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Uzávěrka č. 1/2009 byla 20. 2. 2009 



 Zpráva o činnosti rady obce 

 Vážení čtenáři, rada obce se po prosincovém veřejném zasedání 

zastupitelstva sešla až v letošním roce, poprvé 13. ledna a od té doby 

ještě třikrát. Na první letošní schůzi jsme nejprve – jako obvykle – 

zkontrolovali zápis z minulé schůze a prvním naším letošním úkolem 

bylo vypracovat plán práce zastupitelstva. Veřejná zasedání byla 

stanovena na 19. března, 11. června, 10. září a 10. prosince. Termín 

19. března byl později z organizačních důvodů změněn na úterý 17. 

března, takže zájemci o účast, dejte pozor. Ostatní schůze jsou 

plánovány dle zvyku vždy na čtvrtek.  

 Starosta informoval radu obce o dalších jednáních s VHS Turnov, 

byly podepsány přístupové smlouvy a pracuje se na přípravě smlouvy 

o převodu příslušného majetku.  

 Probrali jsme aktivitu SPOZ ve vánočním období, byly 

uskutečněny návštěvy osamělých seniorů s dárkovými balíčky a 

starosta obce se spolu s členkami SPOZ pí Bažantovou a Bílkovou 

zúčastnil návštěv našich spoluobčanů v okolních domovech pro 

seniory – v Rokytnici nad Jizerou., v Lomnici nad Popelkou a v 

Semilech. Všude se setkali s příznivým ohlasem nejen u navštívených 

občanů, ale i u pracovníků uvedených zařízení. 

 Seznámili jsme se se stoupajícími cenami za odvoz a likvidaci 

všech druhů odpadu, tuto skutečnost jsme vzali s nelibostí na 

vědomí. Rada projednala také letošní působení pracovní party – 

stejně jako loni bude tříčlenná a letos poprvé na dotaci přispívá 

Sociální fond Evropské unie ve výši 85 % z poskytnutých 10.800,- Kč 

na jednoho pracovníka, 15 % pak jde ze státního rozpočtu ČR. Dotace 

samozřejmě nepokryje celou částku potřebnou na platy a odvody za 

zaměstnance, takže obec sama ještě doplácí necelých 3.700,- Kč na 

jednoho pracovníka a měsíc. V průběhu ledna k nám nastoupili 

Jaroslav Trnka, Radomír Bažant a Vladimír Dlatla.  



 Rada obce také vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí půjček 

z Fondu rozvoje bydlení, i když si je vědoma, že v letošním roce bude 

možno půjčit jen asi 40 tisíc korun, protože vyprší lhůta, na kterou 

obec měla k dispozici návratnou finanční půjčku ze Státního fondu 

rozvoje bydlení. V květnu budeme muset tedy vrátit 700 tisíc korun 

státu a Fond bude dále pokračovat se skromnějšími, za dobu deseti 

let naspořenými prostředky. V této souvislosti bychom rádi 

upozornili, že výše půjček se bude mimo jiné odvíjet od toho, jak 

disciplinovaně stávající klienti splácejí své závazky, což v současné 

době bohužel nelze o všech říci.  

 Na závěr schůze jsme schválili finanční příspěvek Sdružení 

občanů nevidomých a slabozrakých Semily 1.000,- Kč a finanční dary 

po 1.000,- Kč TJ Sokol Chuchelna a SDH Chuchelna na uspořádání 

plesů v letošní sezóně.  

 Na dalším jednání, ke kterému jsme se sešli 27. ledna, starosta 

opět informoval o průběhu předávání vodohospodářského majetku a 

jeho správy. Kromě zmíněného majetku SČVK přebere i pracovníky, 

kteří se o provoz zařízení dosud starali – pány Coufala a Dostrašila.  

 V budově Obecního úřadu proběhla rekonstrukce topení, u 

všech radiátorů byly instalovány termostatické ventily, pochopitelně 

si od toho slibujeme, že investované náklady se v brzké době vrátí na 

úspoře za plyn.  

 Stanovili jsme uzávěrku Chucheláčku na 20. února a seznámili 

jsme se s přípravou žádostí o dotace pro Sbor dobrovolných hasičů na 

výzbroj a výstroj. 

 Na závěr této lednové schůze jsme projednali postup tvorby 

územního plánu, s jehož dokončením se počítá přibližně v září 2010, 

půjde-li vše hladce. Odbor územního plánování MěÚ Semily 

požadoval dodat poměrně podrobné podklady do 20. února 2009. 

Rada obce se rozhodla v této věci požádat o spolupráci paní 



Havlíčkovou, která vytvořila pro Chuchelnu urbanistickou studii a 

s danou problematikou je dokonale seznámena.  

 Paní Havlíčková byla proto přizvána na další schůzi rady, která 

se uskutečnila dne 10. února. Velmi podrobně byly probrány 

jednotlivé body dotazníku, které by měly určit využití území 

k nejrůznějším aktivitám obce, zdejších firem i soukromých osob na 

dobu přibližně 15 let. Soukromé osoby si stále mohou na Obecní úřad 

podávat požadavky, zejména pokud chtějí na svých pozemcích 

v budoucnu realizovat nějakou výstavbu. Další průběh schůze byl již 

jen informativní, neboť ve věci územního plánu jsme jednali více než 

dvě hodiny. Rada obce vzala na vědomí změny ve vedení SDH 

Chuchelna a stav přípravy žádostí o dotace pro SDH.  Proběhla také 

další schůzka ohledně reklamace nátěru bazénu, oprava by měla 

proběhnout mezi 16. březnem a 10. dubnem, ovšem pokud počasí 

laskavě dovolí. Projednali jsme smlouvu o dílo s paní Havlíčkovou 

ohledně již zmiňované přípravy územního plánu a znovu 

připomínáme – termín veřejného zasedání zastupitelstva obce jsme 

přesunuli na úterý 17. března. 

 Do zpracování zpravodaje se nám vešla ještě i informace o 

schůzi rady ze dne 24. února. Začali jsme jako obvykle kontrolou 

zápisu a pak jsme se seznámili se žádostí Diakonie Broumov o 

zorganizování humanitární sbírky – píšeme o ní na jiném místě tohoto 

zpravodaje. Starosta informoval členy rady, že veškeré podklady 

k územnímu plánu, které vyplynuly z jednání minulé rady, a které 

zpracovala paní Havlíčková, byly v pořádku odevzdány na odbor 

územního plánování MěÚ Semily.  

 Dále starosta informoval radu obce o jednání se zástupci VHS 

Turnov o plánovaném prodloužení stávající kanalizace k pozemkům 

nad Sídlištěm, které jsou vesměs určeny k zástavbě rodinnými domky, 

a zajištění dešťové kanalizace. Sice pro množství sněhu nebylo možno 

situaci shlédnout přímo v terénu, ale pracovníci VHS Turnov s ní jsou 



poměrně dobře obeznámeni a v následujících dnech budou 

dotazníkem osloveni majitelé těchto pozemků, obyvatelé domků, 

které doposud nejsou na kanalizaci připojeny, a rovněž stávající 

stavebníci. VHS Turnov v letošním roce plánuje na pořízení 

projektové dokumentace cca 90 tisíc korun. 

 Další informace starosty byla na téma Czech Point a datové 

schránky. Od 1. července 2009 totiž musí ze zákona tzv. Czech Point 

zřídit každá obec a navíc povinně komunikovat s institucemi a občany 

(kteří si to budou přát) elektronicky prostřednictvím tzv. datových 

schránek. K tomu účelu bude muset být pořízen nový počítač a 

některé vybavení a v současné době se zpracovává žádost o dotaci, 

obec by měla obdržet cca 93 tisíc korun. Bližší informace k novému 

způsobu komunikace přineseme pravděpodobně v příštím vydání 

Chucheláčku. Žádosti o dotace na vybavení jednotky SDH byly 

vypracovány a po konzultaci s majorem Vitákem z HZS odeslány na 

Krajský úřad Libereckého kraje.  

 Další část schůze jsme věnovali přípravě Kadlecovy rokle a 

všichni doufáme, že počasí do soboty vydrží tak, aby se závody 

uskutečnily. Až budete číst tyto řádky, bude tak či tak vše jasné.  

  Pak jsme probrali podrobný rozpis rozpočtu na rok 2009, jehož 

hlavní parametry schválilo zastupitelstvo už v prosinci 2008.  

 Na závěr jsme probrali některé žádosti o stavební povolení, 

neboť na základě platného stavebního zákona lze určitých v zákoně 

stanovených podmínek schválit stavbu i  mimo vymezené zastavěné 

území, ale vyžaduje se schválení zastupitelstvem. Rada projednala 

dvě takové žádosti a obě doporučí zastupitelstvu schválit. Schůzi jsme 

zakončili stanovením dalšího termínu jednání, které se uskuteční 10. 

března a informaci z tohoto jednání přednese starosta na veřejném 

zasedání zastupitelstva dne 17. března.  

                                                                                                        Rada obce 

 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

                   Narození:  Klára Špidlenová 

                                       Yunus Bakis 

 

 

                                                       Přejeme dobrý start do života! 

 

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

 

                     Opustili nás: Alois Pospíšil 

                                             Marie Charouzková 

 

                                                    Pozůstalým vyjadřujeme soustrast. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

29. ledna uplynuly 4 roky od chvíle, kdy nás navždy opustila naše 

drahá manželka, maminka a babička paní Věra Morávková. Kdo jste ji 

znali, a měli rádi, vzpomeňte s námi …  

                                           S bolestí v srdcích neustále vzpomínají manžel 

Ing. František Morávek a synové s rodinami. 

 

 



Životní jubilea – prosinec 2008 – únor 2009: 

                         88 let – Anežka Stehlíková 

                                       Vlastislava Konejlová 

                         85 let – Jaroslav Mašek 

                         82 let – Květoslava Fridrichová 

                                        Danuše Kadlecová 

                         81 let – Stanislav Hošek 

                                       Mojmír Husar 

                        80 let – Oldřich Vejnar 

                                       Hana Jelínková 

                         75 let – Štěpánka Husarová 

                                       Josef Konečný 

                         70 let – Zdeňka Havrdová 

                                       Mária Šarounová 

                                       Janička Hajná 

                         65 let – Alena Brádlová 

                         60 let – Miloslava Machová 

                                       Jaroslava Plívová 

                         55 let – Soňa Šimková  

                                       Milan Posledník 

                         50 let – Milan Maruška 

                                       Zdeněk Hujer 

                                       Eva Končinská 

                                       Pavel Končinský  

 

                                                   Všem jubilantům přejeme pevné zdraví  

                                                       a životní optimismus do dalších let! 

 

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

 



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

3. DOBROČINNÝ  VELIKONOČNÍ  JARMARK 

– NEDĚLE    5. DUBNA  2009  OD 13.00   DO 

17.00   HODIN  V SOKOLOVNĚ                              

V  CHUCHELNĚ 
 

 

 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

i když se nyní pravděpodobně zaobíráte spíše myšlenkami na 

sníh a radosti i starosti s ním spojené, věřte, že jaro se kvapem 

blíží. A s ním samozřejmě i další ročník našeho dobročinného 

velikonočního jarmarku. Připravují se kraslice, perníky, 

dekorace a mnoho dalšího zboží, které z předešlých ročníků 

dobře znáte. Do sbírky kraslic přibyly exponáty z Íránu, 

Turecka, USA, Bali, Indie a Peru. Doufáme, že i letos přivítáme 

folklórní soubor Čtyřlístek, který se minulý rok setkal 

s ohromným ohlasem. Výtěžek minulých ročníků byl pro 

všechny velkým a velmi příjemným překvapením, nové hřiště 

před budovou školy je toho důkazem. Věříme, že i letos se 

jarmark povede a všichni společně strávíme příjemné nedělní 

odpoledne. Těšíme se na Vás.  

 

                   Za TJ SOKOL CHUCHELNA Soňa Jarolímková Římková 

 



Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s naší obcí 

 
VYHLAŠUJE 

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U 
 

� letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
� lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 
� domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – 

vše funkční 
� Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a 

dek 
� knih 
�  

VĚCI, KTERÉ NÁM, PROSÍME, NEDÁVEJTE: 

 obnošené boty, svetry, elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, 

počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 

Sbírka se uskuteční v budově OÚ Chuchelna ve dnech: 

          Po  16. 3. 2009     8.00 -  12.00, 13.00 – 17.00 
          Út  17. 3. 2009     8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 
          St  18. 3. 2009     8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 
          Čt  19. 3. 2009     8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 
          Pá  20. 3. 2009    8.00 – 12.00 
  (V případě nepřítomnosti pracovníků můžete zanechat věci před 

budovou OÚ) 

Věci, prosíme, přineste zabalené do igelitových pytlů či krabic. 
 
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která 
poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, 
kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. 

Více na www.diakoniebroumov.org 



ZAHÁJENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V CHUCHELNĚ VE DVOU 

TŘÍDÁCH 

Školní rok 2008/ 2009 naše mateřská škola zahájila ve dvou 

třídách. V celkem dlouhé historii MŠ, 62 let od svého založení, je to 

zcela poprvé. 

Asi by nás dost mrzelo, kdybychom v nově zrekonstruované 

budově školy museli i zaměstnaným rodičům tří až šestiletých dětí 

předávat záporná rozhodnutí o umístění. Zřízením druhého oddělení 

se nám podařilo kapacitu mateřské školy zvýšit z 24 na 35 dětí. 

Naplnit ji, se brzy ukázalo jako ten nejmenší problém.  K 1. září jsme 

měli zapsáno celkem 19 chlapců a 16 dívek. Co se týká věku, tak 

nejméně početnou skupinu letos tvoří děti ve věku 5 – 6 let. Jedná se 

o předškoláky, kteří svým odchodem do 1. třídy ZŠ uvolní pouhých 

pět míst pro nové zájemce na rok 2009 – 2010. V případě většího 

počtu přihlášených dětí musí proběhnout výběrové řízení podle 

předem stanovených kritérií Školního vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání. 

Nově zařízená třída je sice umístěna až ve druhém patře, naši 

nejmladší svěřenci zde však mají absolutní klid a téměř rodinnou 

pohodu. Na rozdíl od svých o něco starších kamarádů se ještě 

nedokážou při řízeném zaměstnání na delší dobu soustředit. 

Potřebují častější střídání činností a více času pro vlastní hru. O něco 

rušnější a pro učitelky náročnější se stala letos půlhodinka před 

osmou hodinou ranní a čas kolem oběda. Ráno se děti postupně 

scházejí ve třídě v přízemí, a teprve když jsou téměř všichni, se 

rozdělují, a ti nejmladší odcházejí spolu s paní učitelkou do své třídy. 

Pokud se nevejdeme ke stolečkům v době oběda, musíme jíst na dvě 

etapy. Zatím je to spíše výjimečně. Některé mladší děti zahájily 

docházku až v průběhu roku. V  zimních měsících je vyšší absence 

z důvodu častějších onemocnění. 



Společně jsme se již zúčastnili řady zábavných, ale i poučných 

akcí. V KC Golf Semily jsme shlédli velice zdařilé výpravné pohádky 

plné písniček „Přijel bílý medvídek, Popelka, O chytré princezně“, a 

krásný, ale bohužel poslední, koncert populárního zpěváka Pavla 

Nováka nazvaný „Výlet“. Poprvé jsme s dětmi navštívili Městskou 

knihovnu v Semilech. Zdejší pracovnice pro nás připravily pohádkový 

program nazvaný „Brémští muzikanti.“ Před Vánocemi jsme pilně 

trénovali básně, písně a koledy k rozsvícení vánočního stromu, pro 

Barborku a na Mikulášskou nadílku, ze kterých si děti odnášely 

spoustu odměn. Za zpívání na návsi děti dostaly od kulturní a školské 

komise roztomilé plyšáčky. Plný košík dobrot dětem přinesla naše 

hodná Barborka Zdenka Bažantová a později i naše známá trojice 

v čele s moudrým Mikulášem Vítkem Coufalem, kterého opět 

doprovázel stále vtipkující čert Tomáš Buriánek, a laskavý anděl, 

Kateřina Patočková. Opravdu štědrá byla tentokrát v MŠ i vánoční 

nadílka s hostinou a vánočními zvyky. Díky našim sponzorům děti pod 

stromečkem našly řadu kvalitních dřevěných a dalších didaktických 

hraček rozvíjející zručnost i myšlení. Za hodnotné sponzorské dary 

děkujeme rodině Hančlově, Lánských a Pickově. Na vánoční besídku 

pro rodiče jsme nacvičili program nazvaný „Rokem skokem.“  Děti si 

tak kromě procvičení paměti prohloubily i znalosti související se 

střídáním ročních období. 

 Mezi další akce pořádané přímo ve škole patřilo promítání 

s názvem „Safari.“ Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí ze života 

exotických zvířat. Legraci přineslo komické pantomimické vystoupení 

tzv. pana Kvída a již tradičně pořádaný karneval s pestrým 

programem a tombolou. Dne 3. března zahájíme společně se základní 

školou desetihodinový plavecký výcvik v krytém bazénu v Jilemnici a 

17. března uspořádáme Den otevřených dveří, spojený se zápisem 

nových dětí na příští školní rok. Všechny Vás srdečně zveme. Přijďte 

se podívat! Přijďte si pohrát!                                 BLANKA PEKAŘOVÁ                                



 Strastiplné putování pánů Hlouška a Sůvy do matičky Prahy 

 

Popisovat tak všední záležitost, jakou je dnes cesta do Prahy nám 

může připadat bezvýznamné. Jinak tomu bylo před sto lety, kdy se 

takováto výprava rovnala téměř expedici na druhý konec světa. Zvlášť 

když se na ni vydali dva dobrodruzi, jakými byli strojník semilské 

Kramářovy cihelny Hloušek a chuchelský hospodský Sůva. První 

z nich, proslavený majitel v roce 1909 nevídaného dopravního 

prostředku, motocyklu Laurin & Klement, druhý pouze vlastník 

bicyklu. Že se tato dvě jednostopá vozidla dala spřáhnout pevným 

provazem, bylo nasnadě. Motocykl, zázrak techniky, měl své slabosti 

– odpařovací motor poháněný benzolem, místo řetězu kožený řemen, 

rychlostní skříň čekala teprve na svého vynálezce. Startování 

spočívalo v rozběhu a naskočení na stroj, maximální rychlost se blížila 

závratné čtyřicítce. Odpařovací nádržka vyžadovala poměrně časté 

doplňování teplé vody. 

Jednoho letního dne za ranního rozbřesku zaburácel v Semilech 

motor, Hloušek v předpisové kožené kukle a brýlích, Sůva lehce 

zaprášený po cestě z Chuchelny, ale na hlavě v elegantní buřince, oba 

připraveni podstoupit dlouhou cestu. Sůva v rukavicích pevně svíral 

na řídítkách vlečné lano, prudké škubnutí a vyrazili. Cesta ubíhala 

k obapolné spokojenosti, sluníčko hřálo, Praha byla blíž a blíž. 

V přestávkách díky ochotným obyvatelům okolních stavení pravidelně 

doplňovali vodu, teplou do motocyklu, studenou do žaludku. Potkat 

v té době na silnici jiného motoristu byla vzácnost, proto se s každým 

protijedoucím vozidlem uctivě zdravili, Sůva smekal buřinku, Hloušek 

o překot mačkal balónek trubky. Když k polednímu dorazili do 

Brandejského lesa, ozvalo se z motoru škytnutí, motocykl sebou 

prudce trhnul a postavil se na zadní. Spolujezdec Sůva měl co brzdit, 

aby do Hlouška nenarazil. S hrůzou si uvědomili, že se ocitli v rolích 



zbloudilých cestovatelů v poušti – voda se do poslední kapky odpařila 

nejen z motoru, ale i z horkem vysušených těl. Na vysvětlenou: 

v podobných mezních situacích zbývala poslední naděje – místo 

keříčku u silnice řidič se musel obratně zbavit odpadních tělesných 

tekutin, zkrátka vyčurat do nádržky. Ale kde nic není, ani čert nebere. 

Dlouho marně vyhlíželi, zda se na obzoru neobjeví spásné vozidlo 

nebo alespoň pohádkový dědeček. Štěstí se usmálo, objevila se 

babička s nůší dříví. Po slušném pozdravení a krátkém vyptání na 

zdraví opatrně a zkroušeně ze sebe vykoktali, čeho je jim v jejich 

svízelné situaci nezbytně třeba. Reakce byla nečekaně prudká, babka 

počala vykřikovat obžaloby z nestoudnictví a hlasitě volat o pomoc. 

Když se unavila a dobře si znovu oba ztroskotance prohlédla, 

usoudila, že to snad přece jen nejsou ani násilníci, ani lupiči, ale bližní 

v nouzi nejvyšší. Mládencům se svěřila, že se nedávno řádně napila 

z plechového džbánku, dutě klinkajícího na provázku u pasu, a že tedy 

by přicházela v úvahu možnost prázdnou motocyklovou nádržku 

naplnit. Pohotový Sůva ihned popadl svou odloženou buřinku, vrazil ji 

babce do ruky a nasměroval ji za nejbližší houštinu. Když se vrátila, 

předala rozpačitě do poloviny naplněný klobouk. Hloušek obsah 

přelil, rozběhl se a uspokojený stroj nastartoval. Vše již bylo dílem 

okamžiku, motocykl s přívěsem mohl za hlasitého vykřikování díků 

opět vyrazit vstříc svému cíli. Babička ještě dlouho za nimi kroutila 

hlavou a křižovala se.  

Nezasvěcenému pozorovateli by asi nedávalo smysl, proč Sůva stále 

mává buřinkou, aniž by měl důvod kohokoliv zdravit. Ve větru 

klobouk přece jen rychleji vysychal a Praha byla na dohled.   

   Ze zápisu v soukromé kronice pana Karla Kovaříka převyprávěl Jaroslav Barták          

 



Základní škola a Mateřská škola 

Chuchelna 

vás  srdečně  zve  na 

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 

A ZÁPIS  NOVÝCH  DĚTÍ DO  

MATEŘSKÉ  ŠKOLY 

NA  ŠKOLNÍ  ROK  2009 – 2010 

 

Koná se  v úterý  17.  března  

2009 

od  7.00  do  16.00  hodin   

v Mateřské  škole 

VYPLNĚNÉ  PŘIHLÁŠKY  DĚTÍ  

PŘIJÍMÁME  DO KONCE  BŘEZNA  

2009  

 



Programy, které lze naladit v naší 
kabelové televizi: 

 

České programy:   ČT1, ČT2, ČT4 sport, 
ČT 24, Nova, Nova Cinema, Prima (pozemní 
s regionálním vysíláním i satelitní),  
TV Barrandov, Ó čko (hudební)   
 
Programy česky mluvené:  Hallmark,Viasat 
Explorer, Spektrum, Eurosport, Jetix 

 

Slovenské:  Markíza, TA3 (zpravodajství) 

 

Německé:  RTL, Super RTL, MTV 

 

TV Chuchelna:  místní zpravodajství 

 

 

 

 

 

   



POZVÁNKA 

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna, 

které se uskuteční tentokrát výjimečně v  ÚTERÝÚTERÝÚTERÝÚTERÝ  

17. B17. B17. B17. BŘEZNA 2009EZNA 2009EZNA 2009EZNA 2009 od 19,30 hodin  

v zasedací místnosti obecního úřadu 

PROGRAM:    

1) zpráva o činnosti rady obce 

2) zpráva o hospodaření obce za rok 2008 

3) rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2009 

4) schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení 

5) informace komise životního prostředí 

6) zpráva finančního výboru a kontrolního výboru 

7) různé 

8) usnesení, závěr 

 

Doprava z Komárova bude zajištěna osobními auty 
v 19,10 hodin, občerstvení bude rovněž zajištěno. 

 

Členy zastupitelstva a všechny obleny zastupitelstva a všechny obleny zastupitelstva a všechny obleny zastupitelstva a všechny občany srdeany srdeany srdeany srdečnnnně zve  zve  zve  zve 
rada obce Chuchelnarada obce Chuchelnarada obce Chuchelnarada obce Chuchelna    

 



 
 


