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 Zpráva o činnosti rady obce 

 Rada obce se schází podle potřeby i během prázdnin, i když 
četnost schůzí je poněkud menší než je obvyklé. Školní prázdniny 
však umožňují intenzivně pracovat v budově školy, takže se rada obce 
zabývala především údržbou školní budovy. V druhé polovině 
července proběhla oprava střechy školy, do které po patnácti letech od 
rekonstrukce budovy začalo značně zatékat. O problému jsme již 
veřejnost informovali, a také rozpočet obce s touto akcí počítal. Na 
červnové schůzi rady jsme se zabývali v první řadě výběrem firmy, 
která se úkolu zhostí. Na jednání byl přizván pan Seeman, který se 
ochotně ujal poradenství a funkce stavebního dozoru. Rada obce 
obdržela nabídky od tří firem, z nichž každá předložila dvě verze 
rozpočtu, a sice s použitím podkladové folie nebo bez ní. Pan Seeman 
uvedl, že použití podkladové folie je v tomto případě nadbytečné 
vzhledem k tomu, že lepenkové pásy se budou navařovat na stávající 
šindele, které se nebudou ze střechy odstraňovat. Cenové nabídky 
firem se lišily jen málo, takže hlavním kriteriem výběru byla jejich 
odbornost a profesní pověst. Tady rada obce plně respektovala 
doporučení pana Seemana, který se v oboru vyzná. Jako odborně 
nejzdatnější byla vybrána firma David Suchý z Dobré Vody u Hořic, 
která provádí pokrývačské práce téměř na celém území 
Královéhradeckého kraje a na kvalitu její práce jsou dobré reference. 
Pracovníkům firmy bylo v průběhu prací umožněno nouzové 
přespávání přímo v budově školy, takže došlo nejen k mírné úspoře 
nákladů, ale i času. Práce byly provedeny rychle a kvalitně.  

 V první polovině srpna se obecní parta zabývala vymalováním 
učeben, jídelny, kuchyně atd. Rada obce uvažuje o tom, že ještě na 
podzim by se uskutečnila oprava plotu školy z boční strany směrem 
k Coufalům ve stejném stylu, jako je provedena čelní část. Mělo by 
dojít k posunutí boční branky směrem od budovy, boční vchod by 
zůstal trvale uzavřený a používal by se pouze hlavní vchod. Tím by se 
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vyloučilo nebezpečí úrazu pádem rampouchu ze střechy, a také by 
došlo k úspoře tepla. Mnozí návštěvníci školy totiž nepovažují za 
důležité zavírat za sebou dveře.  

 Rada obce vzala na vědomí výsledek inspekce v Mateřské škole 
a ve školní jídelně. V Mateřské škole bylo celkem všechno v pořádku, 
pouze se inspektorkám nezdálo umístění třídy pro nejmenší děti ve 
druhém patře budovy nejvhodnější, a také jim připadala třída dost 
malá. Ale hygienická služba při zřizování oddělení pro nejmenší děti 
v těchto ohledech nic nenamítala vzhledem ke stanovené kapacitě 11 
dětí. Ve školní jídelně bylo zjištění více. Kromě některých nedostatků 
ve skladbě jídelníčku, tzv. spotřebním koši, inspekce vytkla zejména 
nepoměr zaměstnanců placených ze státního rozpočtu a z jiných 
zdrojů vzhledem k poměru školních a cizích strávníků. Nyní jsou to 
dvě kuchařky pro školní strávníky a pro cizí strávníky jedna kuchařka 
na celý úvazek a jedna na necelé dvě hodiny denně, avšak poměr 
počtu strávníků je přibližně vyrovnaný. Z toho důvodu bude od 
nového školního roku ve školní jídelně zaměstnána nová pracovnice 
na celý úvazek. Dvě zaměstnankyně budou placeny ze státního 
rozpočtu, dvě pak ze stravného od cizích strávníků a částečně 
z příspěvku obce. V každém případě bude muset dojít ke zvýšení ceny 
obědů, to však v době vydání zpravodaje bude strávníkům již velmi 
dobře známo. Pokud se týká jídelníčku, průběžně dochází k nápravě.  

 Škola samozřejmě nebyla jediným tématem, kterým rada obce o 
prázdninách zabývala – intenzivně řeší také opravy některých cest.    
Pro popraskanou vozovku na cestě od prodejny směrem ke Slapu byla 
zvolena metoda Patchmatic – zalévání prasklin, které zamezí další 
destrukci povrchu. Výtluky na některých cestách, například na 
Kopečku nebo na Hromovce, se vyspravují balenou směsí, přičemž 
práce provádí obecní parta. Na Kopečku se prací zúčastnili rovněž 
zdejší občané – děkujeme jim za spontánní ochotu a odpolední čas 
věnovaný této akci. Cesta v Palučinách a kolem hřbitova na Lhotě se 
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opraví důkladně a práce provede odborná firma Silnice Jičín. Průtrž 
mračen z 22. června zapříčinila neprůjezdnost cesty do Dol, která vede 
z hoření silnice. Obec musela neprodleně zasáhnout, aby umožnila 
příjezd k obydleným domům v této lokalitě, přestože cesta vede 
katastrem města Semily. Město Semily je ochotno na zpevnění této 
cesty investovat ještě cca 20 tisíc korun. Starosta jedná s městem 
Semily o údržbě dalších cest, které vedou z hoření silnice směrem do 
naší obce.  

 Rada obce také sleduje vývoj okolo plánované opravy silnice č. 
2922 ze Semil do Záhoří. Nejnovější zprávy sdělují, že zakázku 
dostala definitivně firma Silnice Jičín a letos zahájí přípravné práce na 
opravě mostu u Vegů. Hlavní část akce bude zahájena v březnu 2012.  

 Pokud se týká územního plánu, práce na něm byly pozastaveny 
ze dvou důvodů – jednak není dořešen nadregionální biokoridor, který 
vede v místě nového zahradnického areálu, a jednak Liberecký kraj 
dosud nerozhodl o trasování rychlostní komunikace R35, a pozastavil 
tak dokončení územních plánů všech obcí, kterých se týkají všechny 
tři uvažované varianty. Obec tedy požádala Liberecký kraj o 
prodloužení lhůty pro čerpání dotace na pořízení územního plánu o 
jeden rok.  V této souvislosti rada obce uložila starostovi odeslat včas 
na KÚLK odmítavé stanovisko obce k tzv. superseverní variantě, 
neboť 12. září proběhne projednávání zásad územního rozvoje 
Libereckého kraje.  

 Rada obce doporučila starostovi vyzvat majitele neposečených 
pozemků k nápravě. Zanedbané louky nejen hyzdí vzhled obce, ale 
také ohrožují sousední pozemky rozšiřováním plevelů. Také touto 
cestou tedy žádáme občany, aby o svůj majetek náležitě dbali a 
alespoň jednou ročně se postarali o posekání.  

 Zabývali jsme se také žádostí TJ Sokol Chuchelna o 
dlouhodobou podporu akce „snížení emisní zátěže“ budovy 
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sokolovny. Jedná se o zateplení budovy, výměnu oken a další opatření 
vedoucí k úspoře tepla. Sokol jako nezisková organizace nemá příliš 
možností, jak na tyto poměrně velké náklady získat finance. Rada 
obce doporučí zastupitelstvu záměr podpořit.    

 O nečekanou „zábavu“ se postaralo malé tornádo z 19. srpna, 
které odtrhlo část krytiny ze střechy Obecního úřadu, a poletující kusy 
plechu ještě poškodily tři zaparkovaná auta. Rada obce doufá, že se 
podaří co nejvíce škod uhradit z pojistného plnění. Děkujeme touto 
cestou firmě Vrabec, která zareagovala okamžitě, hned druhý den se 
pustila do opravy a dokončila ji v několika málo dnech.  

 Projednávali jsme otázku solení nebo nesolení silnice Semily – 
Záhoří v zimním období. Rada obce ponechá rozhodnutí na 
zastupitelstvu s tím, že do doby jeho jednání ještě opatří potřebné 
informace.  

 Rada obce projednávala ještě další drobnosti, jako je třeba 
parkování návštěvníků koupaliště, záležitosti jednotlivých občanů 
například pokud se týká výstavby, přístupu k nemovitostem atd. 
Chceme docílit upřesnění tras některých cest, s čímž souvisí zaměření 
pozemků, a také jsme zahájili přípravu na zimní údržbu komunikací. 
Rada doporučila zakoupit GPS navigace, s jejichž pomocí by bylo 
možnost sledovat pohyb traktorů po obci, připravit podrobnou 
smlouvu na protahování se stanovením prioritních úseků a v terénu 
vyznačit tyčemi některé úseky, kde není pod sněhovou pokrývkou 
patrno, kudy přesně cesta vede. 

 Milí čtenáři, ve zprávě o činnosti rady obce se pravidelně 
dozvídáte, jak pracujeme. Usnesení rady obce jsou vyvěšována na 
úřední desce Obecního úřadu a také na webových stránkách obce na 
adrese www.chuchelna.cz, další podrobnosti se pak můžete dozvědět 
na jednání zastupitelstva, na které jste srdečně zváni. 

                                                                                           Rada obce   
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Společenská kronika 
 
ŽIVOTNÍ JUBILEA V ČERVNU, ČERVENCI A SRPNU 2011 
 
84 let  Vlasta Kudrnáčová 
81 let  Vladimír Havrda 
  Věra Kupková 
80 let  Věnceslava Babková 
  Ladislav Láska 
70 let Ing. Karel Růžička 
  Věra Picková 
65 let  Vlasta Bažantová 
  Eva Andrejsková 
  Jana Menšíková 
  Miroslav Strnad 
55 let  Břetislav Bažant 
  Jaroslava Maryšková 
  Miloš Mikule 
  Miroslav Klápště   
50 let Jitka Šindelářová   
  Pavel Kobrle              
 

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, 

mnoho spokojenosti a štěstí! 
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Narození: Lillian Rose Frynta 
   Emílie Blažková 
   Nela Prousková 
 
             Novorozencům přejeme dobrý start do života! 
 
 
Sňatky:  Jiří Šimek a Pavla Marešová 
   Ing. Jan Picek a Mgr. Denise Koublová 
   Jaromír Škorpil a Renata Dostrašilová  
   Pavel Šimek a Monika Žalská 

 
Novomanželům přejeme vše nejlepší  

v jejich společném životě! 
 
 
 

OPUSTILI NÁS:  Milan Posledník 
     Marie Morávková 
 

  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. 
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NĚKOLIK UŽITEČNÝCH RAD SENIORŮM (A NEJEN JIM) 
JAK ČELIT NEBEZPEČÍ 

 Starší lidé se bohužel častěji stávají terčem zájmu 
podvodníků a zlodějů. Ti často předpokládají, že starší lidé jsou 
ochotni pomoci, přestávají být obezřetní. Podvodník pak 
snadno odvede jejich pozornost jiným směrem a zneužije jejich 
důvěru a ochotu. 

 Chtěli bychom jim předat cenné rady, jak se chovat 
v jednotlivých případech, aby se nestali cílem kapsářů, zlodějů 
a podvodníků. Tato skupina osob patří mezi nejohroženější, 
doufáme, že si některé rady vezmou za své a jejich podzim 
života se obejde bez těchto smutných událostí. 

Jak se chránit p řed okradením 

• Peníze doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo 
kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik 
skutečně potřebujete. 

• Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky 
nebo nákupní tašky. 

• Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na 
zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na 
boku nebo na břiše. 

• Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a 
nenechávejte v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s 
oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u 
lékaře či na úřadech. 

• Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává 
zlodějům a okradení může proběhnout bez povšimnutí. 

• V autobuse mějte své příruční zavazadlo pořád pod 
kontrolu. 

• Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a svá 
zavazadla nenechte bez dozoru. 
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• Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte 
pozor, jestli vás někdo nesleduje příliš zblízka. Na ulici 
doporučujeme vybírat peníze za asistence někoho, koho 
znáte a důvěřujete mu, poproste někoho z rodiny. 

• Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo 
cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte předem 
žádné zálohy podomním prodejcům. 

• Na ulici nepodepisujte žádné smlouvy. 
 

Jak se vyhnout podvodu 

• Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k 
vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu, a pokud z 
vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás 
okrást. 

• Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte 
do svého bytu. 

• Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. 
• Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře 

si návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře 
bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené, a 
tak můžete některé věci vyřídit bezpečněji. 

• Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet 
plynu apod.) nechte si předložit jeho služební průkaz, je 
možno volat i na vybranou instituci. V případě jakýchkoliv 
pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu 
nestojíte. 

• Nepodléhejte vidině snadného zbohatnutí. Podobné 
nabídky výher v loterii výhodných koupí odmítejte-v 
naprosté většině jde o podvod. 

• Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napište si jejich 
telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc 
nejrychlejší. 

• Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.)mějte 
viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat 
pomoc. 
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• Nepodvolujte se nátlaku rodinných příslušníků, natož cizích 
lidí, k podpisu závažných dokumentů např. k převedení 
bytu domu nebo chaty nebo poskytnutí peněžních půjček. 
Vše si v klidu a pečlivě promyslete. 

• Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s 
právníkem, nechte si poradit od dalších věrohodných osob. 
Většina institucí a nevládních organizací, která poskytuje 
pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní ochranu. 

 

Jak zabezpe čit majetek 

• Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vždy, když 
opouštíte domácnost, i když jdete třeba jen na chvíli k 
sousedce nebo na krátký nákup. Pootevřená balkónová 
okna nebo větrací okénka jsou pro zloděje-bytaře velkým 
lákadlem. Venkovní, bytové i balkónové dveře v noci 
zamykejte, i když jste doma. 

• Bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních dveří 
nebo různých mechanických zábranných prostředků jako 
jsou např. bezpečnostní štít a profilová cylindrická vložka, 
vrchní přídavní zámek, příčná a celoplošná dveřní závora, 
pojistka dveřních závěsů jako zábrana proti vysazení dveří. 

• Okna lze opatřit různými typy mříží apod. Moderní technika 
nabízí také využití domácího videotelefonu s 
elektromechanickým ovládáním vstupních dveří (např. u 
rodinných domků, v nové panelové výstavbě). 

• Opouštíte-li byt nebo dům na delší čas (např. jedete na 
chatu nebo rekreaci), nezatahujte rolety a žaluzie, 
nevypínejte přívod elektřiny. Snažte se udržovat dojem, že 
jste stále přítomni. Vhodná je výpomoc mezi sousedy, 
mohou vám byt kontrolovat a pravidelně vybírat schránku. 

• Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle 
nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi 
apod. Opět tak vytváříte dojem zdání, že jste doma. 

• Pro případ, že byste byli přesto vykradeni, je vhodné mít 
vyfotografovány cenné věci, sepsána výrobní čísla apod. 
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Tyto informace pomohou policii v pátrání a usnadní vaše 
jednání s pojišťovnami při likvidaci pojistné události. 

• Stejně postupujte i u zabezpečení rekreačních obydlí. 
• Nezapomínejte zamykat svůj automobil. Můžete ho vybavit 

přídavným zařízením pro uzamčení řadicí páky nebo 
volantu. Je možné si opatřit elektronické alarmy či 
imobilizéry zapalování. 
 

(materiál převzat ze zdrojů Policie ČR) 
 

Důležité telefonní kontakty : 

Policie ČR         158 

Záchranná služba        155 

Jednotné evropské číslo tísňového volání   112 

Hasiči          150 

Nemocnice Semily       481 661 111 

Odbor sociálních věcí, MěÚ Semily   481 629 211 

 

V dalším čísle se budeme věnovat bezpečnosti seniorů 
v silničním provozu. 

 

Sociální komise obce, zpracovala Mgr. Ivana Goddefroy 
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Vzpomínání nejen na konec školního roku 
 

 Prázdniny bohužel skončily, začal nový školní rok 2011/2012 a 
snad bude pro všechny naše žáky úspěšný alespoň tak jako minulý 
školní rok. Ty prázdniny letos nepřinesly příliš pěkného počasí, ale 
šikovný člověk se zabaví, i když třeba zrovna prší. Já s oblibou žákům 
zdůrazňuji, že nejlepším přítelem člověka je kniha. Pak záleží jen na 
nich, zda tuto eventualitu vezmou v potaz či nikoliv. 
 V minulém Chucheláčku jsem zavzpomínal na kolegu Antonína 
Štěpánka. Proč bychom porušovali tuto tradici nyní, když se nám 
vzpomínky stále a stále vracejí. Tato vzpomínka má jistý vztah i ke 
konci minulého školního roku.  
 Já jsem na zdejší školu nastupoval koncem srpna roku 1986. Je 
to už hodně dávno, ale někdy se zdá, že přece jen čas neletí tak rychle. 
Tehdy na škole působila jako ředitelka paní Irena Koublová. U ní jsem 
absolvoval i pedagogickou praxi během studií na pedagogické fakultě. 
Na školu jsem nastupoval jako mladý, začínající učitel a hned na 
odloučené pracoviště do bývalé školy ve Smrčí. Byl jsem takříkajíc 
hozen do vody a musel plavat. Někdy jsem si tam připadal jako 
trosečník na pustém ostrově. Široko daleko žádný kolega, který by mi 
poradil v některých těžkých situacích, které ve školství čas od času 
nastávají. Ale s pomocí telefonu a rad paní ředitelky jsem tyto situace 
někdy více, někdy méně úspěšně zvládal. Po roce jsem přešel do 
Chuchelny. Tady bylo samozřejmě více dětí, ale myslím, že práce 
náročnější nebyla. Asi proto, že pokud jsem si nevěděl rady, pomoc 
byla na blízku. Vzpomínám na ta léta docela rád. Třídami, v kterých 
jsem učil, prošla spousta žáků. Některé potkávám často a některé 
zavál vítr daleko od místa, kde chodili do školy, a tak bych je už asi 
ani nepoznal. 
 Pak přišlo ještě několikaleté období, kdy jsem učil ve Smrčí. 
V roce 1996 tam bylo detašované pracoviště školy zrušeno a já se 



13 

 

definitivně vrátil na školu do Chuchelny. Ale paní Irena Koublová 
byla již v důchodu.  
 O to, co se děje ve škole se vždy zajímala. Za ta léta, co zdejší 
školu řídila, jí samozřejmě škola přirostla k srdci. Myslím, že každý, 
kdo svou práci dělá rád a zodpovědně, musí zákonitě do tohoto stádia 
dospět. Práce se pak stává jistou srdeční záležitostí a začínáte na ní být 
závislí. Teprve pak se stáváte učitelem. Tahle práce se bez vztahu 
k dětem dělat nedá. 
 Když jsem v dubnu letošního roku sháněl zástup za nemocnou 
kolegyni, oslovil jsem mimo jiné paní Irenu Koublovou. Neodmítla. 
Bylo až překvapující s jakou chutí a elánem se po letech opět pustila 
do školní práce. Bylo radost ji pozorovat, jak se věnuje žákům. Jak se 
snaží jim probíranou látku co nejvíce přiblížit, aby ji pochopili. Jak se 
s nimi dokáže bavit o jejich radostech i starostech, aby jim případně 
mohla poradit jak problémy řešit nebo je odstranit. Na těch několik 
týdnů společně strávených děti jistě nezapomenou.  
 Paní Irena Koublová v letošním roce oslavila významné životní 
jubileum. Chtěl bych jí dodatečně také touto cestou popřát hodně 
zdraví a pohody do dalších let. A za všechno moc a moc poděkovat. 
     Od práce půjdeme k zábavě. Vyvrcholením školního roku bývají 
často různé výlety a exkurze. Pravý školní výlet proběhl 7. června. 
Tento den jsme autobusem absolvovali výlet na hrad a zámek 
Frýdlant. Počasí nám přálo. Při cestě městem Frýdlantem jsme si 
všimli pozůstatků loňských povodní v podobě poničeného nábřeží 
řeky. Bylo vidět, že voda jako živel má velikou sílu. Prohlídka se 
dětem líbila, zvláště když zjistily, že některé prostory hradu i zámku 
byly využity filmaři při natáčení některých pohádek. V jedné 
z hradních místností nás čekalo i milé překvapení v podobě 
vystoupení hudebního dua ve složení klarinet a kytara. Bylo to 
zajímavé obohacení prohlídky. 
 Dále jsme pak pokračovali cestou do lázní Libverda, za kterými 
se nachází restaurace Obří sud. Ten na děti zapůsobil silným dojmem. 
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Tak velký sud ještě neviděly. Z terasy u restaurace byly nádherné 
výhledy na Jizerské hory, které jsou v této části daleko strmější, než 
při pohledu z Kozákova. 
 Před cestou zpět jsme se prošli lázeňskou kolonádou a pěkně 
udržovaným parkem. Autobus na nás čekal v Hejnicích. 
     Dalším zajímavým výletem, nebo lépe řečeno exkurzí, byla 
exkurze do CHKO Český ráj. Trasu pochodu 11 km dlouhou 
absolvovali všichni žáci bez větších problémů. 22. června jsme vyjeli 
vlakem ze Semil do Mnichova Hradiště a po krátké svačině na nádraží 
jsme vyrazili směrem na hrad Valečov. Bohužel, než jsme tam stačili 
dojít, překvapil nás silný déšť. Vyzbrojeni pláštěnkami a deštníky 
jsme dorazili k občerstvení na parkovišti pod hradem. V jeho 
prostorách jsme společně s jinými turisty přečkali hodinovou 
přeháňku. Posilněni na další cestu jsme dorazili ke zřícenině 
Valečova. Pan kastelán nám zde ochotně ukázal všechny přístupné 
prostory hradu. Poté následovala několikakilometrová cesta lesy, 
loukami, úvozy i přes polomy do tzv. Klamorny. Za ní se nám 
otevřely nádherné výhledy do kraje. Po zdolání cesty k Drábským 
světničkám jsme zjistili, že díky hodinovému zdržení máme málo času 
a navíc jsou po dešti skály nebezpečně vlhké. Prošli jsme tedy jen 
okolo a Studeným průchodem (mimochodem byl opravdu studený) 
jsme nabrali směr k vlakové zastávce v Březině, odkud jsme jeli 
vlakem přes Turnov do Semil. 
 Dalším výletem byla exkurze žáků 3. a 4. ročníku do Krkonoš. I 
když o víkendu 18. a 19. června nebylo zrovna nejlepší počasí, 
absolvovali přihlášení žáci pod vedením paní učitelky Marcely 
Koucké zdárně celou trasu. Zážitkem pro žáky byla jistě jízda 
lanovkou na Medvědín. 
 Opravdovou tečkou za školním rokem bývá předávání 
závěrečného vysvědčení. 30. června jsme se rozloučili s žáky 4. 
ročníku, kteří odcházejí na školy do Semil. Pan starosta jim popřál 
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mnoho studijních úspěchů. A já bych si přál, aby na naši školu 
vzpomínali jen v dobrém. 
 Nyní nám do prvního ročníku nastupuje 16 žáků. Je to po mnoha 
letech nejvyšší počet. I jim bych rád popřál, aby je škola bavila a 
dosahovali co nejlepších výsledků v učení a rodiče z nich měli jen 
samou radost. 
 
     Mgr. Radmil Stínil, ředitel ZŠ a MŠ   

      

 

 

 

 

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

PoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkování    

    

Děkujeme panu Miroslavu „Míťovi“ Sůvovi, který se v průběhu 

celého roku nezištně stará o úpravu návsi, odklízí sníh, zametá 

prach a seká přilehlé pozemky. Významně tím přispívá ke 

zlepšení životního prostředí v obci. 
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Cross country Loukov – opět poháry 

 Ve dnech 6. – 7. srpna 2011 se konalo Cross country dvojic a 

jednotlivců v nedalekém Loukově u Semil.  Pořádajícím klubem byl 

Enduroklub Martinice, který i tento závod zařadil do třídílného seriálu 

společně s Radvanicemi a Martinicemi.  

 Sobotní závody začínaly startem závodů dvojic hobby, ve které 

měl Motorsport Chuchelna také svoje zástupce. V konkurenci 74 

družstev se představil Michal Buriánek startující s Vysockým Alešem 

Kučerou a Martin Ráž ve dvojici s Josefem Ikerem, oba za Motorsport 

Chuchelna. Náročná trať prověřila důkladně všechny závodníky a 

téměř trialová vložka na louce vedle Jizery byla pro mnohé pořádným 

oříškem.  

 Z chuchelských se s touto tratí nejlépe vypořádal Michal 

Buriánek, který společně s Alešem Kučerou obsadil krásné 5. místo. 

Martin Ráž s Josefem Ikerem závod dokončili na 31. místě. 

 

Další kategorií, kde jsme měli svoje 

zástupce, byl závod dětí. Zde se 

v nejlepším světle ukázal malý Adam 

Mach, který byl následně oceněn jako 

nejmladší závodník celého víkendu. 

V sobotu se proto asi právem stal 

nejslavnějším chuchelským pilotem. 

 Odpolední závod profi jezdců se nás netýkal, a tak jsme mohli 

alespoň sledovat některé závodníky z republikové špičky, jako je 

třeba Jiří Čepelák, který se také stal vítězem. 
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 V neděli pokračovaly závody soutěží jednotlivců na 90 minut. 

Pro nižší počet jezdců byly závody 

hobby a profi sloučeny, takže okolo 

půl dvanácté startovaly všechny 

kategorie ve vlnách při jednom 

startu. Motorsport Chuchelna měl 

obsazení v kategorii hobby 4T, kde 

startovalo téměř 30 jezdců.  

 V tomto závodě k naší velké 

radosti zaslouženě zvítězil Michal Buriánek, který opět nezklamal a 

drží tak vlajku chuchelských tak, že nejde přehlédnout. 

 V této kategorii dokončil závod ještě Martin Ráž na 11. místě, 

Josef Mach na 13. místě a Aleš Končinský na 21. místě.  

Martin Ráž 
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*********************************************************   
SSSBBBOOORRR      DDDOOOBBBRRROOOVVVOOOLLLNNNÝÝÝCCCHHH      HHHAAASSSIIIČČČŮŮŮ   

VVV      CCCHHHUUUCCCHHHEEELLLNNNĚĚĚ   VVVÁÁÁSSS      ZZZVVVEEE      NNNAAA      SSSOOOUUUTTTĚĚĚŽŽŽ      VVV   

   PPPOOOŽŽŽÁÁÁRRRNNNÍÍÍMMM      ÚÚÚTTTOOOKKKUUU   

   

OOO   PPPUUUTTTOOOVVVNNNÍÍÍ   PPPOOOHHHÁÁÁRRR   

SSSTTTAAARRROOOSSSTTTYYY   OOOBBBCCCEEE   CCCHHHUUUCCCHHHEEELLLNNNAAA   

VVV   NNNEEEDDDĚĚĚLLLIII      111888...   999...   222000111111      OOODDD      111000...000000      HHHOOODDDIIINNN   

NNNAAA   HHHAAASSSIIIČČČSSSKKKÉÉÉMMM         HHHŘŘŘIIIŠŠŠTTTIII                     

                              

UUUKKKÁÁÁZZZKKKAAA      DDDĚĚĚTTTSSSKKKÉÉÉHHHOOO      ÚÚÚTTTOOOKKKUUU   

OOOBBBČČČEEERRRSSSTTTVVVEEENNNÍÍÍ       ZZZAAAJJJ III ŠŠŠTTTĚĚĚNNNOOO   
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Veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna 
 

se uskuteční   
 

ve čtvrtek 15. září 2011 od 19,30 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 

 
Program: 
  1) zpráva o činnosti rady obce 
  2) hospodaření obce do 31. 8. 2011  
  3) rozpočtové opatření č. 2 na rok 2011  
  4) informace komise sociální 
  5) zprávy výborů – finančního a kontrolního 
  6) různé  
 
Občerstvení zajištěno 
 

Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany 
 

 

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

 

!!!!!!!!!                  UUUPPPOOOZZZOOORRRNNNĚĚĚNNNÍÍÍ                  !!!!!!!!!   

   
VVV   nnneeedddááávvvnnnééé   dddooobbběěě   dddooošššlllooo   kkk   pppřřřeeemmmíííssstttěěěnnnííí   tttlllaaačččííítttkkkaaa   vvvýýýssstttrrraaažžžnnnééé   
sssiiirrrééénnnyyy...   NNNyyynnnííí   ssseee   nnnaaaccchhhááázzzííí   pppřřřííímmmooo   mmmeeezzziii   vvvrrraaatttyyy   gggaaarrrááážžžííí   hhhaaasssiiičččssskkkééé   

zzzbbbrrrooojjjnnniiiccceee   nnnaaa   bbbuuudddooovvvěěě   ooobbbeeecccnnníííhhhooo   úúúřřřaaaddduuu...   

 

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************    
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SUDOKUSUDOKUSUDOKUSUDOKU    

ZaZaZaZačátečník 

    

SpecialistaSpecialistaSpecialistaSpecialista    

    


