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 Zpráva o činnosti rady obce 

 Vážení čtenáři, rada obce se od posledního veřejného zasedání, 

které proběhlo 17. března, sešla čtyřikrát. Na svých schůzích 

projednávala nejrůznější témata – snad nejčastější z nich byl problém 

s dokončením opravy nátěru koupaliště v rámci reklamačního řízení 

vůči firmě BAK, a. s. – generálnímu dodavateli rekonstrukce 

koupaliště. Dno bazénu bylo vyloženo perlinkou a celé znovu 

vystěrkováno, včetně opravy drobných trhlinek v bazénu. Celý bazén 

byl znovu natřen a v době, kdy píšeme tuto zprávu, se koupaliště již 

napouští. Na opravě se podílely firmy BAK, a. s., KTS-AME Hradec 

Králové, BASF – dodavatel barev a vlastní opravu provedla firma 

EFISAN.     

 V té souvislosti se rada také zabývala řešením vybavení pro 

dětské návštěvníky – na koupališti dosud chybějí prolézačky, 

houpačky, pískoviště nebo podobné zařízení, které děti tak rády 

využívají v době, kdy se zrovna necachtají v bazénu. Pořídit takové 

dětské hřiště v současné době není vůbec jednoduché. Veškeré 

zařízení musí odpovídat přísným normám a bezpečnostním 

předpisům a ceny za pořízení tomu odpovídají. Rada se zabývá 

nabídkou různých firem, ale v současné době to bude opravdu 

problém, neboť nabídky se pohybují podle druhu atrakcí od 100 tisíc 

korun výše. Hledali jsme také možnost získání dotace na tento účel, 

ale bohužel pro letošní rok žádný takový titul vypsán není.  

 Dalším tématem byla příprava územního plánu obce. Městský 

úřad Semily, oddělení územního plánování, připravil podklady pro 

návrh zadání územního plánu. Veřejná vyhláška informovala občany, 

že si mohou podat připomínky ve lhůtě do 20. dubna. Následně bylo 

svoláno mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva, které projednalo 

a schválilo konečný návrh zadání. Termín 12. květen byl zvolen 

s ohledem zejména na žádost o dotaci, při jejímž podání již musí být 



uzavřena smlouva se zpracovatelem územního plánu. K tomu bylo 

vypsáno výběrové řízení, ve kterém bylo osloveno 12 firem – 

autorizovaných architektů. Sedmičlenná výběrová komise, kterou 

stanovila rada obce, pak zvolí z došlých nabídek zpracovatele, se 

kterým bude uzavřena smlouva. Územní plán by měl být hotov, 

půjde-li vše hladce, v září 2010. 

  Projednali jsme zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, 

která je součástí závěrečného účtu obce Chuchelna za rok 2008, a 

bude projednána jako samostatný bod veřejného zasedání 

zastupitelstva. S potěšením jsme přijali informaci, že byl zjištěn pouze 

jeden drobný nedostatek, u DSO Mikroregion Kozákov nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky. 

 ČSOB, a. s., což je banka, u které obec vede všechny své účty, 

nabídla obci přehodnocení pojištění majetku obce. Vypracovala 

nabídku, která se jen málo liší od současného pojištění. Rada obce 

pověřila starostu, aby zajistil ještě další nabídky pro srovnání situace 

na trhu pojištění.  

 Na obecním úřadu proběhlo jednání ohledně plánované opravy 

břehů Palučinského potoka v úseku od soutoku s Chuchelským 

potokem k domu Havlíčkových. Firma, která bude opravu provádět, 

přislíbila obci, že opraví můstek za Koloniálem Na Milíři za částku cca 

7 tisíc korun.  Rada obce tuto nabídku pochopitelně přivítala. 

 V souvislosti s úmrtím paní Charouzkové vyvstala otázka, co 

obec udělá s obytnou buňkou, kterou pro ni před lety nechala 

postavit, a která je stále součástí majetku obce. O buňku projevil 

zájem TJ Sokol Chuchelna, který ji chce využít pro své potřeby u 

lyžařského vleku. Rada obce rozhodla poskytnout buňku TJ Sokol 

formou výpůjčky. Příslušná smlouva byla podepsána a buňku si TJ 

Sokol převezl na místo určení. 

 Další body se týkaly jednání Vodohospodářského sdružení 

Turnov, jehož je obec Chuchelna od 1. 1. 2009 členem. Jednak 



starosta informoval radu obce o záměru vybudovat dešťovou a 

splaškovou kanalizaci nad Sídlištěm. VHS obeslala občany – majitele 

pozemků a staveb nad Sídlištěm s průzkumem zájmu o připojení ke 

kanalizaci. Ohlas na anketu však byl nepatrný, tím pádem je 

vybudování kanalizace v této lokalitě nejisté, protože dotaci lze získat 

až při určitém počtu přípojek. Rada se domnívá, že připojení na 

kanalizaci v této lokalitě by mělo být jednou z podmínek vydání 

stavebního povolení. Starosta také sdělil, že VHS již uzavřela dohodu 

s p. Kvapilem, na jehož pozemku stojí vodárna na Komárově, rovněž 

jsme hovořili o některých detailech ohledně údržby tamního 

vodovodu. Pracovníci firmy SČVK, a. s., která se o majetek VHS stará, 

vše probrali přímo s p. Dostrašilem. Rada obce pověřila starostu, aby 

projednal s VHS dokončení vodovodu Palučiny.  

 Kromě uvedených problémů rada obce řešila mnohé drobnosti, 

např. přistavení vleků na objemný odpad, což uskutečňujeme 

každoročně v jarních měsících. Rada se zabývala myšlenkou tento 

zvyk do budoucna opustit, protože každý občan má možnost odpad, 

který se nevejde do popelnice odvézt do sběrného dvora Technických 

služeb Semily. Náš vlek opakovaně zneužívají cizí osoby, přičemž 

náklady na tuto akci – odvoz a uložení odpadu z osmi vleků na 

skládku – převýší 40 tisíc korun.  

 Byli jsme seznámeni s vandalským řáděním na Bačově, které se 

zde opakuje i přes časté kontroly ze strany Policie ČR. Tentokrát byly 

převráceny kontejnery na odpad a plasty rozházeny po okolí, a také 

došlo k poškození soukromého majetku.  Schválili jsme hřbitovní řády 

pro obě naše pohřebiště. Schválili jsme příspěvek na občerstvení při 

„pálení čarodějnic“ a příspěvek občanskému sdružení Klub přátel 

festivalu Jazz pod Kozákovem.  Schválili jsme čerpání finanční rezervy 

ve výši 382.500,- Kč na rekultivační práce firmě Tarmac, a. s., když se 

starosta osobně přesvědčil, že práce, plánované na loňský rok, byly 

v pořádku provedeny. Také jsme schválili žádost této firmy o 



prodloužení plánu zajištění na výhradním ložisku čediče v dobývacím 

prostoru Chuchelna I. Stanovili jsme uzávěrku tohoto Chucheláčku.  

 Zabývali jsme se žádostí manželů Soukupových o odkoupení 

části pozemkové parcely č. 1807/1, ale zastupitelstvu prodej 

doporučíme jedině v případě, že nedojde k omezení přístupu na 

pozemky jiných vlastníků, a také je nutno prověřit, jak přesně je 

v dané lokalitě uložen vodovodní řad. Seznámili jsme se také se  

sporem o hranice pozemků na Bačově. Obec je účastníkem řízení 

mezi dvěma občany, protože jejich problém se dotýká i hranic obecní 

cesty.   

 Rada obce se seznámila s počtem pomníků na území obce, které 

však nejsou zapsány v jejím majetku. Podle § 135 občanského 

zákoníku musí obec nejprve na šest měsíců vyvěsit výzvu případným 

majitelům, kteří musí vlastnictví věrohodně doložit. Po marném 

uplynutí této doby může obec zapsat tyto drobné stavby do svého 

majetku a vynakládat tak prostředky na jejich údržbu. V naší obci se 

jedná o čtyři pomníky z obou světových válek a Květnového povstání 

a dvě zapsané kulturní památky – sousoší Kalvárie a Kříž na 

Komárově.   

 Na závěr jsme se s potěšením seznámili s dopisem revírníka 

Lesů ČR Zdenka Brojíra z revíru Semily, který chválí obec Chuchelnu 

za to, že provádí za pomoci pracovní party úklid nepořádku v lesích a 

není k tomu, jak naše okolí vypadá, lhostejná.  

 A na úplný závěr opět připomínáme, že vše, co jste si právě 

přečetli, může být znova prodiskutováno na veřejném zasedání 

zastupitelstva obce dne 11. června, na které jste všichni srdečně 

zváni.  

                                                                                             Rada obce 

 

 

 



 

    VAROVÁNÍ! 

Chtěl bych vás upozornit na tzv. „zdravotnický průzkum“. 
Opakovaně se na mne obraceli pacienti, zejména důchodci, 
že byli telefonicky osloveni firmou, která jim sdělila, že 
provádí zdravotnický průzkum. Poté klade otázky od těch 
banálních až po velmi osobní – kolik osob žije v domácnosti, 
věk, zdravotní potíže, užívané léky, ošetřující lékař apod. Na 
podobné otázky nejste povinni odpovídat, navíc se v tomto 
konkrétním případě jedná o firmu zabývající se podomním 
prodejem (moderně dealerstvím), a pokud vás na základě 
telefonátu její zástupce navštíví, pokusí se vám prodat 
jejich produkt (podle mých informací za cca 30 tisíc korun). 
A to je ještě ta lepší varianta, při té horší (zejména mám na 
mysli starší občany, kteří žijí sami v rodinném domku) vás 
navštíví zloděj, protože telefonát není nic jiného než 
tipování vhodné oběti.                                                                                           

                                                                MUDr. Josef Navrátil 

 

 K tomuto varování se připojujeme několika myšlenkami ze 

zprávy Policie ČR, obvodního oddělení Semily, o bezpečnostní 

situaci v katastru obce Chuchelna za rok 2008.  Zpráva upozorňuje 

na stoupající nebezpečí v oblasti trestných činů či přestupků 

spáchaných na osaměle žijících občanech, zejména vyššího věku. Ti 

se totiž stávají nejčastější obětí lidských zrůd a hyen, které bez 

zábran a ostychu okradou bezbranného.  Objevil se nový druh 

podvodů spočívající ve sjednávání různých spotřebitelských úvěrů a 

nejrůznějších smluv, např. na prodej jedinečného zboží nebo 

poskytnutí skvělých služeb.  Podvodníci sjednají s nic netušícím 

občanem zdánlivě velice výhodnou smlouvu, z které ale díky 



neobezřetnosti důvěřivých lidí vyplynou v konečném důsledku jen 

těžkosti, povinnost uhradit zboží, které dotyčný nikdy neviděl nebo 

služby, které třeba ani nečerpal.  Policie ČR důrazně žádá občany, 

aby nepouštěli do svých příbytků nikoho cizího, nepodléhali různým 

nátlakům např. na pocity žízně či pomoci v údajné svízelné situaci 

(např. rozbité vozidlo), nabídkám nejlepšího zboží, výhodných 

služeb a finančních půjček, i kdyby návštěvník vyhlížel sebeslušněji.  

Těmto lidem velmi často jde jen o to, aby odlákali pozornost a 

zmocnili se třeba celoživotních úspor. A jak vyplývá z výše 

uvedeného článku pana MUDr. Navrátila, je třeba dávat si pozor i 

na to, jaké údaje o sobě komu sdělujete. V tomto případě 

dvojnásob platí – mlčeti zlato!.  

                                                                                            Iva Heřmanová 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Základní škola a Mateřská škola Chuchelna děkuje firmě 
Agát, spol. s r. o. za poskytnutí pomůcek pro kroužek 
dovedných rukou a za další ochotnou spolupráci.  

 

 

 

 

 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

                   Narození:  Jonas Jakub Frynta 

                                       Pawel Skrzypiński    

                                       Barbora Smolíková 

                                       Vladimír Tomeš   

 

                                                       Přejeme dobrý start do života! 

 

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

 

                     Opustili nás: Jaromír Eliáš 

                                             Milan Kratejl 

                                             Antonín Kadlec 

                                             Věra Vocelková  

                                             Radoslava Skrbková 

 

                                                    Pozůstalým vyjadřujeme soustrast. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 



Životní jubilea v březnu, dubnu a květnu 2009: 

                         88 let – Bohumil Koucký 

                         85 let – Miluše Kodrová 

                         83 let – Miluše Kvapilová    

                         82 let – Alena Bečková 

                                       Miroslav Babka 

                         80 let – Olga Hejralová 

                                        Irena Koucká 

                         75 let – Rudolf Fišer 

                                       Radoslava Dostrašilová 

                         70 let – Milan Ron 

                                       Jiří Daníček 

                                       František Šaroun 

                                       Vladimír Medek 

                                       Marie Ronová  

                         65 let – Josef Plíva 

                                       Jaroslava Benešová    

                                       František Pokorný 

                                       František Menšík  

                         60 let – Jaroslava Šefrová 

                         55 let – Jiří Šírek 

                                       Miroslav Richnák 

                                       Ladislava Bičíková 

 

                                                   Všem jubilantům přejeme pevné zdraví  

                                                       a životní optimismus do dalších let! 

 

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

 

 



 Vážení čtenáři, 

 

 Kulturní a školská komise ve složení Galina Vrabcová, Iveta 

Bílková ml., Gábina Babková, Eva Sůvová, Věra Šimková, Daniela 
Plívová a Šárka Bažantová se schází několikrát do měsíce, aby 

mohla připravit pestrý a kulturní program nejen pro děti, ale i pro 

dospělé. 

 V září loňského roku jsme uspořádaly zájezd na ZAHRADU 

ČECH do Litoměřic. Tradiční výlet opět nezklamal plný autobus 

účastníků a počasí přálo ukázkově. Můžete tedy počítat, že se 

letos pojede zase. 

 Na podzim jsme připravily zájezd do jabloneckého bazénu, 

ten se však pro nezájem účastníků neuskutečnil. 

 Konec roku jsme zakončily rozsvícením vánočního 

stromečku na návsi, které se velice vydařilo. ZŠ a MŠ si připravila 

moc pěkné vystoupení a zazpívala koledy. My jako komise jsme 

připravily menší občerstvení – pro děti teplý čaj a sušenky a pro 

dospělé svařák. Děti od nás dostaly dárečky a na závěr připravil 
Luboš Hrubý ohňostroj, který byl pro děti velkým zážitkem. Vše 

proběhlo za příznivého počasí a účast našich občanů nás velmi 

mile překvapila. 

 Dalším naším cílem byly sáňkařské závody, které se nám za 

našeho vládnutí kvůli počasí nepodařilo zatím uskutečnit. Letos, 

sice za nepříznivých podmínek, jsme závody konečně uspořádaly. 

Do poslední chvíle jsme doufaly, že nás počasí nezklame, ale 

opak byl pravdou. Vše ale bylo připraveno, proto jsme si řekly, 
závody budou! Startovalo se klasicky, jak je zvykem, cesta lesem 

byla asi nejlepší, protože to tam trochu i jelo a od hrušky byl 

vypluhovaný pás na louce, protože cesta byla bez sněhu. Cíl byl u 

firmy Agát, která nám poskytla zázemí pro občerstvení, a které 



tímto upřímně děkujeme. I přes nevlídné počasí se sešlo cca 100 

účastníků, kteří v zápalu svých běžeckých schopností, bojovali až 

do cíle. Každý byl odměněn sušenkou, v každé kategorii byla 

vyhlášena první tři místa a bez ceny neodešel ani nejmladší a 

nejstarší účastník. 

 Už od ledna jsme se také zabývaly přípravou velikonočního 

jarmarku. Protože jsme už měly za sebou dva ročníky, věděly 

jsme, co nás čeká. Cíl vyrobit mnoho věcí s velikonočními motivy, 

pomoci s přípravami a v den konání prodat všechny výrobky byl 

splněn a my jsme měly další vydařenou akci za sebou. 

 30. dubna jsme uspořádaly Čarodějnice na Veverce 
s lampionovým průvodem. I přes nepříznivé počasí se sešlo asi 60 

dětí, které od nás dostaly pitíčko a sušenku. Této akci 

předcházela vyhlášená soutěž o nejhezčí namalovanou 

čarodějnici. Děti ze ZŠ a MŠ vytvořily krásné obrázky, které jsme 

vystavily ve výloze u Luboše Hrubého. Měly jsme velikou práci 

vybrat ty nejhezčí. Nakonec jsme odměnily z každé třídy tři děti, 

které od nás dostaly malou pozornost, a všechny za snahu 

obdržely lízátko. 

 Na 31. května připravujeme dětský den se spoustou 
zajímavých soutěží, nebude chybět ukázka modelářů či opékání 

buřtů. 

 Další naší myšlenkou je v září uspořádat výlet do 

harrachovských skláren a na podzim vypravit autobus do 

libereckého Babylonu. 

 

                                                                    Kulturní a školská komise 

 

 



Vážení čtenáři, 

rok utekl jako voda a nás čeká již 4. letní sezóna na 

koupališti. Doufáme, že počasí bude mnohem lepší než 

v předchozích letech, abychom si to léto užili. Pokud nám 

bude počasí přát, chtěli bychom začít koupací sezónu již 

v červnu. Vstupné na koupaliště u dětí do 5 let je opět 

zdarma, děti 6 – 15 let 20,- a dospělí 40,- Kč. Dále máte 

možnost využít hřiště se zapůjčením tenisových raket, 

volejbalového či nohejbalového míče, to vše za 40,- na 

hodinu. Letos tu nově přibyly elektronické šipky a 

fotbálek. Obec plánuje vybudovat zde dětské hřiště 

s pískovištěm a různými prolézačkami. 

I letos nás čeká několik hudebních akcí, na které Vás 

srdečně zveme. Při čtení tohoto Chucheláčku budeme mít 

za sebou Country večer se skupinou Bednáři, 20. 6. a 15. 

8. tu zahraje již známá skupina SVR, 11. 7. nová skupina 

FUTRÁL, která hraje převážně písně českých autorů od 

60. let až po současnost. Počítáme i se skupinou 

SUFFERING SOULS, ale termín ještě nemáme upřesněn. 

31. května tu opět proběhne DĚTSKÝ DEN, který pořádá 

KŠK spolu s Obecním úřadem a 18. 7. bude celý areál 

uzavřen z důvodu konání svatby. 

Všechny podrobné informace k pořádání akcí se dovíte 

z plakátů či na internetových stránkách www.koupaliste-

chuchelna.webgarden.cz. Vaše veškeré dotazy a 

připomínky můžete zasílat na náš email: 

koupalistechuchelna@seznam.cz. 

                                            S pozdravem 

                                            Iveta Bílková a Robert Trnka 



POZVÁNKA 

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna, které se 
uskuteční ve čtvrtek 11. června 2009 od 19,30 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chuchelně. 

 

Program:  

1) zpráva o činnosti rady obce 

2) zpráva o hospodaření obce do 31. května 2009 

3) závěrečný účet obce za rok 2008 

4) rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2009  

5) informace kulturní a školské komise 

6) zpráva kontrolního výboru a finančního výboru 

7) různé 

8) usnesení, závěr 

 

Doprava z Komárova bude zajištěna osobními auty v 19,10 
hodin, občerstvení bude rovněž zajištěno. 

 

              Členy zastupitelstva a všechny občany srdečně zve  

                                                           rada obce Chuchelna          

 


