což většinou přináší potíže. Návrh bude předložen na zářijovém zasedání zastupitelstva.
Ohledně výpočtu nákladů na provoz ČOV pro jednotlivé občany na Sídlišti vznikly určité
nejasnosti – k tomu rada uvádí vysvětlení:
1. spotřeba elektřiny byla sledována a vypočítána v době, kdy ještě koupaliště nebylo v provozu,
2. nájemce koupaliště pan Robert Trnka se podílí na obsluze ČOV,
3. koupaliště je majetkem obce, proto případné další náklady (nad rámec fakturace p. Trnkovi)
nese obec, takže občané Sídliště nemusejí mít strach, že by dopláceli na provoz koupaliště.
Na 15. schůzi rady obce byl projednáván problém tekoucí vody po cestě na Komárově (od Fuksů k
domu p. Dostrašila). Větší rekonstrukce se zatím neplánuje, protože zde probíhá výstavba
rodinných domků a jezdí zde těžká technika, zatím budou do cesty položeny U-profily.
Projekt na vodovod pro šest rodinných domků na Dolením konci je zpracován a byl předán obci,
zatím schází rozpočet.
Znovu byl telefonicky osloven Ing. Petr z Ministerstva financí ČR ohledně dotace. Starosta byl
ujištěn, že bude neprodleně informován, pokud by bylo k žádosti něco potřeba doplnit.
Starosta informoval radu o jednání se starostou Benešova panem Lampou ohledně budoucnosti
Svazku (vodovod). Oba se shodli na tom, že je třeba jednat i se starostou Semil Mgr. Farským, ten

však v dané době čerpal dovolenou.
Rada vzala na vědomí uzavření MŠ ve dnech 16. července – 26. srpna s tím, že všichni rodiče dětí
umístěných v MŠ vyjádřili souhlas a věc projednala kulturní a školská komise.
Jiří Sedláček, duše chuchelského volejbalu, opět organizuje turnaj „Noční chuchelská smeč“.
Uskuteční se 11. srpna a rada obce schválila finanční podporu ve výši 2 tisíce korun. Podrobnou
informaci o tomto turnaji a o celé letošní volejbalové sezoně přinese poslední letošní Chucheláček.
Rada se rovněž zabývala uzavřením naší prodejny, kde po odchodu pana Lebrušky velmi rychle
zkrachovali již dva nájemci. Domníváme se, že to je velká škoda, ale jak je vidět, v současné době
se v obci takto velká prodejna potravin, případně smíšeného zboží již zřejmě neuživí. Rozhodli jsme
se oslovit občany, zda by někdo neměl nějaký nápad, jak prostor prodejny do budoucna využít. Byl
zveřejněn předběžný dotaz v místním televizním vysílání, na který však do doby uzávěrky
zpravodaje nepřišel žádný ohlas.
Vzhledem k termínu dovolené paní Heřmanové byla uzávěrka zpravodaje stanovena na 8. srpna.
Na 16. zasedání rady obce starosta informoval o průběhu výstavby sportovního areálu, zatím
pokračuje podle harmonogramu. Referent Ministerstva financí ČR pan Petr shledal v naší žádosti o
uvolnění dotace některé nedostatky. Obratem byly ve spolupráci s Ing. Lechovským odstraněny. V
pondělí 6. srpna byl zaslán e-mail s dotazem, jaká je situace, pan Petr odpověděl, že pokud bude vše
v pořádku, bude limitka do konce týdne odeslána naší obci.
Rozpočet na výstavbu vodovodu na Dolením konci je vyšší než se původně počítalo, proto bude
nutno provést výběr dodavatele stavby oslovením alespoň tří firem. Dojde tím k takovému zdržení,
že v letošním roce už stavba pravděpodobně nebude zahájena a obec Chuchelna nebude ze Svazku
čerpat peníze (kromě pravidelné splátky návratné finanční výpomoci Státnímu rozpočtu). V příštím
roce bude čerpání peněz ze Svazku zvýšené. Rada obce souhlasí, aby byla věc takto projednána v
radě Svazku.
Telefonicky se ozval právní zástupce investora „10 + 1“ rekreačních domků na Bačově, rád by
ještě jednou navštívil starostu a osobně věc konzultoval. Rada obce se domnívá, že další vzájemné
jednání je zbytečné, stanovisko obce bylo podáno na Stavební úřad a je teď na něm, aby ve věci
rozhodl podle předložených podkladů investora, obce Chuchelna a podle stavebního zákona.
Starosta popsal členům rady jednání se starosty Benešova a Semil ohledně vstupu Svazku do
Vodohospodářského sdružení Turnov. Město Semily již ve sdružení je s kanalizací, a protože v
členství spatřuje určité výhody, rádo by tam vstoupilo i s vodovodem. Záležitost je otevřená a rada
obce pověřila starostu, aby vedl jednání směřující k co největšímu oddálení. Pokud by již nebylo
možno vzdorovat, je nutno prosadit, aby VHS přijalo i vodovod Komárov a pak také určitý
pravidelný nárok obce na čerpání peněz na investice, aby nebyly ohroženy naše plánované akce.
Městský úřad Semily, odbor životního prostředí nařídil obci do konce září podat návrh na zřízení
ochranného pásma vodovodu Komárov. Starosta již jednal s hydrogeology a na návrhu se začíná
pracovat.
Obci se ozvali dva zájemci o pronájem garáže hasičské zbrojnice na Komárově. Rada obce
schválila sepsání smluv s tím, že pronájem bude ponechán na částce 400,- Kč měsíčně. Otázka je,
co s historickou hasičskou stříkačkou. Rada se usnesla, že nejlepší by bylo oslovit pana Bujárka,
majitele Muzea techniky v Loukově, a nabídnout mu zapůjčení stříkačky za údržbu. Úkolu se ujme
pan Ivo Vrabec.
Starosta informoval radu obce, že na 23. srpna je svoláno jednání ohledně připomínek občanů k
vytýčení zastavěného území obce, kterých bylo na Městský úřad, oddělení územního plánování,
podáno deset.
Rada obce se zabývala rekonstrukcí plotu u školy. Celá věc bude uzavřena na příštím jednání rady
obce, na které budou pozváni všichni aktéři.
Paní Heřmanová informovala, že pro zastupitelstvo připravuje rozpočtový výhled na léta 2008 –
2011 a rozpočtové změny pro letošní rok.
Pan Hrubý upozornil na vhodnost zorganizovat akci na vyspravení nejzávažnějších poškození na
místních komunikacích, jako se to provádělo v minulých letech. Ve spolupráci se starostou tuto akci

připraví.
Vážení čtenáři, stručně jsme vás informovali o práci rady obce, která i přes čerpání letních
dovolených téměř neubrala ze své obvyklé intenzity. Do doby veřejného zasedání, které se
uskuteční ve čtvrtek 13. září, se sejdeme ještě dvakrát, a o těchto jednáních vás zde budeme
informovat.
Rada obce
Zánik povolení – vypouštění odpadních vod
Rozhodli jsme se přetisknout v Chucheláčku materiál, který jsme obdrželi od Městského úřadu
Semily – odboru životního prostředí. Jedná se o informaci k novele vodního zákona.
1. V jakých případech je třeba k vypouštění odpadních vod povolení? Povolení vodoprávního
úřadu (zásadně obecního úřadu s rozšířenou působností, tj. MěÚ Semily) je třeba v případě, že jsou
odpadní vody vypouštěny přímo do vod povrchových (vodní tok, rybník) nebo v případě, že jsou
odpadní vody vypouštěny do vod podzemních (přes půdní vrstvy).
2. Kdy se jedná o vypouštění odpadních vod do vod podzemních? O vypouštění odpadních vod do
vod podzemních se jedná v případě, že půdou prosakující odpadní vody mohou znečistit nebo
ohrozit podzemní vody. V naprosté většině případů tomu tak je (jde o tzv. nepřímé vypouštění
odpadních vod do vod podzemních). Každé vypouštění musí vodoprávní úřad posuzovat
individuálně (např. s ohledem na písčité/jílovité podloží). V pochybnostech a u nových staveb je
potřebné zpracování hydrogeologického posudku.
3. Je možné vypouštět odpadní vody přímo do vod podzemních? Vypouštění odpadních vod přímo
do vod podzemních (např. potrubí zaústěné přímo do vsakování bez předčištění) je zákonem
zakázáno a je tedy nelegální.
4. V jakých případech lze povolit (nepřímé) vypouštění odpadních vod do vod podzemních? Toto
povolení může vodoprávní úřad vydat pouze v případě vypouštění odpadních vod z jednotlivých
rodinných domů a staveb k individuální rekreaci. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních z
jiných nemovitostí (podnikatelské, výrobní, zemědělské objekty) povolit nelze, pokud by k němu
docházelo, jde o nelegální činnost.
5. Musí mít povolení k vypouštění odpadních vod fyzické osoby (občané) i právnické osoby? Z
hlediska potřebnosti mít povolení v tom rozdíl není. Povolení potřebuje každý, kdo odpadní vody
vypouští do vod povrchových nebo podzemních. Liší se samozřejmě vlastní obsah povolení.
6. Od kdy je potřebné mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních? Povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních není nově zavedenou povinností, tuto povinnost ukládal už zákon o vodním
hospodářství z roku 1955. V současné době ji ukládá § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona č.
254/2001 Sb. Jde tedy o povinnost, která trvá již přes 50 let.
7. Platí pro vypouštění odpadních vod také „zlomový“ rok 1955? Nikoliv, pro veškeré vypouštění
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních vždy bylo potřebné („papírové“) povolení.
8. Za jakých podmínek lze prodloužit platné povolení k vypouštění odpadních vod? Stávající
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních lze podle § 9 odst. 4
vodního zákona č. 254/2001 Sb. na návrh oprávněného prodloužit v případě, že se nezměnily
podmínky, za kterých bylo povolení uděleno. Vodoprávní úřad je může prodloužit tehdy, pokud
nedošlo v místě vypouštění ke změně přírodních podmínek (hydrologických, ekologických). Pokud
vodoprávní úřad povolení neprodlouží, je třeba žádat o nové povolení. Povolení nelze prodloužit v
případě, že vodní zákon č. 254/2001 Sb. vydání povolení pro danou činnost vůbec neumožňuje –
tzn. nelze prodloužit povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních z jiných
nemovitostí, než jsou rodinné domy nebo stavby pro individuální rekreaci.
9. Kdy je potřebné povolení k vypouštění odpadních vod ze septiku? (Septik je zařízení sloužící k
předčištění odpadních vod, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny buď přímo do vodního toku,

nebo průsakem do podloží. Žumpa naproti tomu je stavba sloužící pouze ke shromažďování
odpadních vod (bezodtoková jímka), nikoliv k jejich čištění a odpadní vody z ní tedy nelze přímo
vypouštět, ale musí být vyváženy na městskou čistírnu.) Povolení je potřebné v případě, kdy jsou
odpadní vody ze septiku vypouštěny přímo do vod povrchových (potok, řeka) a dále v případě, že
jsou odpadní vody vypouštěny vsakováním do vod podzemních. Jsou-li odpadní vody ze septiku
vypouštěny do obecní kanalizace, o povolení k vypouštění z této kanalizace do vod povrchových
požádá obec. ¨
10. Kdy lze užívat odpadní vody ze septiku nebo žumpy k zalévání? Užívat odpadní vody k
zalévání zahrad apod. lze pouze v případě, že tyto vody nemohou vniknout do vod podzemních ani
je ohrozit (jedná se zejména o ochranu podzemních vod v blízkých studnách). Pokud by ke
znečištění či ohrožení podzemních vod došlo, jedná se o nedovolené vypouštění odpadních vod do
vod podzemních, za které lze uložit pokutu. Pokud odpadní vody nemohou znečistit ani ohrozit
vody podzemní, lze zalévání provádět a není k tomu potřeba žádné povolení. Doporučujeme
informovat se u příslušného vodoprávního úřadu (obecní úřad obce s rozšířenou působností)
ohledně hydrologických podmínek v místě vypouštění, tj. zda se v konkrétním případě jedná či
nejedná o vypouštění odpadních vod do vod podzemních (v pochybnostech bude zapotřebí
zpracovat hydrogeologický posudek).
11. Je možné získat finanční dotaci na pořízení domovní čistírny odpadních vod? Tato možnost
zatím není. Dotace jsou poskytovány pouze obcím, a to na větší akce (obecní ČOV, obecní
kanalizace).
Vzpomínky na školní výlety v roce 2007
Sezona turistiky začala už ve čtvrtek 5. dubna. V tento první volný den Velikonoc vyrazilo do
Českého ráje na trasu Turnov – rozhledna Hlavatice – hrad Valdštejn – zámek Hrubá Skála a Lázně
Sedmihorky 18 žáků (současných i bývalých) naší školy spolu s p. Novotným a p. Štěpánkem.
Krásné a zároveň chladné počasí bylo pro výlet ideální. Na trase samá překvapení – krásný dřevěný
mostek pod Hlavaticí, na trase kupodivu čisto, na Valdštejně velká sleva jako první výpravě ten
den, vytrvalost i nejmenších účastníků a zdarma prohlídka areálu Hrubé Skály. Cestou se většina
turistů zapojila do bodovací soutěže, která byla ukončena až na nádraží v Sedmihorkách. Závěr
výletu byla nástěnka s fotografiemi vystavená v jídelně školy.
Protože děti rády cestují vlakem, uspořádala škola pro školáky i předškoláky výlet na Sychrov,
kde si děti prohlédly areál zámku včetně krásného parku a během pobytu na Sychrově shlédly
loutkové představení. Úroveň divadélka byla opravdu velmi dobrá. I na tomto výletě nám přálo
počasí.
Hlavní akcí byl výlet do Adršpašských skal spojený s návštěvou Kuksu. Samotnou prohlídku
skalního města projížďkou na lodičkách zvládli i předškoláci, velkou trasu s vyhlídkou na nejvyšší
skalní věž zvládli ale už jen školáci. I tentokrát nám přálo počasí, odpoledne bylo teplo až moc. V
Adršpašských skalách se ozývala jak čeština, tak i němčina a polština. Polská mládež nás dost
překvapila – spíše starší děti byly ukázněné a chovaly se slušně a skromně.
Na Kuksu jsme si prohlédli sochy (jejich kopie, protože originály jsou uschovány v depozitáři) a
děti opět soutěžily – měly například poznat sochu lakomce a štědrosti. Vyhrála Michalka Devátá.
Příjemným osvěžením byly fungující vodní kaskády, kde se děti dosyta vyřádily.
Závěr jarní turistické sezony v naší škole byla exkurze do galerie mistra Hrachy ve Smrčí.
Nádherný den, překrásné vyhlídky na Krkonoše, hřeben Černé Studnice, Ještěd a navíc prohlídka
malířských děl, dřevořezeb a plastik. I v galerii byla tradičně malá soutěž v poznávání různých
mistrových prací. Příjemné rozloučení s paní starostkou ukončilo naši exkurzi a pak už jen cesta
domů s vyhlídkou dobrého oběda.
A. Štěpánek

PODĚKOVÁNÍ
Jak již mnozí čtenáři Chucheláčku viděli v kabelovém vysílání, převzali zástupci ZŠ a MŠ v
Chuchelně šek na částku 33.000,- Kč – výtěžek z Velikonočního jarmarku pořádaného místní TJ
SOKOL. Tato finanční částka byla převedena na účet školy a bude využita pro žáky mateřské a
základní školy tak, jak bylo původně na plakátech slíbeno.
Hlavní organizátorce paní Mgr. Jarolímkové – Římkové patří dík nejen za dobrý nápad, ale i za
mobilizaci dalších účastníků tak úspěšné akce, jakou VELIKONOČNÍ JARMARK byl. Děkujeme
zároveň TJ Sokol za to, že nad celou akcí převzala patronát a přesvědčila řadu svých členů k aktivní
účasti. Poděkování patří i členkám kulturní a školské komise, které se na organizaci jarmarku také
podílely.
Bylo pro nás potěšením sledovat, s jak velkým zájmem se Jarmark u veřejnosti setkal, a všem,
kteří si některý z vystavovaných výrobků zakoupili, děkujeme.
V současné době probíhají práce na projektu umístění konstrukcí zábavných zařízení v jedné části
zahrady před školou. Původně zamýšlené stavby ze dřeva se ukázaly mnohem dražší než z
kovových profilů, u kterých se dá předpokládat i delší životnost. Půjde-li všechno hladce, dojde k
drobným úpravám pozemku před školou včetně úprav zeleně na podzim letošního roku a instalace
zařízení na pozemek je plánována na časné jaro 2008. Kovová konstrukce se bude podle projektu
vyrábět v zimních měsících.
Předpokládáme, že po dalším ročníku úspěšného jarmarku budou dětské atrakce dále rozšiřovány.
Mgr. Radmil Stínil
Prázdninové zamyšlení
Pomalu nastupujeme do nového školního roku 2007/2008. Ale zatím ve volných chvílích o
prázdninách mezi různým „čudláním“ a hlídáním praneteře vzpomínám, kam jsme se s kolegy a
kolegyněmi za deset let mého ředitelování dostali. Když člověk zůstává doma a nikam necestuje,
stále se jeho myšlenky upírají ke škole. K nedořešeným materiálům, k nevyřízené korespondenci, k
problémům provozu školy, k sestavování rozvrhu a prostě ke všemu, co se školou souvisí. Poslední
týden o prázdninách je příliš krátký a moc se toho udělat nestihne.
Je hezké slunné dopoledne, mě bolí záda, protože jsem to včera trochu přehnal s prací, a tak
vzpomínám, co asi dělají o prázdninách zaměstnanci školy. Samozřejmě si vzpomenu i na ty, se
kterými jsem za těch deset let ředitelování začínal všechny ty školní roky, i když už jsou nyní na
zaslouženém odpočinku.
Kolega PaedDr. Antonín Štěpánek, se kterým to zase po prázdninách rozjedeme, je již také
důchodce. Jak ten čas letí. Vzpomínám si, když hledal zaměstnání o prázdninách 1997, přišel i k
nám na školu. Nastěhoval se do bytu po matce v Semilech. Dojíždění do Chuchelny mu problém
nedělalo a navíc na vesnické škole také léta učil. Znal jsem ho z dřívější doby, kdy pracoval s dětmi
v tehdejším Domě pionýrů a mládeže v Semilech, měl k nim dobrý vztah a hlavně byl vždy dobrým
organizátorem. Tehdy ještě jeho hlavu zdobila mohutná kštice. Dnešní značně zkrácený vlas začal
nosit později po roce 2000, snad pod vlivem seriálu o přírodě, který běžel v televizi koncem 70. let
a jmenoval se „Přežijí rok 2000?“. Možná by tehdy někdo dal přednost učitelce z Turnova, která se
hlásila také o místo, ale Tondovy reference byly příznivější. A navíc jsem tím také zadělal na raritu
školství – podle televizního seriálu: „Tři chlapi v chalupě“, vlastně tři chlapi ve škole. Tonda má rád
přírodu, a tak si myslím, že teď o prázdninách jako ornitolog amatér kontroluje ptačí budky, kterých
má v městech Libereckého kraje téměř stovku nebo jel už potřetí s manželkou do Ruska. Možná
jezdí někde na kole nebo plave, obojí má strašně rád.
Zdeňka Machačná, naše družinářka, ta je na škole z nás nejdéle. Je takovým stabilizujícím
faktorem. Když jsme na škole byli jen samí chlapi, byla tomu určitým protipólem, aby ze školy
nezmizela ženskost. Za ta léta, co dělá vychovatelku ve školní družině, prošlo družinou mnoho dětí.

Pokud někdo z dětí do družiny nechodil, tak si ji také „ užil“ při vyučování v 1. a 2. ročníku, kde již
léta vyučuje výchovné předměty. Co asi teď dělá? Asi si třídí dojmy z dovolené v Řecku nebo je na
zahrádce. Má ráda kytičky. Nebo na procházce po okolí venčí psa.
Dana Dlabolová, naše učitelka angličtiny ve 3. a 4. ročníku, nastoupila po Jitce Šindelářové, která
angličtinu učila několik let před ní. Skloubit rozvrh na střední integrované škole s rozvrhem u nás se
nedařilo, a proto jsem společně s Jitkou přemluvil Danu, aby angličtinu učila. Soukromě podnikající
člověk přece jen svůj rozvrh může uzpůsobit potřebám druhých. A za to moc děkuji. Dana je člověk
nesmírně aktivní, až se někdy divím, kde na to všechno bere sílu, aby to zvládala. Nikdy nezkazí
žádnou legraci, ba naopak dovede otrávenému a unavenému řediteli (a nejen jemu) nalít novou
energii do žil. Má ráda přírodu, cestování po vlastech českých autem i na kole. Ovládá historii, která
je nejen jejím koníčkem, ale dovede zasvěceně provádět i turisty v zahraničí. Vždycky mi z cest o
prázdninách pošle SMS zprávu. A letos nic! Asi to bude tím, že jí na semilském jarmarku ukradli
mobilní telefon a ještě jsem jí nestačil dát své číslo, které bylo zapsáno jen v paměti jejího telefonu.
Ono spoléhat jen na paměť mobilního telefonu je podobné, jako napsat si na papír seznam věcí,
které je třeba nakoupit, a pak ten papír stejně zapomenout doma.
Paní Jana Menšíková za ta léta, co pracuje ve škole jako uklizečka, málem patří k inventáři školy.
Spolu s manželem Františkem, který se léta staral o malování ve škole a drobné opravy, i o
letošních prázdninách připravují školu pro příchod nových žáčků.
Paní Jana se stará o domácnost a matku a pan František, tomu to nedá a téměř pravidelně do školy
chodí a kontroluje, co by se dalo ještě upravit, či opravit.
Jana Bímonová, vedoucí školní jídelny, nastoupila v loňském roce po Aničce Krunčíkové, která
vedla školní jídelnu po dobu téměř 10 let a vtiskla ji určitou nezaměnitelnou tvář. Nyní se věnuje
soukromému podnikání a snad při něm dovede i příjemně relaxovat, protože ráda chodí do přírody i
za kulturou.
Marie Koucká, vedoucí kuchařka, obětavý, pracovitý, svědomitý člověk, nastoupila do jídelny v
roce 1992. Vždy si stála za svým a důsledně se řídí lidovou moudrostí: Chval cizinu a zůstávej
doma. Tvrdí, že krásně je i „doma za stodolou“.
Dagmar Pospíšilová, kuchařka, zastupuje v současnosti dceru Janu Zemanovou, která je na
mateřské dovolené. Má ráda Řecko, zahrádku a teď asi hlídá vnoučata.
Asi bych neměl opomenout mateřskou školu – Blanku Pekařovou, Irenu Havlinovou a Vlastimilu
Bílkovou. Ale tady se raději nebudu pouštět do nějakých úvah, protože zjišťuji, že všechny své
zaměstnance zase tak úplně dobře neznám. Jen doufám, že si dovolenou pěkně užili a jako všichni
načerpali síly do další práce.
Paní Alena Zázvorková, bývalá kuchařka, tráví teď důchod obklopená dětmi a vnoučaty. Občas se
zastaví ve škole na kus řeči a předá a načerpá nové informace z blízkého i širokého okolí.
Když jsem se zmiňoval o té naší raritě, nedá mi nevzpomenout na „třetího mušketýra“ z naší party,
kterým byl Mgr. Petr Převrátil. Bohužel, jak běžel čas, a ubývaly děti ve škole, došlo k redukci tříd
a někdo musel odejít. Nebylo to lehké rozhodování, kdo školu opustí. Kdyby nařízení o minimálním
počtu žáků na třídu začalo platit o rok déle, bylo by mi na duši lépe a Petr by nemusel odcházet do
důchodu dříve. Petr Převrátil přišel do školy v roce 1991 a učil zde 13 let. Svou každodenní
poctivou a svědomitou kantorskou prací se snažil předat žákům co nejvíc. Je to výborný češtinář a i
já jsem se s ním chodil radit, když jsem nevěděl něco z oblasti našeho mateřského jazyka. K
chápajícím a pozorným žákům měl vždy přístup velice pěkný. I já si občas připadal jako žák,
protože Petr mi hned začal vysvětlovat proč je to právě tak a ne naopak a jak by to mohlo vypadat,
kdyby… Dokonce i pochvalu jsem od něho kolikrát dostal. Vzpomínám na něho rád. Má rád svou
zahrádku v Kolíně u rodičů, kam pravidelně jezdí. Podnebí je tam v Polabské nížině příznivější než
tady u nás, a proto mě často udivoval tím, že už má na zahrádce všechno hotové a my tu ještě ani
nezačali. I letošní léto tam určitě tráví. Tak mu přeji, aby ho láska k zahradničení neopouštěla a aby
měl pořád dobré pěstitelské výsledky.
A na jednoho člověka zapomenout nesmím. Je jím paní Irenka Koublová. Ta mě v roce 1986
přijímala jako nového mladého učitele. I když do důchodu odešla již v roce 1991, často zastupovala
nemocné učitele i mě. Je to velká výhoda, když se můžete na někoho spolehnout, máte ho v rezervě,

když je nejhůř a potřebujete pomoci. Vždycky byla mým vzorem svědomité učitelky a podobně
jako já nyní, věnovala chuchelské škole hodně ze svých sil. Bydlíme ze všech zde zmíněných
spolupracovníků nejblíže sobě. Ale v dnešní uspěchané době to vypadá, jako kdyby mezi námi byly
desítky kilometrů. Zveme se na návštěvu vzájemně, ale pořád se nám nedostává času ji uskutečnit.
Irenka má ráda květiny. Vzpomínám, jak jsme kdysi soutěžili v tom, kdo bude mít více druhů
pelargónií a fuchsií. Byla to samozřejmě ona, ale jednu sezónu mi chyběly k vyrovnání jen dva
body. Kromě soutěžení jsme si květinové výpěstky také vyměňovali. Dnes mám muškátů jen pár
druhů a jsem rád, že je stíhám alespoň zalévat.
Tak jsem si v té dnešní uspěchané době na chvíli sedl a zavzpomínal. Myslím si, že na to mám
právo. Vždyť už jsem také pomalu školním inventářem, i když do důchodu je ještě příliš dlouhá
doba. Možná, že jsem tím i někomu připomněl dobu posledních deseti let v naší škole a osvěžil
paměť vzpomínkou na současné i bývalé pracovníky. Snad jsem tím nikoho neurazil, zvláště pak je
samé.
Mgr. Radmil Stínil
Poděkování
Tělocvičná jednota Sokol Chuchelna by na tomto místě ráda vyjádřila své poděkování panu
Miroslavu Sůvovi za jeho velkorysý dar – pozemek, který sousedí s budovou sokolovny a který se
nacházel v jeho vlastnictví. Když byl v únoru roku 1862 Sokol z podnětu Fügnera a Tyrše založen,
zřejmě jen málokdo z tehdejších nadšených vlastenců by si dovedl představit, že i po bezmála
půldruhém století se najdou lidé, kteří jejich myšlenky takovýmto konkrétním gestem podpoří. Pro
nás je gesto pana Miroslava Sůvy naopak podnětem, abychom hledali starosvětskou nezištnost a
přejícnost ne v nostalgicky oplakávané minulosti, ale v naší přítomnosti a v lidech kolem nás. Ještě
jednou mu za to děkujeme.
T. J. Sokol Chuchelna
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE pro děti na ukončení školního roku
Tradiční akce pro naše děti nesměla chybět ani v letošním roce. Kulturní a školská komise se
chopila, bezesporu, náročné organizace tohoto podniku. Náročné hlavně z důvodu přípravy
jednotlivých disciplín tak, aby byly pro děti nejen zajímavé, ale i lákavé.
Čerpali jsme i ze zkušeností předchozí komise, které nám opět ochotně předala paní Blanka
Pekařová.
A tak jsme mohli v sobotu 24. června po obědě na koupališti v Chuchelně vítat první účastníky,
kteří při vstupu dostali kartičky se jménem a vyznačenou kategorii (sem se dětem nalepovaly
obrázky za splnění jednotlivých disciplín a po té jim zůstala na památku). Díky sponzorům byly
děti při startu vybaveny ještě čepicí a sušenkami.
Celkem přišlo cca 50 dětí, které se urputně pustily do plnění jednotlivých úkolů a snažily se
posbírat co nejvíce žetonků. Děti soutěžily např. ve skocích v pytlích a ve dvojicích, v hodu na
kuželky, plechovky, do panáka a na kroužky, kopaly na bránu a na láhev naplněnou vodou,
přenášely pingpongové míčky nebo vodu, smotávaly poslepu krejčovský metr nebo špulku s
bavlnkou, ukládaly zápalky do krabičky – poslepu nebo jednou rukou, trhaly zavěšené bonbony,
hádaly předměty ukryté v krabici, jezdily na koloběžce.
Některé úkoly byly pro jednotlivce, jiné zase pro dvojice. Těm nejmenším dětem se samozřejmě
dostalo pomoci i podpory.
Důležité bylo, že nikdo z dětí neprohrál a vlastně každý, kdo se účastnil, získal žetonky. Za ty si
mohly děti ve stánku vyměnit – nakoupit drobnosti, které nám věnovali sponzoři.

Počasí v průběhu našeho odpoledne bylo vrtkavé, chvilkami i sprchlo. V samém závěru, kdy
přijeli ještě naši mladí hasiči a odsoutěžili i v našich disciplínách, nám začalo pršet. V té chvíli
všem zvědavým chlapům a chlapcům déšť nevadil. Neboť jim byly předvedeny makety lodí a
tanku, který opravdu střílel. A to nás ještě čekala papírová bitva dětí proti rodičům a opékání buřtů.
Po chvilce ale déšť ustal a závěrečné defilé se přeci jen konalo.
Papírová bitva měla úspěch a tak byli jak děti, tak rodiče odměněni maličkostmi. A ti, kdo zůstali
do samého konce, si opekli i ty buřty.
Jménem kulturní a školské komise bych chtěla upřímně poděkovat všem sponzorům za hodnotné
dary a paní Blance Pekařové za podnětnou inspiraci.
Sponzoři: KOVAP závod Chuchelna, VZP Semily, MUDr. M. Holub, Ivo Vrabec, Leoš Picek,
Agát s. r. o., M + N Jiří Machačný, Koupaliště Chuchelna, Jarolímkovi – Římkovi, Jana Bímonová,
Jana Říhová.
Škoda, že se opět nenašel nikdo, kdo by toto sportovní odpoledne zaznamenal na digitální kameru!
Za KŠK Vrabcová Galina

