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 Zpráva o činnosti rady 

 Milí čtenáři, v dnešní zprávě vás seznámíme s tím, čím se 
rada obce zabývala od zářijového zasedání zastupitelstva do 
uzávěrky našeho zpravodaje. Schůze od té doby proběhly tři – 
dvě v říjnu a jedna v listopadu. O druhé listopadové schůzi 
budeme podrobně referovat na zasedání zastupitelstva, neboť 
se uskuteční až po uzávěrce. V ohlédnutí za létem jsme vzali 
na vědomí, že firma BAK provedla některé záruční opravy na 
koupališti, např. propadlou dlažbu v technologické části. Ale 
propadlou dlažbu mezi bazény musela ještě před sezónou 
opravit naše parta, aby bylo zajištěno bezpečí návštěvníků. 
Podzimní čas byl letos velmi vhodný pro pokračování v údržbě 
komunikací – přehled oprav za celý letošní rok a některé 
záměry pro další období uvedeme na jiném místě tohoto 
zpravodaje. Připravujeme i výsadbu zeleně na koupališti, avšak 
letos již k výsadbě samotné pravděpodobně nedojde. Musíme 
si vše dobře rozmyslet, aby nedocházelo ke zbytečnému 
znečišťování padajícím listím.  
 Během podzimu obec na žádost Lesů ČR shromažďovala 
požadavky občanů na kácení pobřežního porostu zejména 
z hlediska bezpečnosti. Podle vyjádření pracovnice Lesů ČR pí 
Ing. Švestkové rozsah kácení, na které jsou finance, a které 
proběhne během zimních měsíců, žádosti občanů zhruba 
pokryje.   
 V návaznosti na upozornění z minulého Chucheláčku, že 
je přemístěno tlačítko výstražné sirény k vratům hasičské 
garáže, doplňujeme informaci o dokončení úkolu zajistit 
spouštění sirény kromě ručního způsobu také přímo z centrály 
Hasičského záchranného sboru. Náklady na tuto přestavbu 
činily okolo 50 tisíc korun a již je ověřeno, že systém funguje. 
Jen ještě upozorňujeme, že pravidelné zkoušky sirény vždy 



první středu v měsíci ve 12.00 hodin mají na rozdíl od minulosti 
kolísavý tón.   
 V podzimním období byla prořezána lipová alej vedoucí ke 
hřbitovu na Lhotě tak, aby mohl projet finišér. Ovšem po 
předchozích zásazích je alej v neutěšeném stavu. V současné 
době uvažujeme o náhradě některých stromů a prodloužení 
aleje směrem ke Kudrnáčovým, nejen z důvodů estetických, ale 
i ve snaze omezit zafoukávání cesty sněhem. 
 Jednali jsme o bezpečnosti v místní dopravě, neboť v 
poslední době se na mnohých místech velice rozrostly živé 
ploty, které brání řidičům v rozhledu. Vyzýváme také touto 
cestou občany, aby své živé ploty zredukovali tak, aby 
nezasahovaly do vozovek.  
 Byla provedena oprava autobusové čekárny u sokolovny, 
které se zhostila obecní parta – vyměnili podlahu, odvodnili 
nástupní prostor, opravili a nově natřeli omítku a také natřeli 
všechny dřevěné části. S opravou omítky pomohl pan Miloš 
Mašek, kterému touto cestou velice děkujeme a naše díky patří 
i panu Břetislavu Plívovi, který věnoval beton na opravu 
podlahy. Když už jsme u naší party – Úřad práce povolil 
prodloužení pracovní smlouvy s panem Szábem do konce 
dubna 2012, ale již nemohly být prodlouženy smlouvy s p. 
Vaníčkem a Dlatlou. Dostali jsme dva nové pracovníky, zatím 
jen do konce února 2012, nastoupili k nám p. Martin Berka a 
Miroslav Klápště. Obec se začne pomalu připravovat na 
případné přijímání nezaměstnaných na veřejnou službu. 
 V souvislosti s odchodem MUDr. Jana Bejblíka do 
důchodu (doufáme) dočasně skončilo dojíždění pediatra do 
našeho zdravotního střediska. Starosta již jednal s novou 
lékařkou MUDr. Milkovičovou, která přislíbila, že si zajistí 
potřebná povolení.     
 Starosta obce se zúčastnil jednání VHS, na kterém vznesl 
požadavky obce, a sice zejména vyřešení splaškové a dešťové 



kanalizace nad Sídlištěm. Měla by být také zahájena práce na 
projektové dokumentaci na novou vodárnu na Komárově. Nově 
se vyskytl požadavek na vybudování vodovodu v Palučinách. 
Tím dojde k pozdržení plánované generální opravy cesty.  
 Zabýváme se přípravou projektové dokumentace pro 
plánovanou I. etapu chodníku, která povede od školy 
k prodejně a sportovnímu areálu. Jednak hodnotíme nabídky 
projektových firem a jednak jednáme s vlastníky pozemků o 
odkupu, případně přijetí daru. Jediný vlastník, který 
nezareagoval na náš písemný dotaz, je Liberecký kraj – 
KSSLK. Při osobní návštěvě bylo starostovi přislíbeno, že 
pozemek, na kterém je těleso silnice a na kterém bude zčásti 
vybudován chodník, bude posléze na obec převeden zdarma.  
 Další záležitosti se týkají územního plánu – jedna z nich je 
například definitivní ukončení těžby v dobývacím prostoru 
Chuchelna – Slap, což je část lomu poblíž Kamínky. Obvodní 
báňský úřad v Liberci žádost firmy Eurovia schválil. Druhý 
dobývací prostor tzv. Chuchelna I. směrem k prosečskému 
lomu zůstává nadále v rezervě. Obec na popud firmy ČEZ také 
podala požadavek na změnu ÚP na přemístění jedné 
trafostanice a vybudování čtyř nových.  
 Hodně důležitou záležitostí, i když počasí zatím sněhem 
nehrozí, je příprava na zimní údržbu cest. Rada obce rozhodla, 
že tento úkol pro nadcházející zimní sezónu rozdělí mezi dva 
subjekty, a sice Družstvo Kozákov, kterému zůstane Chuchelna 
a Komárov, a panu Baginovi, který zajistí protahování na Lhotě 
a na Bačově. Rozhodli jsme, že v problematických úsecích, kde 
jsou cesty často zaváty tak, že není patrno, kudy vlastně vedou, 
bude zbudováno tyčové značení. Vyzvali jsme občany, aby se 
v okolí svého bydliště tohoto úkolu ujali, mají-li možnost. Jinde 
se úkolu zhostí obecní parta. Je nutné, aby tyče byly umístěny 
asi 1 m od okraje vozovky, aby bylo kam sníh odhrnovat.  



 Milí obyvatelé Chuchelny, podle výčtu našich aktivit vidíte, 
že rada obce rozhodně nezahálí. Na veřejném zasedání 
zastupitelstva vás seznámíme s tématy, která budou 
projednána po uzávěrce zpravodaje, a to ještě na dvou 
schůzích. 
 
************************************************************************************************************************************************************************************************    

 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna 

 
se uskuteční   

 
ve čtvrtek 15. prosince 2011 od 19,30 hodin 

v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 
 

Program: 
  1) zpráva o činnosti rady obce 
  2) hospodaření obce do 30. 11. 2011  
  3) rozpočtové provizorium, rozpočtový výhled,                   
      dokončení úprav rozpočtu  
  4) účetní záležitosti 
  5) územní plán 
  6) zprávy výborů – finančního a kontrolního 
  7) převody pozemků 
  8) různé 
  9) usnesení, závěr   
 
Občerstvení zajištěno, doprava z Komárova bude 
zajištěna osobními auty v 19,10 hodin 
 

Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany 
 
 

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



Přehled oprav cest v obci v roce 2011 

Cesta k Hoškům na Slapě – bylo provedeno vyrovnání terénu, 
postupně byl navezen hrubší kámen a pak jemnější štěrk. Opravu 
provedla firma Jiří Dolenský za 28 tisíc korun. 

Cesta od chaloupky pí Palečkové směrem k Ivovi Čermákovi – oprava 
byla zajištěna stejnou metodou za cca 32 tisíc korun, práce se opět 
zhostila firma pana Dolenského. 

Cesta u Babků a Buriánků – provedení stejným způsobem jako 
předchozí za cca 28,5 tisíce korun a rovněž panem Dolenským. Část 
materiálu byla použita na vyrovnání cesty k Bílkům, kde byl materiál 
rozhrnut za pomoci firmy Agát a obecní party. 

Cesta k Noskům a Richnákům – tam byl dodán materiál za částku cca 
8 tisíc korun včetně dopravy, štěrk rozhrnula firma Agát, vypomohla 
obecní parta a také sami tamní občané. 

Na cestu k panu Mojmíru Babkovi obec uhradila materiál v hodnotě 
5,5 tisíce korun, dovoz a práci si zajistil pan Babka svépomocí. 

Cesta do Dol k Maškům – byla opravena nákladem cca 16 tisíc korun. 
Neleží sice v katastru obce, ale po devastující průtrži mračen z 22. 
června bylo nutno neprodleně vyřešit přístup k obydleným stavením. 
Rozhrnutí materiálu zajistil pan Jaroslav Mašek.    

Křižovatka na Kamínku (výhybna) a pás před hřbitovem v Chuchelně 
– tato místa byla vyhloubena za pomoci firmy Agát, a byl tam 
navezen štěrk, který rozhrnula obecní parta. To stálo cca 15 tisíc 
korun. Obě tato místa byla posléze potažena asfaltem firmou Reacom 
Třebíč. Tato firma kromě toho ještě asfaltovou emulzí zastříkala 
všechny trhliny na cestě od hřbitova k Žilinům, na horní cestě 
Sídlištěm a na celé cestě od prodejny až na křižovatku u záhořského 
hřbitova. Celková faktura od Reacomu byla vystavena na částku 
necelých 160 tisíc korun. 

Cesta na Bačově k Brzobohatým byla opravena štěrkem, materiál 
navozil pan Jaroslav Krejčík a rozhrnula ho obecní parta. Částka 
nepřesáhla 1,5 tisíce korun. Důkladnější opravu budeme moci provést, 
až bude vyřešeno přesné trasování této komunikace.  



V poslední době byl na dvě cesty poskytnut materiál v hodnotě cca 6 
tisíc korun, a ten si obyvatelé rozhrnuli svépomocí. Jde o cestu 
k Richnákům a Noskům a další je k Hákům a Hujerům. 

Pro úplnost ještě připomeneme letní asfaltování výtluků na Kopečku, 
které prováděla obecní parta za vydatné a nadšené pomoci tamních 
občanů. Totéž proběhlo v okolí hrušky Hromovky, ale podařilo se 
opravit jen malý úsek, tentokrát již bez asistence. 

A na závěr snad můžeme přislíbit občanům rozsáhlé a důkladné 
opravy cest pro příští rok, a sice odfrézovaným asfaltem z krajské 
silnice, která bude jistojistě opravena také.  

 

 

Obecní parta u hrušky Hromovky. S Václavem Vaníčkem a Vladimírem 
Dlatlou jsme se na konci října opravdu neradi loučili….. Díky jim za 
odvedenou práci! 

 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Životní jubilea v září, říjnu a listopadu 2011: 

 93 let –  Alexandra Vyhnanovská 

 89 let –  Lidmila Machačná 

 85 let –  Stanislav Zdrůbek 

 83 let – Ludmila Šmídová 

   Jitka Vrabcová 

   Bohumila Řezníčková 

   Zdeňka Devátá 

 80 let –  Anna Coufalová 

   Jiřina Hošková 

 75 let – Marie Tůmová 

   Mária Hůlková 

 70 let – Břetislav Plíva 

 65 let – Josef Pešta 

 60 let –  Ing. Václav Zůbek 

   Josef Fuksa 

   Jiří Vajs  

 55 let –  Oldřiška Posledníková 

   Alena Babková  

 50 let – Vratislav Hák  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Narození:  
 
 Tomáš Jančík 
 Magdaléna Rážová 
 
             Novorozencům přejeme dobrý start do života! 
 
 
Sňatky: Otakar Nesvadba a Zuzana Patáková 
  Jaromír Blažek a Monika Štrynclová              

 
Novomanželům přejeme vše nejlepší  

v jejich společném životě! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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. 



 O bezpečnosti (nejen) seniorů v silničním provozu 

 Nastávající měsíce s sebou přinášejí kratší dny a tím i zvýšení 
potenciálního ohrožení účastníků silničního provozu. Ke zvýšené 
nehodovosti přispívá i častá mlha, spadané listí, kluzká vozovka. 
Brzdná dráha vozidel se prodlužuje, řidič má často sníženou 
viditelnost a může reagovat na běžnou situaci mnohem pomaleji.  
 Mezi ohroženou skupinu obyvatel patří senioři, děti, ale i 
chodci a cyklisti obecně. 
 Klíčovou zásadou bezpečného pohybu chodců, cyklistů 
v silničním provozu je vidět a zejména být viděn. 

Pravidla pro chodce ke zvýšení jejich vlastní bezpečnosti za 
snížené viditelnosti: 

1. Při přecházení vozovky využívejte pokud možno přechody 
se světelnou signalizací a vyznačené přechody nebo 
přehledná místa 

2. Noste oblečení jasných barev.  
3. Za tmy a za soumraku bychom se neměli pohybovat bez 

účinného osvětlení nebo reflexních prvků na oblečení 
(vezměme si příklad z dětského oblečení) 

4. Opatřete svoje oblečení, vozík, kočárek nebo hůl nášivkami 
nebo nálepkami z reflexního materiálu, který ve světlech 
projíždějících vozidel výrazně září. 

5. Vždy je nutné na komunikaci nevybavené chodníkem chodit 
po levé straně silnice čelem proti jedoucím autům. 

6. Silnici přecházejte vždy opatrně, musíte počítat s delší 
brzdnou dráhou aut. 

7. Jízdní kolo musí být také vybavené předepsaným 
osvětlením a reflexními prvky. 

8. Při chůzi se psem je vhodná i reflexní vesta. 
 

Starším řidičům připomínáme: 

1. Nesedejte za volant, pokud se necítíte dobře. Řízení raději 
odložte na dobu, kdy budete v lepší kondici. 



2. Pokud nemusíte, nevyjíždějte se svým autem v dopravních 
špičkách. 

3. Nezapomínejte na pravidelné lékařské prohlídky, které 
zákon přikazuje řidičům od věku 60 let a které potvrdí vaši 
způsobilost k řízení. 

4. Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svůj 
aktuální zdravotní stav. Přihlédněte také k hustotě provozu a 
momentálním podmínkám na silnici. 

5. Seznamte se s pravidly, která stanovují, jak a čím má být kolo 
vybaveno. Dbejte především na funkci brzd, kolo mějte řádně 
osvětlené zejména při snížené viditelnosti. 

6. Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných a 
těžkých nákladů. 

7. Věnujte pozornost osvětlení svého vozidla a čistotě jeho skel 
a světel a stavu pneumatik. 

8. Předvídejte pohyb neosvětlených chodců a cyklistů, snižte 
proto svoji rychlost. 

9. Zadní a přední mlhová světla používejte pouze za mlhy, 
nikoli za tmy. 

10. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od vozidla vpředu (4 s). 
 

 Často si „dospělé“ děti kladou otázku, jaký dárek připravit 
pro babičku a dědu. Z hlediska jejich bezpečnosti v podzimním 
období by senioři jistě uvítali reflexní pásky na bundu, ruční 
baterku nebo lampu na čelo, nášivky nebo samolepky z reflexního 
materiálu k označení ortopedických pomůcek nebo bot. Jízdní kola 
vybavit reflexními prvky v maximální míře. 

Důležité telefonní kontakty: 

Policie ČR        158 
Lékařská pohotovost (Záchranná služba)  155 
Jednotné evropské číslo tísňového volání  112 
Hasiči        150 

    (čerpáno z preventivních materiálů Policie ČR) 
 

 Sociální komise obce, vypracovala Mgr. Ivana Goddefroy 



Už se zase těšíme na Ježíška 

 

 Začátek školního roku byl tentokrát v naší škole plný změn. Do 

mateřské školy nastoupilo celkem 14 nových dětiček, které si 

poměrně rychle zvykly na jiné prostředí. Ke změnám došlo i mezi 

zaměstnanci, a to v celé budově. Do mateřské školy nastoupila paní 

učitelka Marcela Koucká a paní uklízečka Vlasta Bažantová. S novými 

tvářemi se od září setkáváme i v naší základní škole a školní jídelně. 

Jsou to paní učitelka Michaela Machová, paní vychovatelka školní 

družiny Vlasta Červíčková a pomocná kuchařka Dana Řeháková. Do 

důchodu odešla učitelka MŠ paní Irena Havlinová, vychovatelka školní 

družiny paní Zdenka Machačná a uklízečka MŠ paní Dagmar 

Pospíšilová. Srdečně jim děkujeme za svědomitou práci v naší škole a 

zároveň přejeme stálé zdraví i pohodu při zaslouženém odpočinku. 

 Také při vymýšlení akcí pro děti jsme se snažili o různé změny. 

Poprvé jsme se vypravili do dřevěnky v Semilech, kde si dvě členky 

skupiny MED pro naše svěřence připravily program ekologické 

výchovy o houbách v lese nazvaný „Neplač, muchomůrko“. Děti 

prožily pohodový den v útulné staročeské chaloupce a zároveň se 

dozvěděly řadu zajímavostí z tajů naší přírody.  Mimo jiné si zde 

zahrály různé hry, naučily se zpracovávat ovčí vlnu a nakonec z ní 

vyrobit hezkou muchomůrku. Na tuto milou návštěvu chceme 

navázat ještě těsně před Vánocemi, kdy si děti po pěkné pohádce 

vyrobí z ovčí vlny dokonce celý betlém. 

 Z trochu jiného soudku bylo naše první, ale zato velice poučné 

setkání se složkami záchranného systému. Do besedy s hasiči a 

později i s policistou se děti překvapivě velice aktivně zapojily.  Hlásily 

se, ochotně odpovídaly na dotazy a s napětím poslouchaly příhody z 

jejich náročného povolání. Především se však zajímaly o spoustu 



názorných pomůcek, které ke své práci hasiči a policisté používají. S 

velkou chutí si všichni vyzkoušeli jejich obrovské helmy, pokusili se 

nasadit i odemknout pouta na rukou paní učitelky, odvážně se nechali 

pochovat od hasiče v plné výstroji s kyslíkem apod. Za odvahu, 

správné odpovědi i aktivitu na závěr dostaly kromě pochvaly i drobné 

odměny. 

 Jakou mají děti odvahu, smysl pro fantazii a chuť prožít 

dobrodružství jsme si ověřili i u další zcela nové akce, která zakončila 

naše podzimní témata. Nazvali jsme ji „Podzimní strašení a cesta za 

dýňovým pokladem“. V přítmí – v místnosti s obrovským pavoukem a 

spoustou papírových strašidel a netopýrů si děti u rozsvícené svíčky 

nejprve vyslechly strašidelný příběh, na jehož konci byl dopis. Ten jim 

pomohl najít cestu k pokladu. Dobrodružná cesta temnými 

strašidlácky vyzdobenými místy naší budovy byla plná dobrodružných 

úkolů a děti skutečně nadchla. Ještě několik dní potom vzpomínaly na 

obrovského pavouka, duchy i dýňové strašidlo ve sklepě s velkým 

pokladem – hrncem plným čokoládových zlaťáků. 

 Nyní je advent – čas radostného očekávání. V mateřské škole 

bychom jej také mohli nazvat časem pilného nacvičování na zpívání u 

rozsvěcení vánočního stromu na návsi, Mikulášskou nadílku a 

Vánoční besídku pro rodiče. V rámci letošního projektu „Od Sněhurky 

ke sněhulákovi“ opět nacvičujeme básně, koledy, vánoční písně, 

tanečky i scénky. 

  Za pilnost samozřejmě děti čeká náležitá odměna – od 

Barborky a Mikuláše jsou to sladká překvapení a od Ježíška krásné 

hodnotné hračky, které jistě potěší jak kluky, tak holčičky. Finance na 

jejich zakoupení jsme získali díky obecnímu úřadu a našim 

sponzorům, kterým touto cestou srdečně děkujeme. Hodnotné 

hračky nám věnovala rodina Šulcova. Velikým sponzorským darem, 



kterého si nesmírně vážíme, je výtěžek z Velikonočního dobročinného 

jarmarku v Chuchelně, který pod vedením Mgr. Soni Jarolímkové 

Římkové pravidelně pořádají místní sokolové a komise pro kulturu a 

sport. Výtěžek tentokrát činil krásných 35.000,- Kč, ke kterému jsme 

si mohli přičíst ještě částku 3.000,- Kč darovanou od Motorsportu 

Chuchelna. Kromě hraček a učebních pomůcek jsme tuto pěknou 

částku věnovali na velkou opravu pianina v hodnotě 23.000,- Kč. Také 

nákup stolků a židliček do malé třídy nebyl levnou záležitostí. Zde 

bych chtěla poděkovat i panu Jakubovi Hejralovi, který je až z Moravy 

ochotně a zcela zdarma přivezl. 

 Vánoční nadílka se blíží nejenom ve školce, ale i doma. Nejvíc 

nás potěší, když dárkem uděláme radost někomu druhému. Přeji Vám 

všem, abyste tím pravým dárkem udělali co nejvíce radosti svým 

blízkým a Vánoce prožili v pohodě a příjemné náladě.            

         Blanka Pekařová 

     

 

 

 

 

 

               

 

     

 



 

Milí obyvatelé Chuchelny, 

přejeme vám, vašim rodinám a přátelům klidné 
prožití adventního času, krásné svátky vánoční a do 
nového roku pevné zdraví, hodně spokojenosti, 
pohody a štěstí. 

 

    Vaši zastupitelé a zaměstnanci obce 

 

 

 

 

 

 

 



SUDOKU 

 

ZAČÁTEČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKROČILÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 


