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Zpráva o činnosti rady obce
Vážení čtenáři, od veřejného zasedání zastupitelstva, které se

uskutečnilo 24. března, se rada obce sešla třikrát. Na obou dubnových
schůzích se podrobně zabývala provozem sportovního areálu, a to jak
hřiště, tak koupaliště. Do schůze byli pozváni všichni nájemci těchto
zařízení. Rada uvítala informaci, že sportoviště hojně využívá naše
škola. Hřiště je poměrně často navštěvováno tenisty, bohužel však
většinou přespolními. V průběhu roku se zde konají sportovní akce,
z nichž některé se dají považovat za založení nové tradice – například
noční turnaj ve volejbalu. Také v klubovně probíhá přibližně patnáct
akcí ročně. Použití hřiště je zdarma poskytováno nejen škole, ale také
TJ Sokol a SDH Chuchelna.
Projednávali jsme obrysy plánovaného kulturního a sportovního
programu o letošní pouti. Bohužel se budeme zřejmě muset smířit
s tím, že k nám nedorazí žádné kolotoče ani houpačky, neboť se – jako
obvykle – střetáváme s Železnobrodským jarmarkem. S termínem
pouti, který se váže ke sv. Antonínu, však hýbat nechceme a
nemůžeme, proto atrakce v menším rozsahu zajistíme vlastními
silami. Letošní poutní neděle připadá na 12. červen.
S areálem však souvisejí i méně příjemné věci, jako jsou
stavební závady, což se v tomto případě týká zejména koupaliště.
Rada požádala nájemce Roberta Trnku, aby vše sepsal, a pokusíme se,
ještě než vyprší záruční doba, uplatnit u firmy BAK, a. s. reklamaci.
Proto se také další jednání rady uskutečnilo na koupališti, abychom si
mohli přímo na místě vše prohlédnout. Ze stavu, který jsme zde
shledali, nám bylo docela smutno. Závady vyplývají jednak z nedobré
projektové dokumentace, a jednak z nekvalitního provedení prací.
Například je propadlá dlažba v prostoru mezi bazény, nezakopané
elektrické kabely, shnilé sloupky oplocení kolem bazénu, rozpadající
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se oplocení kolem areálu, neizolovaná vodoměrná šachta (voda
každou zimu zamrzne a působí následné škody), a tak dále.
Řešili jsme obsazení obecní pracovní party, protože Úřad práce
nabídl dotaci na další místo. Vyzvali jsme prostřednictvím kabelové
televize naše nezaměstnané spoluobčany, ozvalo se nám sedm
zájemců. Několik z nich, o které bychom měli zájem, Úřad práce
odmítl podpořit s tím, že nejsou v tzv. rizikové skupině. Ze zbylých
jsme vybrali Bořivoje Szába, který už před lety u nás pracoval.
Pomalu se začínáme připravovat na rekonstrukci střechy školy.
Už jsme vás informovali o tom, že v posledních letech dochází
k zatékání vody z tajícího ledu pod střešní krytinu, ta pak prosakuje
dřevěným bedněním až na omítku, kterou ničí. S technickým řešením
problému nám velmi ochotně pomáhá pan Jan Seeman, nabídl i
zajištění stavebního dozoru. V současné době se zabýváme výběrem
firmy, která práce provede. Dotaci, o kterou jsme žádali Grantový
fond Libereckého kraje, jsme neobdrželi (ani žádnou jinou), ale 400
tisíc korun, které máme vyčleněny v obecním rozpočtu, snad na
nejnutnější opravu postačí.
V souvislosti s ukončením provozu místního televizního vysílání
v systému Amiga se staly nepotřebnými některé předměty, jako jsou
15 let staré videorekordéry, počítače Amiga atd. Rada schválila jejich
vyřazení.
Častým – ba skoro stálým – bodem našich schůzí jsou cesty. Jde
nejen o známé vlekoucí se spory, ale také o údržbu cest, která se
v jarních měsících poměrně svižně rozeběhla. Ve spolupráci s firmou
Jiřího Dolenského již bylo opraveno pět cest, další budou následovat.
V neposlední řadě probíhá odkoupení pozemků, které schválilo
zastupitelstvo, další návrhy budou průběžně předkládány. Rada obce
totiž považuje za rozumné, aby co nejvíce cest přešlo do majetku
obce. Tím lze do budoucna předejít mnoha sousedským sporům.
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Starosta seznámil radu obce s aktivitami ohledně spolupráce
mezi obcemi. Nejbližší je nám Dobrovolný svazek obcí Mikroregion
Kozákov, nejen proto, že starosta obce Chuchelna Ing. Tomáš Šimek
byl zvolen jeho předsedou. V rámci činnosti Mikroregionu je
plánováno obnovení turistických cest a vybudování geoparku od
Jizery po Kozákov. V této věci byla navázána spolupráce s RNDr.
Řídkošilem z Muzea Českého ráje z Turnova. Starosta se zúčastnil
také jednání Euroregionu Nisa. Zde se dozvěděl, že peníze na
společné projekty jsou k dispozici, ale předpokladem je partnerství
s některou německou obcí. Pro obce okresu Semily je to však příliš
náročné pro velkou vzdálenost. Pokud se týká Svazku – zásobování
vodou, tak ten vstoupil celý do Vodohospodářského sdružení Turnov.
V současné době se ještě vypořádávají některé majetkové záležitosti, a
činnost Svazku jako takového bude do značné míry utlumena. Jednání
VHS Turnov se starosta obce Chuchelna pravidelně zúčastňuje.
Také jsme projednali výši úhrad za drobné služby občanům,
které provádí naše pracovní parta. Jedná se o výpomoc těm, kteří pro
nemoc nebo vyšší věk již nejsou schopni sami například posekat
trávu, odvézt materiál apod., a nemají nikoho blízkého, kdo by jim
potřebné práce zajistil. Tak tedy – za drobnou výpomoc účtujeme
150,- Kč za hodinu a jednoho pracovníka, za odvoz například větví 5,Kč/km. Je třeba si uvědomit, že pracovní parta plní především úkoly
pro obec a teprve pak se může věnovat jednotlivcům. Každý, kdo o
podobnou pomoc požádá, tedy musí trpělivě vyčkat, až na něj dojde
řada. Pracovníci obce podle možností rádi vyjdou obyvatelům vstříc.
Vyčerpali jsme „velká“ témata, která vydají na samostatný
odstavec, pak už nám zbývají „maličkosti“, jako je třeba pořízení tří
laviček, které rada obce hodlá rozmístit po obci – dvě do břízek ke
hřbitovu a jednu k horní části Hromovky na Komárov. Nebo například
zakoupení nové kamery, neboť ty staré již dosloužily. Kamera již
přišla, její cena je 12,5 tis. korun. Pořizováním záznamů o dění v obci
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se bude nadále zabývat Ing. Vladimír Tomeš. Nebo režim provozu
veřejného osvětlení, postavení nové lampy na Hořením konci u paní
Babkové, pořízení karty na čerpání pohonných hmot ve firmě
BusLine, a. s. atd. Ke všem tématům se můžeme vrátit v diskusi na
veřejném zasedání zastupitelstva, na které jste všichni srdečně zváni.
Rada obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna
se uskuteční
ve čtvrtek 16. června 2011 od 19,30 hodin
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna
Program:
1) zpráva o činnosti rady obce
2) hospodaření obce do 31. 5. 2011
3) rozpočtové opatření č. 1 na rok 2011
4) závěrečný účet obce za rok 2010
5) informace komise pro kulturu a sport
6) zprávy výborů – finančního a kontrolního
7) různé
Občerstvení zajištěno
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany
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Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA V BŘEZNU, DUBNU A KVĚTNU 2011
90
87
85
84
82

let:
let:
let:
let:
let:

80 let:
75 let:

70 let:
65 let:

60 let:

55 let:
50 let:

Bohumil Koucký
Miluše Kodrová
Miluše Kvapilová
Alena Bečková
Olga Hejralová
Irena Koucká
Jaroslav Bobek
Josef Kalousek
Jiří Kořínek
František Hajný
Alena Růžičková
Jiří Zeman
Jiří Dolenský
Jaroslav Pirek
Vladimír Šefr
JUDr. Zdeňka Seemanová
Milena Zemanová
Jindřich Stránský
Jiří Hejl
Petr Buriánek
Eva Klikarová
Ladislav Buriánek
Stanislava Buriánková
Jaroslav Dostrašil
Blanka Pekařová
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Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví,
mnoho spokojenosti a štěstí!

OPUSTILA NÁS: Jaroslava Benešová
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

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.

7

Prázdniny se nezadržitelně blíží
To, jak pomalu nastává čas, kdy se žákům nechce moc učit,
protože se blíží ten krásný čas prázdnin, ve mně vyvolává vzpomínky.
Na to, jak i já jsem toužíval v mládí po prázdninách, kdy se ráno
nemusí vstávat do školy, a mohu se věnovat činnostem, na které
během přípravy do školy nezbýval čas. Nyní vzpomínám i na kolegy a
kolegyně učitele, se kterými jsem se setkal, a kteří na naší škole za ta
léta mého působení učili. S mnohými se ještě potkáváme. Prohodíme
spolu pár vět, pozeptáme se na zdravíčko, co nového a tak podobně.
A zase běžíme za svými každodenními povinnostmi a starostmi.
Bohužel, s kolegou, kamarádem a přítelem PaedDr. Antonínem
Štěpánkem to už nebude možné. V dubnu o Velikonocích podlehl
těžké nemoci ve věku nedožitých 66 let.
Na naši školu přišel v srpnu roku 1997, kdy se z Vítkovic
v Krkonoších přistěhoval do Semil do bytu po své matce. Přišel se
tenkrát zeptat na místo. A protože v té době bývalá ředitelka Anna
Morávková odcházela do Benešova u Semil, tak jsem mu to volné
místo učitele nabídl. Myslím, že jsem neudělal špatně. Tondu jsem
znal již z jeho dřívější práce s dětmi v tehdejším Domě pionýrů a
mládeže v Semilech, kde jsem i já před nástupem na pedagogickou
fakultu pracoval. No a tak začalo 12 let společné práce na naší škole.
Tonda tak rozšířil mužský kolektiv do počtu tří. No prostě tři chlapi
v chalupě, jako v tom filmu. S námi na škole působil dalších sedm let
kolega učitel Mgr. Petr Převrátil, který na školu nastoupil již v roce
1991. O tom, že v Chuchelně na málotřídce učí jen učitelé – muži
v roce 2000 psaly noviny i některé časopisy. Byla to rarita. Tonda se
kromě učení věnoval dětem i mimo vyučování. Vedl šachový a
počítačový kroužek, organizoval turistické výšlapy i soutěž ve střelbě
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ze vzduchovky. Mimo to byl sám vášnivým ornitologem. Vyrobil a
pravidelně se staral o více než 200 hnízdních ptačích budek v různých
lokalitách Libereckého kraje. Po jeho odchodu do důchodu na školu
nezanevřel a občas se na kus řeči zastavil. Pozdravil děti, popovídal si
s nimi. Děti ho měly rády. A dokonce někteří rodiče litovali, že dál
nemůže učit. Ale v posledním půlroce do školy již nezavítal. Zlá
nemoc mu brala sílu a časté návštěvy nemocnic fyzicky i časově
vyčerpávaly. Odchod dobrého člověka u srdce zabolí. Zvlášť, když byl
dobrým kamarádem.
Pan učitel Štěpánek učil vždy děti lásce k přírodě, a aby si děti
přírody vážily, tak při každém výletu s sebou nosil plastovou tašku, do
které sbírali společně odpadky, které po cestě našli. Pak tuto tašku
dali do odpadkového koše, případně do popelnice. Jeho nápad byl
sbírat ve škole použité baterie. Plastový kbelík je stále občanům
k dispozici na chodbě školy.
My jsme nyní tyto aktivity nově rozšířili. Jako škola jsme se
zapojili do akce „Ukliďme si svět“. Začínáme zde sbírat staré
vysloužilé elektrospotřebiče malých rozměrů např. mikrovlnky,
vysavače, mixéry, žehličky, fény, holicí strojky, roboty, varné konvice,
vrtačky, brusky, aku-nářadí. Ve škole máme malý kontejner na
kolečkách, kam je možné toto vysloužilé nářadí odkládat za asistence
některého z vyučujících. Po prázdninách začneme sbírat také použitý
rostlinný olej, který v domácnostech slouží na smažení. Uzavřené PET
lahve s použitým rostlinným olejem bude možné ukládat u školy do
speciálního kontejneru. Těmito aktivitami bychom chtěli napomoci
ochraně přírody a učit tím děti, že přírodu je třeba chránit. A nejen
proto, abychom měli o prázdninách kam vyrazit na výlet.
Já sám do přírody vyrážím často a rád. Již několik roků provázím
kolegy učitele o prázdninách na tzv. základnách EXOD po Českém ráji.
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Přijedou z celé republiky i ze Slovenska a jsou zdejší přírodou přímo
nadšení. Jsem pyšný na to, že mohu žít v tak pěkné krajině, kterou
nám druzí závidí. Proto bych byl rád, aby nám ta krajina s tak
nádhernou přírodou vydržela co nejdéle.
Všem, kdo si to zaslouží, přeji ty nejkrásnější prázdniny a
dovolenou.
Mgr. Radmil Stínil, ředitel ZŠ a MŠ
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O jedné zapomenuté Němce v Chuchelně
O tom, že v Chuchelně jede vlak, ví málokdo.
Já to náhodou vím - z jedné staré smutné příhody.
Stalo se to hned po válce -- snad v létě? -- to
už si nevzpomenu, prostě tenkrát, když v
poválečném blouznění odsouvali Němce. Nacpali je
do dobytčáků a vezli je někam do Německa, padni
komu padni, Němec jako Němec. Tak se tam taky
ocitla jedna německá máma, sama se dvěma kluky
a pytlem rodinného majetku. Snad ten její bojoval
za Němce, snad padnul, nebo byl v zajetí nebo
možná na nucených pracích, kdo ví. Jela prostě v
dobytčáku sama a s ní ti dva kluci. Bála se a
chovala se možná jako samice s mláďaty v
ohrožení: dostala se do hádky s českým dozorcem,
který snad měl něco proti jejím klukům.
Dozorce měl na zádech pušku, na ruce
usmolenou pásku vítěze, v srdci odhodlání bojovat
-- když už to konečně bylo bez rizika, ji nějak
nešetrně strčil a chudák ženská vypadla z
otevřených dveří jedoucího vagónu ven, asi vzala
hlavou sloupek a byla na místě mrtvá. A právě na
místě, kde trať vede po chuchelském katastru.
Tak se stalo, že obec měla povinnost se o
mrtvou postarat. Starej Bouzek vzal žebřiňák, hodil
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na něj pár děravejch pytlů a odjel k Semilům pro
mrtvolu. Tam někde nebožku naložil, přikryl ji zase
starým prodřeným pytlem a jel zpátky. Já si
pamatuju, jak ji vezl tím prudkým úvozem, kudy
už se dneska nechodí, nahoru ke hřbitovu. Dojeli
dozadu za kapli, a někde kolem toho místa, kde se
skládají hřbitovní odpadky, ji zahrabali.
Pak uplynulo pár let. Když jsem jednou přijel z
práce na manetu domů, stál na dvoře táta s
neznámým chlapíkem, a spíš než mluvili, mávali
rukama. Byl to Němec jak poleno, s velkou kytkou
v ruce. Velmi sveřepě se snažil tátovi něco vysvětlit,
a asi marně. Táta mě uviděl, oddechl si a ukázal
na mě. Němec mi pak vyprávěl, že hledá hrob svý
mámy, prý je pohřbena na hřbitově v Chuchelně u
Semil, a kdosi v Semilech mu řekl, ať najde starýho
Bažanta z obecňáku, kterej je v Chuchelně
hrobníkem. Vyprávěl to, a já si vzpomněl na ten
Bouzkův žebřiňák vystlaný rozedranou pytlovinou,
jak se dere tím prudkým kopcem nahoru. Přeložil
jsem chlapíkovo vyprávění tátovi, ten se podíval na
kytku v jeho rukou, pak se podrbal na hlavě a
přisvědčil, že je opravdu hrobník. Němec ukázal na
kytku: rád by ji položil svý mámě na hrob. Táta bez
překládání pochopil, kývl, že jo, a mě řekl, ať mu
dojdu pro kazajku, že ho teda odvedeme na
hřbitov. Přinesl jsem kazajku a šli jsme.
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Šli jsme mlčky tím prudkým úvozem nahoru,
napřed táta, každou chvíli odpočíval, jak ho brala
záducha, pak Němec, nakonec já. Vešli jsme na
hřbitov, a nikdo nám nemusel říkat, co chce ten
chlapík ukázat. Tak jsme ho dovedli za kapli. Tam
táta nejistě máchl rukou směrem do míst mezi pole
a poslední řadu hrobů. Němec se na nás podíval,
my uhnuli očima k zemi, pak se podíval zase na
ten široký kus trávy mezi hroby a polem. Zůstal
chvíli tak, pak pokýval hlavou, otočil se a mlčky
položil velkou kytku na schody od kaple. Kývl nám
na pozdrav a odešel.
Chvíli jsme tam s tátou ještě stáli. Snad jsme
se báli, aby na nás nečekal. Pak jsme zavřeli
hřbitovní bránu a mlčky se vydali prudkým
úvozem zpátky domů.
A pamatuji si jako dneska, jak jsem si říkal: Co
si asi myslí o Češích a co bude vyprávět doma?

Tolik si z tátova vyprávění pamatuji. Budu rád za
každé doplnění či korekci tohoto příběhu.

Petr Bažant
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MG UFO SPORT KTM Crosscountry
Chuchelna 2011
Po
loňské
vydařené
premiéře
motocyklového závodu crosscountry dvojic
na Kozákově Motorsport Chuchelna v roce
letošním obdržel pozvánku do seriálu MG
UFO SPORT KTM Crosscountry, který si za
dobu
své
existence
vybudoval
velkou
prestiž a účastní se jej i jezdci české
reprezentace.
V sobotu dne 23. dubna 2011 se na
startu závodu objevilo neuvěřitelných 329
jezdců. Tento rekord potvrdil atraktivitu
seriálu, ale i trati na Kozákově, která
je
atraktivní
svým
profilem
a
různorodostí terénu.
Za krásného slunečného počasí se na
zkrácené trati objevili nejprve dětští
závodníci, i zde jsme měli v jedné z
kategorií své zástupce. Mariana Machačná,
Břeťa
Plíva
a
Vojta
Plíva
statečně
bojovali a Mája vybojovala pohár za
krásné třetí místo.
Závod dospělých byl rozdělen na dvě
jízdy. V první jízdě se na trati objevili
jezdci bez licence, v té druhé startovali
licenční jezdci a veteráni. V dopolední
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jízdě jsme měli nejvíce zástupců. V
nejsilněji obsazené kategorii E2 obsadil
5. místo Michal Strnad a 14. místo Josef
Mach. Svoji porci smůly si vybral Michal
Buriánek, který musel odstoupit z první
pozice s proraženým chladičem.
V
kategorii
E1
obsadil
Martin
Lichtenberg místo osmé a v kategorii E3
Martin Ráž 21. místo.
V odpolední jízdě licenčních jezdců
naše barvy hájili Martin Chlupáč, Daniel
Čapek a Jiří Machačný. Cíl však spatřil
pouze Daniel Čapek, Martin s Jirkou závod
nedokončili pro technické závady.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
majitelům
pozemků,
kteří
nám
je
propůjčují k závodu, obci Chuchelna za
souhlas s pořádáním závodu, ale i všem
divákům, kteří se na závod přišli podívat
a vytvořili tak skvělou atmosféru.
Více informací a výsledky naleznete na
internetových stránkách www.msch.cz.
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Česká pojišťovna a.s.,
Semily
Jednatelství Semily, Komenského náměstí 143
(v nových prostorech naproti finančnímu úřadu)

Nabídka veškerých služeb České pojišťovny:
-

povinné ručení, havarijní pojištění
pojištění podnikatelů
pojištění nemovitostí, domácností
životní a úrazové pojištění
pojištění odpovědnosti
penzijní připojištění
Pracovní doba:
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek, pátek

07,00 – 17,00 hodin
07,00 – 15,00 hodin

Možnost objednat se i na jinou dobu
Tel.: 481 623 275, 605 902 559, 603 471 302, 604 742 679
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