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Uzávěrka č. 4/2010 byla 30. 11. 2010 



Výsledky voleb do zastupitelstva obce Chuchelna 2010 

Volební strana č. 1 – Tělocvičná jednota Sokol Chuchelna 

Členové zastupitelstva: 1. Jan Plíva                                  310 hlasů 
                                      2. Ing. Tomáš Šimek                    288 hlasů 
                                      3. Jiří Machačný ml.                    290 hlasů 
                                      4. Jaroslav Vocelka                      292 hlasů           
                                      5. Ing. Vladimír Tomeš                274 hlasů     
                                      6. Ing. Jan Picek                           281 hlasů 
                                      7. Ing. Petr Schlesinger                271 hlasů 
                                      8. Jiří Machačný st.                      288 hlasů 
Náhradníci:                   1. Bc. Lenka Soukupová              266 hlasů 
                                      2. Edvard Mazánek                      251 hlasů 
                                      3. Daniela Plívová                        283 hlasů                                
                                      4. MUDr. Gabriela Hedvičáková 265 hlasů 
                                      5. Ing. Pavla Bičíková                  274 hlasů 
                                      6. Mgr. Soňa Jarolímková Římková 
                                                                                           293 hlasů       
                                      7. Ing. Roman Špidlen                 265 hlasů 
 

Volební strana č. 2 – Důvěra a spolehlivost pro Chuchelnu 
 

Členové zastupitelstva: 1. MUDr. Miroslav Holub           279 hlasů 
                                      2. Miroslav Strnad                        276 hlasů 
                                      3. Jaroslav Dostrašil                     269 hlasů         
                                      4. Miroslav Hrubý                        267 hlasů 
                                      5. Ivo Vrabec                                253 hlasů 
                                      6. Jaromír Coufal                          218 hlasů 
                                      7. Tomáš Bažant                           262 hlasů 
Náhradníci:                   1. Milan Posledník                        237 hlasů    
                                      2. MUDr. Josef Navrátil               260 hlasů 
                                      3. Iveta Bílková                            222 hlasů           
                                      4. Jiří Kořínek                               223 hlasů 
                                      5. Václav Kozák                           202 hlasů 
                                      6. Marcela Koucká                       232 hlasů 
                                      7. Václav Vaníček                        243 hlasů      
                                      8. Ing. Karel Růžička                   189 hlasů 



Ve dvou volebních okrscích bylo zapsáno celkem 791 voličů. Úřední 
obálky byly vydány 559 voličům, volební účast tedy byla 70,67 %. 
 
 
Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo 
11. listopadu 2010, vzešlo nové vedení obce v následujícím složení: 
 
starosta obce – Ing. Tomáš Šimek 
místostarosta obce – Jiří Machačný ml. 
členové rady obce – MUDr. Miroslav Holub 
                                 Miroslav Strnad 
                                 Jan Plíva 
předseda finančního výboru – Ing. Petr Schlesinger 
předseda kontrolního výboru  - Ing. Jan Picek 
člen dozorčí rady DSO Mikroregionu Kozákov – Jaroslav Vocelka  
  
*************************************************** ***** 
 

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

uskuteční se  
ve čtvrtek 16. prosince 2010 od 19,30 hodin 

v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 
 

Program: 1) zpráva o činnosti rady obce 
                2) hospodaření obce do 30. 11. 2010  
                3) rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2010  
                4) rozpočtový výhled na léta 2011 – 2014 
                5) pravidla rozpočtového provizoria 
                6) vyhlášky o místních poplatcích                       
 
 
 

Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany 
  



Zpráva o činnosti rady obce 
 Vážení čtenáři, rada obce se od ustavujícího zasedání 
zastupitelstva do uzávěrky zpravodaje zatím sešla jednou. Vyřešili 
jsme si některé organizační záležitosti a pak jsme se již věnovali jak 
aktuálním problémům, tak i určitým námětům pro bližší či vzdálenější 
budoucnost.  
 V první řadě se zejména tři noví členové rady seznámili se 
situací, která se vyvíjí na Bačově okolo místních komunikací. 
V Chucheláčku jsme již o nich informovali několikrát a zatím se zdá, 
že se podařilo dosáhnout určitého zklidnění alespoň pro zimní sezonu.  
Na ni jsme se připravili také projednáním pluhování místních 
komunikací s Družstvem Kozákov. Pokud by někdo z občanů měl 
nějakou připomínku ohledně této služby, náměty přijímáme na 
Obecním úřadu, také bychom potřebovali vytipovat vhodná místa pro 
odkladiště vyhrnutého sněhu.  
 Zabývali jsme se žádostí o zřízení lampy veřejného osvětlení u 
cesty ke Zdrůbkovým, starosta přislíbil, že se dojde na místo osobně 
podívat a situaci posoudit. Rada se v té souvislosti dohodla využít 
nabídku na vyzkoušení jednoho LED svítidla, které bychom nechali 
instalovat na nějakém frekventovaném místě v centru obce.   
 Starosta informoval o odstranění chyby v katastru nemovitostí, 
která vznikla již v roce 1991 při převodu bytovky čp. 41 (tzv. „starý 
obecňák“) zpět do majetku obce. Byly opomenuty pozemky, které 
nájemníci domu využívají k odpočinku.  
 Řešili jsme požadavek občana ohledně povolení výstavby 
rodinného domu. Zatím nelze jeho stavbu podle nového stavebního 
zákona povolit, protože jeho pozemek nesousedí s vytýčeným 
zastavěným územím obce předepsaným způsobem, proto musí 
dotyčný žadatel čekat na schválení územního plánu, podaří-li se jeho 
připomínku do plánu zapracovat.  
 Starosta informoval radu obce o probíhající kontrole Hasičského 
záchranného sboru, její závěry zatím k dispozici nejsou.  
 Zachovali jsme stávající komise s tím, že u některých došlo ke 
změně názvu. Komise životního prostředí zůstává, jejím předsedou je 
nadále Jaromír Coufal. Také komise Fondu rozvoje bydlení zůstává, 
jakož i její předseda Jaroslav Dostrašil. Komisi školskou a kulturní 
jsme přejmenovali na komisi pro kulturu a sport a povede ji Šárka 
Bažantová. Nedořešena je zatím komise sociální, jejíž bývalý 



předseda je dlouhodobě nemocen a zatím není jasné, zda je schopen a 
ochoten v činnosti pokračovat. V té souvislosti jsme projednali 
přípravu na rozsvícení vánočního stromu na návsi, které ke 
spokojenosti zúčastněných – dospělých i dětí – proběhlo o první 
adventní neděli 28. listopadu. Také vánoční balíčky pro osamělé 
seniory jsme zachovali podle dosavadních zvyklostí.  
 Rada schválila provedení inventur v co nejkratším čase 
vzhledem k předávání řízení obce po volbách a schválila vnitřní účetní 
předpis. Schválila také prodloužení současných veřejnoprávních 
smluv s Městem Semily, které se týkají přestupkové agendy a 
správních řízení ve věci rušení trvalého pobytu. Smlouvy jsou 
doposud platné do 31. 12. 2010. Rada také doporučila předložit 
zastupitelstvu na nejbližším veřejném zasedání pět přepracovaných 
vyhlášek o místních poplatcích, které reflektují změny v zákoně o 
místních poplatcích, jde tedy jen o formální úpravy, výši poplatků 
rada doporučuje zachovat.  
 Stanovili jsme termín uzávěrky tohoto zpravodaje, dohodli jsme 
se na termínu příští rady, která se uskuteční bezprostředně před 
zasedáním zastupitelstva ve čtvrtek 16. prosince.  
 Schválili jsme žádost občanského sdružení Motorsport 
Chuchelna o příspěvek ve výši 12.000,- Kč na pořízení dresů. 
 Projednávali jsme záměr vybudovat podél silnice chodník, zatím 
v úseku od školy k prodejně a sportovnímu areálu. Protože v příštím 
roce by měla (snad již konečně) proběhnout generální oprava krajské 
silnice od Semil směrem k Záhoří, budeme se snažit náš záměr 
nějakým způsobem připojit k projektové dokumentaci na zmíněnou 
opravu.  
 Zabývali jsme se stavem televizního kabelového rozvodu – bylo 
by vhodné zpracovat mapu podzemních sítí, dokud si majitelé 
pozemků pamatují, kudy přesně vedou. Postupem doby by tato znalost 
zanikla, a protože se v zejména v minulosti nepostupovalo přesně 
podle projektové dokumentace, mohlo by to do budoucna přinést 
značné potíže. Také je nutno uvažovat o zavedení nového systému pro 
místní vysílání, čímž by se mělo zkvalitnit. Hledáme nového 
kameramana.  
 Poslední věcí, kterou jsme „nakousli“ byla uvažovaná výstavba 
nad Sídlištěm ve vazbě na chybějící kanalizaci. Více informací lze 
získat na veřejném zasedání zastupitelstva 16. prosince.       Rada obce                                  



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
 
 
Narození:  
 Josef Hladík  
 

Novorozenci přejeme dobrý start do života! 
 
 
 
Sňatky: 
 
 Jana Kudrnáčová a Martin Šikola  
  Helena Michálková a Ondřej Douba 
 Marcela Šplíchalová a Aleš Prachař       
 Lenka Lichtenbergová a Vladimír Kmínek 
 Markéta Koldinská a Ing. Jaroslav Pelant 
 
 

 
 

Novomanželům přejeme vše nejlepší  
v jejich společném životě! 

 
 
 
 
Opustil nás: 
 Jan Votrubec 
 
 
                                Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 
 

 
 
 



Životní jubilea v září, říjnu a listopadu 2010: 
 
92 let – Alexandra Vyhnanovská 
88 let – Lidmila Machačná 
84 let – Stanislav Zdrůbek 
              Ludmila Ouhrabková 
82 let – Jitka Vrabcová 
              Bohumila Řezníčková 
              Zdeňka Devátá  
75 let – Maruška Maturová 
70 let – Vlastimila Bílková 
              Miroslav Bílek 
              Eva Fišerová     
65 let – Miluška Kratejlová 
              Alena Špidlenová 
              Alena Šolínová 
              Josef Bažant 
60 let – Jiří Machačný 
              Miloš Mašek 
              Gustav Beck   
              Zdenka Chlumová  
55 let – Pavel Kaňa 
              Stanislav Maryško 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 



Správa místních poplatků na rok 2011  

Místní poplatek ze psů 

Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že podle obecně 

závazné vyhlášky obce Chuchelna č. 1/2010, o místním poplatku ze 

psů, která nabude účinnosti 1. 1. 2011, je poplatek na rok 2011 

splatný do 31. března 2011. Sazba poplatku je 200,- Kč za jednoho 

psa a 300,- Kč za každého dalšího. Nebudou-li poplatky zaplaceny 

včas nebo ve správné výši, může je obec zvýšit až na trojnásobek. 

Dále upozorňujeme, že poplatník je povinen ohlásit správci poplatku 

jak vznik poplatkové povinnosti, tak jakékoliv změny v ohlášených 

skutečnostech, zejména zánik poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů 

ode dne, kdy změna nastala. 

Za porušení (resp. nesplnění) této ohlašovací povinnosti (tedy 

nenahlášení psa, neoznámení změn, neodhlášení psa atd.) lze uložit 

pokutu podle zákona o správě daní a poplatků. 

V případě požadavků na jakékoliv změny se ještě před provedením 

platby obraťte na Obecní úřad v Chuchelně. 

 

Místní poplatek za odpad 

Podle obecně závazné vyhlášky obce Chuchelna č. 2/2010 (rovněž 

účinná od 1. 1. 2011), o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, se bude i v příštím roce 2011 vybírat poplatek 

za provoz systému svozu komunálního odpadu. Sazba poplatku 

zůstane stejná jako v roce letošním, tedy 480,- Kč za osobu/rok.  

Splatnost poplatku – poplatek je splatný měsíčně, a to nejpozději 

poslední den příslušného kalendářního měsíce, za který se poplatek 

platí. Poplatek lze zaplatit dopředu na čtvrtletí, pololetí, nebo rok, 

vždy však do 30. dne zvoleného kalendářního období. Místní poplatek 

laskavě uhraďte některým z těchto způsobů:  



 1) převodem z  účtu – číslo účtu obce je 107773716, kód banky 

0300, variabilní symbol (pokud ho již neznáte) Vám sdělíme na OÚ,   

 2) hotově přímo v kanceláři OÚ,   

 3) poštovní poukázkou – pokud tak máte uvedeno ve smlouvě, 

bude Vám zaslána automaticky, jinak si můžete o složenku zažádat na 

OÚ.  

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas, nebo ve správné výši, může je 

obec zvýšit až na trojnásobek. 

Pokud budete uplatňovat nárok na osvobození nebo částečné 

osvobození od poplatku, je třeba předložit příslušné potvrzení 

předem.  

V případě požadavků na jakékoliv změny se ještě před provedením 

platby obraťte na Obecní úřad v Chuchelně – tel. 481622702. 

Pytle na třídění odpadu – PET lahve, směsný plast nebo nápojové 

kartony, jsou vydávány občanům zdarma podle jejich potřeb. 

                                                                                             Ilona Bažantová 

******************************************** 
 
Poděkování 
Upřímné poděkování obci za uvolnění financí na nátěr 
střechy kaple sv. Antonína Paduánského v naší obci. 
Firmě Semstav s. r. o. za provedení prací, nejen 
střechy, ale i okapů a žlabů včetně nutných drobných 
oprav před nátěrem. Je to krásné. Panu Tomáši 
Bažantovi a všem, kteří pomáhají udržovat a 
zvelebovat tento náš duchovní stánek. Pokoj a dobro 
všem. 
                         Jana a František Menšíkovi - kostelníci                       
 
*************************************** 

    



MOTORSPORT CHUCHELNAMOTORSPORT CHUCHELNAMOTORSPORT CHUCHELNAMOTORSPORT CHUCHELNA    

Již potřetí se setkáváme na stránkách Chucheláčku, a i když se blíží 

první větší přívaly sněhu a již netrpělivě očekáváme třetí ročník 

Krkonošského poháru v autoskijerinku, my se společně ohlédneme za 

výsledky jezdců Motorsportu Chuchelna ve druhé polovině roku 2010.  

Pro naše motocyklové jezdce je stěžejním seriál závodů MG KTM 

UFO CROSS COUNTRY, který tvoří celkem osm závodů. Protože v 

loňském roce se celkovým vítězem tohoto seriálu stal Michal 

Buriánek a těžší než poprvé zvítězit je titul obhájit, byli jsme všichni 

až do konce sezóny napjatí jak si Michal povede. A on naše nervy 

dokonale prověřil. Od začátku sezóny dokazoval, že v loňském roce se 

stal vítězem zcela oprávněně a až do dvoudenního závodu v Bozkově 

vyhrával všechny jízdy. V Bozkově ale díky technice vyšel bodově 

zcela naprázdno, a tak z jasně suverénního vedení se propadl až pod 

provizorní stupně vítězů. Nakonec musel rozhodnout až poslední 

závod sezóny ve Sklenařicích. Michal znovu zvítězil a s náskokem 

pouhých dvou bodů titul ve třídě E2 obhájil. S Michalem ve třídě 



startovali i další chuchelští jezdci. Martin Lichtenberg se umístil na 

celkovém 11. místě, Petr Lacina na 18. místě a Jakub Jirman na 45. 

místě. Jen pro představu uvádím, že v kategorii E2 v letošní sezóně 

bodovalo celkem 90 jezdců. 

Další náš jezdec Michal Strnad musel pro zranění většinu závodů 

sezóny vynechat.  V úplně posledním závodě sezóny ve Mšeně ukázal, 

že se vrací do formy a přivezl si bramborovou medaili.  

Naši borci se představili i v automobilových závodech. Tomáš 

Kudrnáč se spolujezdcem Jiřím Machačným se představili ve dvou 

závodech v rallye. První závod pro poruchu techniky nedokončili, z 

toho druhého již přivezli pohár za 1. místo. Třetí závod v sezóně odjel 

Tomáš se spolujezdcem Martinem Lichtenbergem, ale na tomto 

závodě je opět pozlobila technika. 

Dne 1. 6. 2010 odstartovala v Mexiku ve městě Morelia 85. 

motocyklová šestidenní soutěž. Jedinými českými účastníky se stal 

klub Motosportu Bozkov, který startoval ve složení Jan Fišer, Jan 

Kudrnáč a Milan Kurfiřt. V konkurenci 75 týmů se v konečném pořadí 



umístil na 27. místě. Tato výprava by se zcela jistě nekonala bez 

pomoci sponzorů, tradičně nám pomáhají i sponzoři z Chuchelny, 

kterým tímto patří veliké poděkování.  

Reportáže, fotogalerie a výsledky z jednotlivých závodů naleznete na 

našich internetových stránkách www.msch.cz. 

Za Motorsport Chuchelna Jan Kudrnáč                                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

                                        

    

    

    



    

    

    

    

 

Pracovnice  obecního  úřadu  a  rada  obce 

přejí  všem  čtenářům  a  jejich  blízkým 

příjemné  prožití  vánočních  svátků, 

pevné  zdraví  a  mnoho  úspěchů   

v  novém  roce 2011 

 

 
 

 


