Zpráva o činnosti rady obce
Vážení příznivci Chucheláčku, ani jsme se nenadáli a už je zde rok 2008.
Rada obce zahájila 8. ledna svoji letošní aktivitu již 25. schůzí. Starosta
informoval o provedeném auditu ve škole. Ředitel školy, který se 25. schůze
zúčastnil, vysvětlil drobné nedostatky a poukázal na jejich nápravu. Potom
ředitel školy přednesl svůj návrh na zvýšení cen obědů ve školní jídelně, které
by platily od 1. února. Rada obce s předloženým návrhem nesouhlasila a
rozhodla, že cena obědů u dětí zůstane stejná a u dospělých se zvýší u všech
skupin strávníků o 2,- Kč. Byl také schválen nákup plynového sporáku do školy,
protože při výpadku elektřiny se často stane, že nelze dovařit rozpracované
obědy.
Starosta informoval radu obce, že Úřad práce nám pro letošní rok
přidělil tři pracovníky. Kromě toho bylo znovu obsazeno pracovní místo, které
před časem zastával pan Jindřich Andrejsek – pracovní smlouva byla
uzavřena s panem Tomášem Bažantem od 2. 1. 2008, avšak nezbytně nutné
práce pro obec pan Bažant vykonával již v posledních dnech roku 2007. Má
„na povel“ pracovní partu a vykonává některé odbornější řemeslné práce.
Probírali jsme výtržnosti, které se udály v noci z 15. na 16. prosince, kdy
byl kontejner z Bačova odtažen až na Žlábek, další kontejner byl odtažen 27.
12. od samoobsluhy a hozen do rybníka „Rosnička“. Naštěstí jeho vyproštění
nebylo složité, protože rybník byl tehdy zamrzlý. Téhož dne se někdo
„vypořádal“ s okny čekárny u sokolovny. O všech událostech byla
informována i Policie ČR, ale pachatele se nepodařilo zjistit.
Vyhlásili jsme výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení
s termínem podání do 29. února 2008 do 12.00 hodin. Stanovili jsme podmínky
výběrového řízení na pronájem sportovního areálu se samoobsluhou.
Žádost SDH o zakoupení nového požárního vozidla byla zatím odložena.
Schválili jsme příspěvek ve výši 10 tisíc korun Mysliveckému sdružení
Chuchelna Slap. Projednali a schválili jsme žádost semilských fotbalistů na
pravidelný trénink včetně využití nového zařízení – šaten a sprch. Zamítli jsme
žádost Hnutí DUHA ohledně podpory požadavků na nový zákon o teple
z obnovitelných zdrojů.
Starosta pak informoval radu o rozhodnutí Městského úřadu Semily o
stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje na Komárově. Za
velký rozbor vody jsme zaplatili 14.080,- Kč a vzorek byl v pořádku. Na závěr
jsme sestavili plán práce zastupitelstva obce pro rok 2008 a projednali jsme
průběh inventur.
Na 26. schůzi rady dne 22. ledna starosta informoval radu o vyhlášení
výběrového řízení na pronájem areálu, podání inzerátu do Semilských novin a
dodatečně i zveřejnění informace v semilské kabelové televizi. Další
informace se týkala dodání posledních požadovaných analytických
podkladů na územně plánovací odbor Městského úřadu Semily dne 9. ledna
2008. Obec Chuchelna se tohoto úkolu zhostila mezi prvními.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby vodovodu pro
šest rodinných domů na Dolením konci, osloveny byly čtyři firmy. Starosta
informoval o složení pracovní party v roce 2008 – Jiří Maryško, Jaroslav Trnka a
Radomír Bažant. Všichni tři nastoupili v průběhu měsíce ledna 2008. Rada

vzala na vědomí zápis komise sociální a zdravotní. Schválili jsme další finanční
příspěvek ve výši 10 tisíc korun, tentokrát Českému rybářskému svazu, místní
organizaci Semily na údržbu rybochovného zařízení v Chuchelně. Starosta
informoval radu obce o využívání sportovního areálu, spotřeba energií se
pravidelně zapisuje. Další informace se týkala silnice III. třídy ze Semil přes
Chuchelnu a Záhoří na Pelechov. Ve spolupráci s obcí Záhoří byla podána
další žádost na Krajskou správu silnic Libereckého kraje o její rekonstrukci.
Potom starosta přečetl dvě odvolání manželů Beníškových, která podali
ke Krajskému úřadu Libereckého kraje proti výstavbě kabelu NN na
Komárově, a také proti stanovení ochranného pásma vodního zdroje.
V těchto podáních napadají podjatost jak úředníků MěÚ Semily a zastupitelů
obce Chuchelna, tak i hydrogeologa RNDr. Vybírala. Rada s námitkami
Beníškových nesouhlasí. V dalším dopise Beníškovi požadovali zaslání
některých dokumentů. Rada obce doporučila zaslat Beníškovým sdělení, že
příslušné listiny jsou na Obecním úřadu v Chuchelně k nahlédnutí.
Rada s potěšením kvitovala rozhodnutí firmy AGÁT, s. r. o. sponzorsky
vyrobit nové dveře pro kapli sv. Antonína Paduánského na hřbitově
v Chuchelně. Na závěr této schůze jsme projednali ještě vlhkost v zadní části
kaple, odvodnění cesty na Komárově a žádost paní Bičíkové o rozšíření
veřejného osvětlení o jedno světlo.
Na 27. schůzi rady obce, která proběhla 5. února, jsme projednávali
dopis Finančního úřadu v Semilech ohledně možnosti stanovit koeficient na
daň z nemovitosti. Starosta věc projedná na Finančním úřadu a zjistí bližší
podrobnosti. Starosta informoval radu o včasném odeslání dílčího hlášení o
čerpání dotace na výstavbu III. etapy sportovního areálu Ministerstvu financí
ČR. Další informace starosty se týkala montáže odpočtového elektroměru do
zdravotního střediska, aby bylo možno oddělit náklady na provoz střediska a
sportovního areálu.
Na další odvolání manželů Beníškových starosta odpověděl, že obec
s jejich námitkami nesouhlasí, dokonce existuje podpisová listina občanů
Komárova, kteří výslovně souhlasí s výstavbou dalších rodinných domků.
Starosta informoval radu o neoficiálním jednání zástupců Svazku, které
proběhlo na Obecním úřadu v Chuchelně za účasti starostů Farského, Lampy
a Strnada a místostarosty Hrubého. Na tomto setkání došlo k určitému
vyjasnění postoje obce Chuchelna ke vstupu do Vodohospodářského
sdružení Turnov. Již tři roky neexistuje ekonomické zhodnocení provozu
vodovodu pro Svazek ze strany SČVK. Starostové Semil a Benešova pochopili,
že je třeba s VHS a SČVK intenzivně jednat a nerozhodovat se ukvapeně.
Na této schůzi starosta informoval o jednání na Krajské správě silnic
Libereckého kraje s ředitelem Ing. Erbanem a náměstkem Douděrou, kterého
se zúčastnila také starostka Záhoří paní Miloslava Koucká. Z jednání vyplynulo,
že v letošním roce k žádné významnější rekonstrukci naší silnice nedojde, ale
oba představitelé KSSLK jsou o jejím stavu velice podrobně informováni,
pouze byli překvapeni, že nebyl dořešen problém s propadlou vozovkou u
rybníka. K opravě silnice by mělo dojít v roce 2009.
Termín uzávěrky Chucheláčku byl stanoven na 25. 2. 2008. Rada
schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na sportovní

činnost Michaely Sůvové, členky oddílu aerobiku „Fit Studio Jany Boučkové“,
který v minulosti získal mnohá ocenění z mezinárodních klání včetně
mistrovství světa. Rada projednala žádost majitelů domu čp. 221 manželů
Müllerových o odprodej pozemku č. 1824/2 o výměře 18 m2, a doporučuje
zastupitelstvu prodej schválit. Rada vzala na vědomí bezchybný výsledek
inventur, o kterém podala informaci paní Heřmanová, a na závěr jsme se
zabývali předběžným návrhem rozpočtu na rok 2008. Nevyjasněná zůstala
otázka dotace pro TJ Sokol na rekonstrukci sokolovny.
Na posledním jednání rady obce před uzávěrkou Chucheláčku dne 19.
2. jsme, jako vždy, nejprve přečetli zápis z minulého jednání a doplnili jsme
cenu, za kterou doporučíme zastupitelstvu odprodat pozemek 1824/2, a sice
50,- Kč/m2. Rada projednala žádost pana Milana Budiny o schválení převodu
pozemkové parcely č. 1889/2 o výměře 35 m2 od Pozemkového fondu ČR do
jeho vlastnictví. Rada po prostudování geometrických plánů zjistila, že by
mohlo dojít ke kolizi se zájmy obce, protože daný pozemek částečně
zasahuje do prostoru autobusové čekárny na Hořením konci. Je nutné nechat
zpracovat nový geometrický plán tak, aby nemohl být přístup do čekárny
omezen, případně aby čekárna nestála ani částí na soukromém pozemku.
Ředitel školy zaslal radě obce dopis ohledně personální změny
v učitelském sboru, kdy do důchodu odešel pan učitel Štěpánek, a nastoupila
paní učitelka Marcela Koucká, která se do služebního bytu v naší škole
přistěhovala bezmála před deseti lety s příslibem zaměstnání ve funkci
učitelky, až se místo v naší škole uvolní. Další informace ředitele se vztahovala
ke zprávě z kontroly Krajské hygienické stanice ve škole, která každoročně
probíhá. Kontrola poukázala na nedostatečný počet umyvadel a toalet
v mateřské škole, neboť současná kapacita 24 dětí je v dlouhodobé výjimce.
Bylo jednáno s projektantem panem Schlesingerem, který zjistil, že by bylo
možno umístit další dva záchody a umyvadla, čímž by se kapacita MŠ zvýšila
na 28 dětí. Věc byla předběžně konzultována i s KHS. Rada předběžně
schválila provedení stavebních úprav, jejichž náklady by se měly pohybovat
okolo 50 tisíc korun. Žádné závažné pochybení kontrola KHS neshledala,
pouze každoročně se opakující a každoročně opravovaná vlhká stěna u
schodiště do sklepa.
Starosta informoval radu obce o jednání s panem Ing. Janouškem
z Finančního úřadu v Semilech ohledně koeficientu daně z nemovitosti. Rada
se na základě stanoviska Ing. Janouška rozhodla nedoporučit zastupitelstvu
vydání obecně závazné vyhlášky, kterou by se tento koeficient změnil.
Dalšího jednání zástupců Svazku se zúčastnil kromě všech tří starostů a
místostarosty Hrubého také ředitel SČVK Ing. Šeps, pracovník SČVK Ing. Mádle
a jednatel Svazku pan Klápště. Na této schůzce si zástupci Svazku vyžádali
předložení chybějících ekonomických pokladů a ředitel Šeps materiál, který
se stane pomůckou pro další jednání o smluvních podmínkách pro případný
vstup do VHS, přislíbil. V samotném VHS také ještě není vše jasné, zejména
není vyřešena otázka údržby a provozu zařízení, zda dodavatelsky nebo zda
vytvořit vlastní tým cca 70 pracovníků. Rada obce byla seznámena s plánem
akcí Svazku na letošní rok – Chuchelna má zajištěny prostředky na výměnu
dvou čerpadel na Slapě a na výstavbu vodovodu pro šest rodinných domků

na Dolením konci. Byla ustavena komise na výběr dodavatele této stavby ve
složení Ing. Vávra, Ing. Pelant, J. Plíva, I. Vrabec a M. Hrubý. Jednání výběrové
komise proběhlo 20. února a komise volila ze čtyř doručených nabídek. Ve
stejný den proběhlo i výběrové řízení na nájemce sportovního areálu se
samoobsluhou, kterého se zúčastnili dva zájemci. Výběrová komise byla
tentokrát složena z pánů Ing. Zummera, Ing. Pelanta, J. Plívy, I. Vrabce a J.
Kořínka st.
Pan Plíva přednesl požadavek Sokola na finanční příspěvek na
projektovou dokumentaci na rekonstrukci sokolovny ve výši 300 tisíc korun.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o jediný kulturní stánek v obci, který
slouží široké veřejnosti, rada rozhodla zařadit do návrhu rozpočtu obce na rok
2008 částku 200 tisíc korun, které – jak pan Plíva potvrdil – i tak Sokolu
významně pomohou. Částka byla ubrána z peněz určených na údržbu
komunikací, které byly v původním návrhu rozpočtu. Rozpočet obce tak získal
podobu, která bude na březnovém zasedání předložena zastupitelstvu obce
ke schválení.
Byla podána informace SDH o nákupu požárního vozidla s cisternou.
Cisternu zakoupil pan MUDr. Hassa a v současné době už parkuje v garáži
hasičů. Na potřebných smlouvách se dle sdělení starosty hasičů pana J.
Kořínka pracuje. Vzhledem k tomu, že se hasičská Avie nevejde do staré
zbrojnice vedle čp. 41, bude tam zřejmě umístěn obecní Pick-Up a Avie bude
v garáži OÚ.
Vážení čtenáři, právě jste se seznámili poměrně obšírně s tématy
jednání rady obce v lednu a únoru. Do doby veřejného zasedání
zastupitelstva by měly proběhnout ještě dvě schůze, s jejichž průběhem
budete seznámeni na zasedání. Uskuteční se ve čtvrtek 20. března a my vás
na něj srdečně zveme.
Rada obce

Poděkování
Rada obce děkuje firmě AGÁT, s. r. o. za její rozhodnutí sponzorsky
vyrobit nové dveře pro kapli sv. Antonína Paduánského na zdejším hřbitově a
za nezištnou výpomoc při dalších drobných akcích obce.
Poplatky
Všechny poplatky, které obec v letošním roce vybírá od svých občanů,
zůstávají k dnešnímu dni beze změny a u většiny z nich se ani o navýšení
neuvažuje. Výjimkou se pravděpodobně stane vodné na Komárově, protože
náklady na provoz vodovodu neustále stoupají. Obecní úřad provede
během prvního čtvrtletí vyhodnocení výnosů a nákladů za poslední dva až tři
roky a pak věc projedná rada obce, případně uspořádá schůzku s uživateli
vodovodu.

K ostatním poplatkům pouze připomínáme: za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů se nadále platí 40,- Kč měsíčně (480,- Kč ročně) za
osobu nebo trvale neobydlený dům a do konce měsíce února měla být od
každé domácnosti zaplacena alespoň část poplatku na rok 2008.
Za provoz kabelové televize účtujeme stejně jako v minulých letech
100,- Kč měsíčně za jednu zásuvku, tj. 1.200,- Kč za rok. Také u tohoto
poplatku by měl každý uživatel mít zaplacenou alespoň jeho část.
V kabelové síti je vysíláno 19 programů, z nich šest je placených, a sice
Eurosport, Hallmark, Spektrum, Jetix, Viasat Explorer a Nova Cinema. Jeden
z vysílaných programů je náš vlastní, jeho prostřednictvím poskytujeme
občanům nejrůznější informace a vysíláme videopořady jak z naší obce, tak
převzaté ze semilského informačního kanálu.
Poplatek ze psů zůstává ve výši 200,- Kč za jednoho a 300,- Kč za
každého dalšího psa, drženého stejným chovatelem. Přihlásit je třeba
každého psa, který dosáhl 3 měsíců věku. Lhůta na zaplacení poplatku je do
31. března.
V loňském roce byl nově stanoven poplatek za užívání čistírny
odpadních vod pro připojené občany ve výši 766,- Kč na osobu a rok.
Zastupitelstvo tento poplatek schválilo s platností od 1. 7. 2007 s vědomím, že
část nákladů na provoz ČOV nadále ponese obec.
Pokud bychom se měli zmínit o platební morálce našich občanů,
musíme konstatovat, že se za poslední dobu výrazně zlepšila, což nechceme
zakřiknout. Nicméně k 1. 1. 2008 zůstaly nezaplaceny poplatky za odpady od
tří občanů, a to buď za poslední měsíc, nebo za poslední čtvrtletí roku 2007 –
všechny tyto poplatky byly uhrazeny v lednu 2008. Za kabelovou televizi jsou
to dva poplatky, z nichž jeden ve výši 1.600,- Kč v současné době už
považujeme za nedobytný, a druhý (1.200,- Kč) budeme řešit, protože se týká
domu, ve kterém probíhá kompletní rekonstrukce. Za provoz ČOV nám
nezaplatili tři občané, jeden z nich je dlužníkem dosud. Nepodařilo se
dohledat tři plátce hřbitovního poplatku, dva od roku 2003 a jeden přibyl loni.
Problém zatím necháváme otevřený, neboť se jedná o citlivou záležitost.
Ivana
Heřmanová

Společenská kronika
Narodili se: Zuzana Marešová
Matěj Lacina
Marie Ševčíková
Matěj Zázvorka
Sňatky: Martin Jodas a Renata Jindrová
Novorozencům i novomanželům přejeme skvělý start do života!

Životní jubilea v I. čtvrtletí 2008:
87 let: Anežka Stehlíková
Vlastislava Konejlová
Bohumil Koucký
84 let: Jaroslav Mašek
82 let: Miluše Kvapilová
81 let: Danuše Kadlecová
80 let: Květa Hušková
75 let: Jiří Šimek
Růžena Kyloušková
65 let: Jaroslava Etrichová
Jaroslava Dlouhá
Eva Tomšová
Zdeněk Remsa
Jaroslava Lichtenbergová
60 let: Lubomír Podnar
Bohumil Šimek
55 let: Irena Neumanová
Dagmar Mašková
Jaromír Horáček
50 let: Petr Plíva
Pavel Pekař
Karel Šindelář
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví a životní optimismus!
Opustili nás: Věra Panešová
Zdeňka Liďáková
Jiřina Koucká
Pozůstalým rodinám vyjadřujeme soustrast.

29. ledna uplynuly 3 roky od chvíle, kdy nás navždy opustila
naše drahá manželka, maminka a babička paní Věra Morávková.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S bolestí v srdcích stále vzpomínají
manžel Ing. František Morávek a synové s rodinami

Krátké ohlédnutí za některými akcemi mateřské školy
Školní rok 2007- 2008 mateřská škola zahájila s plným počtem 24 zapsaných
dětí. Z celkového počtu máme pouze 8 dívek, což opět potvrzuje značnou převahu
chlapců. Stejné číslo 8 se týká také počtu budoucích prvňáčků. Jsou to: Tomáš Bém,

Patrik Ceplický, Petr Hajný, Vojtěch Jarolímek, Kateřina Kořínková, Kateřina
Patočková, Jiří Sůva a Tony Šimek.
S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Náš svět ve
čtyřlístku ročních období“. Při každodenních činnostech vycházíme z toho, že každé
roční období přináší něco nového, hezkého a zajímavého. Zpestřením jsou tradičně
plánované i neplánované akce. Na podzim se děti poučily a zároveň pobavily při
vystoupení s živými ptáky. Konalo se přímo v mateřské škole a předvádějící jej navíc
doplnil osobitým humorem a zajímavými kouzelnickými triky. Velice živým se stal i
koncert v KC Golf Semily nazvaný „Hodina zpívání ve zvěřinci“. Za klavírního
doprovodu Jaroslava Uhlíře si děti zazpívaly známé písně z filmů a pohádek na texty
Zdeňka Svěráka. Hezký zážitek zde dětem přineslo později i divadelní představení. Šlo
o pohádkové leporelo plné písniček a příběhů nazvané „Tři pohádky s písničkou“.
Zima je pro nás již tradičně čas usilovné práce s nacvičováním na různá
vystoupení. Společně se školáky jsme zpívali u slavnostního rozsvícení vánočního
stromu na návsi v Chuchelně, další programy jsme si připravili pro naši milou Barborku,
radostně očekávaného Mikuláše, čerta i anděla a později i rodiče dětí, pro které
jsme tentokrát nacvičili klasický příběh „O Ježíškově narození.“ Odměnou se pro děti
stala pestrá vánoční nadílka s hostinou a vyzkoušení oblíbených vánočních tradic.
Nový rok dětem přinesl opět dvě návštěvy divadla v Semilech. Tentokrát shlédly
hezké výpravné pohádky s názvem „Zázračný pramínek“ a „Trampoty čerta
Culínka“. Se zimou jsme se rozloučili jak jinak než vesele. Masopust je čas zábavných
činností a netradičních rozpustilých her. Např. jsme si zahráli na tzv. „Babský mlýn“, ve
kterém se 9 ošklivých bab přemele na 8 hezkých děvčat. Hlavní oslava vyvrcholila
oblíbeným karnevalem s pestrým programem. Na píseň „To jsme se nasmáli“ si děti
nacvičily předtančení a při módní přehlídce předvedly přednosti svých zajímavých
masek. Vyhodnocení jsme tentokrát udělali trochu netradičně. Obrázek té
nejkrásnější masky se ukrýval na dně kouzelné krabice. Děti se šly postupně ze
zvědavosti podívat, kdo vlastně tentokrát vyhrál. K jejich velkému překvapení zjistily,
že se vlastně dívají na svůj obraz, který se odráží v zrcadle. Pro odměnu si mohli jít
proto všichni a i v tombole vyhrával nějakou tu drobnost každý. Na závěr karnevalu
jsme pozvali i naše školáky. Společně si děti zatančily a za bouřlivého povzbuzování
také vesele zasoutěžily.
Nyní se připravujeme na jaro a na druhý velikonoční jarmark. No schválně, kdo
bude rychlejší s výzdobou – příroda nebo my?
Velice děkujeme našim sponzorům a všem, kteří mateřské škole pomáhají:
Mgr. Soně Jarolímkové Římkové, Jiřímu Dolenskému, Josefu Novotnému, Leoši
Pickovi, rodině Hlavově, Barborce – Zdeně Bažantové, Mikuláši – Vítkovi Coufalovi,
andělu – Kateřině Patočkové, čertu – Tomáši Buriánkovi, pracovnicím školní jídelny
atd.
Blanka Pekařová

Ohlédnutí …

Bývá zvykem, že po určité životní etapě se lidé „ohlédnou“, vzpomínají a
hodnotí. Takovou etapou bylo i moje učitelské působení v Chuchelně.
Prožil jsem v této roli čtvrtinu své profesní kariéry, deset roků. Utekly jako voda.
Začínal jsem v těžké životní situaci a vstup na nové pracoviště byl pro mě příjemným
překvapením. Jednak jsem uviděl známé tváře – paní Aničku Krunčíkovou, pana
starostu Hrubého, Radka Stínila i několik rodičů, jednak jsem „vpadl“ do velmi hezké
zrekonstruované školy. Po roce jsem si připadal jako doma a jen pohled na horu
Kotel mi připomínal bývalé působiště. S radostí jsem uplatnil i němčinu a práci na
počítači, což je dnes samozřejmostí, ale před nedávnou dobou tomu tak nebylo. Po
létech strávených na II. stupni ZŠ mi připadaly děti v Chuchelně jako andílci. A musím
říci, že mi tak připadají dodnes – děkováním při spoustě příležitostí, zdravením,
ochotou pomáhat učiteli. Vím, že zdravení mnohým dlouho nevydrží, puberta a
adolescence se na dětech neblaze podepíší, i mnohé bývalé „vzorňačky“ mají
problém říci „Dobrý den“, ale to už je jiná otázka, problém osobnostních kvalit a ty
utváří po přechodu na jiné školy jiní učitelé, party, zájmové spolky i rodičovská
výchova.
V samotné škole jsem nezaznamenal za deset let ani jediný vážný konflikt mezi
pracovníky, a pokud se týká rodičů, drtivá většina měla v naše působení na děti a
řešení výukových a výchovných problémů naprostou důvěru. V takové atmosféře se
dobře pracuje. I když tři problémy byly, hlavně v různých názorech na řešení
nevhodného chování dítěte. Ukázalo se, bohužel, že rodičovské řešení s přesunem
na jinou školu nepřineslo kýžené ovoce. Neměl jsem z toho radost, byla by ostatně
škodolibá. Spíš mi bylo líto rodičů, kteří poznali, že naše návrhy na řešení byly
racionálnější. To byly ale jen zlomky z pedagogického působení, naprostá většina
vzpomínek na výuku, výlety, dopravní hřiště, mimoškolní akce, výuku plavání apod.
vyvolává ve mně a určitě i v účastnících dobrý pocit z radostně prožitého kusu
života. Zažil jsem i spoustu humorných situací. Kde jinde než ve škole se může člověk
seznámit například s tvrzením, že: „Občan má právo volit a být volem,“ či „ Vlk se živí
zajícemi, liškami, kunami a lidmi.“ Takové momenty patří ke koloritu kantořiny a
vzbudí-li bouři smíchu, je to dobře. Protože smích do školy patří.
Poděkování zaslouží samozřejmě ředitel školy Mgr. Radmil Stínil. Pomohl mi
přenést se přes tíživé životní situace, upřímně mi přál v novém partnerském vztahu,
umožnil zvyšování kvalifikace v němčině i biologii, přes obtíže se suplováním jsem se
mohl zúčastnit dvou dobrovolných vojenských cvičení v Rakovníku u vojenských
záchranářů a v Německu na soutěži záložáků. Taková vstřícnost zaslouží uznání.
Nezapomenutelná je školní jídelna. Sice učitelům i žákům často drásají
útroby vůně připravovaných jídel už od dopoledních hodin, zato se mají strávníci na
co těšit. Kdo není vybíravý, v jídelně naší školy si pochutná. Díky za to moc a moc!

V posledním roce v Chuchelně jsem napsal i své paměti pod názvem
„Vzpomínky pedagoga aneb 40 let v českém školství.“ Při jejich psaní v počítačové
učebně obklopen dětmi jsem si uvědomoval, že jsem neprožil ani nudný, ani marný
život. Utvrdil mě v tom i poslední zážitek – na autobusovém nádraží v Semilech jsem
se setkal s asi třicetiletou paní, bývalou žákyní. Popovídali jsme si o životě a při loučení
mi řekla: „Ráda jsem Vás viděla!“
I mně se chce říct: „Rád jsem u Vás, v Chuchelně, pobyl!“

DÍKY!
PaedDr.
Antonín Štěpánek

******************************************************************
POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna,
které se uskuteční ve čtvrtek 20. března2008 od 19,30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chuchelně
PROGRAM: 1. zpráva o činnosti rady obce
2. zpráva o hospodaření obce za rok 2007
3. schválení rozpočtu na rok 2008
4. informace komise životního prostředí
5. zpráva finančního kontrolního výboru
6. různé
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. 1/2008 byla 25. února 2008, uzávěrka č. 2/2008
bude včas zveřejněna v kabelové televizi.

