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Zpráva o činnosti rady obce
Vážení čtenáři, opět se s vámi potkáváme prostřednictvím stránek
Chucheláčku, abychom vás informovali o práci rady obce od posledního
zasedání zastupitelstva obce.
V předvánočním období jsme již vhodný termín pro schůzi rady nenašli,
ale sešli jsme se hned první úterý v lednu 2014, a do uzávěrky zpravodaje
pak ještě třikrát. Do termínu 1. letošního zasedání zastupitelstva proběhne
jedna schůze začátkem března.
V první řadě jsme stanovili plán práce zastupitelstva na rok 2014 –
mělo by se letos sejít čtyřikrát, a to 13. března, 12. června, 11. září a 11.
prosince. Program jednotlivých schůzí bude upřesňován podle aktuální
potřeby. Vyhlásili jsme výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení, výsledek bude projednán zastupitelstvem na březnové schůzi. Toto
zastupitelstvo také musí schválit rozpočet obce na rok 2014, jehož přípravou
jsme se na všech schůzích rady průběžně zabývali, neustále ho upřesňovali,
a konečnou verzi návrhu uveřejňujeme na jiném místě tohoto zpravodaje.
Návrh je, jak nám káže zákon, uveřejněn i na úřední desce obce, a to jak na
dřevěné, tak i na elektronické. Příjmovou stranu rozpočtu jsme se snažili
sestavit střízlivě tak, aby nám později peníze nechyběly. Mohli jsme však
počítat s našetřenými prostředky na výdaje, které se nám z různých příčin
přesunuly z minulých rozpočtů až do toho letošního. Jedná se zejména
o opravu cesty v Palučinách po položení vodovodního řadu, což bude
provádět VHS Turnov, a také jde o investiční příspěvek pro TJ Sokol na
spolufinancování dotace na zateplení sokolovny. Kromě běžných výdajů,
které se každoročně opakují, počítáme s většími opravami některých cest,
výměnou oken u bytovky čp. 41, dokončením dalších úseků chodníku,
dostavbou plotu u školy, úpravou hasičské garáže včetně výměny vrat,
úpravou plochy před budovou OÚ a hasičské zbrojnice, zřízením zábradlí při
cestě ke hřbitovu, pořízena by měla být územní studie pro lokalitu „Pod
Kamínkou“. Provedeno bude mnoho drobných akcí, které mohou být kryty
z běžných výdajů, a také počítáme s tím, že se na nich budou podílet
pracovníci obecní party. Snad se nám vše podaří uskutečnit tak, jak bychom
si přáli.

Rada obce počátkem roku obdržela několik žádostí o finanční
příspěvek, které vesměs schválila, ač ne vždy v požadované výši.
Projednávala dvě smlouvy s městem Semily. První smlouva se týká příspěvku
na pobyt našich občanů v Domově pro seniory v Semilech, ta druhá pak
oficiálně řeší přejímání příspěvků ze semilského televizního vysílání do naší
TV Chuchelna. Smlouva o pronájmu systému kabelové televize firmě
Katroservis se líhne obtížně a dosud nejsou všechny detaily doladěny tak,
aby mohla být podepsána. Podrobněji o kabelové televizi píšeme níže.
Opakovaně probíráme činnost Vodohospodářského sdružení Turnov.
Letos má v naší obci proběhnout položení vodovodního řadu v Palučinách
s důkladnou opravou povrchu tamní cesty. Připravuje se generální
rekonstrukce vodojemu v Chuchelně, tam však stále schází dohoda
s majitelem okolních pozemků. Doufáme, že letos dojde i k zahájení
výstavby nového vodojemu na Komárově.
Neustává ani debata o kvalitě provedení opravy silnice ze strany firmy
M-Silnice (dříve Silnice Jičín). Přetrvává problém s odvodněním u prodejny
i u sokolovny. U hostince U Vega se povrch vozovky každou zimu zvedá nad
úroveň chodníku před budovou, takže voda teče majitelům až do sklepa. Při
vyřizování těchto a několika dalších drobnějších reklamací postupujeme ve
spolupráci s investorem, což je Krajská správa silnic. S Krajskou správou silnic
jednáme také o opravě silnice 2923 – od křižovatky u Sůvů směrem do
Klinkovic. Byli bychom velice rádi, kdyby oprava proběhla letos, obec by
situaci opět využila k položení obrubníků pro budoucí chodník.
Obdrželi jsme k vyzkoušení jedno LED svítidlo pro pouliční osvětlení.
Pokud by se osvědčilo, hlavně z hlediska dostatečné svítivosti, uvažovali
bychom do budoucna o postupné výměně. Museli bychom propočítat,
nakolik by se výměna vyplatila ve vztahu k úspoře elektrické energie.
Pokud jde o společenské akce, zhodnotili jsme přivítání Nového roku
na návsi a sokolský ples. Termín letošní pouti připadne na víkend 7. – 8.
června. Kulturní program se připravuje.
Tyto a mnohé další drobnější problémy rada obce projednala v lednu
a únoru 2014. Na březnové schůzi mimo jiné připravíme podrobnosti
programu veřejného zasedání zastupitelstva, na které jste všichni srdečně
zváni – viz níže.
Rada obce

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

Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Chuchelna
se uskuteční
ve čtvrtek 13. března 2014 od 19,30 hodin
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zpráva o činnosti rady obce
zpráva o hospodaření obce v roce 2013
rozpočet obce na rok 2014
informace komise životního prostředí
informace komise FRB
zprávy výborů – finančního a kontrolního
různé
diskuse
usnesení, závěr

Občerstvení zajištěno, doprava z Komárova
zajištěna osobními auty v 19,10 hodin

bude

Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany

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

Jak dál s kabelovou televizí – 2
V následujících odstavcích bychom rádi navázali na článek
z Chucheláčku č. 3/2013, ve kterém jsme informovali občany
o záměrech s kabelovou televizí, zejména s plánovaným předáním
systému do pronájmu. Zatím se nepodařilo s firmou Katroservis
dohodnout veškeré podrobnosti ohledně nájemní smlouvy. Není tedy
doposud známo, kdy se předání systému uskuteční. Připomínáme, že
obec Chuchelna v žádném případě neuvažuje o prodeji, jednáme
výhradně o dlouhodobém pronájmu. Výše provozních poplatků se
pravděpodobně zvýší, ale k takovému kroku by nejspíš musela
přistoupit i obec, a to i v případě, kdyby k pronájmu nedošlo. Rozdíl
mezi vybranou částkou a výdaji na běžný provoz a běžnou údržbu
totiž dělá už teď okolo 200 tisíc ročně, pochopitelně v neprospěch
příjmů. Na jakékoliv větší investice nemůžeme ani pomýšlet.
Co však chceme opakovaně zdůraznit, je upozornění na
postupné utlumování analogového vysílání. Obec nemůže do oprav
stále poruchovějšího a neperspektivního zařízení investovat žádné
velké částky, například na obnovu nedávno porouchaného zařízení
pro příjem Disney Channelu bychom museli vynaložit neúměrně
vysokou částku. Proto jsme se rozhodli vysílání Disney Channelu již
neobnovovat, a takto nepochybně časem dopadnou všechny ostatní
programy. Znovu tedy vyzýváme uživatele, aby si přinejmenším
zakoupili set-top-box, který umožní výrazně kvalitnější digitální příjem,
který běží takřka bez výpadků. Navíc nabídka digitálních programů je
v naší síti již v současné chvíli širší, než programů analogových.
Pořízení set-top-boxu není nijak finančně náročné, hovoříme o částce
okolo 500 korun. Ani nákup digitální televize už dnes není pro většinu
z nás nedostupnou záležitostí, kvalitní přístroj se dá pořídit už od
částky okolo pěti či šesti tisíc korun. Zatímco set-top-box vlastně
převádí digitální signál na analogový, takže kvalita příjmu jde nepatrně
dolů, u digitální televize se úroveň příjmu neztrácí. Je nezbytné,
abychom se i my v Chuchelně připravili na analogovou tmu, která ve
zbytku republiky panuje už téměř dva roky.
Rada obce

NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHUCHELNA NA ROK 2014:
Příjmy:

daň ze závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob
daň srážková
daň z příjmu právnických osob
DPH
daň z odnětí lesní půdy
místní poplatek – odpady
-„ze psů
-„ze vstupného
-„z ubytovací kapacity
odvod výtěžku z provozování loterií
správní poplatky
daň z nemovitosti
souhrnná dotace
dotace od Úřadu práce
protahování vjezdů
místní knihovna
prodej knihy
provoz TKR
pronájem části stožáru
pronájem sportovních areálů
bytové hospodářství
nebytové prostory
hřbitovní poplatky
ostatní příjmy z vl. činnosti (věcná břemena)
úhrada z dobývacího prostoru
prodej pozemků
prodej pytlů
poplatky od EKO-KOM
údržba zeleně
služby OÚ
pronájem sálu OÚ
příjmy z úroků
Fond rozvoje bydlení: splátky od obyvatel
úroky z půjček FRB
Sociální fond: příjem z rozpočtového účtu
CELKEM PŘÍJMY
FINANCOVÁNÍ - zapojení zůstatku bankovních účtů
přijetí půjčky od vlastního FRB

CELKOVÉ ZDROJE:

1.800.000,250.000,200.000,1.900.000,4.000.000,26.482,600.000,38.000,1.000,2.000,30.000,3.500,470.000,176.000,180.000,5.000,300,1.500,310.000,6.000,1.100,260.000,10.800,35.000,1.000,3.400,37.240,5.000,40.000,10.000,15.000,1.000,10.000,31.600,3.000,34.000,10.497.922,2.861.567,42
180.000,-

13.539.489,42 Kč

Obec se bude snažit průběžně získávat podle možností dotace na vhodné účely. Podaří-li se
získat další finanční prostředky, dojde v průběhu roku navýšení rozpočtu rozpočtovými
opatřeními.

Výdaje:

finanční vypořádání s LK
18.828,42
silnice (cesty) – údržba i zimní
948.048,investice – chodník
230.000,veřejné prostranství
380.000,příspěvek VHS – cesta Palučiny
1.000.000,dopravní obslužnost
88.290,bezpečnost silničního provozu
10.000,příspěvek VHS – úpravna Příkrý
200.000,plot u školy
120.000,příspěvek naší škole
1.500.000,místní knihovna
10.000,ostatní kultura
150.000,kaple (ozvučení, židle)
20.000,provoz TKR
500.000,Chucheláček
30.000,SPOZ (jubilea, vítání občánků, …)
35.000,sportovní areál
10.000,TJ Sokol - investice
1.300.000,(zdravotní středisko) - klubovna
5.000,bytové hospodářství
580.000,veřejné osvětlení
450.000,hřbitovy
40.000,územní studie
120.000,územní rozvoj – neinvest. výdaje (včetně VPP)
270.000,-„investiční (nákupy pozemků)
300.000,odpadové hospodářství
720.000,veřejná zeleň
30.000,příspěvek na Sociální služby Semily
7.400,zákonná rezerva
100.000,veřejný pořádek (kamerový systém)
50.000,požární ochrana – dobrovolní hasiči
200.000,zastupitelstvo
1.070.000,místní správa
2.140.000,Euroregion Nisa
4.915,úroky z úvěru
40.000,Fond rozvoje bydlení: poskytnutí případných půjček
200.000,Sociální fond: výdaje podle pravidel poskytování …
37.000,CELKEM VÝDAJE:
12.914.481,42
FINANCOVÁNÍ – splátky úvěru
625.008,-

CELKOVÁ POTŘEBA:

13.539.489,42 Kč

Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, schodek ve výši 2.416.559,42 je kryt financováním
takto:
zůstatek financí z předchozích období
2.861.567.42
přijetí půjčky od vlastního FRB
180.000,splátky úvěru (cesty, chodníky)
- 625.008,-

Tříkrálová sbírka 2014

I letos proběhla na začátku ledna v naší obci Tříkrálová sbírka. Je
součástí větší „okresní” sbírky, která probíhá v Semilech, Turnově
a přilehlých obcích.
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka
probíhá, protože celých 65% výtěžku se vrací do míst, kde byl získán.
Nejméně desetina výnosu sbírky každoročně putuje do zahraničí jako
humanitární pomoc.
A kolik peněz tříkráloví koledníci vykoledovali tento rok? Celkem
101.000 korun. V Chuchelně to bylo 3.436 Kč. Další čísla jsou
zaokrouhlená: v Semilech 47.000 Kč, v Turnově 5.000 Kč, ve Slané
a Hořensku 8.000 Kč, v Bítouchově 4.000 Kč, v Benešově 3.000 Kč, ve
Smrčí 3.000 Kč, v Bozkově 8.000 Kč, v Železném Brodě 8.000 Kč
a v Kořenově 11.000 Kč. Tříkráloví koledníci kromě mnohých
domácností navštívili s pásmem koled také domov pro seniory
a domov Tereza.
Děkujeme všem, kdo sbírku podpořili svým darem a přijali malé
koledníky ve svých domovech. Nejednalo se vždy pouze o finanční

příspěvek, ale děti si často domů odnášely i „výtěžek” cukrovinek
a zásobu vitamínů v podobě ovoce.
Poděkování patří samozřejmě všem dětem, které se jako
každoročně ochotně vydaly do ulic a i přes deštivé počasí přinášely přání
pokoje a dobra v novém roce.
Na místě je také omluva všem, ke kterým koledníci, ať už
z jakýchkoliv důvodů, nedorazili.
Ještě jednou Vám děkujeme za dobrotu a věrnost, kterou
Tříkrálové sbírce zachováváte. V časech nedostatku práce, ekonomické
krize, společenského i ekonomického chaosu má Váš dar nebývalou
hodnotu. Vaší věrnosti a dobroty si nesmírně vážíme.
Zuzana Klodnerová (koordinátorka Tříkrálové sbírky na Semilsku)
a Šárka Bažantová (Komise pro kulturu a sport)

Placená inzerce:

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V prosinci 2013 a v lednu a únoru 2014 oslavili svá životní
jubilea naši spoluobčané:
93
88
87
86

let
let
let
let

85 let
82 let

80 let
75 let
70
65
60
55

let
let
let
let

50 let

Anežka Stehlíková
Jiří Vajs
Květoslava Fridrichová
Stanislav Hošek
Mojmír Husar
Oldřich Vejnar
Hana Jelínková
Ladislav Buriánek
Alenka Vejnarová
Hana Havrdová
Božena Konečná
Jaroslav Pelant
Štěpánka Husarová
Josef Konečný
Zdeňka Havrdová
Janička Hajná
Alena Brádlová
Jaroslava Plívová
Soňa Šimková
Milan Maruška
Zdeněk Hujer
Zdeňka Pirková
Pavel Končinský
Iveta Bílková

Do dalších let přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví!
***************************************************************************

Narodili se:
Jáchym Ráž
Veronika Šimková
Dominika Šimková
Vojtěch Hedvičák
Josef Wohlmuth

Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života!

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

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.

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

Vývoj počtu obyvatel Chuchelny v roce 2013:
V roce 2013 do Chuchelny přibylo 14 narozených dětí,
přistěhovalo se 30 obyvatel. Zemřelo 15 spoluobčanů
a odstěhovalo se 38 obyvatel, z toho 3 cizinci. Stav obyvatelstva
k 31. 12. 2013 byl 971, z toho 7 cizinců s trvalým pobytem
v naší obci.

Základní škola a Mateřská škola Chuchelna,
okres Semily
vás všechny srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS
NOVÝCH DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ
ROK 2014/2015
ve čtvrtek 13. března 2014 mezi 7:00 - 11:00 a 13:00 – 16:00 h.
Převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ je ve čtvrtek 10. 4. 2014
od 13:00 do 16:00 hodin v MŠ Chuchelna.
Podrobnější informace o zápisu do MŠ lze získat na telefonu
481 625 140.

Zprávy z SDH
Vážení čtenáři, od posledního článku utekl čas jako voda, překlenuly se
Vánoce a Nový rok. U hasičů jsme si tak trochu užívali zimního odpočinku,
co se týče tréninků a soutěží.
A co jsme podnikali? V říjnu nám firma Singing Rock dala nabídku jít
do kina na příběh o dinosaurech ve 3D za pouhých 100,- Kč, a tak jsem dala
echo všem dětem, kterých se nakonec sešlo třináct. Kino jsme si užili až do
konce.
V lednu nás čekala výročka, a tam jsme s mládeží udělali dospělákům
malý prográmek ve stylu povídání vtipů o hasičích a zazpívali jsme písničku
„Co jste hasiči“.
Děti se samozřejmě styděly, ale dali jsme to!!! Ti
odvážnější to rozjeli i na tanečním parketu.
Také nás oslovila paní učitelka Marcela Koucká, jelikož zorganizovala
lyžování na Kozákově pro školní děti. Požádala hasiče o spolupráci při
odvozu dětí na lyžařský vlek, a tak hasičské auto vyjelo 31. 1. a 11. 2. Tímto
bych jí zrovna chtěla poděkovat za pomoc a spolupráci na dětském
karnevale, na kterém se již třetím rokem podílí a pomáhá i přes to, že
hasička není.
Co se týče děkování, musím se zmínit a poděkovat sokolům, Jirkovi
Machačnému za permanentky na vlek pro hasičské děti. Kéž by jen ta zima
byla umrzlejší, sníh by už sokolíci vyrobili vlastními zdroji. Nakonec, kdo
chtěl, lyžování na Kozákově si letos vyzkoušel.
Největší společenská akce roku byl jako vždy hasičský bál a dětský
karneval. Naši bratři a letos dokonce i sestry vyrazili na předprodej
vstupenek v sobotu 15. 2., a kdo chtěl jít na ples, ba podpořit hasiče, mohl si
vstupenku zakoupit. Na bál 22. února nám přijela zahrát skupina Sky Way
a na večerní překvapení nám přijely zatancovat ženy z Košťálova, všem se
moc líbily a nadšeně jsme tleskali.
Dětičky si druhý den zařádily na karnevale. Byl připraven pestrý
program a i při účasti kolem 90 dětí se karneval povedl. Děti přivítaly tři
kočičky Dáša Dufková, Marcela Koucká, Verča Hajná a kocour v botách Jura
Šulej. Letos nám pomohla i hasičská mládež. Holky a kluci si sami připravili
soutěž v gumákách, tanečky a hádání pohádkových bytostí. Tímto děkuji
Nikole, Mílovi, Sáře, Petrovi, Karolíně, Markétě, že se zapojili a přiložili
ruku k dílu.
Na závěr bych poděkovala všem sponzorům, rodičům, dětem
a přátelům za pomoc a podporu na bále a dětském karnevale a zase za rok se
budu těšit.
Za hasiče Verča Hajná

SOKOL LETEM SVĚTEM
Vítáme vás v předjaří, které místo zimy letos panuje. Ty naše lopaty, frézy, sáňky
či boby tuto zimu bohužel neměly moc práce, naštěstí ale lyže našly své využití na vleku
Kozákov. Přestože sněhová nadílka minula českou kotlinu o několik stovek kilometrů,
tak na Kozákově panovaly slušné lyžařské podmínky. Je to zásluha mnoha nadšenců
z našich řad, kteří po nocích, když teplota klesla pod bod mrazu, zasněžovali kopec
(z nové nádrže na vodu vybudované vlastními silami), a tím udrželi v provozu alespoň
jednu sjezdovku. Bohužel těch mrazivých nocí nebylo tolik, kolik bychom si přáli, a tak
se jednoho dne sokolové rozhodli vzít to do vlastních rukou a z lomnického kluziště
přivezli dva návěsy sněhu, který rozhrnuli na sjezdovku. Tento krok byl tak unikátní, že
se s ním kozákovský vlek dostal i do televize – no na Primě nevěřili vlastním očím ☺.
Kromě lyžování bylo možno si na Kozákově užít i pohodu s dobrým občerstvením
a z prosklené terasy pozorovat dění na sjezdovce. Mimochodem terasa je vybavena
novými stoly s lavicemi, které pochází z rukou místních šikulů – dali si s tím dost práce!
Fungovala zde druhým rokem i lyžařská škola a servis lyží. Budeme se na všechny těšit
zase příští zimu a doufejme, že k nám bude příroda se sněhem štědřejší. Hojná účast
lyžařů pak bude odměnou pro všechny, kteří se vleku a všemu co k tomu patří, nezištně
věnují.
Ještě před spuštěním vleku jsme pořádali tradiční Štěpánskou zábavu – opět se
vydařila, kapela hrála bezvadně a alko i nealko teklo proudem. Tato zábava každoročně
potěší mnoho místních i přespolních, je to příjemné vánoční zpestření, tak za rok přijďte
také. Na věku či politické příslušnosti nezáleží, u nás se baví všichni! Budeme se těšit.
V minulém vydání jsme se vám zmínili, že se nás 12 párů z Chuchelny schází
v podzimních tanečních. Před Vánocemi jsme toto trénování pod vedením Ilony
Šulcové úspěšně zakončili, a jelikož to byl již 3. ročník, tak máme mnohé figury už
opravdu zapsané pod kůží. Vyzkoušet jsme si je mohli opět na plese taneční školy
ILMA, kde jsme Chuchelnu reprezentovali víc než dobře. Kromě tancování jsme zde
domluvili i účast paní Šulcové na našem plese. Ta svou přítomností a zkušeným
moderováním zpestřila Sokolský ples všem přítomným – letos se nás sešlo opravdu
hodně. Kapela byla skvělá, hrála všechno možné, takže všichni tanečníci měli stále co
dělat. Chvílemi se na parketě nedalo hnout, což je vlastně ta nejlepší vizitka. Kromě
tance potěšila jako vždy bohatá tombola (díky všem sponzorům!), výborná kuchyně
a plný bar – kdo nepil to nové „pivíčko“, ten o hodně přišel☺. Sejdeme se zase za rok,
tentokrát už v „částečně zrekonstruované“ sokolovně – o její realizaci vás níže informuje
Petr Schlesinger:
„V období od posledního vydání Chucheláčku byly zahájeny dlouho očekávané
stavební práce na akci zateplení sokolovny a vybudování nového vytápění v sokolovně.
Jedná se o akci, kterou jsme začínali připravovat již v roce 2011.
Každý, kdo si vyzkoušel jakoukoliv aktivitu v sokolovně v průběhu zimních měsíců,
ví, jaký má sokolovna zásadní problém. Při cvičení se často teploty pohybují okolo nuly,
dlouhodobé udržování standardních teplot je při minimálním zateplení objektu

ekonomicky nemožné. Všichni to dávno víme, ale šance na to, abychom provedli
takovouto akci z vlastních prostředků, prakticky neexistuje.
Začátkem roku 2011 jsme se rozhodli pokusit se zajistit si financování ze zdrojů
evropských fondů. V tomto případě konkrétně Státního fondu životního prostředí.
Objevili jsme operační program podporující snížení emisí škodlivých látek ze zdrojů
vytápění. Tento program umožňuje financovat výměnu stávajících neekologických zdrojů
tepla v našem případě naftového kotle a lokálních kamen na uhlí. Náhradou bude
moderní plynový kotel s minimálními emisemi. Výhodou je, že se z tohoto programu dá
financovat zároveň i zateplení objektu. Samozřejmě tyto dotační tituly nikdy nepokryjí
celé náklady akce, proto jsme byli rádi, že zastupitelstvo obce přislíbilo pomoc
s dofinancováním nutné spoluúčasti na investici. Každý si jistě uvědomuje, že sokolovna
slouží všem občanům obce včetně žáků základní školy, a že je v zájmu všech, aby
sokolovna dobře fungovala.
Původně předpokládané celkové náklady na akci se pohybovaly okolo 7 mil. Kč
včetně DPH, z toho dotace ze SFŽP může činit maximálně 4,8 mil. Kč. V průběhu
přípravy stavby se náklady podařilo snížit, takže i spoluúčast obce a Sokola bude proti
původním předpokladům o něco nižší.
Od ledna 2011 jsme se pustili do postupného plnění požadavků poskytovatele
dotace – vybrali jsme zpracovatele projektu i žádosti o dotaci. Program má přísné
nároky na administrativní postupy, způsoby vybírání dodavatelů a je třeba fond
postupně zásobovat spoustou dokumentů. Ve chvíli, kdy se nám podařilo splnit všechny
úkoly spojené s podáním žádosti o dotaci, jsme se těšili na rozhodnutí o vyhodnocení.
Rizikem této cesty byla nutnost utratit dost peněz v době přípravy ještě před tím, než
získáme příslib dotace. Přestože vyhodnocení ze strany fondu mělo původně trvat měsíc,
tak to nakonec trvalo téměř rok, ale výsledkem byl příslib dotace.
Následovalo tedy další kolo administrativních příprav, zpracování zadávací
dokumentace a soutěž na dodavatele stavby. V této fázi požaduje fond kontrolu
jednotlivých úkonů a odsouhlasuje všechny činěné kroky. Nutno uznat, že fond už má
vypracovaný systém, který žadatelům o dotaci říká, jak musí postupovat. Na zajištění
výběrového řízení jsme si najali specialistu, abychom se z neznalosti nedopustili nějaké
administrativní chyby. Vybírali jsme otevřeným výběrovým řízením, jednotlivé kroky byly
zveřejňovány na adrese veřejných zakázek. Kromě pěti firem, které jsme v počátku
oslovili, si zadávací dokumentaci vyžádaly ještě další firmy. Podle požadavků fondu jsme
měli v zadávací dokumentaci požadavky na reference uchazečů jak z oblasti zateplování
tak i vytápění, proto byla příprava nabídek určitě náročnější a možná i proto jsme
nakonec obdrželi jen čtyři nabídky.
Přesto můžeme být spokojeni, protože vysoutěžená cena je o cca 20 % nižší než
původní předpoklady. Vybraným dodavatelem stavby je sdružení firem DS Logistic
a Čech a Polák.
Stavba byla oficiálně spuštěna 15. ledna, zatím jen v prostorech půdy. Do
ostatních prostor bude stavební firma vpuštěna až po hasičském plese na konci února.
Předpokládáme tedy, že provoz sokolovny bude v období od března do září výrazně

omezen.
V prostorech půdy se provádí tepelná izolace, v části nová podlaha a bude zde
umístěna nová kotelna a strojovna vzduchotechniky. Dále zde bude proveden hlavní
rozvod ústředního topení a potrubí vzduchotechniky. Nové topení bude fungovat
s klasickými radiátory umístěnými v podloubí a v ostatních prostorách mimo sál. Na sále
bude topení doplněno teplovzdušným vytápěním – vzduchotechnikou. Tento systém
umožní trvalou temperaci objektu s možností programovatelné regulace, jak je
v současnosti obvyklé.
Na celém objektu budou vyměněna okna a venkovní dveře. Dále bude provedeno
venkovní zateplení stěn pomocí polystyrenu. Při návrhu nové fasády byl samozřejmě
kladen velký důraz na zachování současného vzhledu sokolovny včetně členění a barev
oken. Bylo respektováno barevné řešení a zůstanou zachovány kamenné pilíře i sokl,
přestože to znamená určitou nedokonalost z hlediska zateplení, ale dali jsme přednost
zachování rázu objektu před strohou účelností.
Součástí stavby bude také samozřejmě i přívod plynu do objektu, dodatečná
hydroizolace zdiva, uvnitř pak nové obložení stěn na sále a nutné opravy podlah
v místech dotčených stavbou. Práce na venkovním plášti objektu budou probíhat
v průběhu jarních a letních měsíců.
Nezbývá než doufat, že všechny práce proběhnou bez větších komplikací, a že nás
po odhalení skrytých částí konstrukcí čeká co nejméně negativních překvapení.
Konec celé akce je naplánován do konce září, kdy se budeme těšit na slavnostní
otevření. Při té příležitosti se nabízí spojit to symbolicky s blížícím se výročím 85 let od
postavení sokolovny.“
Do následujících dnů vám všem přejeme hodně radosti a pohody. A protože se
blíží Velikonoce, tak také ženám a dívkám hodně „šlehů“ pro zdraví a koledníkům pevné
nohy...
sestry sokolky
*******************************************************************

Ve dnech 17. – 21. března 2014 proběhne humanitární
sbírka pro Diakonii Broumov
Na obecní úřad v Chuchelně můžete přinést: Letní a zimní oblečení,

lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, přikrývky,
polštáře, deky, látky (minimálně 1m2), obuv, domácí potřeby –
nádobí – vše nepoškozené.
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