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Zpráva o činnosti rady obce
Vážení čtenáři, ani v letních měsících rada obce nezahálí
– ba naopak: aktivity, zejména pokud se týká rekonstrukce
mostu, opravy krajské silnice 2922, výstavby chodníků
a v neposlední řadě opravy našich vlastních komunikací, právě
v letních měsících vrcholí. Proto jsme se v období od
posledního zasedání zastupitelstva, které bylo 14. června, sešli
ještě jednou v červnu, a v červenci i srpnu vždy dvakrát. Do
dalšího zastupitelstva, které proběhne 13. září, se uvidíme ještě
jednou.
Opravu silnice a s ní bezprostředně souvisící výstavbu
chodníků ve středu obce jsme podrobně sledovali v průběhu
celého tohoto náročného období, a to i obhlídkami přímo na
místě stavby. Peripetie, které výstavbu provázely snad ani
nebudeme podrobně popisovat. Důležité je, že veškeré práce
a s nimi spojené zmatky v dopravě se chýlí ke konci. Nejhorší
situace byla v době přestavby mostu, kdy doprava od Semil
směrem na Záhoří vedla po úzké spojovací cestě kolem školy
a byla řízena semafory (ne vždy dobře). Tato spojnice byla po
ukončení provizorního provozu opravena z peněz KSSLK,
rovněž i část parkoviště u Koloniálu na Milíři. Zbytek parkoviště
zaplatí obec nákladem cca 20 tisíc. V současné době se ještě
potýkáme s objížďkou kvůli opravě propadlé silnice
u zahradnického areálu, ale až budete číst tyto řádky, měla by
být silnice do Semil průjezdná.
Pokud se týká chodníků, do země byly položeny chráničky
pro kabely a dešťová kanalizace, silniční vpusti a byly usazeny
obrubníky. Do zimy uvedeme chodníky do schůdného stavu
zejména v okolí autobusových zastávek, ale dlažba se
z finančních důvodů ještě letos pokládat nebude. Sice na
účtech obce se v současné chvíli nějaké peníze nacházejí, ale

stále není jasné, kolik budou stát plánované opravy cest a
v jakém rozsahu budou provedeny. Totiž – známe cenu za
materiál (recyklát), známe cenu za práci, ale do rovnice stále
schází důležitá veličina, a sice množství materiálu, které
budeme mít k dispozici.
Také jsme objednali slibovanou opravu cesty kolem
hřbitova na Lhotě od silnice po křižovatku u Kudrnáčů. Oprava
bude provedena asfaltováním, termín dokončení je 30. září
a stát bude cca 550 tisíc korun. Bohužel se nepodařilo na tuto
opravu získat dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje.
Naopak úspěšnější byl DSO Mikroregion Kozákov, který získal
grant na opravy turistických cest. V naší obci bude z těchto
peněz částečně opravena Hromovka. Přibližně třetinu získané
částky – cca 150 tisíc korun – požaduje obec Záhoří, Semily se
pro letošní rok svého podílu vzdávají. Obec Chuchelna kromě
toho získala 200 tisíc na opravu prostranství před prodejnou
a sportovním areálem. Vlastními silami byla opravena propadlá
vozovka nad Sídlištěm poblíž novostavby p. Fejfara.
Průběžně se seznamujeme s postupem stavebního řízení
na opravu břehů potoka, která by měla začít v nejbližší době.
Začátkem srpna to vypadalo, že se akci nepodaří provést
v plánovaném rozsahu kvůli negativnímu stanovisku SČVK,
a. s., ale nakonec se starostovi obce podařilo situaci zvrátit ve
prospěch stavby.
V příštím roce bude VHS Turnov prodlužovat vodovod
v Palučinách, z toho důvodu jsme prozatím ustoupili od opravy
tamní cesty, ale rozhodli jsme se, že po položení vodovodu ji
necháme opravit opravdu důkladně s projektem, který vyřeší
odvod dešťové vody a spádování povrchu, s územním
a stavebním řízením a se všemi náležitostmi, a to i za cenu
zvýšených nákladů. Oprava jen do původního stavu by byla

financována z peněz VHS v rámci stavby, ale tímto způsobem
se udělá při jednom to, co by se v budoucnu muselo tak jako
tak realizovat. VHS v letošním roce v naší obci bude
rekonstruovat vodojem nad Pokornými a ČOV u koupaliště,
která bude zastřešena.
V bytovce čp. 41 se v jednom z bytů porouchalo topení,
které bylo nutno opravit a v nejbližší době dojde k výměně
střešních oken, kterými začalo po zhruba 25 letech od instalace
silně zatékat.
Ve sportovním areálu se porouchal boiler, ale po
prostudování nájemní smlouvy rada obce dospěla k závěru, že
obec opravu nemůže hradit, nýbrž náklady by měl nést
nájemce. Na koupališti se při bouřce porouchalo čerpadlo, ale
tato oprava bude (doufáme) uhrazena z pojištění majetku obce.
Pojišťovna by měla také uhradit odstranění poruch kabelové
televize, které vznikly vlivem silných bouřek počátkem
července.
Pokud se týká územního plánu, rada obce se seznámila
s veškerými připomínkami a námitkami občanů a nyní vyčká na
vyjádření dotčených orgánů. Koncem srpna jsme obdrželi ještě
jednu žádost o zařazení pozemku pro výstavbu na Hořením
konci. Rada obce proti tomu nic nenamítá, ale v tomto případě
už se musí žadatel o prosazení svého záměru pokusit sám.
Zabývali jsme se personálním obsazením pedagogického
sboru v naší škole. Po projednání s ředitelem školy došlo
k výměně vychovatelky školní družiny a učitelky výchovných
předmětů (tělesná, výtvarná a pracovní výchova) v jedné
osobě. Místo pí Červíčkové, která měla smlouvu na dobu
určitou, nastoupila koncem srpna Pavla Maturová, také na dobu
určitou.

Na poslední schůzi rady, která proběhne ještě před
veřejným zasedáním zastupitelstva, budeme určitě ještě
projednávat mnoho témat. Rádi vás s nimi seznámíme přímo na
zasedání zastupitelstva, na které jsou srdečně zváni všichni,
kterým není dění v naší obci lhostejné.
Rada obce

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

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna
se uskuteční
ve čtvrtek 13. září od 19,30 hodin
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna
Program:
1) zpráva o činnosti rady obce
2) zpráva o hospodaření obce do 31. 8. 2012
3) rozpočtové opatření pro rok 2012
4) informace komise sociální
5) zprávy výborů – finančního a kontrolního
6) různé
7) usnesení, závěr
Občerstvení zajištěno, doprava z Komárova bude zajištěna
osobními auty v 19,10 hodin
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červnu, červenci a srpnu 2012 oslavili svá životní
jubilea spoluobčané:
82 let – Věra Kupková
81 let – Věnceslava Babková
Ladislav Láska
80 let – Robert Hůlek
75 let – Drahuše Tomíčková
Miloslav Bažant
70 let – Marie Radoňová
Jiří Pitl
Iva Kořínková
Jitka Havrdová
65 let – Václav Kozák
Marta Dolenská
Marie Bémová
55 let – Alena Zelinková
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví do dalších let!
*************************************************************

Narození:
František Nosek
Anežka Trnková

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života!

Sňatky:
Iveta Bílková a Robert Trnka
Eva Sůvová a Josef Salaba
Monika Lichtenbergová a Jiří Bažant

Novomanželům přejeme dlouhá léta
spokojeného společného života!
*************************************************************
*************************************************************

V uplynulých týdnech nás opustili:
Hana Koucká
Libuše Klápšťová
Jiří Dolenský
Vladimír Havrda
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.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Starosta obce Chuchelna podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů oznamuje
1. Volby do zastupitelstva Libereckého
Libereckého kraje se uskuteční
v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
- v okrsku č. 1 je zasedací místnost Obecního úřadu v Chuchelně čp. 269
pro voliče části Chuchelna a čp. 35 v části Komárov, vyjma čísel popisných
103, 158, 169, 170, 182, 185, 193 a 249 v části Chuchelna (lokality
„Rokliště“ a „Vrchy“)
- v okrsku č. 2 je spolková místnost v hasičské zbrojnici na Komárově pro
voliče částí obce Lhota a Komárov a čísel popisných 103, 158, 169, 170,
182, 185, 193 a 249 v části Chuchelna (lokality „Rokliště“ a „Vrchy“),
vyjma čp. 35 v části Komárov.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.
Ing. Tomáš Šimek, starosta obce

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
Starosta obce Chuchelna podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje
1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
- v okrsku č. 1 je zasedací místnost Obecního úřadu v Chuchelně čp. 269
pro voliče části Chuchelna a čp. 35 v části Komárov, vyjma čísel popisných
103, 158, 169, 170, 182, 185, 193 a 249 v části Chuchelna (lokality
„Rokliště“ a „Vrchy“)
- v okrsku č. 2 je spolková místnost v hasičské zbrojnici na Komárově pro
voliče částí obce Lhota a Komárov a čísel popisných 103, 158, 169, 170,
182, 185, 193 a 249 v části Chuchelna (lokality „Rokliště“ a „Vrchy“),
vyjma čp. 35 v části Komárov.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.
5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
v pátek dne 19. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 20. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
Ing. Tomáš Šimek, starosta obce

ŠKOLA PO ŠKOLE
Ve dnech 29. 5. a 7. 6. 2012 proběhl v Základní škole v Chuchelně
pracovní seminář pro děti i jejich rodiče s názvem Škola po škole.
Cílem semináře bylo přiblížit rodičům principy efektivní výchovy
svých dětí a dětem netradiční formou zprostředkovat školní
dovednosti.
Každé dítě je jiné a má jiné potřeby, proto nelze mluvit o univerzální
efektivní výchově, ale svou výchovu musíme přizpůsobit konkrétnímu
dítěti. Jak vychovávat děti nás nikdo neučil, při výchově děláme jako
rodiče spoustu chyb. Často jen mluvíme, jak by to dítě mělo udělat,
předhazujeme mu úspěchy jiných. Zapomínáme na vlastní příklad,
osobní dohled a čas společně strávený s dětmi. Správně chovat
a dobře pracovat se dítě nenaučí před televizí, před počítačem, samo
doma nebo v ruce s mobilním telefonem. Dítě potřebuje v životě
pevnou půdu pod nohama a pocit jistoty. Jeho základem je dobře
fungující rodina, její trpělivost, ochota, obětavost, vytrvalost
a dostatek času na společně trávené chvíle.
Jedním ze základních principů výchovy je:
1. Vymezování hranic ve výchově je naprosto nezbytné - když děti
nemají jasné a pevné hranice, ztrácejí pocit bezpečí a pocit bezpečí je
jednou ze základních potřeb. Pokud hranice někdy platí a jindy moc
ne nebo má mamka s tátou jiný přístup, vyvolává to v dětech
nejistotu a úzkost a mohou reagovat i agresivně.
2. Pravidla musí být pevná – děti dost často (a ne zcela vědomě)
testují pevnost pravidel – drobné provokace dělají, aby se ujistily, že
jsou věci, které platí, že svět je aspoň v něčem předvídatelný. Pokud
jeden povoluje a druhý správně dodržuje pravidla – dítě se učí vydírat
– chce prosazovat svoje, protože už zažilo úspěch, a ten, kdo jediný
zůstává důsledný, už není tím, kým byl – je v očích dítěte tím zlým.

3. Nácvik praktických dovedností, vytváření návyků – dospělý by
měl být přítomen nácviku nové činnosti a okamžitě dítěti poskytovat
zpětnou vazbu a vysvětlení smyslu činnosti – např. čištění zubů,
poděkování, oční kontakt, úklid svých hraček, rozhlédnutí při
přecházení silnice, příprava tašky do školy, úklid tašky, příprava na
psaní úkolů. Pokud si návyk včas osvojíme, jeho plnění už nemusíme
věnovat tolik pozornosti, přemýšlení a rozhodování, získáme tak více
času na jiné činnosti
4. Důslednost – bez křiku a napomínání napravíme s dítětem
chybu. Naše agrese by vyvolala jeho agresi. Dodržujeme to vždy
a všichni musíme po dítěti vyžadovat to samé.
5. Systematická příprava do školy – dodržování rituálu při ranním
vstávání, příprava tašky do školy, ukládání oblečení, odchod
z domova, udržování pořádku.
Nejčastější důvody, proč dělá úklid dětem potíže:
- podceňujeme jeho nácvik - po dětech se příliš brzo chce
samostatné uklízení, aniž by bylo dostatečně zautomatizováno jako
řada dovedností. Dítě musí vědět, kam co patří, kde je to místo.
Můžeme pomoci obrázkovým seznamem.
- dítě nedokáže předměty třídit (podstatné, nepodstatné,
oblečení, hračky…). V důsledku nedostatečných dovedností dětí se
úklid stává předmětem nepříjemných řečí, konfliktů a dokonce trestů,
a tím se zvyšuje nechuť se do něj pouštět
- uvádějí se nepravé důvody pro úklid – aby se udělala radost
mamince – a tím se snižuje jeho smysluplnost
- úklid je pro dospělé důležitější než pro děti – a tak může dojít
až k puntičkářskému vyžadování pořádku na úkor jiných, důležitějších
věcí – jako je např. rozvíjení vztahů
6. I příprava do školy může být prováděna s rozvahou, s chutí
a zábavnou formou. Dítě musí jasně vědět kdy, kde, co k tomu
potřebuje a musí mít jistotu pomoci u rodičů.

Děkujeme všem rodičům, kteří si udělali čas a semináře se
zúčastnili. Věříme, že některé náměty mohou ve své domácí výchově
uplatnit a přispět tak k posilování samostatnosti svých dětí a získat
čas pro společně strávené chvíle.
Zde uvádíme názory rodičů při závěrečném hodnocení semináře:
- Být laskavě důsledná se vyplatí
- Děti mají znát své povinnosti již z domova, pak si lépe pamatují
povinnosti ze školy
- Jako rodič jsem viděla reakce a chování mého dítěte ve škole
- Nekřičet na dítě bez očního kontaktu
- Uvítali jsme tipy na procvičení paměti
- Ve školní tašce má každá věc svoje místo
- O své věci se mají děti starat samy (školní taška, vyprané prádlo,
pokojíček…)
- Bavily nás hry s úkoly a rébusy
- Důležité je vše si předem promyslet, úkoly pak po sobě kontrolovat.
- I na pracovním stole má vše své místo.

Děkujeme dětem, že rodičům ukázaly, jak se chovají ve školním
prostředí, že dělat ve škole chyby je naprosto přirozené, z chyb se
učíme, že potřebují radu a pomoc rodičů a hlavně potřebují s rodiči
trávit maximum svého volného času.

Dětem jsme slíbili úkoly na začátek školního roku. Určitě si přes
prázdniny četly. Inspirovali jsme se Vědeckou knihovnou v Liberci.
Úkoly přikládáme a budeme rádi, když se s nimi děti ve škole
pochlubí.
Čarodějnický test:
Přiřaď správné osoby:
……………………………………………… poslala Sněhurce otrávené jablko
……………………………………………… uspala šípkovou Růženku
……………………………………………… přičarovala učitelce králičí zuby
……………………………………………… chtěla si upéct Jeníčka a Mařenku
……………………………………………… bydlela v chaloupce na kuří noze
……………………………………………… byl jedním ze zakladatelů
kouzelnické školy v Bradavicích
……………………………………………… měla ochočeného havrana Abraxase
……………………………………………… pocházela z mudlovské rodiny
Nápověda:

Hermiona Grangerová
Malá čarodějnice
Zlá královna, která chtěla být nejkrásnější
Baba Jaga
Salazar Zmijozel
Třetí sudička
Saxana
Ježibaba z perníkové chaloupky
Mgr. Ivana Goddefroy, speciální pedagog
Mgr. Radmil Stínil, ředitel ZŠ a MŠ

POUŤ 2012
Zima pomalu předávala štafetu jaru, lyžařský vlek dojížděl poslední
jízdy a sokolové už přemýšleli, co s volným časem. Někdo si vzpomněl
na tu krásnou sobotu v červnu 2011, která potěšila a pobavila děti
i dospělé. Myšlenka zopakovat pouť byla neodbytná… Některé atrakce
bylo možné zopakovat z loňska, ale i vymýšlení nových atrakcí neznalo
mezí. Favoritem se stala střelnice! Jana Vocelková svolala chuchelské
ženy a dívky, bez ohledu na spolkovou a politickou příslušnost, aby
spojily své síly a každý čtvrtek se scházely za účelem výroby výzdoby do
střelnice.
Růže z papíru jsme dovedly k dokonalosti, že by i Rumlovi zbledli.
Když byla růží plná sokolovna, zavzpomínaly jsme na dětská léta
a chopily se výroby sádrových opiček, větrníků a dalších drobností. Při
těchto příležitostech jsme také leccos probraly, popily, pojedly (to byl
rachot) – zkrátka když se sejde dvacet ženských, tak je vždycky veselo.
Čímž s předstihem zveme i další Chuchelačky na příští sezónu.
Dalším úkolem bylo sehnat střelnici - zde ženy selhaly, proto
nastoupili muži. V rekordním čase dokázali zkonstruovat nejluxusnější
střelnici široko daleko (Rumlovi už opět blednou). Zastřešovatelem
a hnacím motorem byl bezpochyby Jarda Vocelka. Ten zajistil i převoz
střelnice, k čemuž bylo nutné odklonit dopravu v Chuchelně…
V sobotu 9. června ve 14. hodin se za krásného počasí roztočil
kolotoč, rozhoupaly houpačky, rozjezdily motorky, nafoukly balónky,
rozjela věštkyně, nahodily pruty s návnadou a rozsvištěly diabolky.
K tomu všemu vyhrávala živá muzika, a kdo neměl plnou pusu
poctivých domácích dobrot (díky, hasiči!, díky, rybáři!), ten si i zazpíval.
Závěrem bychom chtěli jménem Sokola poděkovat všem
Chuchelákům, bez jejichž pomoci by se pouť 2012 tak nevydařila.
Doufejme, že se za rok opět spojíme a uděláme dětem a věřme, že
i dospělým, radost.
sestry Sokolky

Foto z loňské pouti pořídil Vítek Coufal

