Obec Chuchelna – Plán obnovy venkova 2020-2022

PLÁN OBNOVY VENKOVA
na období 2020 – 2022

OBEC CHUCHELNA
Chuchelna 269, 513 01, IČ 00275760

Tento Plán obnovy venkova na období 2020 – 2022 byl schválen
Zastupitelstvem obce Chuchelna usnesením číslo Z/38/2020 ze dne
24.09.2020.
Bc. Eva Peštová v.r.

Martin Ráž v.r.

Starostka obce

místostarosta obce
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Úvod
„Plán obnovy venkova“ obce Chuchelna (dále jen „POV“) na období let 2020-2022 je
vytvořen tak, aby odrážel společenské potřeby obyvatel, přispíval k dalšímu rozvoji obce a
jejích částí, zachoval její ráz pro budoucí generace a ohleduplně přistupoval k okolní krajině
a přírodě.
POV je reálně splnitelný v delším časovém horizontu. Z hlediska zdrojů financování bude
obce kromě vlastních finančních prostředků usilovat o využití prostředků z dostupných
dotačních titulů.
POV je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na delší období, který se
neomezuje jen na jedno volební období zastupitelstva.
POV není dokumentem uzavřeným. Je nezbytné s ním neustále pracovat, průběžně
porovnávat se skutečností a aktualizovat. Může být průběžně doplňován a aktualizován dle
potřeb a finančních možností obce.
Veškeré změny v tomto POV musí být projednány zastupitelstvem obce Chuchelna.
POV obce Chuchelna navazuje na Plán obnovy venkova na období 2018-2020 a
koresponduje s dalšími strategickými dokumenty obce Chuchelna.
POV komplexně upřesňuje výčet akcí a potřeb k řešení na celém území obce.
Z hlediska reálnosti, vychází POV prioritně z rozpočtu města na příslušný rok. Tomu
předchází odpovídající příprava, která předpokládá možnost kvalitního podání žádostí o
dotace na jednotlivé akce, které dostávají od Zastupitelstva a Rady obce Chuchelna. Vedení
obec si je vědomo, že bez dotačních systémů není možné zvýšení úrovně a kvality života i
poskytovaných služeb občanům na venkově.
POV je pravidelně vyhodnocován.

Foto: Chuchelna
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Informace o obci
Obec Chuchelna leží na pomezí chráněné krajinné oblasti Český ráj na severovýchodním
svahu bájné hory Kozákova západně od Semil. Území obce sahá od samotného vrcholu
Kozákova až k levému břehu řeky Jizery, protékající kaňonem mezi Bítouchovem
a Spálovem. Na vrcholu Kozákova, hory prvohorního stáří s nadmořskou výškou 744 m stojí
Riegrova turistická chata a rozhledna s výhledem na nádherné a široké okolí – Krkonoše, část
Orlických hor, Jizerské hory, Ještěd, velkou část Českého ráje s dominantou hradu Trosky.
Obec se dělí na tři části – Chuchelnu, Lhotu a Komárov. V Chuchelně trvale žije cca 1000
obyvatel a na jejím území se nachází přibližně 450 domů. Z nich je okolo 140 stavení,
tzv. chalup, které nejsou trvale obydleny, ale slouží k soukromé rekreaci.
Obec svým obyvatelům skýtá klidné bydlení a základní vybavenost – mateřská a základní
škola, prodejna potravin, hostinec / restaurace / kiosek, četná sportoviště, turistické trasy
a cyklotrasy. Ostatní potřebné služby a zařízení, např. lékaři, lékárny, nemocnice, pošta,
několik bank a široká síť obchodů, jsou dostupné v 3 km vzdáleném městě Semily.

Souhrnné informace
Status:

Obec

Typ sídla:

Ostatní obce

ZUJ (kód obce):

577154

NUTS5:

CZ0514577154

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0514 - Semily

NUTS3:

CZ051 - Liberecký kraj

NUTS2:

CZ05 - Severovýchod

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Semily

Obec s rozšířenou působností:

Semily

Katastrální plocha (ha):

1 079

Počet katastrálních území:

2

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2017:

1003

Nadmořská výška (m n.m.):

385

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

15° 18' 1'' E , 50° 36' 8'' N
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První písemná zpráva (rok):

1 410

PSČ:

51301

Počet částí obce:

3

Územní plán obce

Schválen 2012

Členství ve svazcích:

DSO Mikroregion Kozákov
SMO Semily

Místní samospráva:

Starosta – uvolněná funkce
Místostarosta – neuvolněná funkce
Zastupitelstvo – 15 zastupitelů
Rada – 5 radních
Kontrolní výbor, Finanční výbor, Sociální
komise

Zdroj: RISY.cz

k 1.1.2018
k 1.1.2017
k 1.1.2016

k 1.1.2018
k 1.1.2017
k 1.1.2016

Muži
505
510
508

Muži
6
6
7

Muži 15+
415
421
421

Ženy
5
5
5

Občané Chuchelny
Ženy
ženy 15+ Celkem
488
411
993
482
403
992
480
403
988
Cizinci
přechodný
Celkem
pobyt
11
3
11
8
12
9

15+ celkem
826
824
824

trvalý pobyt
8
3
3

Zdroj: mvcr.cz

Občanská vybavenost obce


Mateřská škola
o Pro pohybové aktivity dětí je vybavena zahrada MŠ mnohými hracími prvky,
altánem. Zahrada MŠ se nachází na pozemku soukromého vlastníka.




Základní škola I. stupeň – částečně (do 4. třídy)
Školní jídelna
o Zajišťuje obědy mimo jiné i pro seniory v obci
Obecní knihovna
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Veřejné víceúčelové sportovní hřiště
o Sportovní areál prošel v roce 2003 – 2004 rozsáhlou rekonstrukcí. Bylo
vybudováno multifunkční hřiště s umělým povrchem a skok do dálky
s umělým povrchem včetně umělého osvětlení. O multifunkční hřiště vč.
skoku do dálky se stará obec ve spolupráci s nájemcem kiosku (občerstvení),
který je komerčně pronajímán. Výnosy ze vstupného jsou rozděleny mezi obec
a nájemce kiosku, který zajišťuje jeho výběr. V roce 2006 – 2007 byla
realizována přístavba a rekonstrukce obslužného objektu / zázemí sportovního
areálu – šatny, sprchy, wc, občerstvení.



Sokolovna
o Postavena v roce 1929. Velkou rekonstrukcí prošla v roce 1971 a dále v letech
2013 – 2014. Je majetkem TJ Sokol Chuchelna. Tělocvična slouží nejen
členům Sokola, ale v dopoledních hodinách i mateřské a základní škole pro
hodiny tělesné výchovy. V sokolovně zároveň probíhají mnohé kulturní akce
pořádané různými spolky.





Prodejna potravin a smíšeného zboží
Hostinec
Koupaliště
o Areál koupaliště byl vybudován členy TJ Sokol Chuchelna v letech 1965 až
1967. V roce 2006 – 2007 prošel areál rekonstrukcí a v současné době je
v majetku
obce
Chuchelna.
O bazény a odpočinkovou plochu vč. dětského hřiště se stará obec, obslužný
objekt s občerstvením je komerčně pronajímán. Výnosy ze vstupného jsou
rozděleny
mezi
obec
a nájemce občerstvení, který zajišťuje jeho výběr.
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Lyžařský areál na Kozákově
o Lyžařský areál se nachází na severním svahu Kozákova, byl vybudován TJ
Sokol Chuchelna v letech 1976 – 1981. TJ Sokol Chuchelna je vlastníkem
areálu a provozuje jej. Areál je vybaven technickým zasněžováním a sjezdové
tratě jsou pravidelně upravovány, je zajištěno i večerní lyžování s umělým
osvětlením svahu. U dolní stanice vleků je obslužná budova s prosklenou
terasou, prodej skipasů a občerstvení.



Vodovod
o Jen v některých částech obce (vlastník VHS, provozovatel SČVK).
Kanalizace
o Jen v některých částech obce
ČOV
o Jen pro oblast Sídliště a koupaliště
Plynofikace
o Jen v některých částech obce
Požární zbrojnice
Požární jednotka – SDH (JPO V)







Zajímavé, tradiční i netradiční akce a jiné občanské vyžití
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Novoroční výstup na Kozákov
Sáňkařské závody Kadlecova rokle
Autoskijöring na Kozákově
Zákuskové lyžařské závody
Májový pochod Chuchelna – Kozákov – Rotštejn – Dolánky
Motocyklové závody KTM ENDURO CROSS COUNTRY
Kozákov Challenge – závody světového poháru v jízdě na skateboardech
Dětská hasičská soutěž „O pohár dráčka Soptíka“
Krkonošský vejšlapník
Štěpánský pingpongový turnaj
Rallyshow Kozákov
Motoskijöring Kozákov
Volejbalové turnaje
Noční rybářské závody
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fotbalové utkání svobodní : ženatí
Ferrata Vodní brána
Vítání občánků
Pálení čarodějnic
Koncerty v kapli
Chuchelská pouť
Spolkové posvícení
Plesy a zábavy (Sokolské, Hasičské, Maškarní)
Karneval pro děti
Dětský den
Vydávání chuchelského zpravodaje Chucheláček
Loučení se 4. třídou a vítání nových školáků
Rozsvícení vánočního stromu na návsi

Spolky a kluby působící v Chuchelně
Tělocvičná jednota Sokol Chuchelna
IČO: 49296159
Chuchelna čp. 243
Zajišťuje provoz Skiareálu Kozákov a sokolovny, pořádá pravidelné cvičení pro všechny
věkové kategorie obyvatelstva, kulturní a společenské akce.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chuchelna
IČO: 45599602
Chuchelna čp. 269
Zajišťuje požární ochranu obce, činnost zásahové jednotky JPO V, činnost kroužku mladých
hasičů, kulturní a společenské akce.
Motorsport Chuchelna, z. s.
IČO: 70892521

Chuchelna čp. 343

MS Slap, z. s.
IČO: 45598169
Chuchelna, Sídliště čp. 280
Zajišťuje společný výkon práva myslivosti v honitbách v souladu se schválenými plány
mysliveckého hospodaření a lovu, ochranu přírody, kulturní a společenské akce.
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Semily
IČO: 45598169
Semily, Cihlářská čp. 273
Seniorklub
IČO: neformální uskupení
Chuchelna čp. 269
Zajišťují pravidelné setkávání seniorů, pořádá pro ně přednášky a osvětu.
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Shrnutí výsledků dosavadní realizace Plánu venkova na období
2018-2020
Realizované akce:
Výstavba ČOV u školy
Výstavba ČOV u bytového domu čp. 41
Výstavba chodníku v zatáčce u Bečkových
Rekonstrukce pomníku padlých
Rekonstrukce plotu u školy

Plán obnovy venkova na období 2020-2022
Větší a nákladnější stavby:
Rekonstrukce a zateplení budovy školy, rozšíření kapacity mateřské školy
Výměna vnitřní elektroinstalace v budově ZŠ a MŠ
Rekonstrukce a zateplení budovy obecního úřadu
Rekonstrukce a zateplení budovy obecního bytového domu
Rekonstrukce a zateplení budovy bývalé samoobsluhy
Rekonstrukce a zateplení budovy bývalé hasičárny na Komárově
Rekonstrukce a zateplení budovy garáže a bytové jednotky na Bačově
Rekonstrukce veřejného osvětlení a jeho rozšíření
Průběžná rekonstrukce a výstavba všech veřejně přístupných účelových komunikací
Výstavba čističky u bývalé komárovské hasičárny
Výstavba čističky u bačovské garáže s bytovou jednotkou
Výstavba chodníku podél silnice III/2922 do Semil
Výstavba chodníku od hostince U Vega do zatáčky
Výstavba chodníku podél silnice III/2923
Prodloužení veřejného vodovodu
Dostavba a rozšíření dalších inženýrských sítí pro stávající i novou výstavbu
Výstavba lávky u mostu podél silnice III/2922 u hostince U Vega
Zkapacitnění vodovodu a vodního zdroje na Komárově, asfaltová cesta
Výstavba letního podia a úprava prostranství na hřišti pro pořádání různých kulturních a
společenských akcí
Rekonstrukce pomníku v Chuchelně vč. stavby přístupového schodiště
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Rekonstrukce a výstavba autobusových nástupních ostrůvků a přístřešků
Rekonstrukce mostů přes potok, které jsou součástí veřejně přístupných účelových komunikací
Údržba všech kaplí a dalších drobných památek
Rekonstrukce víceúčelového hřiště
Rekonstrukce objektu klubovny SDH
Rekonstrukce hřbitovní zdi - Lhota, Chuchelna
Rekonstrukce koupaliště

Výdaje mimo stavby:
Nákup obecní techniky na zimní i letní údržbu komunikací, zeleně a další práce
Rozvoj všech sportovních areálů včetně jejich vybavení
Podpora všech spolků
Podpora kultury
Podpora sportu
Podpora turistiky
Provoz a rozvoj sportovního kroužku včetně sportovního vybavení
Modernizace kabelové televize
Modernizace iInformačního a bezpečnostního systému
Rozvoj internetu
Rozšíření a obnova veřejné zeleně, výsadba alejí, systémů pro zadržení vody v krajině
Údržba lesních pozemků
Rozšíření dopravního značení a instalace dalších dopravních zrcadel
Rozšíření a údržba sběrných míst pro svoz tříděného komunálního odpadu + systém tříděného
odpadu
Rekonstrukce veřejného rozhlasu
Hrací prvky na koupališti
Úprava intravilánu hřbitova - Lhota, Chuchelna
Pasportizace

Drobné práce:
Nové výlepové desky k autobusovým zastávkám
Údržba a rošíření informačních panelů
Výstavba zábradlí ke hřbitovu

Výdaje mimo POV:
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Reproduktory obecního rozhlasu přidělat na sloupy a odstranit rezavé trubky
Nátěr zábradlí na nábřeží
Ozvučovací systém nad vchodové dveře kaple
Nátěr zábradlí u obchodu
Nátěř střechy na úřadě
Oprava fasády na márnici, vyspárování zídky atd.

Závěr
Program obnovy venkova je vedle územního plánu dalším základním dokumentem územního
celku, který vyjadřuje předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém
horizontu. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů
tak, aby obec prosperovala jako celek.
Po schválení programu obnovy venkova zastupitelstvem obce, budou na základě znalosti
současných a plánovaných projektů, pokračovat přípravy již probíhajících projektů a
zahájeny práce na nových projektech.
Proces postupného uskutečňování jednotlivých projektů však může ovlivnit několik činitelů.
Jedná se zejména o:
- politickou vůli a vstřícnost představitelů samosprávy,
- kvalitu systému přípravy a realizace projektů,
- komunikaci veřejné správy s veřejností a ostatními subjekty v daném území,
- kontrolní mechanismy a monitoringu zpětné vazby.
Očekává se však, že vedoucí představitelé obce v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o
obcích, budou naplňovat svou zákonnou povinnost pečovat o všestranný rozvoj svěřeného
území a o potřeby jeho občanů a budou aktivně dohlížet na úspěšnou realizaci a plnění
navržených cílů.
Vedení obce musí iniciovat zapojení široké veřejnosti do kontroly i realizace programu
rozvoje venkova. Mělo by tak docházet k většímu zapojení veřejnosti do řešení problémů v
obci, větší odpovědnosti občanů za realizaci aktivit obce a spolupráci občanů s místní
samosprávou. Je doporučováno realizovat naplňování programu rozvoje venkova formou
akčních plánů, tvořených vždy pro období 1 roku a v návaznosti s přípravou rozpočtu obce na
dané období.
Plán obnovy venkova obce Chuchelna 2020 – 2022 je zveřejněn na webových stránkách
www.chuchelna.cz a je dostupný v písemné podobě na Obecním úřadě Chuchelna.
Tento Plán obnovy venkova na období 2020 – 2022 byl schválen Zastupitelstvem obce
Chuchelna usnesením číslo Z/38/2020 ze dne 24.09.2020.
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Bc. Eva Peštová
starostka obce

Martin Ráž
místostarosta obce
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