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 Zpráva o činnosti rady obce 

 Vážení čtenáři, v období od posledního zasedání zastupitelstva 

se rada obce sešla čtyřikrát. V tomto období se podařilo dokončit a 

uvést do provozu dětské hřiště na koupališti, které bylo v letním 

období hojně využíváno a je i nyní. Hřiště obsahuje 7 herních prvků a 

na jeho zřízení obec obdržela dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj 

ve výši 283 tisíc korun, což je 70 % přímých nákladů. Administrace 

spojená s přijetím dotace a úhradou díla byla vyřízena včas a nyní 

zbývá zaslat Ministerstvu závěrečné vyhodnocení.  

 Pokud se týká územního plánu, probíhala jednání s firmou IRI 

Brno (zhotovitel) ohledně mírného zvýšení nákladů z důvodu prací 

provedených nad rámec smlouvy – vícetisky map a technická pomoc. 

Rada na základě nově pořízených map, ve kterých byly zachyceny 

požadavky vzniklé po předběžném projednání návrhu v dubnu 

letošního roku, vydala pokyn pro pokračování v pracích na plánu. 

Rada obce se seznámila s možným termínem konečného schválení, 

což je vzhledem k nutnému dodržení všech zákonných lhůt červenec 

nebo srpen roku 2011. Tím pádem dotace od KÚLK na pořízení 

územního plánu, která byla již schválena pro letošní rok, by se určitě 

nestihla vyčerpat, proto rada rozhodla o jejím vrácení a podání nové 

žádosti na pozdější termín. Tato nová žádost již byla podána.  

 Dalším častým tématem jednání rady obce v letním období jsou 

cesty. Nejen že se rada průběžně zabývá řešením dvou sporů na 

Bačově, o kterých jsme vás informovali již v předešlých číslech 

zpravodaje, ale v letním období se zabýváme údržbou cest. Došlo 

k opravě některých cest asfaltovou drtí, tzv. recyklátem, a to 

například cesta do Podzámčí, cesta na Bačově a některé další. 

Pokračování v dláždění cesty na Komárově u Jarolímků bylo zatím 

odloženo z důvodu výstavby třetí roubenky. Zatím byl vypracován 



rozpočet na zemní práce podle již dříve schválené projektové 

dokumentace. Práce budou zahájeny, až se v místě přestane 

pohybovat těžká technika. Došlo také k poškození cesty na Dolení 

Lhotě vlivem těžby dřeva. Na základě stížnosti tamních občanů byla 

věc projednána se zodpovědnou firmou, která se postará o nápravu. 

 Na základě petice občanů ohledně bezpečnosti dětí na 

komunikaci před školou byla podána žádost na MěÚ o povolení 

zřízení retardérů pro zpomalení provozu. Tuto žádost však odbor 

dopravy zamítl, proto je třeba přemýšlet o jiném způsobu řešení. Pro 

některé řidiče výstražná značka „Pozor, děti“ jako by neexistovala, o 

dodržování předepsané maximální rychlosti netřeba hovořit – všichni 

to slyšíme ve zprávách dnes a denně.  

 A ještě naposled cesta – tentokrát nabídka od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových na převzetí podílu 1/16 

cesty parc. č. 1806/2 (u Machačných). Jedná se o darování. Rada 

předloží návrh zastupitelstvu ke schválení. 

 Rada také schválila, jako každoročně, poskytnutí příspěvku DSO 

Český ráj na provoz letních turistických autobusů ve výši 6 tisíc korun. 

Zabývala se i nákupem nového křovinořezu, protože oprava značně 

opotřebovaného stroje by se již nevyplatila. Byl zakoupen křovinořez 

zn. Castor za necelých 15 tisíc korun.  

 Řešili jsme opravu střechy na bývalé prodejně na Komárově, do 

které silně zatékalo. Rada oslovila pět okolních firem, z nichž byla 

vybrána nabídka pana Zdeňka Kouckého ze Záhoří. Byla s ním 

sepsána smlouva o zhotovení díla a v těchto dnech by práce měla být 

dokončena.  

 Zabývali jsme se zřízením kamerového systému v obci. Zatím 

byly instalovány dvě kamery na prodejně firmou pana Blažka, po 

určité době zkušebního provozu rada rozhodne, zda ještě dvě přidá. 



Plánují se ještě kamery na křižovatce u Sůvů a také na křižovatce na 

Bačově. Ty bude zajišťovat firma Katroservis z důvodu použití 

kabelového systému pro přenos dat.  

 Projednávali jsme ještě některé další věci, například uzavření 

Mateřské školy a školní jídelny během prázdnin, stanovili jsme termín 

uzávěrky zpravodaje, který právě pročítáte, a schválili jsme odložení 

veřejného zasedání zastupitelstva o jeden týden z důvodu čerpání 

dovolených. Vážení čtenáři, tolik k práci rady obce v létě roku 2010. 

Více informací lze získat na veřejném zasedání zastupitelstva dne 16. 

září, na které vás srdečně zveme.  

                                                                                                   Rada obce 

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

    

VeVeVeVeřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelnaejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelnaejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelnaejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna    

se uskuteční ve čtvrtek 16. září 2010 od 19,30 h 

v zasedací místnosti Obecního úřadu 
 
Program:   1) Zpráva o činnosti rady obce 

                    2) Zpráva o hospodaření obce do 31. 8. 2010 

                    3) Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2010 

                    4) Informace komise sociální a zdravotní o její činnosti 

                    5) Zprávy výborů – kontrolního a finančního 

                    6) Různé 

                    7) Usnesení, závěr    

 

Doprava z Komárova bude zajištěna osobními auty v 19,10 hodin, 

občerstvení bude rovněž zajištěno. 

 

         Rada obce srdečně zve členy zastupitelstva a všechny občany 

 



Harmonogram vakcinace psů proti vzteklině  

pondělí 13. září 2010 

Místo vakcinace Doba vakcinace 

  
Lhota – autobusová zastávka 14.00 – 14.10 

Bačov 14.15 – 14.30 

Komárov – hasičská zbrojnice 14.40 – 14.50 

Na křižovatce u Sůvů 15.00 – 15.30 

Bahýnka 15.40 – 16.00 

 

K očkování přiveďte psy starší 3 měsíců, opatřené vodítkem a náhubkem. 

Nezapomeňte s sebou přinést očkovací průkazy. 

Cena vakcinace činí 150,- Kč 

Vakcinace se nemusí zúčastnit pes, který byl očkován v roce 2009 

samostatnou vakcínou na vzteklinu. Nevztahuje se na vzteklinu v kombinaci. 

 
Veterinární klinika 
v Semilech  
MVDr. Jana Van Geetová 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Společenská kronika 

 

Narození:   Lada Jančíková 
                     Tomáš Kudrnáč 
                     Petr Trakal     
                     Kateřina Dlatlová                    
                     Petr Zamastil 
                     Andrea Šulcová 
 
                         Novorozencům přejeme dobrý start do života!                       
 
 

 

Sňatky:     Marek Klikar a Lenka Dolenská 
                   David Körber a Lucie Čonková  
 

                                      Novomanželům přejeme vše nejlepší 
                                                          v jejich společném životě! 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

 

Životní jubilea v červnu, červenci a srpnu 2010: 

80 let – Věra Kupková 

75 let – Jaroslav Picek 

70 let – Zdeňka Bobková 

               Věra Kořínková   

60 let – Marie Koucká 

               Miroslav Trávníček 

55 let – Pavlína Trávníčková 

               Jaroslava Chlupáčová  

               Jindřich Skrbek 

 

       Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rubrice „Společenská kronika“ publikujeme pouze životní jubilea, 

sňatky a narození dětí, k jejichž uveřejnění byl obci dán písemný 

souhlas. Vyžaduje to zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 



údajů, ve znění pozdějších předpisů. Telefonický souhlas není 

dostatečný, nelze jej prokázat případné kontrole. 

Prázdniny skončily 

     Ať se nám to líbí nebo ne, prázdninám odzvonilo. Skončil čas 

příjemného nicnedělání a pomalu začíná škola. Ty prázdniny byly 

letos opravdu divné. Začátek sliboval nádherné počasí s koupáním, 

výlety, ale srpen s sebou přinesl bouřky, přeháňky, deště. Naštěstí 

záplavy, které postihly sever republiky, se nám tady u nás vyhnuly. 

Ale zahrádkářům a zemědělcům komplikuje život promočená půda, 

která nedovoluje sklízet úrodu. Doufejme, že měsíc září se umoudří, 

deště přestanou a užijeme si ještě trochu sluníčka. Vždyť babí léto 

přichází každým rokem. 

     Každoročně dochází ve školní budově o prázdninách k drobnějším, 

někdy i větším úpravám. Obecní parta pod vedením Tomáše Bažanta 

opravila chodník před vchodem. V minulosti špatně položená 

zámková dlažba v zimním období nedovolovala plně otvírat dveře u 

hlavního vchodu. Voda, která pod dlažbu vnikala, ji za mrazivého 

počasí zvedala a absence pevného prahu zase bránila v zavírání dveří. 

Toto snad úpravami bylo do budoucna odstraněno. 

     Dále jsme přistoupili k výměně starých tabulí ve třídách za nové, 

moderní. Ty jsme mohli vidět v některých školách v okolí již o rok 

dříve, což nás inspirovalo k tomuto kroku. Tabule jsou vyráběny na 

zakázku ve Švédsku a do tříd jsou montovány pracovníky firmy 

z Moravy, která je dováží. Není to ale nijak levná záležitost. Cena 

jedné tabule dosahuje téměř čtyřiceti tisíc. Pro nákup jedné z tabulí 

jsme použili prostředky, které byly škole převedeny z výtěžku 

dobročinného velikonočního jarmarku. Jednalo se o částku 34 tisíc 

korun. A na druhou tabuli nám zřizovatel školy (Obec Chuchelna) 

přidal do rozpočtu provozních nákladů 40 tisíc korun. Všem, kteří se 



na úspěšnosti jarmarku podíleli, i zřizovateli bych chtěl dodatečně 

touto cestou moc poděkovat.  

Poznámka: Když pracovníci obecní party na začátku prázdnin staré 
tabule odmontovali, zjistili, že při rekonstrukci školy v roce 1996 se 
jaksi pozapomnělo tabule odmontovat a zeď pod nimi opatřit rovněž 
novou omítkou. Pohled na velikou díru na zdi byl docela žalostný. 
Takže Tomáš Bažant, když se vrátil z dovolené, starou omítku 
odstranil (to nedalo tak velkou práci) a zdi opatřil novou omítkou. 
    A myslíte si, že každý „ západní“ výrobek musí být kvalitní? Omyl. 
Hned po namontování jedné z tabulí jsem ji musel reklamovat, protože 
ti, kteří ji dělali, pravděpodobně při práci nepoužili metr a úhelník. 
Ztratil se jeden pravý úhel. A mít před sebou místo obdélníku 
lichoběžník by se dětem, ale ani mě nelíbilo. Zvláště za tu cenu!  
 
     Po čtyřiceti letech ve škole skončili s úklidem, malováním, údržbou 

a i s topením manželé Menšíkovi. Čtyřicet roků je pořádný kus života. 

Za tu dobu prošly školou kromě jiných i jejich vlastní děti i vnoučata. 

Paní Jana se jako uklizečka starala o úklid, František jí pomáhal. 

Několikrát maloval školu, prováděl drobné údržbářské práce, 

v posledních letech obsluhoval topení. I během letošních prázdnin 

opravil vymalování tam, kde bylo nejvíce poškozeno.  Jsem rád, že 

jsem je poznal a mohl s nimi 24 roků pracovat. Za všechno bych jim 

chtěl poděkovat a popřát do dalších let hodně pevného zdraví, klid a 

pohodu. 

     Na konci minulého školního roku nás opustilo pět žáků 4. ročníku. 

Teď po prázdninách nastoupili do 5. ročníku v ZŠ Dr. F. L. Riegra 

v Semilech – Řekách. Přeji jim v dalším studiu hodně úspěchů, dobrý 

třídní kolektiv a hodně nových kamarádů. 

    Nám do prvního ročníku nastupuje 9 žáků. Jsme rádi, že je počet 

prvňáčků vyšší, než odcházejících čtvrťáků. Zvedl se nám tím počet 

žáků. Prvňáčkům, ale i ostatním žákům přejeme úspěšný start 

v novém školním roce a jejich rodičům trpělivost a pokud možno jen 

samou radost z výsledků studia jejich dětí. 



     Všem milým sponzorům: např. firmě Mikroservis pana Karla 

Flekny, manželům Růžičkovým, manželům Pickovým a dalším 

upřímně děkujeme. 

                                                             Mgr. Radmil Stínil, ředitel ZŠ a MŠ    

 

Výlety mateřské školy a naše putování za poznáním 

 Blížící se léto tradičně patří v naší mateřské škole výletům a tzv. 
putování za poznáním. Teplých prosluněných dnů se snažíme co 
nejvíce využít k pobytům v přírodě. Děti se postupně seznamují s 
životem na louce, v lese i ve vodě. Především tak poznávají rostliny a 
živočichy v našem nejbližším okolí. Neméně je však láká příroda a i 
jiné zajímavosti vzdálenějších míst. Proto s dětmi cestujeme, jak se 
říká i „prstem po mapě“, ale především po obrázcích. Děti si například 
s oblibou povídají i o zajímavostech z exotických zemí či tajemného 
vesmíru. Přesto není nad opravdové výlety se skutečnými prožitky. 
Patří k nim těšení, velká a dobrá svačina, spousta nových poznatků a 
především dobrodružství prožitých se svými vrstevníky. 
 Na první výlet jsme se vydali společně s naší základní školou. 
Jeli jsme autobusem a jako hlavní cíl cesty jsme si tentokrát zvolili 
Máchovo jezero. Většina dětí se těšila na svoji první plavbu parníkem. 
Počasí nám přálo a tak nám projížďka po vodní hladině poskytovala 
překrásné rozhledy na zdejší romantickou krajinu i dva malinké 
ostrůvky s příznačnými názvy „Myší zámek a „Kachní ostrov“. 
Pozorovali jsme lákavé písečné pláže, vychutnávali vůni borových 
lesů a obdivovali majestátně se tyčící hrad Bezděz. Výlet nám 
zpestřily i další dvě neméně zajímavé zastávky. Jedna patřila letišti v 
Hoškovicích. Děti si zde prohlédly mohutné hangáry a různé druhy 
letadel včetně malých funkčních modelů. Dozvěděly se o jejich účelu i 
řadu dalších zajímavostí o létání. Do některých letadel se měly 
možnost i podívat. Srdečná a zcela bezplatná exkurze dětem jako 
závěrečný bonus přinesla ještě slevu na vyhlídkový let se svými 
rodiči. Další zastávka patřila zámku v Mnichově Hradišti. Provázela 
nás zde spanilá „princezna“ v dlouhých krásných šatech. Děti pozorně 
sledovaly její poutavý výklad a na různé zajímavosti aktivně 
reagovaly podnětnými dotazy. 



 Na druhý výlet jsme se vydali oblíbeným vláčkem na zámek 
Sychrov. I zde nás čekal pestrý program: Zúčastnili jsme se velice 
vtipného kouzelnického představení mistra magie České republiky 
Magic Alex. Prohlédli jsme si zámecké akvárium se spoustou ryb ze 
zdejších řek, potoků a rybníků, které většina lidí zná jen podle jména, 
ale zatím je neviděla živě. Také výstava nazvaná „Pohádkový svět“ 
měla značný úspěch. Děti zde měly možnost obdivovat například 
obrovského draka a další figuríny postav ze známých pohádek, jako 
např. Zlatovláska, Sněhurka, Princezna na hrášku, Princezna se zlatou 
hvězdou na čele, Popelka. Pohádková byla i prohlídka zámku. 
Tentokrát nás provázel „princ“. Vystupoval jako herec a zároveň 
majitel zámku. Nejprve malé návštěvníky nabádal, aby dávali pozor 
na jeho majetek a potom věrohodně vyprávěl o své rodině, zvycích a 
způsobu života. Podivoval se nad moderním životem našich dětí, které 
se s ním s chutí pouštěly do rozhovoru. Tečkou za zajímavým 
výkladem se stala pestrá nabídka drobných dárků, které si děti jako 
milou vzpomínku na hezký výlet odnášely domů. 
 Třetí výlet by se dal nazvat „Putování za pokladem skřítka 
Chuchlíka“. Šlo o tradiční tajný výlet po méně známých místech 
našeho okolí. Probíhal formou stopované a plnění pohybových 
a vědomostních úkolů.  
 Léto pomalu končí a děti mají za sebou řadu dalších hezkých 
prázdninových výletů, tentokrát se svými rodiči. Čas výletů i 
odpočinku je pryč, ale vzpomínky zůstávají a dávají elán do další 
práce v novém školním roce. Hodně elánu, štěstí i úspěchů přejeme 
především našim dětem, které poprvé usedají do školních lavic. Letos 
od nás do první třídy přestoupili: Martina Buriánková, Martina 
Čermáková, Pavel Hladík, Denis Horáček, Markéta Koucká, Zuzana 
Patáková a Ondřej Zázvorka.  
 Závěrem děkuji všem našim sponzorům: Rodině Pickově z 
Koloniálu Na Milíři, vedení podniku Kovap, paní Dagmar 
Pospíšilové, paní Janě Zemanové, paní Patákové a panu Hálkovi, 
majiteli pekárny v Semilech, rodině Strnadově, Hajných a 
Zázvorkově. Velké díky patří panu Františku Menšíkovi a paní Janě 
Menšíkové za dlouholetou a obětavou práci v naší škole. 
 
                                                                                      Blanka Pekařová 
 



PODĚKOVÁNÍ   

Vážení a milí spoluobčané,  

rádi bychom Vám na tomto místě tlumočili poděkování od 
zastupitelů obce Bílý Kostel nad Nisou, pro kterou jsme po 
povodních uspořádali finanční sbírku a kam se vydali pomáhat 
dobrovolníci z řad členů Sokola. Byli jsme nesmírně potěšeni, 
jaký měla mezi Vámi sbírka ohlas – již v sobotu 14. srpna jsme 
mohli předat materiální pomoc v hodnotě 29. 080,- Kč (nářadí, 
plachty, balené potraviny, stavební kolečka apod.). Sbírka 
pokračuje i nadále, k 28. srpnu se podařilo shromáždit dalších 
11.631,- Kč (přispívat můžete např. v koloniálu Na Milíři, 
osobně paní Janě Plívové nebo Soně Jarolímkové Římkové). 
Koncem září budou tyto prostředky předány ředitelce ZŠ Bílý 
Kostel paní Ireně Kostelencové a následně použity pro potřeby 
dětí ze zaplavených oblastí. Mezi žáky jsou děti, jejichž rodiny 
přišly téměř o všechno. Připomínáme, že i nadále je potřeba 
pomoc dobrovolníků, hlavně při stavebních pracích – v případě 
zájmu nás kontaktujte.  

Obyvatelům Bílého Kostela i všem ostatním postiženým velkou 
vodou bychom chtěli popřát hodně sil a pokud možno příznivý 
podzim, aby se podařilo v co největší míře odstranit následky 
povodní. Vám děkujeme za Vaši solidaritu a ochotu pomoci. 

                                                                     TJ Sokol Chuchelna 

 
Vážení spoluobčané, 

abychom se zbytečně neopakovali, i my vám chceme 

poděkovat a vyjádřit dík starostky obce Višňová Mgr. Marie 

Matuškové a jejích spoluobčanů, kam byla dovezena 

materiální pomoc dle jejich požadavku.   

                                                                                    Organizátoři pomoci                      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


