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Zpráva o činnosti rady obce
Milí čtenáři Chucheláčku, rada obce se od posledního veřejného
zasedání do uzávěrky zpravodaje sešla třikrát. Frekvence schůzí byla
díky dovoleným nižší než jindy, to však neznamená, že rada obce
zahálela. Hned na první schůzi rady po zasedání se rada obce
zabývala podnětem předsedkyně kulturní a školské komise pí
Vrabcové ohledně přijímacího řízení dětí do Mateřské školy. K tomuto
jednání byl přizván ředitel školy pan Mgr. Radmil Stínil a vedoucí
učitelka MŠ pí Blanka Pekařová. Oba zástupci škol vysvětlili, že
rozhodovací pravomoc má podle školského zákona ředitelství školy a
seznámili radu obce s kritérii, podle kterých jsou děti přijímány.
Bohužel letos došlo k tomu, že i přes poměrně podstatné rozšíření
kapacity Mateřské školy nebyli všichni zájemci uspokojeni. Přijaty
však nebyly výhradně děti, které ještě nedosáhly věku tří let. Ty
ostatně pro zvládání výchovně vzdělávacího programu Mateřské
školy nejsou dost zralé. Rada toto vysvětlení přijala, pouze se
domnívá, že napříště by měl být zástupce obce k řízení přizván, aby
byla rada obce o jeho průběhu informována.
Rada obce projednávala některé opravy obecních cest, na které
je v letošním rozpočtu vyčleněno půl milionu korun. Nabídku podala
firma Technické služby Semily, osloven byl také pan Jiří Dolenský.
Rada rozhodla zadat Technickým službám opravu hoření cesty na
Sídlišti, která by měla být opravena za částku do 100 tisíce korun.
Panu Dolenskému byla zadána cesta na Lhotě k čp. 34, 14 a 15 v délce
cca 600 m. Byly provedeny také drobné opravy, jednak pomocí
kamenné drti a jednak vyspravení výtluků asfaltovou směsí.
Pokud se týká cest, jejich stav není jediným problémem, který
rada obce řeší. Musela zamítnout žádost p. Ing. Pekaře o zřízení
přístupové komunikace k jeho pozemku č. 612/4. Rada obce zjistila,

že přístup je možný po pozemcích, které patří Pozemkovému fondu
ČR, proto se musí Ing. Pekař se svojí žádostí obrátit tam. Rada také
zamítla žádosti o odprodej dvou částí pozemku č. 1807/1, neboť by
došlo k přerušení spojnice mezi cestou ke Slapu a lokalitou „U Tří
stodol“. Tato cesta se sice v současné době nepoužívá, ale
v budoucnu k tomu pravděpodobně dojde s ohledem na uvažovanou
výstavbu nad Sídlištěm. Naopak lze zastupitelstvu doporučit odprodej
pozemku č. 1918 o výměře 12 m2 manželům Vegovým – jedná se o
břeh potoka, o který je opřena terasa u jejich pohostinství. A nakonec
k tématu cest – řeší se spor o zaměření obecní cesty mezi pozemky
pana Černohouze a pana Kodra na Bačově. Problém je také
s přístupem k chalupě manželů Čechových a rovněž se řeší.
Od obecních cest přejdeme plynule k záměru výstavby
rychlostní komunikace R 35 – jedna z variant, tzv. „superseverní“ by
měla vést po mostě nad naší obcí. Rada obce doufá, že pro velkou
nákladnost k výstavbě této varianty nedojde, přesto pověřila Ing.
Bičíkovou, aby se zúčastnila jednání s občanským sdružením
v Rychnově u Jablonce n. N., které bylo založeno za účelem protestu
proti superseverní trase R 35. Ing. Bičíková bude za radu obce
podporovat zamítavé stanovisko.
Rada obce se zabývala i podnětem pana Ing. Šimka o splátkách
úvěru na ČOV. Starosta obce možnost úhrady od VHS Turnov
předběžně projednal s ředitelkou Ing. Červovou, ale záležitost zatím
není dokončena. S VHS se také řeší problém splaškové a dešťové
kanalizace nad Sídlištěm, na 3. září je k tomu svoláno jednání
s majiteli tamních pozemků.
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo „kalkulačku pro výpočet
jednostranně zvýšeného nájemného z bytů pro rok 2010. Pro obec
naší velikosti je rok 2010 posledním, kdy může provést jednostranné

zvýšení nájemného naposledy, a to poměrně výrazně. Ze současných
16,95 Kč/m2 za měsíc lze zvýšit částku na 29,55 Kč/m2 za měsíc. Rada
obce se přiklonila k názoru, že je třeba této možnosti využít a
nájemné zvýšit na maximální možnou hranici. Nájemníci – jedná se o
sedm rodin – budou o tomto kroku informováni dopisem v září.
Rada obce vzala na vědomí informaci, že Sběrný dvůr v Semilech
přebírá do své správy firma Technické služby Semily od dosavadního
provozovatele SKS Jablonec nad Nisou. V té souvislosti bychom chtěli
požádat občany, aby svoje vyřazené elektrospotřebiče odevzdávali
v prodejnách Elektro, které jsou povinny je odebrat podle zákona o
odpadech. Pokud je elektroodpad odevzdán do Sběrného dvora,
občan sice neplatí nic, ale náklady jdou na vrub rozpočtu obce.
Rada obce pochválila uspořádání některých akcí v obci –
například Festival her na Kozákově a Mistrovství Evropy „Kozákov
Challenge 2009“ v Downhill Skateboardingu (volně přeloženo „na
prkně kopcem dolů“), které proběhlo 12. – 15. srpna.
Pak jsou tu také některé nepříjemné události, a sice zejména
vichřice z 23. července, která přinesla obci škody za cca 25 tisíc korun
– spadly dva sloupy veřejného osvětlení, rozbil se výklad u prodejny a
došlo k některým škodám na rozvodech kabelové televize vlivem
bouřky. Naštěstí se krátce před touto událostí podařilo uzavřít novou
smlouvu na pojištění majetku obce. Škody byly pojišťovně
Kooperativa obratem nahlášeny. Pokud se týká majetku občanů, byly
poškozeny některé střechy a spadly mnohé stromy, naštěstí bez újmy
na zdraví.
Jinou nepříjemností je vloupání do skladu na koupališti. Nájemci
areálu vznikla škoda za cca 80 tisíc korun, přišel o dvě sekačky,
traktůrek a potraviny z mrazicího boxu. Rada obce doufá, že Policie
ČR a následně pojišťovna záležitost rychle vyřídí.

Na obecním úřadu probíhá v současné době instalace zařízení
pro tzv. Czech POINT, což je místo, kde budou moci občané získat
například výpis z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí apod. Na
zřízení kontaktního místa Czech POINT obec obdržela dotaci ve výši
79.837,- z Integrovaného operačního programu EU. Část této dotace
nebude využita, protože na akci je povinná spoluúčast obce ve výši
15% celkových nákladů. O uvedení kontaktního místa do provozu
budeme informovat prostřednictvím kabelové televize.
Jak jistě všichni víte, v letošním roce obec řeší zhotovení
územního plánu. V průběhu léta byl vybrán zpracovatel ve
výběrovém řízení – zvítězila firma Institut regionálních informací,
spol. s r.o., Brno. Cena za zpracování je stanovena na 413 tisíc korun
včetně DPH – obec usiluje o získání dotace ve výši 100 tisíc korun.
S vítěznou firmou byla po pečlivém prostudování dne 20. července
podepsána příslušná smlouva. Vytvoření územního plánu je věc
nelehká, schvalovací řízení je zdlouhavé, neboť se k němu vyjadřuje
celá řada subjektů a institucí. Jedno mimořádné zasedání
zastupitelstva kvůli ÚP proběhlo již v květnu z důvodu stanovených
lhůt pro podání žádosti o dotaci. Další mimořádné zasedání k tomuto
tématu je svoláno na 27. srpna. V této souvislosti upozorňujeme
občany, že poslední lhůta pro podání požadavků je 11. září 2009 a je
nutno obracet se na Městský úřad v Semilech, odbor územního
plánování.
Milí čtenáři, jistě uznáte, že tvrzení o nezahálení rady obce
z úvodu naší zprávy je pravdivé. Vaše případné dotazy jsme
připraveni zodpovědět na veřejném zasedání zastupitelstva, které
proběhne 10. září, a na které jste srdečně zváni.
Rada obce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narození: Eliška Jarolímková
Maja Babková
Michaela Háková
Štěpán Andrle
Kateřina Opatrná

Všem novorozencům přejeme úspěšný start do života!

Sňatky: Josef Hlubuček a Andrea Špidlenová
Ing. Vladimír Jančík a Ing. Iva Pekařová
Martin Ráž a Kateřina Novotná
Petr Zamastil a Dita Přibyláková

Všem novomanželům přejeme
vše nejlepší v jejich společném životě!

Životní jubilea v červnu, červenci a srpnu 2009:
86 let – Ludmila Mašková
85 let – Hana Koucká
82 let – Vlasta Kudrnáčová
75 let – Ivana Bartáková Brodská
Věra Zdrůbková
Jiří Skrbek
Jozef Repaský
65 let – Miloslava Nosková
Štěpánka Lásková
60 let – Václav Housa
Zuzana Pitlová
55 let – František Kroupa
Marie Horáčková
Vladimír Dlatla
50 let – Stanislava Strnadová
Lidmila Kudrnáčová
Mája Havrdová
Ivana Heřmanová
Václav Kouble

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a životní optimismus do dalších let!

10 let fungování Fondu rozvoje bydlení v obci Chuchelna
V roce 1999 využila obec Chuchelna poměrně velkorysé
nabídky Ministerstva pro místní rozvoj a vzala si bezúročnou
návratnou finanční výpomoc na zřízení Fondu rozvoje bydlení. Výše
této půjčky činila 700 tisíc korun a splatná byla jednorázově do
deseti let od poskytnutí. Peníze FRB jsou účelově určeny na
poskytování půjček občanům na zvelebení a zkvalitnění jejich
bydlení, případně na rozšíření bytových prostor. Z tohoto fondu tedy
není možné poskytnout půjčku na vznik nového domu nebo bytu.
Za dobu fungování FRB využilo možnosti přijmout půjčku od
obce 29 občanů, z nich někteří opakovaně, takže celkem bylo
poskytnuto 44 půjček v celkové výši 1.840.000,- Kč. Vidíme tedy, že
původní částka se „otočila“ více než dvaapůlkrát. Kromě toho
finanční majetek Fondu se za ta léta rozmnožil o inkasované úroky
(jejich výše činí 5% p. a.) na částku 964.756,98 Kč. Po odeslání
návratné finanční výpomoci na účet Ministerstva pro místní rozvoj
letos v dubnu zůstalo ve Fondu 264.756,98 = stav k 31. 5. 2009.
Z toho 218.434,90 je jistina zapůjčená v současné době 11 občanům
a 46.322,08 je na běžném účtu v ČSOB. Z uvedených čísel je patrno,
že ačkoliv se Fond ztenčil o zmíněných 700 tisíc korun, může ve své
činnosti nadále pokračovat, i když možná v menším rozsahu.
Pokud se týká účelů, na které lze půjčku poskytnout, vyhláška
obce Chuchelna o FRB uvádí osm možností. Nejčastější účel byl
rekonstrukce bytu nebo jeho části – celkem čtrnáctkrát. Mnohokrát
byly peníze půjčeny na rozšíření stávající bytové jednotky – v sedmi
případech, a na rekonstrukci střechy – devětkrát. Poskytnuté částky
se pohybují od 10 tisíc korun až po maximum 100 tisíc korun, které
lze půjčit právě na rozšíření bytové jednotky. Nejčastější zapůjčená
částka je 50 tisíc korun.
Většina občanů splácí půjčku včetně úroků pravidelně, někteří
mají tu a tam menší „výpadek“, avšak bez nutnosti zasílat upomínky.

S některými spoluobčany však bylo těžké pořízení: stále dokola
zasílané upomínky nejen od nás, ale i ze strany banky, která pro nás
účty spravuje, někdy muselo dojít i na oslovení ručitele nebo jiné
tvrdší metody vymáhání – například hrozba exekucí. Naštěstí
takových jedinců je minimum a všechny doposud půjčené peníze se
nakonec vrátily tam, kam měly.
Závěrem si přejme, aby Fond rozvoje bydlení pomohl ještě
dalším občanům ke zvelebení jejich obydlí, a aby se nám všem v naší
obci dobře žilo.
Ivana Heřmanová

PODĚKOVÁNÍ
Rada obce touto cestou děkuje občanům, kteří po vichřici, která dne
23. července napáchala četné škody, ochotně pomohli obci i svým
sousedům.

Prázdninové zamyšlení

Blíží se konec prázdnin a podle toho jak pozoruji houfující se
vlaštovky, tak možná i konec léta. Toho letošního si děti moc neužily.
Hlavně první polovina prázdnin byla vyloženě divná. Tolik bouřek
v jednom roce nepamatuji. A ten vítr co nadělal škody. Musíme se
těšit na to, že snad vyjde to babí léto. Ale to už budeme mít všichni
mnoho nových povinností, protože začne škola.
V novém školním roce přivítáme celkem 7 nových prvňáčků,
škoda jen, že 4 z nich mají trvalé bydliště mimo obec. Jsme proto
vždy moc rádi, když se rodiče rozhodnou poslat dítě k nám do školy.
Ty roky, kdy jsme měli školu plnou a byli jsme nuceni zvedat
kapacitu, se už asi opakovat nebudou. To v mateřské škole, tam je
situace opačná. Kdyby tak měla někde skrytý ventilek a dala se trochu
přifouknout. A to jsme o minulých prázdninách předělali jednu malou
třídu a celé sociální zařízení ve 2. patře pro potřeby mateřské školy.
Bohužel, poptávce to stále nestačí.
Školu s koncem minulého školního roku opustilo 10 čtvrťáků a
budou pokračovat v pátém ročníku v Semilech, jedna žákyně
v Železném Brodě. Přeji jim, aby pro ně přechod na jinou školu nebyl
těžký, aby se tam brzy sžili s novými třídními kolektivy a dosahovali
v učení co nejlepších výsledků. A aby také nezapomínali na naši
malou školu a občas se třeba jen na kus řeči zastavili. To nás vždycky
potěší a zahřeje u srdce.
To, co bylo již napsáno, dává tušit, že nám v letošním školním
roce dětí ve škole ubude. Navíc se nám ještě jeden žák odstěhoval, tak
pravděpodobně zahájíme školní rok s 31 žáky. (Loni jich bylo 35,
předloni ale jen 25.) Tradičně bude spojený 1. a 2. ročník v jedné třídě
a ve druhé bude 3. a 4. ročník.
Konečně se nám také podařilo dokončit minihřiště před školou.
Pan Tomáš Bažant tam na dokončovacích pracích strávil hodně času.
Jsem rád, že od nového školního roku bude moci hřiště sloužit dětem
především z mateřské školy. Jen bych rád upozornil rodiče, aby si na

své děti dávali pozor, protože každé zařízení, když není zajištěn dozor,
je nebezpečné a mohlo by dojít k úrazu. A to právě v době, kdy děti
přicházejí nebo odcházejí ze školy. A zamezit přístupu dětí na hřiště
se dá jen těžko.
V úterý 1. září to propukne. Jistě se najde i několik jedinců, kteří
řeknou, že se na školu už těšili. Budeme se muset všichni snažit, aby
se nám ve škole líbilo a dobře pracovalo. Žákům přeji co nejlepší
studijní výsledky, učitelkám i sobě pevné nervy, rodičům jen samou
radost z dětí a milým sponzorům hodně úspěchů. A všem dohromady
především pevné zdraví, klid a pohodu v práci.
Radmil Stínil, ředitel školy

První rok provozu MŠ v Chuchelně ve dvou třídách
První rok provozu naší mateřské školy ve dvou třídách utekl jako
voda, i když nám občas při vyšší docházce připomínal spíše divokou
řeku. Ta se naštěstí při rozdělení vždy brzy uklidnila. Od osmé hodiny

ráno pracovala každá třída zvlášť dle svého vzdělávacího programu.
Na jednotlivé týdny jsme podle ročních období zpracovali témata
z různých oblastí poznání. Námět týdne se vždy prolínal i do dalších
činností z oblasti výtvarné, pracovní, pohybové, hudební, jazykové,
dramatické, literární a matematických představ. Úkoly jsme plnili
nejenom ve třídě, ale i při pobytu venku. V průběhu každého dne
jsme dětem umožnili dostatek prostoru i pro volnou hru, která je pro
správný rozvoj dítěte v tomto věku nejdůležitější. Po návratu
z vycházky na oběd jsme fungovali opět ve společných prostorách. Po
obědě se děti rozcházely postupně dle možností a potřeb rodičů.
Většinu akcí jsme pro obě třídy pořádali společně. Jen některé
jsme museli přeci jenom rozdělit, jako například oslavu Dne matek,
kam se často přichází na jedno dítě podívat hned několik rodinných
příslušníků. Také na oblíbenou „stopovanou“ si paní učitelka Martina
Vaníčková se svým manželem připravila pro naše nejmladší svěřence
trasu méně náročnou, ale za to plnou zajímavých pohádkových úkolů.
S úsměvem na tváři děti zvládly pro ně poměrně dlouhou cestu ke
Slapu. Zde je čekal vytoužený poklad „skřítka Chuchlíka“ plný
sladkostí a osvěžujících nanuků. Starší děti obdobný poklad objevily
na Lomech. Dovedla je sem klikatá cesta plná pohybových a
rozumových úkolů, ale i zajímavých zážitků z doposud pro ně
nepoznaných míst. Kromě krásné přírody s velkým rozhledem do
kraje objevily zajímavě vybudovanou přírodní skrýš s posezením,
která nám poskytla v horkém dni příjemný chládek a o pár kroků dál
doslova malou ZOO. Na zelené lupení nejprve děti k sobě přilákaly
veliké stádo bečících ovcí různých velikostí a různého vzhledu. Opodál
na farmě u Lánských jsme dokonce tvrdým pečivem krmili mohutné
jeleny, laně a daňky s mladými a při zpáteční cestě pozorovali pasoucí
se stádo koní s hříbátky.
Do opravdové zoologické zahrady jsme se společně s první a
druhou třídou naší ZŠ rozjeli autobusem do Liberce. Děti tento den

získaly spoustu nových poznatků, hezkých zážitků a zároveň prožily
malé dobrodružství při odpoledním výjezdu lanovkou na Ještěd.
Místo krásných rozhledů jsme při vystoupení z lanovky viděli jen
neproniknutelnou mlhu. Po chvíli se přidal silný vítr a déšť a nakonec
pořádná bouřka. Chvílemi to vypadalo, že zde budeme muset snad
přespat. Jeden ze školáků dokonce pronesl obavu „Jestli to tam vůbec
přežijeme?“ Ale i takové zážitky k výletům patří. Děti na vlastní oči
vidí, jak nás mohou někdy hory nemile překvapit i když nám po ránu
krásně svítí sluníčko, jak se při mimořádných situacích nejlépe
zachovat a jak se na ně předem připravit. V teple a bezpečí budovy
Ještědu jsme nehorší čas přečkali. Děti alespoň v klidu dojedly zásoby
jídla. Jako malé odškodné a pro zpříjemnění dlouhé cesty domů jsme
zde každému koupili drobnou hračku v hodnotě 10,- Kč.
Koncem roku jsme se s dětmi zúčastnili i řady dalších akcí:
kouzelnické vystoupení, několik divadelních představení, návštěva
v MŠ Záhoří, oslava MDD (děti dostaly velikou krabici nových
pomůcek – využili jsme je při oslavě k pohybovým, závodivým a
smyslovým hrám a k sehrání maňáskové pohádky „ O perníkové
chaloupce“), účast na vyučování v 1. a 2. třídě naší ZŠ a slavnostní
rozloučení s budoucími školáky.
Do 1. třídy ZŠ od nás letos odchází pět dětí: Tereza Babková,
Šimon Bažant, Josef Novotný, Lucie Ročárková a Michal Řehák. Všem
malým školáčkům přejeme hodně, zdraví, štěstí a úspěchů.
Při přijímacím řízení jsme z deseti žádostí o umístění do MŠ
mohli pro školní rok 2009/2010 zaslat pouhých pět kladných
rozhodnutí. Dalších pět dětí se nám z kapacitních důvodů bohužel
přijmout nepodařilo. O přijetí jednotlivých dětí rozhodl ředitel školy
dle předem stanovených kritérií. Naše kapacita je 35 dětí a ta je opět
zcela naplněna.
Na závěr děkuji všem našim sponzorům, kteří nám jakkoliv
přispívají na naše akce. Děkuji rodině Pickově z Koloniálu Na Milíři,

rodině Strnadově, Babkově i všem ostatním. Panu R. Vaníčkovi děkuji
za drobné opravy hraček.
Blanka Pekařová

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

Vakcinace psů proti vzteklině v Chuchelně – úterý 22. 9. 2009 :
Lhota – autobusová zastávka

14.00 – 14.10 hodin

Lhota – Bačov

14.15 – 14.30 hodin

Komárov – hasičská zbrojnice

14.40 – 14.50 hodin

Chuchelna – křižovatka u Sůvů

15.00 – 15,40 hodin

Chuchelna – Bahýnko

15.50 – 16.10 hodin

K očkování přiveďte psy opatřené vodítkem a náhubkem, s sebou
vezměte očkovací průkaz. Očkují se psi starší 3 měsíců, cena
vakcinace je 140,- Kč.
Veterinární klinika v Semilech
MVDr. Jana Van Geetová

POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna, které se
uskuteční ve čtvrtek 10. září 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. srpna 2009
3) rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2009
4) informace sociální a zdravotní komise
5) zpráva kontrolního výboru a finančního výboru
6) různé
7) 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

