Zpráva o činnosti rady obce
Vážení čtenáři, hned první schůze – v pořadí již devatenáctá – rady
obce po zářijovém veřejném zasedání byla zorganizována jako „výjezdní“
s cílem uskutečnit prohlídku výstavby III. etapy sportovního areálu. Sešli se zde
členové rady obce v plném počtu, zástupci dodavatele stavby firmy BAK, a.
s., Trutnov a zástupci projekční kanceláře a zároveň technický dozor investora
Design4, v. o. s. Turnov. Zástupce projektanta Ing. Zummer nás stavbou
provedl a podrobně nás seznámil s určením a budoucím vzhledem
jednotlivých prostor v budově. Zároveň jsme si prohlédli průběh zemních prací
na nově budovaném hasičském cvičišti. Rada obce souhlasí s vybudováním
dráhy o délce 90 m (tzv. oficiální dráha). Závěrečné jednání proběhlo na
koupališti, kde nás Ing. Zummer ještě seznámil s průběhem a okolnostmi vzniku
projektu. Probrali jsme také předběžný návrh termínu slavnostního otevření
areálu.
Na 20. schůzi rady obce starosta informoval o jednání se zástupkyní
ČSOB, a. s., Ing. Těšinovou ohledně znění úvěrové smlouvy. S firmou Katroservis
byla projednána výměna jednoho německého programu za program
v anglickém jazyce. Proběhla dílčí kontrola hospodaření obce – letos nás
dostala na starosti pracovnice kontrolního odboru Krajského úřadu
Libereckého kraje pí Marie Chlumová. Ta u nás shledala zatím jediný
nedostatek, a sice ve vnitřní směrnici o cestovních náhradách. Směrnice
nebyla věcně špatně napsaná, avšak odkazovala se na předpisy, které
s koncem roku 2006 pozbyly platnosti. Tato formální chyba byla ihned
napravena – rada obce schválila její správné znění, které připravila pí
Heřmanová.
Starosta informoval členy rady o návrhu na zřízení ochranného pásma
vodního zdroje na Komárově, který zpracoval hydrogeolog RNDr. Vybíral, a
který byl podán na Městský úřad v Semilech, odbor životního prostředí. Dále
informoval o jednání rady „Svazku města a obcí Semily“ ohledně vstupu do
Vodohospodářského sdružení Turnov. Po delší diskusi rada opět konstatovala,
že pro vstup do VHS prozatím nejsou žádné pádné důvody a vstup
nedoporučuje.
Na základě dopisu pana Goddefroye jsme se zabývali problémem
okolo cesty k jeho domu na Lhotě čp. 33, která není zakreslena na mapách a
ani nevede po obecních pozemcích. Majitelům dotčených pozemků byl
zaslán dopis s dotazem, zda by byli ochotni svou část pozemku, po které
cesta vede, odprodat obci. Po zaslání písemných odpovědí bude případné
jednání pokračovat.
Na této schůzi byl s konečnou platností určen termín slavnostního
otevření obslužného objektu na sobotu 8. prosince od 14 hodin.
Na 21. schůzi dne 23. října rada obce schválila nákup nového
(pochopitelně ojetého) vozidla škoda Pick-Up za cenu 16.000,- Kč. Zároveň
schválila odprodej starého auta, které obec vlastnila od března roku 2000, za
1.000,- Kč. Znovu byl projednáván vstup do VHS. Pan Dostrašil, správce
komárovského vodovodu, vyjádřil nesouhlas z důvodu velkého zvýšení ceny

vod pro občany Komárova. Konečné rozhodnutí bylo ponecháno na
mimořádnou schůzi zastupitelstva, která se uskutečnila téhož dne.
Na schůzi rady se dále jednalo o organizačním zajištění slavnostního
otevření obslužného objektu. Na úhradě nákladů se bude podílet obec spolu
s firmami BAK, a. s. a Design4.
Oprava prasklého vodovodního potrubí na koupališti je hotova.
Výkopové práce provedl pan Tomáš Bažant a výměnu potrubí pan
Machačný. Opravu včetně uniklé vody by měla zaplatit dodavatelská firma
v rámci reklamace.
Na 22. schůzi rady obce jsme probírali dokončování stavby – dlažby,
obklady, svítidla apod. V těchto dnech byl namontován plynoměr a
elektroměr. Dalším bodem byla informace o náplni porady starostů, která
proběhla na Kozákově. Mimo jiné se jednalo o dodání územně analytických
podkladů pro vytvoření územního plánu odboru územního plánování MěÚ
v Semilech do konce roku. Byla tam také podána informace o plánované
výstavbě rychlostní komunikace R35 v tzv. superseverní variantě.
Pravděpodobně by vedla přes naši obec, ale zatím není nic definitivně
rozhodnuto. Na jednání starostů v Bedřichově se zejména rozhodovalo o
ceně vody na příští rok. Vodné by se mělo zvýšit z 30,44 Kč na 32,91 Kč/m3,
cena stočného z 21,- Kč na 23,- Kč/m3.
V neděli 11. listopadu se už muselo začít protahovat. Obec opět nabízí
za paušální úhradu 500,- Kč za sezónu protahování soukromých vjezdů.
Kulturní a školská komise plánuje na sobotu 1. prosince rozsvícení
vánočního stromu. Organizaci ještě projedná starosta s předsedkyní kulturní a
školské komise pí Vrabcovou. Na občerstvení a drobné dárečky pro děti,
které budou zpívat koledy, rada uvolnila 3 tisíce korun. Rada také
odsouhlasila uvolnění částky 1.800,- Kč na startovné pro volejbalisty
Chuchelna na zimní turnaj v Lomnici nad Popelkou. Starosta pak přečetl dopis
manželů Beníškových pro Chucheláček a návrh stanoviska rady obce. Rada
text stanoviska schválila. Byl také schválen odprodej trojích akumulačních
kamen z budovy prodejny Družstvu Kozákov po 500,- Kč za 1 kus. Seznámili
jsme se s písemným dotazem ředitele sekretariátu předsedy Senátu PČR
ohledně příjezdové komunikace k domu manželů Zdrůbkových.
Zabývali jsme se provozem vodovodu na Komárově – Beníškovi si
stěžovali na Krajské hygienické stanici. Začátkem příštího roku plánujeme
svolat schůzku s uživateli vodovodu, na které bude vyčíslena ekonomika
provozu za poslední léta a bude projednána budoucnost jeho provozu.
Sociální a zdravotní komise předložila seznam osaměle žijících seniorů a
požádala o schválení jejich návštěvy s vánočním balíčkem. Rada schválila
zakoupení balíčků (celkem 31) v hodnotě 200,- Kč. Uzávěrka Chucheláčku
byla stanovena na 20. listopadu. Na závěr schůze byly projednány některé
organizační věci, například objednání výpočtu daňových příjmů obce na
příští rok na základě nového zákona o rozpočtovém určení daní, rozhodnutí
Pozemkového fondu ČR ohledně parcely 833/2 na Bačově – bude nutno
objednat rozdělení tohoto pozemku na dvě části, z nichž jednu obdrží obec
do svého majetku a druhou část od Pozemkového fondu odkoupí soukromá
osoba. Také již bylo nastoleno téma fungování naší pracovní party v příštím

roce. O dotaci na pracovní místa je nutno včas požádat na Úřadu práce
v Semilech.
Vážení čtenáři, z této zprávy je zřejmé, že rada obce se zabývá
opravdu širokou škálou nejrůznějších problémů, které s sebou život v naší obci
přináší, a snaží se je vyřešit co nejlépe. Druhou část zprávy o naší činnosti od
uzávěrky zpravodaje do veřejného zasedání zastupitelstva uslyšíte právě na
tomto zasedání, které se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince, a na které jste
srdečně zváni.
Rada
obce
Změny v odpadovém hospodářství obce Chuchelna
Vážení spoluobčané, na druhém veřejném zasedání zastupitelstva byly
schváleny změny, které se týkají svozu komunálního odpadu v obci
Chuchelna. Vzhledem k neustálému nárůstu cen služeb za odvoz a likvidaci
odpadů z domácností a odpadů velkoobjemných a nebezpečných, jsme
nuceni provést změny i v našem odpadovém hospodářství.
Abychom v příštím roce nemuseli navýšit cenu poplatku za provoz
systému svozu komunálního odpadu na maximum, snížili jsme množství
vyprodukovaných směsných odpadů, a to na 20 litrů na osobu a týden – i
vzhledem k většímu objemu vytříděných využitelných složek odpadu (plasty,
papír, sklo).
U domácností se vypočítá velikost nádoby a množství svozů podle
počtu osob v domě. To znamená, že dvě trvale hlášené osoby budou mít 80
litrovou nádobu na čtrnáctidenní svoz, tři osoby – 120 litrovou nádobu na
čtrnáctidenní svoz, čtyři osoby – 80 litrovou nádobu na týdenní svoz, pět a
šest osob – 120 litrovou nádobu na týdenní svoz, sedm osob – 120 litrovou
nádobu na týdenní svoz + osm kusů 120 litrových nebo šestnáct kusů 60
litrových pytlů a osm osob – dvě 120 litrové nádoby na týdenní svoz.
Chalupáři obdrží po zaplacení poplatku 16 ks 60 litrových nebo 8 ks 120
litrových pytlů na odpad z domácnosti.
Také jsme nechali přistavit další kontejnery na tříděný odpad. Nyní
máme tři stanoviště s nádobami na třídění plastů, bílého a barevného skla a
papíru – u samoobsluhy, na Bahýnku a na Bačově.
Na třídění dále využitelných odpadů obdrží každá osoba po zaplacení
poplatku jeden pytel na PET lahve, jeden pytel na směsný plast a jeden pytel
na nápojový karton. Další pytle si každý může kdykoliv během roku dokoupit.
Cena pytle na PET lahve je 6,- Kč, pytel na směsné plasty stojí 3,- Kč. Pytel na
nápojové kartony je zdarma.
Zakoupit lze i pytle na směsný odpad – 120 litrový za 48,- Kč a 60 litrový
za 25,- Kč.
Cena za odvoz odpadu zůstane v roce 2008 480,- Kč na osobu a rok a
nadále lze odvážet velkoobjemný a nebezpečný odpad do sběrného dvora
v Semilech bezplatně.

V případě, že by někomu nevyhovoval objem a četnost vývozu
popelnice stanovený počtem osob, může si kdykoliv doplatit četnější svoz
nebo větší nádobu.
Výměna nádob u domácností, kterých se to týká, proběhne během
měsíců prosince a ledna. V případě dalších dotazů se obraťte na
zaměstnance OÚ v Chuchelně.
Ilona
Bažantová

Poděkování
Je dobrou tradicí, že když nám někdo něco dá, případně pomůže vyřešit
nějaký problém, je vhodné mu za pomoc poděkovat. Snažíme se tak vychovávat
děti ve škole a myslím si, že i v rodinách se na toto nezapomíná. Občas se stává,
že děti zahleděné do svých problémů, které jsou vyvolány většinou sledováním
televize, případně hraním počítačových her, občas tu a tam zapomenou nějakou
starou babičku pozdravit nebo poděkovat za to, že něco dostaly. Inu stane se,
mávneme nad tím rukou a život jde dál. Ale všímat si svého okolí a slušně
vystupovat na veřejnosti není každému dáno. Mnohé dítě se to musí naučit.
Když nad vším budeme jen mávat rukou a nebudeme si všímat drobných
prohřešků proti slušnému chování, stane se, že se lidé ve společnosti jeden
druhému odcizí. A pak, bohužel, budou lidé kolem sebe chodit bez úsměvu,
jeden druhého si nebude všímat, budou nevšímaví k projevům vandalismu,
šikany apod.
Právě nyní v předvánočním čase lidé myslí na své blízké, shánějí pro ně
dárky. Nejvíce se na příchod Ježíška těší samozřejmě děti. Pro ně mají Vánoce
neopakovatelné kouzlo. Vůně cukroví a zpěv koled, zimní zasněžená krajina,
společná štědrovečerní večeře, při které se sejde celá rodina, ozdobený
stromeček, to jsou jen některé atributy Vánoc. Nejvíce radosti dětem udělá
hodně pěkných a často i drahých dárků pod stromečkem. Jaké je ale někdy
rozčarování dětí, když zjistí, že právě ten dárek, který si tolik přály, pod
stromečkem není. Stává se však, že drahý dárek brzy omrzí a dítěti udělá radost i
maličkost, o které bychom to nikdy nepředpokládali.
S přibývajícími léty mám rád Vánoce už jen pro tu atmosféru. Ale udělat
někomu radost, třeba i jen opravdu drobným dárkem, je moc hezký pocit. A není
k tomu potřeba Vánoc.
A tenhle pocit určitě prožívali všichni, kteří se letos o prázdninách
podíleli na rekonstrukci přední části plotu u budovy naší školy. Starý plot se
možná zdál někomu „ještě dobrý“, ale opak je pravdou. Dobrý už nebyl.
Uražený sloup u branky hrozil zřícením a ani sama branka již nešla zavírat.
Když si děti odpoledne hrály na zahradě, musela se branka vázat provázkem,

aby se dětem zamezil volný přístup do silnice. Pokud se některé dítě při hře
chytlo plotu, trnuly učitelky obavou, kdy barva, která ho drží pohromadě,
povolí. Protože pod původním plotem byla kamenná podezdívka, bylo jasné, že
materiál na vyzdívku sloupků mezi jednotlivými poli nemůže být jiný. Tohle
všechno se honilo v hlavách těch, které se rozhodly škole pomoci – Mgr. Soně
Jarolímkové a Janě Vocelkové. Obě totiž moje stesky na kvalitu branky, kterou
se přichází k budově školy, vzaly okamžitě vážně s tím, že by to neměl být tak
velký problém opravit celou přední stranu.
Ale problém to byl. Na čas rozdělil vesnici na dva tábory – tábor odpůrců
a tábor zastánců opravy. Protože veřejnost toho o rekonstrukci plotu moc
nevěděla, kolovaly po vsi různé řeči. I obecní úřad byl opravou plotu v tomto
rozsahu zaskočen. Obě organizátorky oslovovaly sponzory a ti buď stavebním
materiálem, nebo finančně rekonstrukci podpořili. Nakonec se všechno stihlo a
děti mohly jít 3. září novou brankou do školy.
V měsíci říjnu byl pokácen stříbrný smrk a thuje u školy. Oba stromy byly
dosti proschlé, smrk navíc již převyšoval budovu školy. Po odstranění thují u
plotu se jen potvrdila nutnost pokračovat dále v rekonstrukci plotu. Boční část
plotu souběžná s komunikací je v žalostném stavu. Podezdívka se drolí a je
hluboko pod úrovní komunikace, uhnilé železné sloupky drží plot pohromadě
jen silou vůle. Pokud bude v letošní zimě hodně sněhu, bariery okolo cesty plot
vylomí.
Na jaře bude na volném prostranství okolo plotu vysázena nová zeleň a
uprostřed prostranství zbudovány prolézačky pro děti. Tím bude dokončen
záměr změnit esteticky prostranství před školou a vyčerpat tak peníze z výtěžku
velikonočního jarmarku.
Nezbývá mi než poděkovat právě v tomto předvánočním čase všem, kteří
se na zdárné rekonstrukci části plotu podíleli. Vytvořilo se dílo, jehož hodnota
není zanedbatelná a přehlédnutelná. Děkuji firmám: STAVEBNINY NYPRO a.
s., BAK a. s., PROSKAM s. r. o., SEMSTAV s. r. o., DAMKO, spol. s r. o.,
ALSTAKO – panu Miroslavu Svobodovi, D-BAU s.r. o., TOR Cheb, spol. s. r.
o., IRSA v. o. s. – manželům Marcele a Jiřímu Šídovým, dále MUDr. Miroslavu
Holubovi, panu Vladimíru Juskovi, panu Milanu Klepsovi z Kadaně, manželům
Galině a Ivo Vrabcovým, Ing. Josefu Šídovi a samozřejmě i organizátorkám
Mgr. Soně Jarolímkové–Římkové a Janě Vocelkové.
K 31. říjnu letošního roku přestalo Ministerstvo školství mládeže a
tělovýchovy hradit projekt Státní informační politiky ve vzdělávání a školy si
musely zvolit svého poskytovatele internetu, samozřejmě hrazeného
z prostředků školy. V naší malé škole byla volba poskytovatele od samého
začátku jasná – MIKROSERVIS pana Karla Flekny. Jak hřejivě na nás
zapůsobilo v tomto sychravém podzimním počasí sdělení paní Fleknové, že nám
firma bude internet poskytovat sponzorsky zdarma. Moc děkujeme.

Drobných sponzorů školy je samozřejmě více. Děkujeme Družstvu
Kozákov, panu Josefu Novotnému, panu Ing. Karlu Růžičkovi a jiným drobným
sponzorům, kteří např. zásobovali školní kuchyni výpěstky ze svých zahrádek.
Všem sponzorům, občanům a rodičům žáků přeji příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2008 hodně pevného zdraví, pohody, štěstí
a pracovních úspěchů.
Mgr. Radmil Stínil, ředitel
Bezplatným poskytovatelem internetu ZŠ a MŠ Chuchelna je firma MIKROSERVIS.

D r a k i á d a 2007
Akce, která se objevila v Čechách pod tímto názvem asi před patnácti lety, se
stala tradiční i v naší škole. V Japonsku se létá na podzim trochu jinak – účastní se i
dospělí s obrovskými draky pouštěnými na silném laně. Mají výhodu – v přímořských
zemích fouká vítr většinou po celý rok. U nás se musíme spoléhat na štěstí, že v den,
který vyhlásíme jako „Drakiádu“, bude zrovna vítr foukat. Po několik let jsme měli smůlu,
draci dětem létali jen při běhání, ale letos – navzdory rannímu bezvětří – se počasí
naštěstí pro nás umoudřilo. Jakoby jasnovidec ředitel školy rázně rozhodl: „Ve čtvrtek 1.
listopadu bude pouštění draků“ – a opravdu, slunečná azurová obloha byla doprovázena
mírným, většinou západním větříkem.
Při „rozjezdu“ sice téměř nefoukalo, ale žáci se rozběhali, nacvičili nadhození a
poopravili různé drobnosti. Ve druhém kole, kdy začalo foukat, se děti téměř spontánně
ujaly startů a Drakiáda se rozběhla naplno. Po dvě hodiny se draci, vyrobení jednak při
pracovních činnostech ve škole, jednak koupení rodiči nebo darovaní paní Zinaidou
Manševou, vznášeli nad loukami v lokalitě zvané odedávna „V břízkách“. Jednu chvíli mohli
návštěvníci – maminky dětí i s mladšími sourozenci nebo děti z MŠ napočítat najednou ve
vzduchu až deset draků. Je třeba uznat, že správně smontovaní draci čínské provenience
létají opravdu pěkně. Přítomní mohli posoudit materiálovou a tvarovou různorodost draků
ve tvaru letadla, motýla, dravých ptáků, sovy nebo klasických papíráků – psaníček.
Materiál některých draků netvořily klasické špejle a papír, ale i drátěná kostra potažená
silonem či celofánem.
První se začal vznášet překrásně drak se žralokem (Jana s Matýskem) a čínský
drak (Pavlínka a Lucka). Postupně se dostávali po drobných úpravách do vzduchu i
ostatní. Veliký drak domácí výroby pouštěný Marianou a Anežkou si dal také několikrát
říci a přes svoji váhu se vznesl vzhůru. Sářin drak se rozhodl pobýt chvíli na bříze, ale
asi se mu tam moc nelíbilo, protože se nechal brzy sundat.

Jako poslední létal ve stálejším větru drak pouštěný Dankem a Břeťou, a to až na
100 m dlouhém provázku. Byla to labutí píseň letošní akce. Pak už jsme se jen sešli pod
břízkami a se sněhem na vrcholcích Krkonoš v pozadí udělali na závěr společnou
fotografii.
Protože se letos dětem dařilo a draci opravdu létali, byli všichni účastníci
odměněni jednak svítícím přívěskem na klíče, který jim bude určitě dlouho připomínat
krásné chvíle z letošní Drakiády, jednak Tatrankou – pozorností od pana Leoše Picka
z Koloniálu Na Milíři.
Jedna připomínka zůstala přímo na místě konání. Dokud vítr nebude dout
skutečně velkou silou, zůstane na drátech vysokého napětí namotaný drak jednoho
z žáků, který neposlechl varování učitelů a pouštěl dál a dál, až se mu provázek zamotal i
s drakem do drátů. I přesto letos padl jeden rekord – žádný drak se během akce
nezničil, nepraskl ani neuletěl…
PaedDr. A. Štěpánek

Ohlasy, názory
Tímto dopisem reagujeme na sdělení v Chucheláčku č. 2/2007, že se
manželé Beníškovi z Komárova obrátili na OÚ Chuchelna s dopisy ohledně
postupu Stavebního úřadu v Semilech při povolování výstavby rodinných
domků firmou Semstav, s. r. o. a „…obávají se o zhoršení kvality pitné vody
v jejich soukromé studni…“. Toto sdělení neodpovídá skutečnosti, neboť již na
jednání dne 18. 7. 2006 ohledně výstavby 2 domů jsme vznesli připomínky
z důvodu možného znečištění pitné vody a ohrožení vydatnosti zdrojů (v
obecních studnách a v naší studni) zemními pracemi a využíváním
kanalizační přípojky. Námitky jsme vznesli rovněž proti výstavbě dalších 2
projektovaných domů v této lokalitě v blízkosti vodního zdroje. Tyto další domy
mají být rovněž napojeny na danou kanalizační přípojku (původně měla
sloužit pro 1 – 2 domy) v blízkosti obecních studen a naší studny. Dne 20. 4.
2007 jsme na OÚ Chuchelna opět jednali nikoli jen o studni naší, ale i
obecních studnách, a navrhli zřízení ochranného vodního pásma II. stupně
společně se stavební uzávěrou na pozemcích, které jsou prameništěm pro
sběrné studny. Zaráží nás, že na tuto situaci ohledně výstavby nad vodními
zdroji nereagují ostatní uživatelé pitné vody z vodního zdroje Komárov. V
současné době se stává dostatek čisté pitné vody problémem a do
budoucna jsou ekology avizovány problémy ještě větší. Všichni by tedy měli
mít eminentní zájem co nejvíc čistou vodu chránit a ne umožňovat její
znehodnocení výstavbou v lokalitě vodních zdrojů. Paradoxní je, že rada
obce na základě nesouhlasu občanů Bačova trvala na zamítavém stanovisku
k výstavbě 10 + 1 rekreačních domků (viz Chucheláček č. 2/2007), avšak
výstavbě domů v těsné blízkosti vodního zdroje pro obec Komárov
nezabránila. Žádáme o uveřejnění tohoto dopisu v příštím čísle Chucheláčku
v nezkrácené podobě.

S pozdravem Pavel Beníšek, Marie
Beníšková
Stanovisko rady obce
Rada obce se omlouvá za uveřejnění nepřesné informace a poskytuje
k uvedené problematice následující vysvětlení: Na základě jednání ze dne 20.
dubna 2007 obec Chuchelna objednala odborný hydrogeologický posudek
a návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje. Tento materiál byl
zpracován v měsíci září 2007 včetně režimu chování majitelů dotčených
pozemků. Návrh byl podán odboru životního prostředí Městského úřadu
Semily, který v současné době materiál posuzuje. Pokud se týká vydávání
stavebních povolení, je zcela v kompetenci Stavebního úřadu a odboru
životního prostředí Městského úřadu v Semilech, disponující odbornými
pracovníky, kteří budou rozhodovat mimo jiné právě na základě zmíněného
hydrogeologického posudku.
V zamítavém stanovisku obce k výstavbě 10 + 1 rekreačních domků na
Bačově rada obce nespatřuje žádný paradox, neboť toto stanovisko není
vypracováno pouze na základě nesouhlasu občanů. Problémů, které by
v souvislosti s takto masivní výstavbou v této lokalitě v budoucnosti padly na
bedra obce, je mnohem více. Nicméně i v tomto případě o povolení nebo
nepovolení výstavby rozhodne Stavební úřad Semily.

Hodnocení volejbalové sezóny 2007
Protože se blíží konec roku, je čas zhodnotit uplynulou sezónu.
Začátkem roku jsme dohrávali Amatérskou volejbalovou ligu 2006 – 2007
v Lomnici nad Popelkou, která se hrála od října 2006 do března 2007. Ligy se
zúčastnilo celkem 14 družstev. Přes značné problémy s hráčským kádrem, kdy někteří
hráči museli v průběhu soutěže skončit ze zdravotních, nebo jiných osobních důvodů,
a hráli jsme ve stabilní čtveřici, kterou jsme museli neustále průběžně doplňovat o
další dva hráče, jsme nakonec obsadili slušné 7. místo.
V červnu jsme se do Lomnice vrátili na další turnaj smíšených družstev a
skončili na 5. místě.
Začátkem srpna jsme zorganizovali již 3. ročník nočního volejbalového turnaje
Chuchelská smeč. Přes svoji krátkou tradici a loňskou nepřízeň počasí, kdy celou noc
pršelo, se turnaj stal již velmi oblíbeným mezi okolními volejbalovými příznivci. Letos
jsme dokonce museli přistoupit k tomu, že jsme některé zájemce museli odmítnout a
omezit počet družstev původně na 12, a později po objevení třetího družstva
s domácí účastí, na konečných 13 družstev, aby byl turnaj časově únosný a nechal
se vůbec do ranních hodin dohrát.
Na domácí půdě se nám obzvláště dařilo, možná i díky divákům, kteří se zde
sešli a ze všech sil fandili. Nakonec jsme obsadili pěkné 3. místo. Turnaj vyhrál Nouzov
a na druhém místě se umístilo družstvo Snow – lyžaři z Lomnice nad Popelkou.

Svůj díl na úspěšnosti turnaje mají jistě i naši sponzoři, kteří přispěli velmi
pěknými cenami a my bychom jim touto cestou rádi ještě jednou poděkovali.
Našimi sponzory byli: Obec Chuchelna, L. Hrubý, S. Babka, firmy WIVA, Diana,
B + S Elektro, HeIKo, Agát, Blažkovi, J. Machačný, M. Mašek, L. Picek, R. Trnka, firma
Kovap, Řeznictví Fejfarovi, J. Cerman a p. Carda.
Poděkování patří i p. Luboši Hrubému a všem, kteří se starali o to, aby bylo
celou noc co jíst a pít a nikdo nestrádal.
Další srpnovou akcí, které jsme se zúčastnili, bylo Slánské léto. Zde jsme
obhajovali loňské první místo a putovní pohár. Obhajoba se nám sice nepovedla,
ale 2. místo také není k zahození.
Od října 2007 rozehráváme další kolo Lomnické amatérské ligy, která už
dávno není až tak amatérská, jak by se podle názvu dalo očekávat a v řadě
družstev se objevují i registrovaní hráči krajské volejbalové úrovně.
O umístění v jednotlivých turnajích i o celkové pořadí se opět utká 14 družstev
a uvidíme, jak se nám bude v letošním ročníku dařit.
Sezónu tréninků našich volejbalistů na Chuchelském hřišti jsme už letos
ukončili, ale od jara zas budeme pokračovat a rádi mezi nás přivítáme další
volejbalové nadšence, kteří by si chtěli zahrát.
Závěrem bychom chtěli ještě jednou moc poděkovat Obecnímu úřadu
v Chuchelně a vedení obce za podporu našeho snažení. A to nejenom morální, ale
především finanční, ať už se jedná o odpuštění poplatku za pronájem sportovního
areálu na náš noční turnaj nebo financování startovného na naše turnaje.
Za
volejbalisty
Chuchelna Jiří Sedláček

****************************************************

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna,
které se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince 2007 od 19,30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chuchelně
Program: 1) zpráva o činnosti rady obce
2) zpráva o hospodaření obce do 30. 11. 2007
3) rozpočtové opatření pro rok 2007, rozpočt. provizorium na
začátek roku 2008
4) zpráva kontrolního výboru, zpráva finančního výboru
5) různé
6) usnesení, závěr
Doprava z Komárova bude zajištěna osobními auty v 19,10 hodin,

občerstvení zajištěno.
Členy zastupitelstva a všechny občany srdečně zve rada obce.

******************************************************
Uzávěrka Chucheláčku č. 4/2007 byla 20. listopadu 2007. Uzávěrka č. 1/2008
bude včas zveřejněna v kabelové televizi.

