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Zpráva o činnosti rady obce
Vážení čtenáři našeho zpravodaje, rada obce se od
posledního veřejného zasedání zastupitelstva do uzávěrky sešla
čtyřikrát – dvě schůze proběhly v lednu a dvě v únoru. Hned na
první letošní schůzi jsme stanovili plán práce zastupitelstva,
podle kterého by se měli zastupitelé letos sejít na čtyřech
řádných zasedáních. Samozřejmě nelze vyloučit případné
svolání mimořádného jednání, bude-li to nezbytné. Program
řádných schůzí má pokaždé svoje pevné body – zpráva o
činnosti rady, rozpočtové záležitosti, zprávy výborů kontrolního
a finančního a obvykle informaci některé z komisí rady.
Pravidelně bychom se měli zabývat územním plánem tak, aby
mohl být nejpozději v září schválen. Další témata přinese
průběh roku, zastupitelstvo musí například vždy projednat a
schválit převody nemovitého majetku, ať již nákupy, prodeje
nebo i směny a další bezúplatné převody.
Na první schůzi zastupitelstva, která se uskuteční 24.
března, musí být schválen rozpočet obce na rok 2011, který
rada obce připravovala ve spolupráci s finančním výborem.
Rada obce schválila podání několika žádostí o dotace
z Grantového fondu Libereckého kraje, a sice na zateplení
střechy školy, na projektovou dokumentaci na výstavbu
chodníku a na opravu pomníku padlým z 1. světové války na
Lhotě. Uvidíme, zda se podaří získat alespoň některou. Pokud
se týká střechy školy, dochází zde v poslední době v zimním
období k zatékání vody pod krytinu a následnému poškozování
omítky. Kromě toho řešíme také vleklý problém s vlhkostí
v suterénu, práce s odstraňováním vlhké omítky prováděla
obecní pracovní parta. Rádi bychom zahájili výstavbu chodníku
podél krajské silnice, který by měl v 1. etapě vést od školy ke
sportovnímu areálu po levé straně silnice při pohledu k městu
Semily. Do návrhu rozpočtu obce jsme zapojili také investiční
příspěvek pro TJ Sokol, který zvažuje požádat o dotaci na
zateplení střechy sokolovny. Budovu sokolovny pomáhá obec
zvelebovat již několik let, protože se jedná o sportovní a

kulturní zařízení, které slouží všem obyvatelům, v neposlední
řadě také naší škole pro výuku tělesné výchovy.
Rada obce se zabývala (a jistě ještě mnohokrát zabývat
bude) územním plánem. 11. ledna se uskutečnilo jednání
s dotčenými institucemi, po kterém běžela třicetidenní lhůta na
podání jejich připomínek. Rada se shodla na několika
připomínkách, které budou podány za obec. Mnohé z nich se
týkají uvažované výstavby nad Sídlištěm, které rada věnovala
velkou pozornost, a kvůli které se uskutečnila i schůzka
starosty se zdejšími obyvateli a majiteli pozemků. Po schválení
územního plánu bude pro tuto lokalitu zpracována ještě územní
studie, která zaváže zdejší stavebníky k dodržování určitých
pravidel. Každý občan, kterého tvorba územního plánu zajímá,
nebo má z titulu vlastnictví pozemků nějaký konkrétní problém,
může nahlédnout do návrhu územního plánu buď na
www.chuchelna.cz nebo si dohodnout konzultaci se starostou
obce. Prostor pro uplatnění připomínek ještě občané dostanou.
Dalším tématem pro naše jednání se stala kvalita místního
vysílání kabelové televize. Po diskusích v obecné rovině se
muselo velmi rychle přikročit k praktickému řešení problému,
když nás po téměř dvanácti letech nepřetržitého provozu náhle
opustil stařičký počítač AMIGA, na kterém se pořizovaly
stránky, které jste pak mohli vidět ve svých televizorech.
Starosta obce díky svým zkušenostem s výpočetní technikou
věc vyřešil operativně pomocí PC, avšak vysílání, které můžete
v současnosti sledovat, je stále ještě zkušební. Je třeba dořešit
doprovodnou hudbu z hlediska technického i právního, a také
ještě uvažujeme o dalších možnostech, jak kvalitu dále zvýšit.
Za zajímavé filmové příspěvky převzaté ze semilské televize
také touto cestou děkujeme autorům Vladimíru Kubíkovi a
Romanu Friesovi. Pokud by se mezi našimi občany našel autor
nebo majitel zajímavého videa vhodného ke zveřejnění, rádi
každý alespoň trochu kvalitní příspěvek uvítáme, hlavně
z prostředí naší obce.

V lednu jsme se zabývali zimní údržbou komunikací, a to
zejména na základě zkušeností z letošní zimy s výhledem na
další sezonu. Uvažujeme svěřit péči o některé vedlejší cesty
místním podnikatelům, aby bylo i na odlehlejších místech
protahováno časněji. Také jsme zvažovali možnost zakoupení
GPS navigací, které by mohly sledovat pohyb vozidel. Kromě
zimní údržby jsme se v dalších schůzích již připravovali na jarní
údržbu, a sice opravu výtluků po zimě a průběžné zlepšování
kvality cest. Seznámili jsme se s nabídkou firmy, která nabízí
opravu výtluků a prasklin v asfaltu metodou nahřívání asfaltu.
Ještě si hodláme opatřit reference jednak na tuto firmu a také
na samotnou metodu, zda je oprava dostatečně kvalitní a
trvanlivá.
Když už jsme u cest, rada a hlavně starosta stále a
průběžně řeší obě sporná místa na Bačově. V lednu dokonce
proběhla schůzka starosty a místostarosty s místními obyvateli,
na které se kromě cest projednávala i další témata, například
zimní akce Motorsportu Chuchelna, k nimž mají zdejší občané
mnohé výhrady. Schůzka byla hojně navštívená, diskuse široká
a konstruktivní.
Podobná schůzka s občany proběhla i na Komárově – z ní
vzešly některé podněty, kterými se rada bude postupně
zabývat. Jedná se například o údržbu příkopů, prameniště
vody, o umístění dopravního značení a dopravního zrcadla, o
údržbu obecních objektů – bývalé prodejny a hasičské zbrojnice
atd.
Rada obce bedlivě sleduje, jak probíhají přípravy na
plánovanou rekonstrukci krajské silnice ze Semil do Záhoří.
Kraj vyhlásil výběrové řízení, avšak s pracemi se nemohlo začít
v plánovaném termínu, protože se jedna ze zúčastněných firem
proti výsledku odvolala. Přesto pevně doufáme, že letos
konečně k opravě dojde, spolu s ní také k rekonstrukci mostu u
Vegů.
Hovořili jsme o některých tradičních kulturních a
sportovních akcích, jako je například pouť, fotbalový turnaj

atd., a také bychom rádi obnovili spolupráci s partnerskou obcí
Chuchelná. Schválili jsme poskytnutí finančních příspěvků
neziskovým organizacím – TJ Sokol a Sboru dobrovolných
hasičů na uspořádání plesů v letošní sezóně. Také jsme schválili
další příspěvky, a sice Sjednocené organizaci osob nevidomých
a slabozrakých Semily 1.000,- Kč a Dětskému centru Semily na
pořízení automobilu také 1.000,- Kč.
Schválili jsme novou podobu obálky Chucheláčku a
děkujeme touto cestou autorům fotografií – panu Ing. Vladimíru
Tomšovi a Ing. Tomáši Fleknovi, jejichž snímky k tomu byly
použity.
V lednu jsme vyhlásili řádné výběrové řízení na poskytnutí
půjček z Fondu rozvoje bydlení. Ve stanoveném termínu byly
Obecnímu úřadu doručeny dvě žádosti, které projedná příslušná
komise v čele s panem Dostrašilem. Výsledné doporučení této
komise pak projedná zastupitelstvo.
Milí čtenáři, mohli jste se – ostatně jako vždy – přesvědčit
o tom, že témata, kterými se rada průběžně zabývá, jsou
různorodá a opravdu jich není málo. Zprávu z březnových
schůzí rady si budete moci vyslechnout na schůzi
zastupitelstva, která se uskuteční ve čtvrtek 24. března od
19,30 hodin. Všichni, kterým není lhostejné dění v naší obci,
jsou srdečně zváni.

Rada obce
*************************************************
Vyzýváme šikovné spoluobčany, kteří chtějí
svými výrobky či nápady obohatit a zpestřit
letošní nadační velikonoční jarmark (zisk z
jarmarku bude věnován školce v Chuchelně), aby
své výrobky předávali do konce března v
prodejně Na Milíři a s nápady se obraceli na
tel. 737 762 161 či na e-mail obec@chuchelna.cz
(do předmětu e-mailu uveďte "jarmark"). Zároveň
jste na tento jarmark, který se koná 10. dubna
od 13 hodin, srdečně zváni.
Šárka Bažantová, komise pro kulturu a sport

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narození: Adéla Medková
Michaela Medková
Filip Vajs
Tereza Makovičková
Šárka Šefrová
Marek Vaníček
Novorozencům přejeme dobrý start do života!
Sňatky:
Ivana Raimundová a Jaroslav Láska
Novomanželům přejeme vše nejlepší
v jejich společném životě!

Opustila nás: Miloslava Pluhařová
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Dne 29. ledna 2011 uplynulo již 6 let od úmrtí mojí drahé
manželky, maminky a babičky, paní Věry Morávkové.
Prosíme Vás všechny, kteří jste ji znali, věnujte jí vzpomínku.
Ing. František Morávek – manžel a synové s rodinami

Životní jubilea v prosinci 2010, lednu a únoru 2011:
90 let
Anežka Stehlíková
87 let
Jaroslav Mašek
84 let
Květoslava Fridrichová
Danuše Kadlecová
83 let
Mojmír Husar
Stanislav Hošek
82 let
Oldřich Vejnar
Hana Jelínková
80 let
Rozálie Dědečková
75 let
Jiřina Bažantová
Zdeňka Buriánková

70 let
Marie Ronová
65 let
Josef Salaba
Rudolf Kodr
Jana Vegová
Petr Čermák
Jaroslava Hypšmanová
Jiří Chlum
55 let
Čestmír Vrabec
Hana Křivanová
Jindřiška Kroupová
50 let
Olga Guznarová
Libuše Buriánková
MUDr. Josef Navrátil

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.

OZNÁMENÍ
ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘEDU ze dne 30. listopadu 2010

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2011 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, (dále jen
„zákon“) bude na celém území České republiky provedeno ke dni 26. března 2011
sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).
1. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Účast na
sčítání je v souladu s § 7 zákona pro obyvatelstvo povinná.
2. Sčítání osob podléhá
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky
trvalý pobyt nebo povolený přechodný pobyt (cizinci s povoleným přechodným
pobytem na dobu delší než 90 dnů, cizinci – občané členských států Evropské unie,
azylanti nebo cizinci, kterým byla udělena dočasná ochrana),
b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik
přítomna a nemá zde trvalý nebo povolený přechodný pobyt.
3. Sčítání domů podléhá
a) každý dům určený k bydlení nebo k ubytování s číslem popisným, i neobydlený;
mezi neobydlené domy s bytem patří i rekreační chalupy nevyčleněné z bytového
fondu – původně určené k bydlení, ale k datu sčítání neobydlené, využívané
k rekreaci,
b) každý další dům sloužící k jinému účelu, je-li v něm alespoň 1 byt (provozní
budova s bytem), i neobydlený nebo bez bytu, pokud je v něm v rozhodný okamžik
přítomna alespoň jedna osoba,
c) každý objekt s číslem evidenčním, je-li v něm někdo sečten,
d) každá samostatná budova se samostatným vchodem, která slouží k bydlení nebo
ubytování, i když nemá vlastní domovní číslo,
e) každý další objekt (obydlí), pokud v něm byl někdo k rozhodnému okamžiku
přítomen.
4. Sčítání bytů a domácností podléhá
a) každý byt, i neobydlený
b) každá bytová domácnost v bytě i bydlící mimo byt (v rámci zjišťování informací o
složení hospodařících domácností se zjišťují i rodinné vztahy v případě rodin žijících
v ubytovacím zařízení nebo nouzovém obydlí).
5. Sčítání organizuje, řídí a jeho přípravu, provedení a zpracování výsledků
zabezpečuje podle § 8 odst. 1 zákona Český statistický úřad. Úřad spolupracuje na
přípravě a provedení sčítání s dodavatelem terénních prací a ústředními správními
úřady uvedenými v § 9 zákona.

Sčítání provádějí v jednotlivých obvodech sčítací komisaři, které jmenuje Český
statistický úřad.
Při výkonu své funkce se sčítací komisař prokazuje průkazem sčítacího komisaře a
svým průkazem totožnosti.
Seznam sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých obvodech sčítání zajišťovat,
včetně telefonního spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání zveřejní obec způsobem v místě obvyklým nejpozději 14
dnů před rozhodným okamžikem.
6. Sčítání osob se provede vyplněním SČÍTACÍHO LISTU OSOBY, který za sebe
vyplní každá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Za osoby nezletilé nebo
nezpůsobilé k právním úkonům poskytne údaje jejich zákonný zástupce nebo
opatrovník nebo osoba odpovědná za výchovu dítěte.
Sčítání domů se provádí vyplněním DOMOVNÍHO LISTU. Údaje o domu poskytne
jeho vlastník nebo správce.
Sčítání bytů se provádí vyplněním BYTOVÉHO LISTU. Údaje o bytu poskytne jeho
uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Sčítací formuláře v listinné podobě doručí sčítací komisař jednotlivým bytovým
domácnostem a osobám v zařízeních nejpozději 6 hodin před rozhodným
okamžikem, tj. do 25. březne 2011 do 18.00 hodin. Ve stejném termínu budou
domovní listy doručeny vlastníkům nebo správcům domů.
Vyplněné listinné sčítací formuláře povinná osoba předá sčítacímu komisaři. Může
rovněž vyplnit elektronické sčítací formuláře nebo využít datové schránky. Listinné
sčítací formuláře může zaslat i v obálce s předtištěnou adresou P. O. Boxu.
Úřad využije dostupných údajů z informačních systémů veřejné správy pro
předvyplnění sčítacích formulářů podle § 14 zákona.
Sčítací komisař poskytne povinným osobám potřebná vysvětlení k vyplnění sčítacích
formulářů.
7. V rámci došetřování údajů nezjištěných v řádném termínu sčítání budou v době
mezi 19. až 30. květnem 2011 sčítacím komisařem opět navštíveny ty osoby, které
nesplnily svoji povinnost vyplývající z ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona.
8. Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny podle § 22 zákona Sb. a zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely.
Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním
výsledků seznámí s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinny o nich zachovat
mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích
formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně Českého statistického úřad

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Část obce

Sčítací obvod

Chuchelna

451008

Část sčítacího obvodu

451009

Část sčítacího obvodu

451014

Část sčítacího obvodu

Komárov

451009

Část sčítacího obvodu

Lhota

451009

Část sčítacího obvodu

Sčítací obvod:
451008

Poznámka

Sčítací komisař:

Průkaz č.:

Telefon:

Platnost od

Hačková Jana

00-11-97270

481621140

3. 3. 2011

Seznam čísel popisných – část Chuchelna:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 78, 80, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 123,
124, 125, 127, 128, 129, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159,

160, 161, 162, 163, 164, 172, 173, 174, 177, 179, 180, 181, 183, 188,
189, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207,
208, 213, 214, 217, 218, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237,
238, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 254, 255, 260, 261,
262, 263, 264, 268, 269, 270, 298, 299, 303, 304, 305, 306, 308, 309,
311, 314, 316, 318, 319, 325, 327, 332, 334, 336
Seznam čísel evidenčních – část Chuchelna:

1, 2, 3, 5, 6
Sčítací obvod:
451009

Sčítací komisař:

Průkaz č.:

Telefon:

Barvínská Gabriela

00-11-97023

481621140

Platnost od
3. 3. 2011

Seznam čísel popisných – část Chuchelna:

101, 103, 134, 158, 165, 167, 168, 169, 170, 175, 178, 182, 185, 193,
205, 209, 210, 212, 215, 216, 219, 222, 224, 249, 324

Sčítací obvod:
451014

Sčítací komisař:
Infeldová Martina

Průkaz č.:

Telefon:

01-11-95982

481621140

Platnost od
3. 3. 2011

Seznam čísel popisných – část Chuchelna:

39, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
108, 109, 113, 118, 120, 121, 122, 126, 130, 131, 132, 149, 166, 171,
176, 184, 186, 187, 190, 191, 196, 211, 220, 221, 223, 225, 226, 227,
236, 239, 240, 247, 248, 251, 256, 257, 258, 259, 265, 266, 267, 271,
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 301,

302, 307, 310, 312, 313, 315, 317, 320, 321, 322, 328, 329, 330, 331,
333, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 346, 347

Seznam čísel evidenčních – část Chuchelna:

4
Sčítací obvod:
451009

Sčítací komisař:
Barvínská Gabriela

Průkaz č.:

Telefon:

00-11-99023

481621140

Platnost od
3. 3. 2011

Seznam čísel popisných – část Komárov:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

Seznam čísel evidenčních – část Komárov:

1, 3
Sčítací obvod:
451009

Sčítací komisař:
Barvínská Gabriela

Průkaz č.:

Telefon:

00-11-99023

481621140

Platnost od
3. 3. 2011

Seznam čísel popisných – část Lhota:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Seznam čísel evidenčních – část Lhota:

2

Veřejn
Ve ejné
ejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna
uskuteční se
ve čtvrtek 24. března 2011 od 19,30 hodin
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna
Program:
1) zpráva o činnosti rady obce
2) hospodaření obce za rok 2010
3) rozpočet obce na rok 2011
4) schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení
5) informace komise životního prostředí
6) zprávy výborů – finančního a kontrolního
7) různé
Občerstvení zajištěno
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany

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

Motorsport Chuchelna
Již tradičně zimní měsíce roku pro nás znamenají účast v závodech
Krkonošského poháru v Autoskijörinku. Motorsport Chuchelna se v
seriálu představuje jednak jako pořadatel a zároveň do seriálu nasazuje
posádky s ambicemi na ty nejvyšší příčky.
Krkonošský pohár začal nezvykle brzy. Hned druhý lednový den se na
trati v Chuchelně představilo celkem 92 posádek, které několika
stovkám přihlížejících diváků předvedly své umění. V kategorii
vozidel s jednou poháněnou nápravou měla smůlu domácí posádka
Tomáš Kudrnáč, Radek Fuksa. Technická závada na jejich voze
znamenala konec ještě před finále a tedy nulový bodový zisk. Kluci
byli o to více zklamáni, neboť v případě vítězství by se jednalo o
jejich třetí v řadě a tím i právo odvézt si putovní pohár. Ale na
stupních vítězů jsme přeci jen měli alespoň částečné zastoupení, kdy
Lukáš Prskavec byl lyžařem vítězného řidiče Petra Novotného. Martin
Chlupáč s vozidlem VW Golf při své premiéře obsadil hezké sedmé
místo. Rovněž v kategorii vozidel 4WD jsme měli zastoupení.
Vítězství vybojovala posádka Aleš Plichta s lyžařem Michalem
Buriánkem a na místě třetím se umístil Radek Plichta s lyžařem Jiřím
Machačným.
I přes rozmary počasí letošní zimy se doposud podařilo uspořádat ještě
další tři závody seriálu. Ten druhý se konal v extrémních
povětrnostních podmínkách na nejtěžší trati seriálu v Jesenném.
Zledovatělá trať, mlha a déšť, dokonale prověřily schopnosti jezdců.
Ti převáděli neuvěřitelné výkony, když v nejrychlejším úseku trati
posádky dosahovaly rychlostí okolo 130 km/hod. V předchozích
ročnících se o této rychlosti pouze spekulovalo, proto si letos
pořadatelé připravili novinku, přenosný radar. V kategorii dvoukolek
zvítězila posádka Tomáš Kudrnáč – Radek Fuksa. Ve čtyřkolkách byl
lyžařem Aleše Plichty opět Michal Buriánek, ti závod dokončili na
druhém místě. Michal závod absolvoval ještě jako lyžař Martina
Dolenského, se kterým vybojoval bronz. Svou porci smůly si tentokrát
vybrali lyžaři Jirka Machačný a Lukáš Prskavec, kteří měli pád. Ten
Lukášův byl v té nejvyšší rychlosti, naštěstí se obešel bez vážnějšího
zranění a Lukáš na dalších závodech nechyběl.

Třetí závod seriálu se uskutečnil v Roprachticích. Tomáš Kudrnáč s
Radkem Fuksou tentokrát obsadili třetí pozici v kategorii 2WD. Ve
čtyřkolkách premiérové vítězství v tomhle ročníku vyjel Jirka
Machačný s Radkem Plichtou, Michal Buriánek s Alešem Plichtou
obsadili druhou pozici.
Zatím poslední závod letošního ročníku se uskutečnil ve Sklenařicích.
Nemocného Radka Fuksu nahradil na laně za Tomášem Kudrnáčem
Jirka Machačný a při prvním společném závodě obsadili hned první
příčku. Jirka si vítězství zopakoval i v kategorii vozidel 4x4, když
lyžoval Radku Plichtovi. Michal Buriánek s řidičem Alešem Plichtou
tentokrát dojeli třetí.
Kvůli nepřízni počasí se dosud nepodařilo odjet zbývající dva závody
ve Škodějově a Bozkově, ale v dosavadním průběhu sezóny naši
jezdci ukázali své nesporné kvality.
Naším druhým organizačním počinem tohoto roku byla tradiční
Rallyshow, která se konala 5. února 2011 na stejném místě jako
autoskijörink. Velké množství posádek znovu potvrdilo, že se jedná o
atraktivní a oblíbený podnik. Atraktivitě závodu napomáhá i to, že
mnozí z lyžařů usedají za volant vozidel, která po většinu sezóny
sledují pouze ze závěsu na laně. A mnozí z nich si nevedli vůbec
špatně. Radek Fuksa obsadil v konkurenci 45 posádek vozidel 2WD
devátou pozici a Jirka Machačný v konkurenci 18 posádek kategorie
4WD pozici pátou. Další zajímavostí závodu byla dražba
adrenalinového zážitku, a sice jízda na místě spolujezdce v některé z
rychlostních zkoušek. Výtěžek z dražby ve výši 3.000,- Kč byl
věnován Mateřské škole Chuchelna.

Více informací ze závodů, fotogalerie a videa naleznete na
internetových stránkách www.msch.cz.

Mateřská škola od září do Masopustu
Školní rok 2010 - 2011 je již třetím v pořadí, kdy mateřská škola
v Chuchelně zahájila provoz ve dvou třídách. Prostorové i hygienické
podmínky naší MŠ odpovídají počtu 35 dětí. Překročení stanovené
kapacity je nepřípustné a samozřejmě by bylo i na úkor kvality
výchovy a vzdělávání. Navíc se letos můžeme pochlubit i velice
vysokou průměrnou docházkou. Počet dětí se často pohybuje nad 30,
což svědčí především o nízké nemocnosti našich svěřenců. Opravdu
náročné jsou potom chvíle, kdy se obě třídy scházejí. Například
během oběda, kdy se tísníme v nepříliš velké jídelně. Aby byl provoz
plynulý, máme opravdu všechny tři učitelky napilno.
Do malé třídy s kapacitou 11 dětí jsme opět zařadili naše
nejmladší svěřence. S novým rokem 2011 je dostala na starost nová
paní učitelka Ivona Chrissová. Vystřídala paní Mgr. Martinu
Vaníčkovou, která koncem roku 2010 odešla na mateřskou
dovolenou. Do velké třídy je zapsáno 24 dětí. Kapacita MŠ je v
letošním školním roce opět zcela naplněna a jak ukázal zápis nových
dětí, podobně tomu bude i v roce následujícím. Malý rozdíl tu přeci
jenom je: po dvou letech bude možné konečně uspokojit všechny
zájemce a umístit i děti maminek na mateřské dovolené. Rozhodnutí
o přijetí do našeho předškolního zařízení jsou připravena k vyzvednutí
dne 1. 4. 2011.
Mimořádně velký počet volných míst máme letos jen díky
velkému počtu našich nejstarších předškoláků, kteří 1. září přestoupí
do první třídy ZŠ v Chuchelně. Jedná se o 14 dětí: Aneta Bémová,
Adam Dufek, Kryštof Gore, Ondřej Hajný, Matyáš Hančl, Lukáš Lánský,
Markéta Pražáková, Stella Ročárková, Jan Schlesinger, Ondřej
Soukup, Eliška Strnadová, Aneta Szabová, Michaela Tomášková a
Kateřina Vojtíšková. Díky ještě dalším dvěma dětem z MŠ Záhoří do

školních lavic zasedne dokonce 16 prvňáčků. Přejeme jim, aby se jim
v naší ZŠ dařilo a hlavně líbilo.
Pro poučení i hezké vzpomínky na naši mateřskou školu jsme i
tentokrát pro děti naplánovali spoustu akcí: Uspořádali jsme družební
návštěvu v MŠ Záhoří spojenou s loutkovým představením „O
Plaváčkovi“. Do KC Golf Semily jsme postupně jezdili na pohádky s
názvy „Myší pohádky“, „Sněhurka“, „Zlatovláska“, „Aladinova
kouzelná lampa“, „Včelí medvídci“ a „O zlé královně“. Všechna
představení byla výpravná a velice zdařilá.
Společně se školáky jsme se přímo v naší budově zúčastnili
ukázkového vystoupení se cvičenými psy, kde se děti mimo jiné
dozvěděly, jak se citlivě a zároveň obezřetně chovat k našim
čtyřnohým kamarádům. Ve škole se konala i zcela nová akce s
příznačným názvem „Pohádkové tancování“. Šlo o spojení moderního
tance s vyprávěním a s promítáním na velké plátno.
Advent jsme zahájili ve spolupráci s komisí pro kulturu a sport
zpíváním koled a vánočních písní u rozsvícení vánočního stromu na
návsi. Opravdu nás čekalo hodně nacvičování. Přednášeli jsme
Barborce i na Mikulášské nadílce. (Děkujeme Zdeně Bažantové, Vítu
Coufalovi, Tomáši Buriánkovi i Kateřině Patočkové za jejich
profesionální herecké výkony.) Na vánoční besídku pro rodiče jsme si
připravili pásmo, které tentokrát navazovalo na probírané téma
„Zvířátka v zimě“. Odměnou byla pro děti vánoční nadílka s tradicemi
a hostinou. Na velké slavnostní tabuli s výborným domácím cukrovím
se podílely téměř všechny maminky našich svěřenců. Radost jsme s
dětmi prožívali především u rozbalování dárků. Za některé z hraček
vděčíme našim sponzorům: Jiřímu Dolenskému, rodině Šulcově a
Zamastilově. Srdečně děkujeme.

Kladný ohlas měla návštěva místního podniku na výrobu
plechových hraček Kovap. Pomohla nám doplnit naše povídání o
materiálech a řemeslech. Celým provozem nás provázel vedoucí
podniku pan Luboš Hošek. Názorně a velice trpělivě dětem
vysvětloval postup výroby i konečné sestavení jednotlivých hraček.
Nakonec předvedl jízdu traktůrků, u kterých lze zařazovat různé
rychlosti. Děti obdivovaly i pestrobarevné berušky, které nikdy
nespadnou se stolu. Několik hodnotných hraček nám Kovap dokonce
věnoval. Moc děkujeme.
Mezi poslední akce patřil náš oblíbený karneval. Masopust jsme
ve vyzdobené školce prožívali po celý týden. Vyráběli jsme
karnevalové masky, hráli veselé masopustní hry, učili se nové tanečky
a povídali si o lidových tradicích. Této vhodné příležitosti jsme
například využili k prohloubení znalostí o hudebních nástrojích. A
protože k masopustu patří i dobré jídlo, procvičili si i vědomosti o
původu potravin. Pestrý program měl především samotný karneval.
Všechny děti jsme nalíčili a pomohli obléknout do pestrých kostýmů,
které si přinesly z domova. Snad každý měl pocit, že je dnes
nejkrásnější a tak to má být. Překvapením byly hned v úvodu
převlečené paní učitelky, které jako postavy z pohádky „Červená
karkulka“ zaimprovizovaly pro děti veselé divadlo. Následovala
promenáda masek a fotografování. Každá třída zvlášť předvedla své
předtančení, nechyběly soutěže, volné tance s hudbou, tombola i
malé občerstvení od rodičů dětí. Hlavním naším cílem bylo navození
dobré a radostné nálady. Přejeme ji každému, i Vám.
Blanka Pekařová

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

