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Úvodní slovo starostky
Vážení občané Chuchelny, především bych vám všem chtěla poděkovat
za vaši účast ve volbách a za vaše hlasy.
Volby jsou vždy určitým mezníkem v historii obce, kdy zpravidla
dochází k některým změnám – nejen ve vedení obce, ale i v cestě, na které
chceme pokračovat v práci pro naše spoluobčany a realizovat tak
předvolební sliby. Chceme řešit všechny vzniklé i nedořešené problémy
a požadavky transparentně, s chladnou hlavou a ve vzájemném pochopení.
Chceme všeobecně zlepšit mezilidské a sousedské vztahy a zachovat lidskost
a laskavost při kontaktu se spoluobčany. Snad společně rozpustíme všechny
ty bariéry, které tady z různých důvodů jsou a sjednotíme tak naši obec.
Věřím, že spolu s členy zastupitelstva a spolu s vámi všemi, se nám to
v průběhu volebního období podaří. A protože mandát některých zastupitelů
volbami zanikl, chtěla bych jim, i vaším jménem, za jejich záslužnou práci pro
obec v uplynulém volebním období poděkovat. Zároveň si dovoluji vyslovit
přání, aby se i nadále, podle svých možností, do obecního dění zapojovali.
Ráda bych využila této příležitosti a ve stručnosti se představila.
Pocházím z rodu Peštů z Komárova a rodiny Maryšků ze Smrčí. A co mohu
obci nabídnout? Předně své pracovní zkušenosti. A to jak z práce v zahraničí,
kde jsem se naučila samostatnosti a nutnosti poradit si sama v každé situaci,
tak i zkušenosti ze soukromé sféry – přes malé podniky až po nadnárodní
společnost Siemens Engineering. Na mateřské dovolené jsem vystudovala
Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, obor Ochrana životního prostředí, a po
ukončení mateřské dovolené jsem soukromou sféru vyměnila za Městský
úřad v Semilech, odbor dopravy, kde jsem pochytila zkušenosti s veřejnou
správou, správním řádem a fungováním městského úřadu. Nedokážu
nezmínit mateřstvím nabyté schopnosti – flexibilitu, efektivitu, rychlost
a prioritizaci, protože s dětmi neexistuje dokonalý plán 
Do funkce jsem nastupovala s určitou vizí, s určitou představou, co by
se mělo v obci změnit, aby se život u nás na vesnici neustále vyvíjel
k lepšímu. Každý, kdo nastupuje do takové veřejné funkce, musí zákonitě
procházet určitým procesem mapování a zjišťování, co je v tuto chvíli
prioritou, a co může ještě chvíli počkat. Těch věcí, které bylo nutné řešit
okamžitě a velmi rychle, bylo na začátek mnoho a nebylo to jednoduché.
Přebírání „úřadu“ neproběhlo najednou a jednorázově. Spousta informací
byla a je předávána na schůzích rady obce, ke konkrétní řešené situaci.
Klíčové informační toky byly také předávány postupně. Webové stránky obce
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musel Ing. Tomáš Šimek upravit tak, aby bylo umožněno osazenstvu
obecního úřadu vkládat aktuality a listiny na úřední desku. Facebookové
stránky musely být upraveny pro dalšího editora a vkládání příspěvků do
kabelové televize nám do nedávna musel zajišťovat stále pan Šimek. Dnes
má již osazenstvo obecního úřadu zřízeny přístupy a je tak zajištěn hladký
průběh informování veřejnosti i pro případnou budoucí změnu vedení obce.
Přesto ale i nadále pracujeme na vylepšení informovanosti občanů.
Ke konci mého úvodu bych chtěla zmínit, že mám kolem sebe
pracovité spolupracovníky, kteří mají mou plnou důvěru a patří jim velký dík
za jejich podporu v mých začátcích.
A co nového v obci?
Rada obce se schází téměř každý týden ve staronovém složení:
Ing. Tomáš Šimek, Bc. Lenka Soukupová, Petr Coufal, Martin Ráž,
místostarosta obce a Bc. Eva Peštová, starostka obce.
Proběhlo několik jednání o dokončení a úpravu Pomníku obětem
světových válek, protože jsme některé provedené práce reklamovali.
Vzhledem k počasí se vše odkládá na jaro.
Intenzivně pracujeme na Územním plánu Chuchelny – více v článku
místostarosty a zvoleného zástupce pro územní plánování Martina Ráže.
Několikrát jsme se také sešli s majitelem pozemků na Kozákově, který
požadoval povolení k jejich zalesnění. Společná jednání byla úspěšná
a majitel ustoupil od svého záměru bez jakýchkoliv dalších nároků či náhrad.
Děkujeme.
Byla zkolaudována komunikace a kanalizace u čp. 113, zbývá tady
osadit dopravní značky, něco málo terénních úprav a dohodnout se
s některými vlastníky pozemků na způsobu řešení zásahu komunikace na
jejich pozemek. Tady bych chtěla opět poděkovat za vstřícnost některým
našim sousedům. Bez jejich ochotného postoje by nebylo možné některé
akce dokončit.
Je připravena projektová dokumentace na čistírnu odpadních vod ke
škole a k bytovému domu čp. 41, vše je povoleno, můžeme začít budovat.
Stavební práce bychom chtěli směřovat na letní prázdniny.
Nechali jsme zřídit nové obecní emaily starosta@chuchelna.cz
a mistostarosta@chuchelna.cz, a to především proto, aby byla zajištěna
návaznost, historie a kontakty pro budoucí funkcionáře. Zajistí se tím
budoucí plynulé předávání vedení a případným dalším starostům
a místostarostům ušetří spoustu času od shánění informací a kontaktů. Ze
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stejného důvodu bylo pořízeno i služební telefonní číslo starosty, které se
může opět předávat budoucím starostům.
Velkým problémem je spadlá hřbitovní zeď před závěrem roku 2018.
Oprava nebude jednoduchou a levnou záležitostí vzhledem k nestabilnímu
podloží. Proto se rada dohodla udělat nejdříve geologickou sondu / studii
proveditelnosti s vhodnými materiály, provést při vhodném počasí
odstranění spadlého materiálu a postavit provizorní oplocení. A samozřejmě
hledáme i způsob, jak opravy zafinancovat s pomocí po nějaké dotace. Zatím
to vypadá, že práce bude rozdělena na etapy. Škodu jsme nahlásili i na
pojišťovně, ale bohužel nebyla uznána.
Sešli jsme se také se zástupci TJ Sokol Chuchelna a diskutovali
o možnostech postupu při převodu koupaliště. K finální verzi jsme nedošli,
a proto budeme jednat dál. Současný nájemce koupaliště a sportoviště podal
výpověď, již nemá zájem o pokračování provozu, bude proto nutné vypsat
nové výběrové řízení.
A jak probíhá velká akce rekonstrukce veřejného osvětlení?
K dokončení chybí osadit tři lampy na hořením konci Chuchelny, kde se
čekalo na projekt společnosti ČEZ. Vzhledem k náročnosti jejich projektu,
z důvodu nesouhlasných postojů některých vlastníků pozemků, se projekt
ČEZu zdrží a nebude realizován letos a pravděpodobně ani příští rok. Proto
se rada obce rozhodla nečekat a dokončit rekonstrukci VO samostatně, tak
abychom nepřišli o dotaci.
Probíhají také jednání s VHS ohledně připravovaných projektů –
vodovod na Sídlišti, který je rozdělen do etap. Zde je nezbytné provést
oddělenou dešťovou kanalizaci, protože přítok balastních vod do čistírny na
koupališti je enormní a správná funkčnost ČOV je tím ohrožena. Tímto
oddělením se budou moci na ČOV připojit i další domy. Další etapa vodovodu
vázne na povolení od majitelů pozemků. Připravovaný projekt kanalizace
„U Tří stodol“ vázne na povolení předcházejícího projektu vyústění, které je
pozastaveno od roku 2015. I na tom intenzivně pracujeme. Zástupce VHS
přislíbil účast na veřejném zasedání, kde přednese aktuální stav věci.
V neposlední řadě jsme projednávali rozpočet obce, návrh je uveden
v tomto čísle Chucheláčku.
Toto je výčet asi nejdůležitějších akcí. Jsou i další, které řešíme, včetně
vašich podnětů, ale na uvedení všeho není prostor.
Přeji vám příjemné prožití nadcházejícího jara, užijte si ve zdraví
poslední sklouznutí na Kozákově a na shledanou na veřejném zasedání.
Bc. Eva Peštová, starostka obce
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ÚZEMNÍ PLÁN
Vážení spoluobčané, rád bych vás touto cestou informoval o stavu územního
plánu a jeho probíhající změně.
Náš územní plán byl schválen 27. 12. 2012 a na jeho znění se můžete
podívat na stránkách www.chuchelna.cz v sekci OBECNÍ ÚŘAD, podsekci
ÚZEMNÍ PLÁN. Tam najdete textovou i grafickou část, dále pak návrh
i odůvodnění. Tyto dokumenty jsou na stránkách volně ke stažení. Grafickou
část územního plánu pak máme fyzicky vyvěšenou i na obecním úřadě.
Mnoho občanů se v poslední době dotazuje hlavně na probíhající změnu
územního plánu, takže vám předám pár informací včetně přibližné časové osy
pořízení. Tu ovšem berte s rezervou, protože při její tvorbě počítáme
s kladným vyjádřením všech dotčených orgánů. Každé negativní stanovisko
nám pak může vše zdržet.
Obec Chuchelna v současné době pracuje na změně číslo 1 územního plánu,
jejímž zhotovitelem je firma SURPMO HK. Tato změna probíhá cca dva roky
a byly do ní zapracovány návrhy obce i návrhy občanů. Všechny tyto návrhy
pak schvalovalo zastupitelstvo obce 13. 10. 2016. Usnesení je dostupné na
webových stránkách obce. Do tohoto zadání již z časových a technických
důvodů nelze přidávat další úpravy, a až do dokončení změny budeme
pracovat se zadáním schváleným zastupitelstvem. V roce 2018 vstoupila
v platnost novela stavebního zákona, která umožňuje pořizovat změnu
územního plánu zrychleným způsobem a pro urychlení dokončení změny se
i my chceme touto cestou vydat. Rada obce již tento způsob změny schválila
a doporučí ho ke schválení i zastupitelstvu obce na jeho březnovém jednání.
Nikdo z občanů se nemusí bát, že by zrychlenou změnou byla dotčena jeho
práva, jedná se pouze o sloučení několika kroků celého procesu. I přes tyto
kroky se však nevyhneme požadovanému posouzení vlivů na životní prostředí
SEA a NATURA 2000. Toto zhodnocení se provádí ve dvou fázích ročního
období - jarní a letní. Na podzim dostaneme výsledek tohoto hodnocení
a teprve poté provedeme další úkony nutné pro dokončení změny ÚP, jako
např. veřejné projednání apod. O všem vás budeme včas informovat na
webových stránkách obce nebo prostřednictvím Chucheláčku.
Předpokládáme, že pokud bude hodnocení SEA a NATURA 2000 v pořádku
a vyjádření všech dotčených orgánů kladné, někdy na přelomu roku
2019/2020 budeme mít připravenou změnu číslo 1 ÚP ke konečnému
schválení zastupitelstvem.
Nechci
v Chucheláčku
čtenáře
obtěžovat
zbytečně
podrobným
a dlouhým psaním, proto doufám, že pro vás jsou tyto stručné informace
dostatečné.
Pokud
by
tomu
tak
nebylo,
můžete
přijít
s dotazem na zasedání zastupitelstva nebo nás kontaktovat telefonicky či
osobně na OÚ. Veškeré potřebné kontakty naleznete na webových stránkách
obce.
Martin Ráž, místostarosta obce
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NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHUCHELNA NA ROK 2019:
Příjmy:

daň z příjmu FO placená plátci
daň z příjmu FO placená poplatníky
daň srážková
daň z příjmu právnických osob
daň z příjmu PO – obec
DPH
místní poplatek – odpady
-„ze psů
-„ze vstupného
-„z ubytovací kapacity
úhrada z dobývacího prostoru
správní poplatky
daň z hazardních her
daň z věcí nemovitých
dotace na volby do Evropského parlamentu
souhrnná dotace
dotace od Úřadu práce na VPP
dotace od LK na cesty Rokliště a u č. 113
prodejna
protahování vjezdů
místní knihovna
ostatní záležitosti kultury
provoz TKR
pronájem části stožáru
pronájem sportovního areálu
bytové hospodářství
nebytové prostory
hřbitovní poplatky
pronájem pozemků
prodej pozemků
věcná břemena
prodej pytlů
poplatky od EKO-KOM za třídění odpadů
služby OÚ
pronájem sálu atd.
příjmy z úroků
Fond rozvoje bydlení: splátky od obyvatel
úroky z půjček FRB
Sociální fond: příjem z rozpočtového účtu
CELKOVÉ PŘÍJMY
FINANCOVÁNÍ - zapojení zůstatku bankovních účtů
CELKOVÉ ZDROJE:

3.300.000,80.000,270.000,2.700.000,27.930,6.700.000,605.000,42.600,500,10.000,7.000,3.000,60.000,500.000,45.000,214.500,90.000,60.000,59.670,5.000,300,4.000,404.000,6.000,150.000,265.000,10.800,34.200,15.937,270.000,60.000,7.000,96.000,15.000,1.000,2.000,42.900,3000,40.000,16.207.336,98
5.727.228,82
21.934.565,80

Výdaje: oprava a údržba prodejny
135.000,pořízení klimatizace do prodejny
120.000,účelová dotace prodejně
30.000,silnice (cesty) – údržba i zimní, investice (včetně kanalizace
a včetně příspěvku VHS Turnov na společnou akci na Komárově,
případně na další akce)
5.582.000,6

investice – chodníky včetně projektové dokumentace, příspěvku
městu Semily,
1.200.000,bezpečnost silničního provozu
20.000,dopravní obslužnost - příspěvek Libereckému kraji
89.460,vodovod (pod Sídlištěm) – formou příspěvku VHS
650.000,příspěvek naší škole
1.693.718,investice – ČOV, školní zahrada
1.000.000,účelová dotace škole – lehátka do školky, podlahy
270.000,místní knihovna
5.000,ostatní kultura
136.000,oprava památek (pomníky)
40.000,ozvučení kaple
6.000,provoz TKR
615.100,investice – zařízení TKR, klimatizace na věž
140.000,rekonstrukce místního rozhlasu
50.000,Chucheláček
40.000,sociální komise (jubilea, vítání občánků, …)
42.500,sportovní areál – hřiště i koupaliště
289.432,32
sportovní a zájmový kroužek
88.000,bytové hospodářství - investiční i neinvestiční výdaje
287.000,- investice (ČOV, elektrokotel)
530.000,veřejné osvětlení
290.000,rekonstrukce VO
600.000,hřbitovy
123.000,územní plán
250.000,územní rozvoj – neinvestiční výdaje (VPP)
294.800,-„– transfery DSO
27.000,-„– investiční (nákupy pozemků)
350.000,projektové dokumentace (lokalita „U Tří stodol“ aj.)
450.000,odpadové hospodářství
932.000,veřejná zeleň
40.000,zákonná rezerva, krizová opatření
100.000,kamerový systém
30.000,požární ochrana – zásahová jednotka SDH
100.000,volby EP
45.000,zastupitelstvo
1.470.000,místní správa
2.816.100,Euroregion Nisa
4.990,úroky z úvěru
19.000,finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem (volby) a LK
48.863,48
daň z příjmu PO
27.930,dotace spolkům (rozpočtová skladba dle činnosti)
150.000,Sociální fond: převod ze ZBÚ
40.000,CELKOVÉ VÝDAJE:
21.267.893,80
FINANCOVÁNÍ: splátky jistiny úvěru
666.672,CELKOVÁ POTŘEBA:
21.934.565,80 Kč
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Chuchelna schvaluje schodkový rozpočet obce
Chuchelna na rok 2019 s příjmy ve výši 16.207.336,98 Kč a výdaji ve výši
21.267.893,80 Kč. Schodek ve výši 5.060.556,82 Kč je kryt financováním takto:
zůstatek financí z předchozích období
5.727.228,82 Kč
splátky jistiny úvěru
- 666.672,- Kč
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Novinky z odpadového hospodářství v Chuchelně
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás informovala, že od letošního roku, dle zákonné povinností obcí ,
je komodita tzv. biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO).
Hnědé nádoby jsou tak přistavěny ve sběrných hnízdech celoročně.
V letošním roce plánujeme, že budeme třídit i jedlé oleje a tuky. Bližší
informace, jak správně třídit, vám včas sdělíme. Zatím vyjednáváme podmínky.
Objemný odpad mohou občané i letos bezplatně odvážet do sběrného dvora
v Semilech.
Poplatky za svoz komunálního a tříděného odpadu zůstávají stejné,
přestože náklady obce na 1 obyvatele za rok 2018 jsou 801 Kč.

Proč je pro obec výhodné třídit odpad?
Fakta
Průměrný člověk vyprodukuje cca 150 – 200 kg domovních odpadů ročně,
z toho je přibližně 15 – 40 kg papíru, 18 – 28 kg plastu, 9 – 18 kg skla a 4 – 9 kg
kovů.
Když je vám ekologie jedno
Někdo třídí odpady z lásky k přírodě, pro jiného je to otázka moderního
životního stylu a někomu připadá separace odpadů úplně zbytečná, a proto
považuji za nutné upozornit také na skutečnost, která není obecně příliš známá.
A to je fakt, že třídění odpadů je také ekonomicky výhodné. K tomu se ještě
hodí doplnit, že třídit odpad je zákonná povinnost každého z nás.
Tříděním snižujeme náklady na svoz směsných odpadů a za jejich ukládání na
skládku. Poplatky za skládkování neustále rostou. Především však obce
mohou získat za třídění odpadů z obalů významné finanční odměny i od
obalového průmyslu. Od roku 2002 totiž platí zákon o obalech, který stanovuje
obalovému průmyslu povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů.
Stát tím nutí obalářský průmysl, aby se finančně podílel na ekologické recyklaci
obalů, které vyrobil. Obalářský průmysl zajišťuje tuto povinnost přes
autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a. s., která uzavírá smlouvy
s obcemi a vyplácí jim odměny za vytříděné odpady. Přičemž čím více odpadů
(měrná produkce – kg/obyvatele/rok) obec vytřídí, tím větší odměna jí náleží.
Obec Chuchelna je v systému EKO-KOM zapojena. V rozpočtu naší obce je
8

příjem za rok 2018 z odměn za tříděný odpad 96.596,- Kč.
Dalším důležitým faktorem je účinný systém výběru místního poplatku za odvoz
komunálního odpadu, který je stanoven obecní vyhláškou. Obec je povinna
vymáhat poplatky od neplatičů.
Z výše uvedených faktů vyplývá, že i v případě, že se řadíte mezi zapřisáhlé
nepřítele ekologických aktivit a snaha o zachování přijatelného životního
prostředí dalším generacím vám připadá příliš nekonkrétní, i vy máte důvod
odpad třídit. Budete totiž šetřit obecní kasu a částka, kterou obec musí na
odpadové hospodářství doplácet (což je zcela běžné, všechny obce musejí
odpadové hospodářství dotovat) nebude tak vysoká. Peníze se pak dají využít na
jiných místech, např. v oblastech, které pálí zrovna vás, ať už je to veřejné
osvětlení ve vaší lokalitě, rozbitý chodník, možnost připojení k vodovodu, ke
kanalizaci apod.
Proto na vás apelujeme "Třiďte odpad, má to smysl!"
Lada Koublová, referentka OÚ

Pořádek v obci
Dovoluji si využít volného místa a pokusit se na apelovat na ty
spoluobčany, kteří odhazují všemožné odpadky na zem, kde je to zrovna
napadne. Chodím teď často ven na procházky, a množství nepořádku mě
dost zaráží. Na zemi se válejí nejrůznější obaly, papírové, plastové,
plechové, krabičky od cigaret, papírové kapesníky, tu a tam i skleněné
střepy, a o množství nedopalků ani nemluvím. Pohled na okolí chodníků
a cest nejen v centru obce je docela smutný. Po několik dní jsem
odpadky sbírala do igelitové tašky, ale stav se vůbec nezměnil - odpadky
neustále přibývají. Prosím, zamysleme se, zda nemůže každý z nás
přispět k malebnosti naší obce tím, že využije některý z odpadkových
košů, nebo svůj odpad zlikviduje po příchodu domů. Apeluji i na rodiče
a učitele naší školy, aby k pořádkumilovnosti vedli i naši mladou
generaci.
Ivana Heřmanová
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Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru obce Chuchelna za rok 2018

V prvních dnech roku 2019 bylo na Obvodním oddělení policie ČR
v Semilech provedeno vyhodnocení bezpečnostní situace v katastru obce
Chuchelna za uplynulý kalendářní rok 2018.
Během roku 2018 byly na OO PČR Semily prošetřovány celkem
4 trestné činy a 10 přestupků. V roce 2017 byly na OO PČR Semily
prošetřovány celkem 3 trestné činy a 9 přestupků. Nápad trestné činnosti
je na obdobných číslech jako v letech předešlých.
Prvního trestného činu se dopustil neznámý pachatel, který svým
jednáním poškodil zaparkované vozidlo zn. Audi, i přes veškerou snahu
se tento nepodařilo objasnit. Následně byl prověřován skutek, kde bylo
podezření z odcizení dřevní hmoty a věcí z rodinného domu, v tomto
případě po sáhodlouhém prověřování vyplynula skutečnost, že k odcizení
věcí nedošlo. Jako třetí trestný čin spáchal řidič motorového vozidla,
který toto řídil pod vlivem alkoholu a v odpoledních hodinách mu byla
naměřena úctyhodná hodnota 1,94 o/oo alkoholu. U posledního trestného
činu došlo k porušení domovní svobody a následnému ublížení na zdraví,
tento skutek je stále prověřován.
Co se týká prověřovaných deseti přestupků, v šesti případech se
jednalo o přestupky proti občanskému soužití, pachatel byl vždy
bezpečně zjištěn a následně oznámen k projednání na MěÚ v Semilech.
V ostatních případech se jednalo o přestupky proti majetku, které se ve
dvou případech podařilo objasnit.
Dále bylo zjištěno celkem 14 porušení BESIP, všechny skutky byly
řešeny v příkazním řízení. Jednalo se o porušení předepsané maximální
rychlosti v obci a neplnění povinnosti řidiče motorového vozidla.
Velké díky patří Obci Chuchelna za realizaci nového kamerového
systému v obci, jelikož kvalitní kamerový záznam pomáhá při
objasňování protiprávního jednání.
V naší bezpečnostní zprávě bychom chtěli apelovat na všechny
občany obce Chuchelna, aby ve svém zájmu provedli veškerá opatření
vedoucí k zajištění jejich majetku, např. zamykali nejen svá obydlí
a vozidla, ale i tolik opomíjené garáže, stodoly, kůlny a jiné objekty, ve
kterých skladují další méně či více hodnotný majetek. Vítána jsou pak
zabezpečovací zařízení soukromých objektů, zejména pak ta, která
disponují foto či video záznamem. Dostupnějšími systémy jsou např.
fotopasti na vyměnitelné baterie s kvalitním audio, foto či
videozáznamem, a to i v nočních hodinách. Nákladnějším zabezpečením
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jsou např. alarmy, monitorovací a zabezpečovací
zabezpečovací zařízení ve vyhledávači internetu).

zařízení

(viz

Dále bychom touto cestou chtěli upozornit na stále se množící
případy podvodného jednání páchaného prostřednictvím internetu
s cílem vylákání peněz od mnohdy důvěřivých objednatelů zboží a služeb.
Doporučujeme tedy maximální obezřetnost při objednávkách. Zejména
jsou v tomto směru zranitelní ještě důvěřivější senioři, a pokud o těchto
ohrožených osobách víte, varujte je, prosím, včas.
Na závěr naší zprávy bychom chtěli požádat všechny
oznamovatele, poškozené, svědky a další osoby a organizace
o shovívavost, trpělivost a hlavně o maximální spolupráci při prošetřování
protiprávní činnosti nebo například při pátrání po pohřešovaných
osobách.
Děkujeme všem za dosavadní i budoucí spolupráci a do nového
roku za kolektiv Obvodního oddělení Policie ČR v Semilech přejeme
hlavně pevné zdraví a co nejvíce příjemných zážitků s Policií ČR.
Taktéž velké díky za ochotu a spolupráci patří pracovníkům Obce
Chuchelna.

Vypracoval:
prap. Lukáš Prskavec, v. r.
inspektor

Schválil:
npor. Bc. Jiří Ročárek, v. r.
vedoucí oddělení
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Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Chuchelna
se uskuteční ve čtvrtek 28. března 2019 od 19,30 hodin
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna

Program: 1) zpráva o činnosti rady obce
2) zpráva o hospodaření za rok 2018
3) informace komise FRB
4) rozpočet obce na rok 2019
5) rozpočtový výhled na roky 2020 - 2023
7) zprávy výborů – finančního a kontrolního
8) zpráva komise životního prostředí
9) různé
1O) diskuse
11) usnesení, závěr

Občerstvení zajištěno
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany
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Tříkrálová sbírka v roce 2019 opět i v naší Chuchelně
Také tento rok se podařilo hlavně díky nadšení Danušky Kudrnáčové
a Vendulky Hladíkové zrealizovat Tříkrálovou pochůzku, která proběhla
v sobotu 5. ledna v předvečer svátku Tří králů. Během 285 minut jsme
vykoledovaly přesně 5 808 Kč a ušly přibližně trojnásobné množství kroků.
V Semilech a přilehlých vsích, obcích a městech se vybralo celkem 171 932
Kč. V celé republice se pro potřebné podařilo získat 120 452 251 Kč.
Děkujeme Vám všem za to, že jsme společně mohli přispět do této
celonárodní sbírky.
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika často ve
spolupráci s farnostmi, školami, mládežnickými organizacemi apod. V případě
Semil je to ve spolupráci s místní římskokatolickou farností. V kostele Sv. Petra
a Pavla vždy před zahájením sbírky probíhá požehnání koledníků a svěcení
kříd, kterými se potom píše na veřeje dveří známé K + B + M + příslušný rok.
Každoročně také probíhá tříkrálový koncert, který se letos konal 5. ledna
v kině Jitřenka. Zazpíval pěvecký soubor My Gospel ze Železného Brodu.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. V roce 2019 byla
uspořádána již po sedmnácté.
Výtěžek sbírky je určen 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. Nejméně desetina výnosu sbírky je
každoročně určena na humanitární pomoc do zahraničí. Detaily se můžete
dočíst na https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2019/.
Jsem ráda, že do sbírky je již mnoho let zapojena naše obec a doufám, že
vytrvá i nadále.

Šárka Bažantová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA V PROSINCI 2018 A V LEDNU A ÚNORU 2019:
98 let

Anežka Stehlíková

91 let

Stanislav Hošek
Mojmír Husar

87 let

Hana Havrdová

85 let

Štěpánka Husarová
Josef Konečný

84 let

Zdeňka Bursová

83 let

Jiřina Bažantová
Zdeňka Buriánková

82 let

Václav Brádle

81 let

Mária Maršíková
Marie Vaníčková
Ivan Burkert
Danuška Burkertová

8o let

Zdeňka Havrdová
Janička Hajná
75 let

Alena Brádlová

70 let

Jaroslava Plívová

65 let

Soňa Šimková

60 let

Zdeněk Hujer
Zdeňka Pirková

55 let

Iveta Bílková

50 let

Věra Zelenková
Petr Hajný

Do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí!
*******************************************************************
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NARODILI SE:

Tomáš Kurfiřt
Gabriela Malá
Vojtěch Bažant

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

6O let společného života
oslavili manželé
Rudolf a Eva Fišerovi

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

OPUSTIL NÁS:
Vlastislav Vajs
Pozůstalé rodině vyjadřujeme soustrast.
*******************************************************************
V rubrice „Společenská kronika“ můžeme publikovat pouze životní
jubilea, sňatky a narození dětí, k jejichž uveřejnění byl obci dán
písemný souhlas příslušné osoby či zákonného zástupce, 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.
Znovu upozorňujeme, že pokud chtějí novomanželé publikovat svoji
životní událost v rubrice "sňatky", je nutné, aby se sami přihlásili,
neboť Obecní úřad sňatky svých občanů na vědomí nedostává.
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Zpráva komise pro kulturu a sport
Vážení čtenáři Chucheláčku,
při pohledu na rtuťový sloupec bylo zřejmě odpočinku pod sněhovou
peřinou dost, a jak se zdá, nekompromisně se jaro hlásí ke slovu o nějakou tu
chvilku dříve, soudě dle křiku ptáků a bzučení včel. V obci se od posledního
vydání čtvrtletníku událo mnoho, nezahálel nikdo z nás napříč spolky, a proto
nám dovolte informovat všechny příznivce kulturního žití v obci o následujících
akcích.
Po komunálních volbách proběhly změny nejenom ve vedení obce, ale
také v obsazenosti nových členů v komisi pro kulturu a sport. V předešlém
vydání Chucheláčku došlo k písemným nepřesnostem a rozpoutání vlny emocí,
proto chceme vše uveřejnit tak, jak je to platné.
Předsedou byl zvolen Vít Coufal a dalšími členy jsou Veronika Hajná, Iveta
Trnková, Pavla Wohlmuthová, Marcela Koucká a Eva Prousková. Od
ustavujícího zasedání, které proběhlo 1. listopadu 2018, se pravidelně kulturní
komise schází jednou měsíčně.
Kulturní akce, které jsme pro občany připravili nebo plánujeme, nás
každého něčím obohatily, potěšily, poučily a především motivovaly k další práci.
První společnou akcí bylo rozsvěcení vánočního stromečku, které se
konalo 2. 12. 2018 na návsi obce. Za dětského zpěvu koled žáků naší základní
a mateřské školy, jsme rozsvítili vánoční strom. Velkým překvapením byla
aktivní účast příchozích s vlastními hrnečky, do kterých mohli dostat svařené
víno, čaj či pro děti kakao. Počasí nám nepřálo, ba řekněme si, psa by nevyhnal.
Podpora vás všech nás mile překvapila, a tak jsme i společnými silami vyslali do
černé deštivé oblohy lampion štěstí se vzkazem pro Ježíška.
Uspořádání zájezdu do plaveckého libereckého bazénu na poslední
lednovou neděli se zdálo být dobrou volbou. Autobus hrazený obcí byl obsazen
skoro do posledního místa a my máme radost, že byl ze strany občanů zájem.
Akci budeme během roku opakovat.
Kulturní komise se zaměřila na plánování vzdělávacích besed. První
zkušební setkání u cestovatelské reportáže z cyklu vzdělávacích besed proběhlo
31. 1. 2019 v zasedací místnosti obce za přítomnosti MUDr. Miroslava Holuba.
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Potěšila nás velká účast jak místních tak i přespolních občanů. Poutavá
přednáška „Dotek Indonésie“ všechny velmi zaujala. Tímto vás zveme na
následující besedu, která se uskuteční 4. 4. 2019 v zasedací místnosti Obce
Chuchelna. Tématem se dotkneme správné životosprávy a zdraví.
Přednášejícím bude již zmíněný MUDr. Miroslav Holub.
Zima se zdála být jako z obrázku, všichni jsme vítali sněhové srážky, ale
podmínky pro uspořádání Kadlecovy Rokle byly nereálné. Nadšení, kdy
začátkem týdne začalo hustě sněžit, nám pokazila víkendová předpověď
v plusových hodnotách. Výškové převýšení trasy je náročné, a ač se zdály být
podmínky na startu ideální, v cílové rovince tomu bylo bohužel naopak. Třeba
tu letošní ,,Kadlecovku 2019“ ještě zvládneme s koncem roku při přízni
sněhových podmínek.
Dny se začínají prodlužovat, jarní měsíce jsou za dveřmi a s nimi i další
přípravy akcí a setkání pro vás. Dovolte nám někeré z nich již nyní představit.
Podrobnější informace se včas dočtete na plakátech a webových stránkách
obce i sociální síti.
 Velikonoční jarmark 13. 4. 2019 - Sokolovna Chuchelna
 Velikonoční koncert 21. 4. 2019 - Kaple sv. Antonína Paduánského
v Chuchelně
 Pálení Čarodějnic na Veverce 30. 4. 2019
 Dětský den 25. 5. 2019
 9. Chuchelská pouť 8. 6. 2019
 zájezd do divadla na podzim 2019
Ceníme si vaší účasti na akcích, které jsou chystány a organizovány
dobrovolníky naší obce. Vaše přítomnost a podpora je pro nás hnacím
motorem pro další plánování. Kladné hodnocení a nelhostejnost jsou tou
největší odměnou. Závěrem děkujeme přátelům napříč spolky za spolupráci
a ochotu aktivně pomoci.
Těšíme se na vaši návštěvu a zájem o kulturní žití obce. Přejeme krásné jarní
měsíce a pevné zdraví.
S úctou za komisi pro kulturu a sport Pavla a Iveta
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Ohlédnutí za akcemi mateřské školy v Chuchelně
Každý školní rok pro děti připravujeme různá překvapení. Mimo jiné
pořádáme zábavně poučné akce, nakupujeme výchovné hračky a učební
pomůcky. Snažíme se i o vylepšování prostředí mateřské školy.
V průběhu letních prázdnin 2018 jsme ve spolupráci s designérkou Věrou
Ovečkovou realizovali kompletní rekonstrukci třídy mateřské školy v přízemí.
Na míru byl zhotoven nový nábytek a objednány dřevěné dekorace
s pohádkovými motivy. Na podlahu ve třídě i v obou šatnách jsme nechali
položit kvalitní linoleum. Do herny jsme pořídili bílé rolety a do malé třídy
žaluzie. Vzhled oken nám vylepšila i výměna starých konzol za bílé záclonové
tyče. Do ložnice jsme zakoupili pěkný psací stůl a v roce 2019 sem plánujeme
pořídit kvalitnější lehátka.
Pořádáním akcí zpestřujeme pobyt dětí v mateřské škole. Oblíbená jsou
například divadelní představení. Hned první týden tohoto školního roku jsme si
do mateřské školy pozvali Maňáskové divadlo Štenberk se třemi klasickými
pohádkami. Všem dětem se hned rozzářily oči, a to i těm se slzičkami, které si
teprve na MŠ zvykaly. Na další pěkné a výpravné představení s názvem
„Mikulkovy pohádky aneb pět pohádek Aloise Mikulky" jsme se vydali do KC
Semily. Také v průběhu karnevalu v MŠ děti shlédly pohádku „Jak pejsek
s kočičkou pekli dort“ . (Z dortu pro děti naštěstí nic nezbylo, ale za to
masopustní koblížky a další dobrůtky napečené od maminek a babiček neměly
chybu.) Na duben jsme si opět pozvali společnost Divadélko pro školy z Hradce
Králové. Na její vtipné a humorné podání se vždy velice těšíme společně i se
školáky. Tentokrát přijede s pořadem „Africká pohádka“ aneb „Podivuhodná
dobrodružství doktora Holuba“.
Také u hudebně zábavných programů zůstáváme věrni tradicím. Paní
Dagmar Čemusová k nám tentokrát přijela s pořadem „Muzikantský rok“ a pan
kytarista Kaulfers dětem přiblížil hudbu z exotických zemí světa. Do obou
pořadů se měly možnost děti aktivně zapojit. Především se však nenásilnou
formou učit kladnému vztahu k vážné hudbě.
Některé naše akce
souvisely s ročním obdobím
a probíranými tématy. Na podzim
jsme například navštívili výstavu
exotického ptactva v KC Semily,
opékali brambory, z jablek
vyráběli kompot, pekli závin
a před Dušičkami prožívali
dobrodružství jednoho tajemného
příběhu s „duchem“. Probíhalo to
v
zatemněné
strašidelně
vyzdobené herně, kde zářilo 22
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rozsvícených dýní. V převlecích za duchy a strašidla zde děti plnily netradiční
úkoly a hodovaly na prapodivné hostině. Za vynikající a velice zajímavě
nazdobené dva dorty a další dobrůtky i vyřezané dýně děkujeme rodičům
našich dětí.
Zimní náměty činností jsme zahájili legendou o sv. Martinovi s hledáním
železných i čokoládových podkov a nácvikem vánočních koled, které jsme
společně s naší ZŠ zazpívali u rozsvícení vánočního stromu na návsi. Opět děti
v MŠ navštívila Barborka. Ztvárnila ji naše paní učitelka Yvona Chrissová.
Sehnat Mikuláše, čerta a anděla
je však vždy oříšek. Nakonec se
odvážlivci našli. Poděkování
tentokrát zaslouží Daniel Hušek,
Dana Řeháková a Michaela
Horáčková.

Čas před Vánocemi děti prožívaly s příběhem „O Ježíškově narození“. Dokonce
jsme se autobusem vydali podívat na dva krásné pohyblivé betlémy do
jilemnického zámku. Biblický příběh se děti postupně naučily dramatizovat.
V převlecích jej odvážně předvedly svým nejbližším v MŠ na Vánoční besídce.
K nejoblíbenějším akcím roku
patří
Vánoční
nadílka
s hostinou. U velkého stolu
děti ochutnávaly vynikající
cukroví
svých
maminek
a vlastnoručně
obložené
chlebíčky, vyzkoušely si zvyky
i různé dřívější tradice
a především pod rozsvíceným
stromečkem našly spoustu
pěkných hraček s
novým
ložním povlečením.
Za příspěvky na nákup některých hraček děkujeme rodičům dětí, za sponzorský
dar 25 ks povlečení panu Matějovskému a za zhotoveni pískoviště před
budovou školy hasičům.
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V mateřské škole se děti učí nejenom dostávat, ale i dávat. I letos jsme se
s plnými batůžky žaludů, kaštanů, jablíček a mrkví společně vydali do lesa ke
krmelci nakrmit zvířátka.
V naší mateřské škole se snažíme rozvíjet i fyzickou zdatnost dětí. Na podzim
jsme například s nejstarší skupinou dětí absolvovali desetihodinový plavecký
výcvik v krytém bazénu v Jilemnici. V zimě jsme dětem nabídli možnost
návštěvy pětidenní Lyžařské školy Machkovka na Kozákově. Za odvoz na
Kozákov děkujeme našim hasičům a především panu Jiřímu Pokornému.
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V rámci tématu péče o zdraví jsme si do mateřské školy dokonce pozvali
i lékaře. Paní zubařka MUDr. Miluška Buchtová spolu se zdravotní sestrou
dětem názorně vysvětlily, proč a jak pečovat o chrup. Ortoped MUDr. Věra
Dlabalová se postarala o vyšetření pohybového aparátu dětí a zároveň dala
doporučení k nápravnému zdravotnímu cvičení. Opět jsme se letos zapojili do
projektu společnosti Prima Vizus, o.p.s. „Koukají na nás správně?“ a rodičům
nabídli preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí.
S úspěchem se v MŠ setkala i přednáška Mgr. Horáčkové z Pedagogickopsychologické poradny Semily na téma „Školní zralost“. Rodičům dala návod,
jak co nejlépe své děti připravit na školní docházku. Příjemného posezení
s malým občerstvením se zúčastnil i učitel budoucích prvňáčků – ředitel školy
Mgr. R. Stínil. Sešlo se nás celkem 20.
Na závěr bych chtěla poděkovat za podporu a spolupráci Ing. Tomáši
Šimkovi. Za svého působení v úřadě starosty nám pomohl s řadou akcí
i projektů. Také děkujeme paní Janě Bímonové a Daně Řehákové, které působily
ve školní kuchyni, za jejich práci. Všem přejeme, ať se jim daří.
Za mateřskou školu Blanka Pekařová

Základní škola a Mateřská škola Chuchelna
Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Uskuteční se v úterý 2. dubna 2019 od 8:00 do 16:00 hodin.
Přijďte se k nám podívat, pohrát si, poznat nové kamarády a paní učitelky.
Těšíme se na Vás!
Rodiče si zde mohou pro své dítě vyzvednout
Žádost o přijetí do mateřské školy na školní rok 2019 – 2020.
Vyplněnou žádost je třeba přinést nejpozději
ve čtvrtek 2. května 2019 mezi 13:00 a 16:00 hodinou,
kdy v naší mateřské škole probíhá
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Bližší informace podáváme na telefonním čísle školy: 481 625 140.
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Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU CHUCHELNA – SLAP

Milí čtenáři,
dovolte mi, abych Vás ve stručnosti obeznámil s činností MS Chuchelna
– Slap, z. s.,který již od nepaměti působí v katastru malebné vesničky
Chuchelna posazené na východním úbočí hory Kozákov.
Hlavní činností našeho mysliveckého spolku je péče o zvěř volně žijící
v přírodě. V období zimního strádání, kdy pod přívaly sněhu na dlouhé
týdny mizí přirozená potrava, předkládáme spárkaté zvěři jadrné krmivo
nejčastěji v podobě ovsa. Do krmných zařízení, která v letním období
budujeme a podle potřeby průběžně udržujeme, zakládáme seno.
Senoseč provádíme, dovolí-li to počasí, se začínajícím létem, kdy jsou
louky plné květů a traviny nejsou přerostlé. Pouze takové seno zvěř
ochotně bere, jenž ve správnou dobu posekané a usušené jest. To pak
obsahuje ty správné živiny a látky, zvěři dodávající sílu zimní období
přečkat. Dle možností podáváme letninu a v předjaří sušené jeřabiny, ty
v trávicím traktu srnčí zvěře upraví mikroflóru a pomohou plynule přejít
na stravu zelenou. Někdy však nacházíme u krmných zařízení usušené
bílé pečivo, někým v dobré víře udělat něco málo pro strádající zvěř, do
lesů donesené. Tím však zvěři nepomáhá, ale naopak jí to škodí.
Takovéto situace se nám opakují každoročně i přes osvětu
a informování veřejnosti z různých zdrojů.
Zvěř drobná není v našem revíru hojně zastoupená jako za časů našich
otců a dědů, i přes to se tu a tam vyskytuje divoká populace bažanta
obecného a zajíce polního. I oni od nás v zásypech najdou přes zimu
něco na zub či klovec.
Lovu, který bereme, jako odměnu za celoroční úsilí se členové MS věnují
individuálně dle svých možností. Redukují počty zvěře v myslivosti
škodící. Provádějí průběrný odstřel srnčí zvěře a v posledních letech
redukují počty přemnožené černé zvěře. Tím se snaží omezovat škody
na kulturních plodinách, lesních porostech a předejít tím možným
sporům s majiteli půdy a vymáhání náhrad.
K výkonu práva myslivosti někteří z nás využíváme lovecky
upotřebitelných psů, tak jak nám to zákon o myslivosti nařizuje. Ti jsou
neocenitelnými pomocníky při dohledávce drobné zvěře a dosledu zvěře
spárkaté. I dnes platí staré myslivecké pořekadlo „myslivec bez psa je
jen poloviční myslivec“
Každoročně pořádáme společný lov na drobnou zvěř. Za tímto účelem
jsme před lety vybudovali voliéru, kde úspěšně provádíme umělý odchov
bažantů. Společný hon je pro nás příležitost vzájemného setkávání
i s kolegy myslivci z okolních spolků. Je možností strávit den lovem,
procházkou naší krásnou přírodou, vyměňování si poznatků, informací
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a v neposlední řadě zábavy při takzvané poslední leči, kterou je každý
společný lov zakončen.
Opakovaně se MS angažuje spolu s ostatními spolky obce při organizaci
„Chuchelského posvícení“. Zde je možnost prezentovat myslivecký
spolek a zapojit se aktivně do činnosti obce.
Na vytipovaných úsecích instalujeme podél silnic pachové ohradníky,
pomáhající omezit střety vozidel se zvěří. Každoročně, k naší velké
lítosti, odklízíme ze silnic až desítky kusů sražených motorovými vozidly.
Lidé svojí činností neustále zmenšují životní prostor živočichům. Příroda,
dříve náležící výlučně jím, je nyní protkána sítí silnic a železnic. Mizí
velké plochy zemědělské půdy pod novou zástavbou. Pastviny jsou
ohrazovány elektrickými ohradníky. Tomuto tlaku se zvěř jen obtížně
přizpůsobuje. Důsledky toho můžeme sledovat kolem sebe každý den.
Závěrem mi dovolte touto cestou poděkovat všem myslivcům.
Dobrovolně si vybrali tento koníček. Je jejich volnočasovou aktivitou. To
si veřejnost snad již uvědomuje. Příslušníci cechu svatého Huberta,
patrona myslivců,vykonávají myslivost po práci ve svém volném čase
a na své náklady. Jsem proto potěšen, že máme tu možnost opakovaně
čerpat finanční příspěvek od Obce Chuchelna, které patří taktéž
poděkování stejně tak všem přátelům přírody a naší české myslivosti.
Loučím se pozdravem nás myslivců, Lovu Zdar!
Petr Hynek
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Motorsport Chuchelna - Rally Show Kozákov 2019

Letošní zima nám nabídla za poslední roky nevídanou nadílku sněhu. To
samozřejmě nenechalo chladnými pořadatele Krkonošského poháru
v Autoskijöringu. Jeho pořadatelé z Motorsportu Chuchelna, Motosportu
Bozkov a AMK Jesenný se dohodli, že ročník 2019 se pojede. Naneštěstí se
sešlo několik okolností, které nakonec neumožnily uskutečnění byť jen jeden
jediného závodu.
Motorsport Chuchelna měl tradiční trať na Lhotě připravenou již dlouho
dopředu. Do všeho ovšem zasáhlo počasí, které svou vrtkavostí zapříčinilo, že
z ideálního sněhového okruhu se postupně stalo místy spíše kluziště, které se pro
lyžaře tažené za auty stalo nesjízdným. Po několika odložených termínech jsme
se proto rozhodli, že autoskijöring se letos nepojede. Aby veškerá snaha nepřišla
vniveč, rozhodli jsme se uspořádat Rally Show, která v předchozích letech
probíhala na konci sezóny po odjetí poháru v autoskijöringu.
Závod se uskutečnil v neděli 24. února 2019 a netradičně byl rozdělen do
čtyř kategorií. V minulých letech startovaly sériové automobily ve třídě
s upravenými automobilovými speciály, což je ve své podstatě již na startu
odsouvalo na chvost závodního pole. Letos byla poprvé vypsána i třída
sériových vozů na sériových pneumatikách. Byla to po dlouhé době příležitost
v podstatě pro každého držitele řidičského průkazu a majitele automobilu.
Každý takový účastník si mohl vyzkoušet jízdu na uzavřeném, zajištěném
sněhovém okruhu, a třeba poprvé zažít ten zvláštní pocit stát na startu nějakého
závodu.
Mohli jsme si tak připomenout i dobu, kdy autoskijöring v Chuchelně
začínal. Tehdy závodila auta, která jejich posádky běžně používaly při
každodenním životě. Trošku jsme zapátrali a přikládáme čtyři fotografie ze
závodu, který se uskutečnil na Slapě někdy začátkem osmdesátých let 20.
století. Poznáváte se někdo? Já myslím, že určitě ano.
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Ale zpět do současnosti. Letošního závodu se zúčastnilo třicet posádek
v kategorii automobilů a osm posádek ve vloženém závodu čtyřkolek. Závod se
skládal ze tří rychlostních zkoušek, které se na konci sčítaly a vítězem se stal
jezdec s nejlepším součtem všech časů. Vložený závod čtyřkolek se jel na tři
rozjížďky, z nichž každá trvala 15 minut. A bylo se opravdu na co dívat.
Vyrovnaní závodníci, přímé souboje o vítězství a maximální nasazení. To se
ukázalo jako kvalitní vyvrcholení celé závodní neděle. Výsledky nejsou až tak
důležité, ale z mnoha posádek Motorsportu Chuchelna nás potěšil zejména
Radek Fuksa, který dokonale využil zaváhání Tomáše Kudrnáče a zvítězil
v kategorii Speciál 2WD.

Míra Vojtíšek

Rally Show 2019

Nyní již naše úsilí směřuje k začátku motocyklové sezóny 2019, kdy již v
březnu startují první motokrosové a endurové závody. Tak pokud máte rádi
rychlá kola a vůni benzínu, přijďte na některý ze závodů podpořit jezdce
Motorsportu Chuchelna.
Za MSCH Jan Kudrnáč
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OHNISKO ŽHANÝCH ZPRÁV SDH CHUCHELNA

Vážení a drazí čtenáři Chucheláčku,
opět utekl čtvrtrok jako voda, a proto bychom Vás rádi informovali
o našich posledních aktivitách, které se událi od podzimu loňského
roku.
Před Vánoci jsme se s hasičskými dětmi sešli na tradiční
předvánoční besídce. Náš kolektiv mladých hasičů se sešel pospolu,
po více než měsíci. Užili jsme si hezké víkendové předvánoční
odpoledne, trochu si zaskotačili, zatancovali, zahráli kolektivní hry
a vyrobili papírové vločky, které si pak děti odnesly domů. Naše
vánoční besídka byla opět v prostorách sálu na obecním úřadě. Šlo
tedy o takový malý předvánoční mejdan. Na stolech samozřejmě
nechybělo cukroví, tuzemské i exotické ovoce a samozřejmě i slané
mlsy, které provoněly celý sál. V pozadí nám atmosféru zpříjemňovaly
klidné vánoční písně. Děti se vyřádily a s přáním pohodových
Vánočních svátků jsme se v podvečerních hodinách všichni rozloučili
a uvidíme se zase až na jaře.
Po příchodu nového roku jsme se tradičně sešli na výroční valné
hromadě, na které jsme jako vždy zhodnotili a bilancovali uplynulý
rok, probrali veškeré činnosti v loňském roce a zaplánovali stěžejní
aktivity, ať už sportovní či kulturní na rok letošní. V roce 2019 na nás
z pohledu SDH Chuchelna čeká tradiční hasičský ples a dětský
maškarní bál, jarní sběr železného šrotu, spolupořádání Chuchelské
poutě, soustředění mladých hasičů, dětská hasičská soutěž
a spolkové posvícení. Mimo těchto jednotlivých akcí musíme zmínit
kontinuální činnost s naší hasičskou mládeží, zabezpečení pálení
čarodějnic a nepřetržitou požární ochranu naší obce. Po tomto všem
jsme si k večeři dali tradiční guláš a na závěr klidného večera ještě
kávu a nějaký ten zákusek. Zbytek večera byl vyplněn moderní
reprodukovanou hudbou tancem a zábavou.
HORKÁ REPORTÁŽ SDH Z HASIČSKÉHO PLESU
16. února 2019 v naší sokolovně proběhl tradiční a hojně
navštěvovaný Hasičský bál. Opět jsme, i jako v minulých letech,
neprováděli rezervaci stolů, díky tomu přišla spousta hostů již na
samém začátku plesu. Náš letošní ples nakonec navštívilo na 180
sousedů a přespolních, čehož si velmi vážíme a děkujeme všem, že
se nám již šestý rok po sobě daří takto úspěšně uspořádat ples, a že
se i my můžeme s vámi všemi takto sejít. K tanci a poslechu nám
zahrála tradičně velmi oblíbená multižánrová kapela Sky Way. Dle
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průběhu celého dlouhého společenského víkendu můžeme
konstatovat, že se bál a dětský karneval velmi vydařily. Děkujeme
tímto všem drahým spoluobčanům, přátelům, kamarádům a
přespolním, že na náš ples opět zavítali a doufáme v to, že se jím na
našem plese opět líbilo. Budeme se snažit všemi svými silami, aby byl
náš ples příští rok minimálně takový jako ten letošní. Rádi bychom
touto cestou poděkovali všem sponzorům našeho plesu a dětského
karnevalu, kteří nám pomohli připravit překrásnou tombolu těchto
víkendových událostí.
Dětský karneval, aneb hrají si i dospěláci

Po hasičském bále přijde na řadu, jako vždy, dětský karneval. Od druhé
hodiny odpolední se pomalu začala plnit sokolovna dětmi, rodiči
a příznivci našeho nedělního rejdění. K tanci a poslechu nám zahrál DJ
Martin Boreš, který měl ve svém repertoáru pěkné, české, pohádkové
písničky a samé pecky, na které děti tancovaly podle našich hasiček, které
dětem na podiu prováděly předtančení pro spoustu rytmických
a pohybových písniček, mezi něž lze zahrnout makarenu, ptáčky, mašinku,
hlava, ramena, kolena, palce a další tanečky. Na začátku si všichni
účastnici mohli vyzkoušet prolézání tunelem, trefit se míčkem do branky,
shodit tenisákem plechovky, proběhnout slalomem mezi kužely. Na konci
každé disciplíny čekala děti odměna ve formě mandarinky, lízátka nebo
nějaké té drobnosti.
Pozvali jsme si i dětského kouzelníka, který svými dvěma vstupy pobavil
všechny ukázkou triků a kouzel. Dva vstupy měli i chuchelští šermíři, kteří
předvedli svůj boj uprostřed sokolovny na ostří meče.
Po celý karneval měly děti připravený program - bojovaly
o plyšáky,tancovaly, zpívaly do mikrofonu a samozřejmě jsme se chtěli
pobavit i s rodiči. Pro maminky jsme měli vymyšlenou soutěž v pití půllitrů
vody pomocí šedesáti centimetrového brčka. Tatínkové naopak tímto
brčkem přemisťovat dvacet pěnových tamponů z jedné misky do druhé.
Této soutěže se účastnilo osm maminek a šestnáct tatínků a myslím, že to
tatínkové měli o poznání jednodušší. Příští rok na ně vymyslíme
rafinovanější úkol (tedy pořádnou odvetu)!!!
Z karnevalu si všichni mohli odnést spoustu drobností, plyšáků, laskomin,
ovoce, dárečků a tímto děkujeme všem sponzorům za podporu a přízeň.
Za letošek musíme poděkovat našim novým asistentkám Danče
Dvořákové a Zuzce Košnarové a samozřejmě také všem našim mladým
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hasičům a hasičkám za pomoc a věnování svého času těm nejmenším po
celou dobu karnevalu, a to jmenovitě Káje Frisové, Ondrovi Hajnému,
Vendulce Koucké, Aličce Zelenkové, Adélce Koucké, Vendulce Hladíkové
a Kamilce Medkové. Těším se opět za rok na shledanou. 
Samozřejmě nemůžeme opomenout naši výjezdovou jednotku, která
má stále napilno. Od začátku roku museli naši stateční muži vyjíždět
ke třem zásahům. Je vidět, že svou ochranou ruku, nad naší
malebnou obcí, drží svědomitě.
Všem sousedům přejeme sluníčkové jaro a přetrvávající dobrou
náladu. Nás už pomalu začínají svrbět ručičky a chodidla s ohledem
na blížící se tradiční jarní sběr železného šrotu a sportovní sezónu. 
Až nám vyschne hřiště, hurá na tréninky!
Za SDH Chuchelna bratr David Hošek a sestra Veronika Hajná
VLASTI ZDAR!!!
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SOKOL ZIMNÍM LETEM
Po letošní krásné zimě již všichni netrpělivě
vyhlížíme jaro. A vykukující sněženky a bledulky
nám naznačují, že už se brzy dočkáme. Ale my ještě
na chvíli zavzpomínáme na ty mrazivé měsíce.
Připojte se k nám…
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ V SOKOLOVNĚ
Pro nás všechny, kteří chodí do kuchyně v sokolovně do služby (napříč všemi
spolky), je důležité, aby nás ta práce bavila a k tomu je potřeba mít prostředí,
kde se dá dobře pracovat. Bohužel kuchyň už byla ve stavu, kdy dokonce někteří
odmítli tam jít sloužit, protože například stání u dřezu znamenalo vždy bolavá
záda, také nebylo kam co položit a staré spotřebiče už měly svou slávu za
sebou… No prostě služba v kuchyni byla radostí jen díky partě, která se tam
sešla. Proto jsme se rozhodli, že s kuchyní musíme něco udělat. Vedly nás
k tomu nejenom naše zkušenosti, ale i připomínky ostatních spolků či
jednotlivců, kteří si zapůjčují sokolovnu pro své akce. Od začátku bylo jasné, že
rekonstrukci musíme vzít z gruntu a že to bude náročné. Nejenom na finance,
ale i na čas.
Na podzim tedy vše začalo. Byla to velká akce, která zabrala mnoho týdnů práce
– pochopitelně brigádnické z našich řad. Bylo potřeba předělat kompletně
elektrické rozvody. Také sestavit a nainstalovat kuchyňské skříňky s linkou –
koupili jsme tzv. kuchyňský polotovar, tedy nařezané desky, které se až na místě
skládají. Také jsme zvedli mycí dřez na pohodlnou úroveň, dále jsme vyměnili
staré vysloužilé varné nádoby za nové a spousta dalších drobností. Bylo té práce
opravdu hodně, něco málo přes dvě stě brigádnických hodin, a za to patří velké
díky zejména chlapům! Ženy se sice také zapojily, hlavně v úklidu a v různých
drobnostech, ale největší část práce byla na mužských bedrech. A ti samí
sokolové samozřejmě trávili v té době i hodiny ve službách na vleku, takže
doma moc nepobyli… Ale jsme moc rádi, že se dílo povedlo. A kromě
poděkování do vlastních řad bychom chtěli poděkovat i obci, jejíž zastupitelé
většinou hlasů (ne všemi) podpořili dotaci, která pomohla k nákupu velké části
kuchyňského vybavení a nějakého materiálu – bez toho bychom to finančně
nezvládli. Sokolovna sama o sobě není výdělečná. Je to vlastně už starší dáma,
i když v novém kabátě, kterým svá léta umně zakrývá. Ale pod tím krásným
kabátem se skrývá spousta malých i velkých nástrah, které občas bouchnou
(podoba se ženami je čistě náhodná
) – jedná se o různé opravy či výměnu
vybavení. K tomu pochopitelně hradíme provozní náklady – hodně peněz
spolknou platby za energie a za různé revize. Takže sokolovnu dotujeme ze
všech těch akcí, které pořádáme nebo se na jejich pořádání podílíme.
Mimochodem spočítali jsme, že za loňský rok to bylo 13 akcí! Připomeňme si
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je: ples, karneval na lyžích, 1. divadlo, májový pochod, pouť, spolkové
posvícení, vejšlapník, cestovatelská beseda, oslava 100. výročí založení
republiky s besedou, 2. divadlo, vánoční dílničky, štěpánský ping–pongový
turnaj a Silvestr pro děti. Děkujeme všem, kteří nás svojí účastí podporují.
PROSINCOVÁ SOKOLOVNA
Osmý ročník vánočních dílniček se konal
o druhé adventní neděli a podle
osvědčeného loňského modelu byl spojen i
s malým jarmarkem a také s pátým
ročníkem soutěže o nejchutnější, nejhezčí
a nejnetradičnější chuchelské cukroví, tzv.
„Chuchroví“. Porota složená výhradně
z dětí ale tentokrát neměla moc „práce“ –
přihlásilo se totiž pouze 5 pekařek
cukroví… Nicméně každá kategorie našla
svou vítězku, která si odnesla dárkový
balíček se zcela praktickým obsahem –
mouka, máslo atd.
Chuchroví 2018

Účast v soutěži o Chuchroví byla
slabá, ale to nebylo nic proti počtu
dětí, které si přišly vlastnoručně
udělat krásné výrobky s vánoční
tématikou. Přišlo pouze 15 dětí ☹,
většinou školního věku. Školkových
dětí bylo minimum, při tom hlavně
pro ně jsou tyto vyráběnky
zamýšlené. A ač je nám to moc líto,
tak z tohoto důvodu to byl zřejmě
poslední ročník…

Dílničky 2018
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Ale abychom nekončily negativně, tak Dětský Silvestr se opět moc povedl.
Velká účast nás moc těší, děti si toto odpoledne vždy užijí ve velkém stylu.
Tancování, diskotéka, soutěže, prskavky, výzdoba a občerstvení včetně dětského
šampáňa, ale hlavně dětský smích znějící ze všech koutů sokolovny. Celá akce
byla jako vždy zakončena tradičním ohňostrojem na návsi.
Všem zúčastněným děkujeme za podporu a organizátorkám (nerozlučné trio
Lenka Soukupová, Markéta Ročárková a Lucie Gore) za perfektní práci!
ŠTĚPÁNSKÝ PING–PONGOVÝ TRUNAJ
Již druhou sezónu trénují muži ping-pong, schází se v sokolovně každou středu.
A své nabyté zkušenosti měli možnost zúročit na 2. ročníku štěpánského turnaje
v Chuchelně. Sešlo se 10 mužů a byla to bitva do posledního míčku, ale nakonec
se radoval obhájce loňského vítězství Michal Ceé. Vítězi gratulujeme a do
dalšího ročníku bychom byli rádi, kdyby si přišli poměřit síly s našimi muži
i přespolní hráči.
SOKOLSKÝ PLES
V sobotu 2. února se dámy i pánové hodili do gala, aby si zatancovali na
sokolském plese za doprovodu kapely Koplahoband z Týniště nad Orlicí. Tato
skvělá kapela u nás hrála již potřetí – nejenom proto, že to jsou skvělí muzikanti,
ale také proto, že umí zahrát široké spektrum tanců. A parket nebyl ani chvíli
prázdný. Tance jako valčík, polka, waltz, cha-cha či jive patří k základu, který
umí většina z nás. Ale takovou sambu, rumbu, foxtrot, tango nebo mambo už
tolik tanečníků neovládá a ti, co je umí, si je na tomto plese mohou několikrát
procvičit (a jsou tak zároveň i motivací pro ostatní). Navíc se letos jedna větší
skupinka tanečníků předvedla s parádně sehraným country tancem. No zkrátka
bylo toho k vidění opravdu hodně a jsme rádi, že si k nám našly cestu i přespolní
páry, aby si zatancovaly. A tradičně hodně toho bylo i k snědku – vyhlášená
kachna se zelím, hovězí krk na červeném víně se zeleninou, řízky, carpaccio
z červené řepy či půlnoční topinky s tatarákem – no málokdo odolal!Tancovalo
se a hodovalo až do ranních hodin, zkrátka ples jak má být.
Jsme opravdu rádi, že název „ples“ není jen pouhým slovem na plakátě, ale že je
pro nás opravdu tou společenskou událostí, kde to žije tancem a krásnými šaty.
Tak jako tomu bylo i v éře našich rodičů a prarodičů, kteří se také scházeli na
plese, aby protancovali střevíce. A v tomto duchu chceme pokračovat i nadále,
abychom ty krásné zvyky zachovali pro naše děti. Byla by škoda, kdyby je znaly
jen z vyprávění.
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VLEK KOZÁKOV
Ještě před začátkem zimy bylo potřeba vlek a celé zázemí připravit na novou
sezónu, takže se konalo několik brigád. Bylo nutné opravit převodovky, hnací
a vratné kolo, koupit nové lano, opravit unašeče, vyčistit nádrže na vodu atd. Na
tyto brigády chodí, kdo může, a často to není žádný med – on ten přelom
podzim/zima není vždy sluníčkový a o bláto v něm není nouze
Ale samo se
to neudělá a vždy hodí každá ruka.
Letošní sezóna se opravdu vydařila – počasí nám přálo nejvíce za poslední roky,
takže se lyžovalo mnoho týdnů a v době uzávěrky Chucheláčku bylo lyžování
stále v plném proudu. V únoru proběhly i tradiční ZÁKUSKOVÉ ZÁVODY
v obřím slalomu. Zúčastnilo se jich neuvěřitelných 62 závodníků od dvouletých
prďolů až po ty hodně zkušené – podle věku a pohlaví byli rozděleni do
několika kategorií. Atmosféra byla úžasná a závodníci v zápalu boje šli až na
hranici rizika, takže sem tam i někdo upadl. Nicméně na bednu mohli vystoupat
jen ti nejrychlejší, a tímto všem vítězům ještě jednou gratulujeme. Ale ani
ostatní dlouho netruchlili, protože výborný zákusek byl odměnou pro každého
závodníka.

Zákuskové závody
Musíme opět připomenout, že provozovat vlek (tedy obsluha vleku, zásobování
a prodej v kiosku, zasněžování, rolbování a spousta dalších, často neviditelných,
prací) od rána do večera a sedm dní v týdnu je personálně velmi náročné a nebýt
ochoty asi 50 lidí, kteří ve svém volnu obstarávají služby kolem vleku a kiosku,
tak by to nemohlo fungovat. Odměnou jim jsou permice na vlek, ale zejména
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spokojení zákazníci a dobrý pocit z práce, kterou věnují pro ostatní. Všem jim
patří velké DÍKY!
Nicméně nejdůležitější na
vleku jsou samozřejmě lyžaři –
jsme rádi, že si k nám našli
cestu nejen místní, ale také
spousta
lyžařů z širokého
okolí. Jezdí k nám asi nejvíce
rodiny s dětmi, pro které jsou
zde ideální podmínky, ale
samozřejmě nejenom ony.
I díky tomu, že vlek funguje
každý den od 9 do 20 hodin,
tak se řada dospělých během
týdne
přijíždí
po
práci
odreagovat. K dispozici je
lyžařům kromě tří sjezdovek
také ski servis s půjčovnou lyží
a snowboardů, lyžařská škola
s malým provazovým vlekem
(ale někteří „žáci“ se dostali
i na velký vlek) a kiosek
s proskleným
zázemím
s výhledem na sjezdovky, který
nevyužívají pouze lyžaři, ale
i jejich nelyžující doprovod.
Informace
z kozákovského
vleku včetně záběrů ze dvou
web kamer je možné najít na
www.ski.kozakov.cz a aktivní
jsme i na facebooku Ski Areál
Kozákov.
CVIČENÍ
Naší pravidelnou náplní času je ale hlavně cvičení. Každý den v týdnu je
sokolovna plná – cvičení mají školkové děti, dívky, chlapci, ženy i muži.
Většinou jsou jednotlivé skupiny rozdělené, ale o Vánocích holky Martinky
spojily cvičení s kluky a společně si zahráli vybíjenou a pak si udělali besídku
s cukrovím a jinými dobrotami. Je skvělé, že takto tuží kolektiv – kamarádství
a společné zážitky jsou totiž nenahraditelné.
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A ženy využily krásných sněhových podmínek a místo dvou cvičení vyrazily na
lyže. A aby ten zážitek byl opravdu dokonalý, tak si dokonce v obou případech
sjely na lyžích až dolů do Chuchelny. Cesta to byla dobrodružná, jelo se přes
lesy, louky i pole, a díky pořádné sněhové nadílce to parádně svištělo. Při tom
prvním sjezdu nám na cestu svítil dokonalý úplněk, to byla neskutečná nádhera!
Ale i druhá cesta s rozsvícenými čelovkami stála za to

Sokolky na lyžích

PLÁNOVANÉ AKCE
Karneval na lyžích– termín bude upřesněn na výše uvedených stránkách
a plakátech
Výroční schůze Sokola
Májový pochod – v sobotu 4. května si projdeme tradiční trasu Chuchelna –
Rotštejn – Dolánky, krásné počasí objednáno, tak pojďte s námi!
Chuchelská pouť – bude se konat sice až 8. června, ale již od dubna se my ženy
budeme každý čtvrtek od 20 hodin scházet v sokolovně a připravovat na pouť
různé výrobky, zejména růže do střelnice. Tímto mezi nás zveme všechny ženy
i holky, každá ruka se hodí a navíc je vždycky veselo 
Přejeme vám krásné jarní dny
Za Sokol Magdalena Ceé, Jana Vocelková a Markéta Tomšová
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Kozákovský biatlon 2019
Historicky podruhé uspořádala v sobotu 2. února t. r. parta přátel
na Bačově na louce naproti Hostinci U Kodrů závod v biatlonu.
Perfektně připravená trať přivítala přes padesát závodníků ve
třech kategoriích, kteří bojovali o putovní zlatou běžku a další
ceny.
V nejobsazenější kategorii mužů s přehledem zvítězil Martin Pinta
s časem 5:25 min., místo druhé patřilo Filipovi Kouckému, který
pokořil dvoukolovou trať v čase 5:56 min. Na třetí příčku dosáhl
s časem 6:03 min. Robert Prokůpek.
Mezi ženami si vítězství připsala Jana Škorpilová s časem 6:51 min.,
na druhém místě se umístila Leona Adamičková s časem 7:05 min.
a třetí místo patřilo Marianě Machačné, která dokončila závod
v čase 7:19 min.
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Závodu se kromě mužů a žen zúčastnilo také několik dětí, které se
stejně jako dospělí závodníci, s tratí i střelbou popasovaly se ctí.
Dle slov pořadatelů se letošní ročník Kozákovského biatlonu víc než
vydařil. Svůj podíl na tom jistě mělo nejen počasí, které napomohlo
udržet trať po celou dobu závodu v odpovídající kvalitě, ale
především dobrá nálada pořadatelů i všech zúčastněných, která
vydržela po celou dobu konání závodu.
Sportovní klání vyvrcholilo vyhlášením vítězů a předáním
hodnotných cen, program vzápětí pokračoval diskotékou
v Hostinci U Kodrů v režii DJ Aleše Mastníka a DJ Jardy Hořeního.
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K opravě silnice III/2923
Projekt pro tuto stavbu obsahuje rozsáhlý odborný posudek, který
v závěru uvádí, že stavební změny silnice III/2923, které jsou předmětem
projektu, nejsou charakterem stavebních prací rekonstrukcí silnice, ale pouze
opravou silnice.
Příslušný speciální stavební úřad, kterým je odbor dopravy MěÚ Semily,
vydal stavební povolení pro tuto stavbu pod názvem Rekonstrukce silnice
III/2923 ... bez toho, že by podle zákona vymezil správně okruh účastníků
stavebního řízení a věc s nimi řádně projednal. Účastníky stavebního řízení jsou
všichni vlastníci nemovitostí, které mají se silničním tělesem společnou hranici
a stavba přímo ovlivňuje jejich práva.
V případě dotčení pozemků a domu manželů Havlíčkových měla
povrchová voda ze silnice v celém rozsahu přímo téct na jejich pozemky
a pod dům, bez jakéhokoliv odvodnění do kanalizace nebo vodoteče, jak to
předepisují příslušné zákony a předpisy.
Ministerstvo dopravy ČR zrušilo původní stavební povolení.
Nastaly nekonečné průtahy, kdy v zákonných lhůtách nepracoval
žádný správní orgán, ani Odbor dopravy MěÚ Semily, ani Krajský úřad, ani
Ministerstvo dopravy.
Aktualizovaný projekt navrhuje dílčí změny, které odvodnění silnice
nevyřešily. Realizací upravené projektové dokumentace bude docházet
k podmáčení pozemků i domu čp. 60 manželů Havlíčkových a k zaplavování
přístupu ke hlavnímu vchodu do domu. Navržený příčný propustek, který
bude chrlit vodu přímo pod dům, bez jakéhokoliv odvodnění, je skandální.
Podobným přístupem jsou poškozena práva dalších dotčených vlastníků
nemovitostí sousedících přímo se silničním tělesem.
Při rozhodování o stavebním povolení nesledoval stavební úřad
dodržování obecných technických požadavků na výstavbu, ani naplnění
ustanovení zákona o správním řízení.
Mnoho účastníků správního řízení - stavebního řízení, bylo oklamáno.
Správní rozhodnutí má část nazvanou výrok. V té se stanoví všechno
podstatné pro řešení předmětu správního řízení a jmenovitě se musí určit, kdo,
co a v jaké lhůtě má vykonat.
Ani jedna z námitek dotčených vlastníků sousedních nemovitostí,
u kterých se odbor dopravy tváří, jako že jim vyhověl, není uvedena adresně
k provedení stavebníku, tedy Krajské správě silnic, ve výroku stavebního
povolení. Pouze splnění podmínek uvedených ve výroku správního řízení je
úřad povinen sledovat při kolaudačním řízení.
Část správního rozhodnutí, která je nazvána odůvodnění, je zákonem
určena k tomu, aby v ní správní úřad uvedl důvody a úvahy, které ho vedly ke
správnímu výroku a stanovení podmínek uvedených ve výroku rozhodnutí.
V odůvodnění se také uvádí důvody, proč správní úřad některé podané
námitky zamítá. Nikdy se v odůvodnění neuvádí žádné námitky, které by byly
přijaty a nebyly současně vymezeny k realizaci ve výroku rozhodnutí.
Všechno, co je uvedené v odůvodnění stavebního povolení, je v dalším řízení
neúčinné a bezpředmětné. Účastníci stavebního řízení nemohou zasahovat
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do kolaudačního řízení. Nemají žádnou možnost domáhat se plnění
podmínek k hájení svých práv a zájmů v kolaudačním řízení. Tímto postupem
smetl odbor dopravy se stolu všechny připomínky a námitky dotčených
vlastníků nemovitostí.
Mohu si dovolit takové stanovisko, protože mám odbornou způsobilost
ze správního řádu a stavebního zákona, zkoušky zvláštní způsobilosti před
orgány Ministerstva vnitra a dlouholeté zkušenosti z výkonu povolání na úseku
správního řízení. Navíc jsem ještě absolvovala specializační právní studium.
Bývalý starosta obce Chuchelna Ing. Šimek vydal dne 17. 5. 2018
stanovisko obce Chuchelna
k odvolání manželů Hany a Jaroslava
Havlíčkových proti rozhodnutí MěÚ Semily, odboru dopravy č.j. OD /1410/18.
Pan Ing. Šimek napsal ve vyjádření obce k našemu odvolání, že má za to, že
naše tvrzení nejsou relevantní a důvodná.
Zamítavé vyjádření obce Chuchelna ze dne 17. 5. 2018 k našemu
odvolání, uvedl správní úřad jako argument k zamítnutí našeho odvolání.
Nenamítala jsem jen schválení projektu, který nerespektuje příslušné
zákony a předpisy a nezajišťuje řádné odvodnění silnice bez poškozování
cizích nemovitostí a práv, ale napadala jsem nesprávnost správního
rozhodnutí, které ignoruje respektování a hájení práv dotčených účastníků
správního řízení - všech vlastníků dotčených sousedních nemovitostí.
S námitkami proti porušování správního řádu se nevypořádal nikdo. Všechny
správní orgány se k těmito námitkám chovaly, jako by vůbec neexistovaly.
Obec Chuchelna se svým vyjádřením ze dne 17. 5. 2018 připojila
k manipulacím okolo stavebního povolení, bohužel v neprospěch dotčených
vlastníků nemovitostí.
Již realizované části oprav silnice jsou často v rozporu s projektem
schváleným ve stavebním řízení, který je podle pravomocného stavebního
povolení podkladem pro realizaci stavby. Při dokončení stavby se ukáže, jak
bude Odbor dopravy MěÚ Semily vymáhat dodržování schválené projektové
dokumentace nebo nechá nezákonný stav, tak, jak to je a v kolaudačním
řízení schválí „ nepodstatné“ změny stavby proti projektu.
Hana Havlíčková
Chuchelna 60
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Poděkování
Letošní zima na Komárově začala 25. prosince.
Střídal se sníh s deštěm, potom přišly mrazy a počasí se ustálilo.
Chtěla bych poděkovat pánům Tomášům Baginovi a Kudrnáčovi za to, jak se
starali o údržbu příjezdových a málo frekventovaných cest k hůře
přístupným obydlím.
Nebylo to vždy jednouché, o to více si ceníme jejich práce.
DĚKUJEME
Alžběta Doležal, Komárov
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