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 Zpráva o činnosti rady obce 

 Podle zavedeného zvyku přinášíme našim čtenářům – 
obyvatelům obce Chuchelna – podrobnou zprávu o tom, čím se 
zabývala rada obce v uplynulém období od posledního 
zasedání zastupitelstva. Sešli jsme se od té doby třikrát a do 
červnového zasedání se setkáme ještě dvakrát.  

 Všichni jste určitě zaznamenali, neboť si nelze 
nevšimnout, že se Liberecký kraj konečně pustil do generální 
opravy silnice III/2922 od Semil směrem k Záhoří. S tím souvisí 
kompletní přestavba mostu u Vegů, který byl v havarijním stavu. 
Na tuto velkou akci plynule naváže výstavba našeho 
plánovaného chodníku. Firma Silnice Jičín, která provádí práce 
pro Liberecký kraj, položí obruby budoucího chodníku, 
odvodňovací potrubí a silniční vpusti. Další práce s dokončením 
chodníku budou probíhat buď letos, nebo příští rok. Záleží to na 
finanční situaci – jednak je důležité, za jakou částku se práce 
podaří získat na základě výběrového řízení, a také jaké peníze 
bude mít obec v dané době k dispozici, neboť plnění daňových 
příjmů je vždy tak trochu neznámá veličina. Existuje určitá 
naděje na získání mimořádné dotace od Libereckého kraje. 
Projektová dokumentace je dokončena a předána obci.   

 S těmito opravami, zejména pak s přestavbou mostu je 
spojeno určité nepohodlí v dopravě, ale věříme, že obyvatelé 
mají pro tyto komplikace zejména v okolí školy pochopení  
a trpělivost – odměnou jim bude krásná nová silnice. Veškeré 
práce měly být podle harmonogramu dokončeny do 31. 
července, avšak je možné, že dojde k prodloužení termínu 
vzhledem k nedávnému propadnutí vozovky poblíž 
zahradnického areálu. 

 Na opravu krajské silnice by měly plynule navázat také 
opravy našich cest, protože obec má přislíbený materiál, který 



byl odfrézován z povrchu silnice za poměrně příznivou cenu. 
Zatím není jasné, kolik ho bude, a tedy na kolik cest se 
dostane. Opravy tímto „recyklátem“ provede také firma Silnice 
Jičín, která na práce poskytne dvouletou záruku.  

 Kromě toho, že obec již uzavřela smlouvu o otevření úvěru 
s Českou spořitelnou, požádali jsme Grantový fond Libereckého 
kraje o dotaci na opravu cesty na Lhotě u hřbitova. Zda ji 
získáme, zatím nevíme. Oprava této cesty bude provedena 
asfaltovou směsí. Máme už přislíbenou dotaci ve výši 200 tisíc 
korun na opravu prostranství před prodejnou a sportovním 
areálem.  

 Pokud už mluvíme o dotacích, žádali jsme o dotaci na 
nákup technických prostředků pro Sbor dobrovolných hasičů a 
podařilo se získat téměř 50 tisíc korun. Žádali jsme také  
o peníze na uspořádání pouti a obdrželi jsme příslib na 10 tisíc 
korun. Již podruhé jsme žádali o dotaci na opravu pomníku na 
Lhotě, ale stejně jako loni jsme, bohužel, neuspěli. V těchto 
dnech jsme podali žádost na podporu dopravního značení  
a instalaci dopravních zrcadel v obci a doufáme v kladný 
výsledek.   

 Firma Lesy ČR, s. p., jakožto správce Chuchelského 
potoka bude letos realizovat opravu tarasu u školy, a to po 
obou březích. Na pravém břehu (u školy) taras povede 
k novému mostu a na levém až k bývalé hasičské zbrojnici. Na 
tomto místě velmi děkujeme p. Jaroslavu Bečkovi a pí Haně 
Huškové za ochotu, s jakou k tomuto účelu poskytnou části 
svých pozemků.  Připomínáme, že investorem těchto prací není 
obec, ale Lesy ČR.  

 Ale nejen opravami infrastruktury je obec živa. Také další 
oblasti dění v obci jsou pro nás důležité.  V poslední době jsme 
se hodně zabývali školou – zejména ustavením školské rady. 



Věc je zatím v jednání. Rodičům žáků byl před třídními 
schůzkami rozeslán dotazník, jehož úkolem bylo zjistit, jak jsou 
rodiče s naší školou spokojeni. Ze 42 rozeslaných formulářů 
jsme obdrželi 32 vyplněných. Dotazník dopadl pro naši školu 
celkem příznivě. Velký zájem projevili rodiče o uspořádání 
letního tábora pro děti. Pobytový tábor už do prázdnin 
zorganizovat nestihneme, ale pokusíme se uspořádat ke konci 
srpna tzv. „příměstský“, tj. děti budou spát doma a na jednotlivé 
činnosti – výlety, soutěže, sportovní aktivity a jiné – budou 
docházet.  

 Komise pro kulturu a sport pro děti připravila Pálení 
čarodějnic a nyní chystá Dětský den. Měl by mít bohatý 
program a v době, kdy vy budete číst tyto řádky, bude již 
minulostí.  Pozvánku na pouť, která se uskuteční 9. června, 
najdete na vloženém letáku v Chucheláčku, jen prosíme, 
pomozte nám zahánět deštivého Medarda, seč vám síly budou 
stačit.  

 Důležitým letošním tématem je příprava územního plánu. 
V tomto směru už bylo mnoho práce vykonáno a teď je před 
námi samotné finále. Veřejné projednání návrhu se uskuteční 
v pondělí 18. června od 17,30 hodin. Tam budou moci občané 
podat naposled své připomínky. Pokud vše půjde podle 
předpokladů, územní plán obce Chuchelna by měl být schválen 
zastupitelstvem, a tím vstoupit v platnost v září letošního roku. 
Různé drobné detaily kolem územního plánu rada obce řeší 
průběžně.  

 Někteří občané žádají o výstavbu mimo vytýčené 
zastavěné území, což za určitých okolností podléhá schválení 
zastupitelstvem – rada bude na červnové schůzi předkládat 
jednu nebo dvě takové žádosti. Také předložíme návrh na 
řešení situace s pozemky poblíž zahrady Mateřské školy.  



 Popsané záležitosti nám v těchto týdnech zabírají opravdu 
nejvíce času, přesto se dostává i na ostatní drobnosti, které je 
třeba řešit. Jde třeba o nové lino v kuchyni jednoho z obecních 
bytů, problémy s parkováním v různých částech obce 
(konkrétně např. na Sídlišti), nové nasvícení kaple sv. Antonína, 
umístění nových laviček – dvě budou na hřbitově, jedna na 
Hromovce a jedna na Komárově s výhledem na Krkonoše. 
V obci byla nainstalována tři nová dopravní zrcadla. Vyhlásili 
jsme dodatečné výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu 
rozvoje bydlení na úpravu vjezdů k rodinným domům. Přihlásil 
se jeden žadatel, a pokud komise FRB jeho žádost doporučí ke 
schválení, bude předložena zastupitelstvu. Pravidelně 
sledujeme dění ve VHS Turnov, pochopitelně zejména ve 
vztahu k naší obci. Také rada vzala na vědomí, že máme dva 
nové pracovníky na veřejně prospěšné práce, které dotuje Úřad 
práce. Bohužel, tato podpora se opět snížila, a sice o 1.000,- 
Kč na jednoho pracovníka a měsíc. Smlouva s Úřadem práce, a 
tím pádem i se zaměstnanci je uzavřena na dobu do 31. 10. 
2012.  Rada schválila nákup vibrační desky do majetku obce, 
protože dosud jsme si ji museli v případě potřeby pronajímat a 
často se stalo, že nebyla k dispozici v době, kdy bylo třeba. 
Chystáme se připravit nový pořadník na přidělení obecních 
bytů, ale jde pouze o formální záležitost – v brzké době se 
nechystá uvolnění žádného ze sedmi obecních bytů. 

 Všichni se snažíme, abychom veškeré záležitosti, které 
před nás život staví, řešili co nejlépe a ke spokojenosti obyvatel 
naší obce. S náměty dalších dvou schůzí, které do zasedání 
zastupitelstva ještě vyplynou, vás seznámíme přímo na tomto 
jednání. Všichni, kdo se zajímáte o dění v obci, jste srdečně 
zváni. 

Rada obce Chuchelna  



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Životní jubilea v březnu, dubnu a květnu 2012: 

  91 let –  Bohumil Koucký 

  88 let –  Miluše Kodrová 

  86 let –  Miluše Kvapilová 

  85 let –  Alena Bečková 

  83 let –  Olga Hejralová 

    Irena Koucká 

  81 let –  Jaroslav Bobek 

  80 let – Miloslava Prskavcová 

    Vladimír Tůma 

    Marie Peštová   

  75 let –  Hana Šprdlíková 

  70 let –  Jaromír Coufal 

  65 let –  Miloš Havlík 

    Františka Hochmalová 

    Alena Zázvorková 

  60 let –  František Devátý 

    Jarmila Holubová 

  55 let –  Iva Koucká 

    Jana Hejlová 

  50 let –  Jaroslav Urbánek 

    Pavel Flégr 

 

 
 
 
 
 
 
 



Narození:  
 
Tereza Šikolová 
 

  
 
 
 
 

Novorozenci přejeme dobrý start do života! 
 

************************************************************* 
 
 
Opustili nás:                               
 Miroslava Vojtíšková 

 Věra Kořínková 

 

 

 

Jejich nejbližším vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

 

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

V rubrice „Společenská kronika“ můžeme zveřejnit pouze životní 

jubilea, sňatky a narození dětí, k jejichž uveřejnění byl obci dán 

písemný souhlas příslušné osoby. Souhlas rodinného příslušníka 

přichází v úvahu jen v případě, jedná-li se o narození dítěte. 

Nařizuje to zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

v platném znění. Telefonický souhlas není dostatečný, neboť jej 

nelze prokázat případné kontrole. 



        
        
Jaro vJaro vJaro vJaro v    základní školezákladní školezákladní školezákladní škole    
 

 Máme konec května, pomalu se blíží konec školního roku a žáci by se měli 
snažit vylepšit výsledky své práce. Ne vždy tomu tak ale bývá. Je jaro, rozkvetlá, krásně 
zelená příroda láká spíše k vycházkám do přírody nebo práci na zahrádce. Myslím, že 
ti mladí toho ale na zahrádce moc nenadělají. A jestli využijí pěkného jarního počasí 
k toulkám přírodou, nechám na nich. Možná, že je více lákají toulky po internetu. 
Učení by také neměli zanedbávat. Ono stále ještě platí, že: co se v mládí naučíš, ke 
stáru jako když najdeš. A na poslední vylepšování výsledků máme čas jen do půli 
června.  

 Začátkem února proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku. Pro školní rok 
2012/2013 jsme zapsali celkem 7 prvňáčků. Po loňském mimořádně úrodném roce, 
kdy jsme zapsali 16 dětí, je tento počet spíše slabším průměrem. Hodní a pracovití 
žáci v menším kolektivu ale mohou dosahovat i lepších výsledků. 

 Na tradiční Velikonoční jarmark, který jako obvykle v místní sokolovně pořádala 
TJ Sokol společně s komisí pro kulturu a sport, vyráběli výrobky nejen žáci školy, ale  
i děti z mateřské školy za pomoci svých učitelek. Mateřinka nacvičila zajímavou jarní 
rozcvičku, základka zazpívala několik lidových i umělých písní. Jarmark se vydařil, 
 i když se změněnými pravidly nepřinesl tak vysoký zisk. Všem organizátorům, 
výrobcům a prodávajícím patří dík za zdařilou kulturní akci.  

 V měsíci dubnu jsme společně s panem starostou řešili nefungující školskou 
radu. Nová školská rada by měla být zvolena v co nejkratší době, aby mohla 
smysluplně začít pracovat nejpozději se začátkem nového školního roku. K tomuto byl 
dán podnět na schůzce rodičů, která proběhla ve škole 25. dubna. Školská rada není 
jen orgánem řešícím stížnosti rodičů, ale má být poradním orgánem ředitele školy, 
který pomáhá problémy i řešit. Proto jsou v něm zastoupeni zástupci rodičů, pedagogů 
i zřizovatele rovným dílem.   

 Pět týdnů, na přelomu měsíců dubna a května, na škole působila i praktikantka 
Pavla Maturová, která studuje pedagogickou fakultu Technické univerzity v Liberci. 
Naši školu si užila plně. Nejprve jako žákyně, pak na souvislé praxi v mateřské škole  
a školní družině když studovala střední pedagogickou školu a nyní na praxi jako 
studentka učitelství pedagogické fakulty. Většina dětí si ji oblíbila a vznikl mezi nimi 
hezký vztah. Jen si myslím, že několik jedinců si tak hodnou paní učitelku ani 
nezasloužilo. Práce učitele na málotřídní škole je náročnější, o čemž se také plně 



přesvědčila. Popřál bych Pavle do dalšího studia mnoho úspěchů a jeho zdárné 
ukončení. 

  Každým rokem se žáci 4. ročníku připravují na roli účastníka silničního provozu 
jako cyklisty. Nejprve začínají v podzimní části návštěvou dopravního hřiště  
a teoretickou přípravou a v jarní části jejich snažení vyvrcholí. Na dopravním hřišti 
v Košťálově uspěli téměř všichni. Pouze jeden žák nezvládl testovou část ani 
opakovaně a nebyl mu „řidičský průkaz“ na kolo vystaven. 

  Již několik roků v jarních měsících probíhá na škole plavecký výcvik. Ten je 
zajištěn v plaveckém bazénu v Jilemnici. Účastní se ho pravidelně žáci 3. a 4. ročníku. 
Společně s nimi jezdí i starší děti z mateřské školy. Aby byl bazén plně obsazený  
a doprava autobusem nebyla příliš drahá, jezdí s námi na plavání děti ze ZŠ a MŠ 
Benešov. V letošním roce všichni žáci na závěrečné lekci 21. května předvedli, co se 
naučili, a na základě toho všichni obdrželi tzv. „mokré vysvědčení“, které dostávají 
podle uplavaných metrů. 

  Na začátek měsíce června jsme naplánovali školní výlet. Protože kraj kolem 
Máchova jezera se tradičně dětem líbí, pojedeme na hrad Bezděz a na Máchovo 
jezero, kde absolvujeme okružní jízdu parníkem. A koncem měsíce června, ještě než 
rozdáme závěrečné vysvědčení, vyrazíme vlakem někam do Českého ráje. Jízdu vlakem 
mají děti rády, bývá pro ně něčím novým. Někdy se dokonce stává, že dítě jede se 
školou vlakem poprvé. U nás v Českém ráji je nádherně. Někdy ani netušíme, jaké 
přírodní krásy se nám v blízkosti domova ukrývají. Protože autobusová doprava dnes 
není levnou záležitostí, sbíráme každým rokem starý papír. Od loňského roku za něj 
sběrny opět dobře platí, tak se nám sběr vyplácí. Vloni výtěžek ze sběru papíru zlevnil 
každému žákovi dopravu na školním výletě přibližně o 65,- Kč. Všem, kteří nám 
pomáhají starý papír sbírat, děkujeme. Pomáhají tím nejen žákům školy, ale i přírodě. 

 A bude nás čekat loučení. Loučení se žáky 4. ročníku. Ti po zahájení nového 
školního roku nastoupí do 5. ročníku na semilské školy. Přechod bývá vždycky těžký. 
Doufám, že se nijak výrazně neprojeví na jejich studijních výsledcích a všech 10 se na 
nových školách ukáže v dobrém světle. Přál bych jim, aby dostávali jen samé pěkné 
známky a rodiče z nich měli radost.  

 Všem rodičům, přátelům a sponzorům školy přeji hezky prožitou dovolenou  
a načerpání nových sil do další práce. 

 

      Mgr. Radmil Stínil, ředitel ZŠ a MŠ    



Motocyklový oddíl Motorsportu Chuchelna v roce 2012 

 Už od velkolepé oslavy výročí 10 let Motorsportu Chuchelna 
na konci minulého roku se všichni členové MSCH nemohli dočkat 
prvních jarních dnů, aby osedlali svoje stroje a vydali se znovu 
do boje. Do boje za vlastními cíli, za úspěchy týmu a za 
reprezentací své obce.  
 Všichni jsme doufali, že navážeme na loňské úspěchy  
a budeme se opět prát o nejvyšší příčky. Prioritou pro nás 
zůstává místní seriál KTM ENDURO CROSS COUNTRY, který se 
skládá ze závodů v Bozkově, Košťálově, Olszyně (Polsko), 
Jilemnici a Vysokém nad Jizerou. V tomto seriálu závodů se také 
účastníme soutěže týmů, do které jsme přihlásili všechny svoje 
jezdce. Chuchelnu letos zatím reprezentovalo 15 jezdců, z nichž 
nejmladšímu je 5 let a nejstaršímu 57. Jmenovitě jsou to Adam 
Mach, Břetislav Plíva, Jakub Brádler, Michal Strnad, Martin 
Lichtenberg, Martin Ráž, Petr Lacina, Jakub Hejral, Tomáš 
Celler, Aleš Končinský, Michal Buriánek, Martin Chlupáč, Jan 
Kudrnáč, Josef Mach, Jiří Machačný a Josef Iker. Nutno říci, 
že v každém závodě se někdo z těchto jezdců umístí v elitní 
desítce, takže vždy je po závodě co slavit. 
 Jediné, co nás trápí, jsou zranění jezdců, když Michal 
Buriánek po zranění ruky odjel jeden závod a přišlo vážnější 
zranění kolene. Léčení zřejmě nebude krátkodobé 
a přejeme tak rychlé uzdravení a návrat na závodní dráhu, stejně 
jako Honzovi Kudrnáčovi, který nemůže závodit kvůli zranění 
ruky. Doufejme, že ostatním členům MSCH zdraví vydrží a 
nepřipojí se žádné další úrazy.  
 Letos jsme také rozjeli účast na Mistrovství České 
Republiky v Enduru. V Petřkovicích nás reprezentovali Martin 



Lichtenberg, Michal Strnad, Jakub Brádler, Martin Ráž a Jiří 
Machačný.  Poslední dva jmenovaní se plánují zúčastnit celého 
seriálu. Jiří i Martin jsou na průběžné čtvrté příčce, každý ve 
své kategorii, a bude tak zajímavé sledovat, jak je Chuchelna 
reprezentována v nejrůznějších místech naší republiky. Vždyť 
dalším závodem bude více než 300 km vzdálený Frýdlant nad 
Ostravicí. 
 O radost z našich úspěchů se dělí i naši 3 přespolní 
mechanici, kteří se snaží o hladký průběh závodů. Je to Slávek 
Hejduk, Jiří Novotný a Tomáš Morávek. S nimi se snažíme 
technické zázemí stále zdokonalovat a už teď si myslím, že 
každé dosavadní vylepšení přineslo úspěch a může nám je 
leckterý tým závidět. 
 Jsme si vědomi toho, že na takovéto úrovni bychom 
rozhodně nebyli bez finanční podpory sponzorů, mezi které patří 
i obec Chuchelna. Nejen obci, ale i všem ostatním sponzorům 
děkujeme a jejich podpory si velmi vážíme.  
 Na každém závodě nám pomáhají i naši rodinní příslušníci, 
jejichž podpora je pro nás velmi důležitá.  Rádi také na trati 
vidíme každého Chucheláka, který nám fandí od „mlíka“ a po 
závodech nás poplácá po rameni. Zvu proto všechny, kdo chtějí 
podpořit náš tým, aby přišli zafandit a sdíleli tak s námi tu pravou 
závodní atmosféru.  
 A kdo chce naše úspěchy i neúspěchy sdílet s námi v teple 
domova, může navštívit naše internetové stránky www.msch.cz , 
kam pravidelně umisťujeme reporty a videa z našich závodů. 

Martin Ráž 

 

 



Hrajeme si s pohádkou a kouzlíme v mateřské škole 
 
 Druhé pololetí jsme se snažili pro děti mateřské školy naplánovat tak 
trochu pohádkově. Zahájili jsme jej návštěvou vtipného představení 
„Příběhy včelích medvídků“.  Za pohádkou jsme se vydali, podobně jako 
na další dvě zdařilá a výpravná představení, do KC Golf Semily. Také náš 
oblíbený karneval jsme si zpestřili pohádkou. V rolích postav z Perníkové 
chaloupky se tentokrát vyřádily samotné paní učitelky. Na pracovité 
Popelky jsme si s dětmi zahráli společně, a to při přípravách na již tradiční 
Velikonoční jarmark. Hodně času jsme věnovali nejen pilnému vyrábění, 
ale i pohybovému vystoupení podle jarních písniček. 
 Hned po Velikonocích jsme se s dětmi v mateřské škole s chutí 
pustili do nového projektu, od kterého jsme si slibovali spoustu zábavy,  
ale i poučení. Nazvali jsme jej „Hrajeme si s pohádkou  
v království za šípkovým keřem“.  Děti se postupně seznamovaly  
s pohádkovým příběhem a v souvislosti s ním si prohlubovaly některé 
znalosti a dovednosti. Seznamovaly se s řemesly dříve a dnes, učily se 
rozlišovat dobré a špatné vlastnosti nejen postav v pohádce, ale i lidí kolem 
nás. V úloze rádců pomáhaly řešit možné problémové situace, učily se 
vnímat krásu probouzející se jarní přírody, pojmenovat první květiny, 
rozkvétající stromy i keře, zpívaly nové písně, hrály hry, kreslily, vyráběly, 
stavěly hrady, apod. Při dramatizaci se děti rychle vžily do různých rolí. 
Dívky předváděly sudičky, královnu a jako malé načinčané princezny se 
naučily svižný „Tanec princezen“. Kluci se podělili o další úlohy: Krále, tři 
prince, veselého Kašpárka, strážce a kuchaře.  Pohybově se vyžili při jízdě 
na vlastnoručně vyrobených „konících“ a jako pomocníci kuchaře i při 
roznášení jídla na křtinách Růženky. Zvládnutý pohádkový příběh starší 
děti s velkou chutí zahrály jako dárek maminkám. Také naše nejmladší děti 
předvedly své dovednosti a maminkám k jejich svátku nadělily „Modré  
z nebe“. Obě vystoupení byla nafilmována do kabelové televize. 
 Na pohádky nám navázala i návštěva mladého šikovného kouzelníka. 
Předvedl dětem z MŠ i ZŠ spoustu zajímavých triků. 
  Čáry a kouzla patřily i do následující akce mateřské školy „Slet 
čarodějnic a čarodějů“.  Akce předcházela tradičnímu pálení čarodějnic,  
a jak se nakonec ukázalo, měla u dětí značný úspěch. Díky ochotným 
maminkám, které svým dětem připravily strašidelné převleky, se mateřská 
škola rázem proměnila v téměř opravdové doupě kouzelníků, čarodějnic  
a čarodějů. Zbývalo jen ještě splnit několik podivných úkolů. Společně 
jsme je nejprve vyčetli ze staré tlusté knihy – „Lexikonu kouzel“.  Kdo se 
chtěl stát opravdovým čarodějem nebo čarodějnicí, musel poznat hmatem 



napodobeninu skutečného pavouka, hada nebo krysy, uvařit a vypít 
kouzelný lektvar z čerstvých bylinek, sníst žábu nebo hada (ze sladkého 
želé), tančit pozpátku podle strašidelné písničky. Na zahradě MŠ měly děti 
za úkol najít hadí vejce a na lžíci jej přemístit do „hadího hnízda“, letět na 
koštěti k cíli, trefit se „krysou“ do kotlíku, nechat ji uležet, mezi tím 
roztopit ohýnek a pomocí zaklínadla jí přeměnit v buřty. Na závěr akce, tj. 
po splnění všech prapodivných úkolů si děti buřty opekly a samozřejmě si 
na nich především moc pochutnaly. 
 Závěrečnou tečkou našeho projektu se stal výlet naší mateřské školy 
na pohádkový hrad a zámek Staré Hrady u Jičína.  Jeli jsme autobusem 
společně s Mateřskou školou Záhoří a počasí nám opravdu přálo.  
V pohádkovém sídle nás čekala přímo čarodějně pohádková prohlídka se 
spoustou podivuhodných pohádkových bytostí s ještě prapodivnějšími 
jmény. V zámeckém sklepení jsme například obdivovali lesní a ledové 
království, rodinku starohradského obra, vodnici, čertovskou domácnost, 
hladomornu, obrovského draka a palác plný skřítků. Neméně zajímavá 
byla i hradní pohádková půda. Provázela nás zde opravdová čarodějnice. 
Prohlídku zahájila nácvikem techniky správného létání na březových 
košťatech a potom teprve děti zavedla do pohádkového světa, kde nám 
představila další čarodějnice různých kategorií, kouzlobabky, ukázala nám 
strašidláckou kuchyni, čarodějnou prádelnu a mydlírnu, pohádkový 
časostroj a spoustu roztodivných strašidýlek a  strašidláků. Vynechat jsme 
nemohli ani Čarodějnou bestyjolu. Zde si děti prohlédly živou havěť  
a různé potvůrky, které mají čarodějnice v oblibě. 
 Za dalšími zvířátky jsme se vydali ještě i v odpoledních hodinách,  
a to do nedalekých Chlebů. Zdejší malá, ale za to pěkná a rozmanitá 
zoologická zahrada zpestřila náš velice hezký školní výlet, na který 
budeme všichni rádi vzpomínat. 
 Pro některé naše svěřence šlo o výlet s MŠ poslední. V září nastupují 
do 1. třídy a stanou se z nich „velcí“ školáci. Do základní školy od nás 
letos odchází celkem 11 dětí: Filip Coufal, Markéta Hedvičáková, Barbora 
Hladíková, Kateřina Hloušková, Ondřej Jarolímek, Anna Marie Jínová, 
Lukáš Jodas, Matyáš Nerad, Tadeáš Nerad, Klára Taragelová a Martin 
Vaníček. Přejeme jim ve škole i v osobním životě samé štěstí a hodně 
úspěchů. 
 

       Blanka Pekařová 
  
 

 



Díky za podporu 

Chtěl bych tímto způsobem moc poděkovat všem, kteří pomohli při náročné 
rekonstrukci rybníka, zvaného Rosnička v Chuchelně. Tento rybník 
samozřejmě využívají rybáři, ale zároveň slouží jako požární nádrž pro 
naši obec. V letošním roce jsme se rozhodli k dlouho odkládané akci, a to 
zpevnění břehů, hlavně směrem od silnice a k Bulánkovým. Z původně 
skromného záměru jsme se pustili do náročné akce, která by měla zaručit 
funkčnost hrází na dlouhá léta. 
Sami bychom to ale nedokázali, proto zde chci poděkovat vedení naší 
obce, hlavně radě obce a samozřejmě panu starostovi Tomáši Šimkovi za 
projevenou ochotu pomoci nejenom každoroční finanční podporou, ale také 
poskytnutím pracovníků naší obecní party. Byl jsem velmi mile překvapen, 
jak se noví pracovníci této party – Milan Masničák a Richard Ullrich 
zhostili velmi náročné a těžké práce při stavění opěrných zdí. Ještě jednou 
jim moc děkuji. Samozřejmě za kvalitu práce a vydatnou pomoc ručil 
Tomáš Bažant, kterému také velice děkuji. Trpělivost s námi měli 
manželé Fišerovi, sousedé, kteří poskytli dočasně část svého pozemku tak, 
abychom mohli práce provést – i jim patří díky. Velkou technickou pomoc 
nám poskytla firma Agát i firma Semstav. A v neposlední řadě musím 
konstatovat, že zárukou kvality celé stavby je pan Jiří Dolenský se svou 
partou, který už při odbahňování rybníka předváděl nevídané 
kaskadérské kousky. Ani pak nás nenechal napospas při stavbě opěrných 
zdí, ale naopak pomáhal a dohlížel, aby vše probíhalo řádně. Rybáři tímto 
ze srdce všem zúčastněným děkují – prostě – moc díky! 

                                                                      Miroslav Hrubý  

    

 

 

 

 

 

 

 



Veřejné projednání návrhu  

„Územního plánu Chuchelna“   

se uskute ční 

v pond ělí 18. června 2012 od 17.30 hodin 

v zasedací místnosti Obecního ú řadu v Chucheln ě. 

 

K návrhu územního plánu můžete stále ještě podávat 
připomínky nebo námitky. Formuláře těchto připomínek či 
námitek najdete na webových stránkách obce Chuchelna 
www.chuchelna.cz v sekci „Územní plán“. Svá podání adresujte 
na: 
 

 
Městský úřad Semily 
Stavební úřad 
oddělení územního plánování 
Husova 82 
513 01 Semily 
 

 
Taktéž veškeré dotazy týkající se územního plánu směrujte na 
odd ělení územního plánování .  Zcela poslední možnost  
k podání připomínky či námitky k územnímu plánu budete mít 
18. 6. 2012 přímo při veřejném projednání. Připomínka či 
námitka musí být podána písemně. 

 

 

Ing. Tomáš Šimek, starosta obce 

 



PODĚKOVÁNÍ 

 Touto cestou děkujeme panu Tomáši Bažantovi i ostatním 
členům pracovní skupiny obecního úřadu za ochotu a velkou 
pomoc při zajišťování prací souvisejících s pohřbem našeho 
příbuzného, arciděkana Josefa Matury.  
 R. D. Josef Matura byl rodákem z Chuchelny, ale většinu 
života (57 let) působil jako farář ve Světlé pod Ještědem. V průběhu 
let spravoval navíc ještě farnosti Český Dub, Hlavice, Křižany, 
Jítrava, Žibřidice a Rynoltice. Jeho posledním přáním bylo, být 
pochován ve svém rodišti, tj. v Chuchelně. Byl to mimořádně 
vzácný člověk, na kterého budeme vždy s láskou vzpomínat. 
 

Rodina Maturova, Kouckých a Pekařova   

 

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

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna 
 

se uskuteční   
ve čtvrtek 14. června od 19,30 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 

Program: 
  1) zpráva o činnosti rady obce 
  2) zpráva o hospodaření obce do 31. 5. 2012 
  3) návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 
  4) informace komise pro kulturu a sport 
  5) informace komise FRB 
  6) zprávy výborů – finančního a kontrolního 
  7) různé 
  8) usnesení, závěr   
 
Občerstvení zajištěno, doprava z Komárova bude zajištěna 
osobními auty v 19,10 hodin 

Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany 

 


