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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE CHUCHELNA: 
 

Zvolení zastupitelé: 
Jméno a příjmení Volební strana Počet hlasů 

Tomáš Šimek TJ Sokol 302 
Jaroslav Vocelka TJ Sokol 283 
Jiří Machačný ml. TJ Sokol 265 
Lenka Soukupová TJ Sokol 224 

Michal Prousek TJ Sokol 247 
Petr Schlesinger TJ Sokol 244 

Jan Picek TJ Sokol 262 
Magdalena Ceé TJ Sokol 255 

Tomáš Bažant Naše Chuchelna 274 
Miroslav Holub Naše Chuchelna 265 

Jaroslav Dostrašil Naše Chuchelna 254 
Michal Strnad Naše Chuchelna 251 

Ivo Vrabec Naše Chuchelna 240 
Martin Ráž Naše Chuchelna 238 

Veronika Hajná Naše Chuchelna 242 
 

Náhradníci: 
Jméno a příjmení Volební strana Počet hlasů 
Šárka Bažantová TJ Sokol 251 
Vladimír Tomeš TJ Sokol 230 

Soňa Jarolímková Římková TJ Sokol 245 
Daniela Plívová TJ Sokol 263 

Jiří Machačný st. TJ Sokol 248 
Jan Plíva TJ Sokol 228 

Gabriela Hedvičáková TJ Sokol 208 
David Hošek Naše Chuchelna 191 
Iveta Bílková Naše Chuchelna 202 
Václav Bímon Naše Chuchelna 207 

Jiří Řehák Naše Chuchelna 204 
Václav Vaníček Naše Chuchelna 235 

Eva Peštová Naše Chuchelna 189 
Miroslav Kadlec Naše Chuchelna 187 
Lenka Reslerová Naše Chuchelna 187 

 
Bez mandátu: 

Jméno a příjmení Volební strana Počet hlasů 
Jan Wohlmuth nezávislý 68 

 
 

Celkový počet voličů:    791, 
Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka: 526 

Volební účast:  66,5 % 



Rád bych touto cestou poděkoval Vám všem, kteří jste mě v letošních 
obecních volbách podpořili svým hlasem. Bohužel, díky volebním přepočtům  
a znevýhodněnému postavení nezávislých kandidátů oproti kandidujícím stranám, 
Vaše hlasy k mému zvolení do obecního zastupitelstva nestačily. I tak získání 68 
přímých hlasů považuji za svůj velký úspěch a za závazek aktivně se podílet na 
dění v naší obci.  Děkuji! 
                        Ing. Jan Wohlmuth 
 
************************************************************************* 
 
Jménem kandidátů TJ Sokol Chuchelna velice děkuji všem voličům, 
kteří nám svými hlasy ve volbách do zastupitelstva obce Chuchelna 
projevili důvěru. 
 
                  Nezklameme Vás! 
 

Ing. Tomáš Šimek,  starosta obce   
 
 
************************************************************************* 
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 6. listopadu 2014 byli zvoleni noví 
funkcionáři obce na volební období 2014 - 2018: 
 
Ing. Tomáš Šimek – starosta obce, dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce 
Jiří Machačný – místostarosta obce 
Bc. Lenka Soukupová – členka rady obce 
Ing. Michal Strnad – člen rady obce 
Martin Ráž – člen rady obce 
MUDr. Miroslav Holub – předseda kontrolního výboru  
Ing. Jan Wohlmuth a Eva Peštová – členové kontrolního výboru 
Ivo Vrabec – předseda finančního výboru 
Ing. Michal Strnad a Bc. David Hošek – členové finančního výboru 
 
Na 1. zasedání nové rady obce dne 18. listopadu 2014 byly ustaveny komise 
rady v následujícím složení: 
 
Komise životního prostředí: předseda Jaromír Coufal, členové Bohumil Strnad 
a Miroslav Trávníček 
Komise sociální: předsedkyně Iveta Bílková, členové Zdeňka Bažantová, 
Martina Tomíčková, Hana Richnáková, Olga Guznarová, Radoslava 
Dostrašilová, Oldřiška Posledníková a Vít Coufal 
Komise pro kulturu a sport: předsedkyně Magdalena Ceé, členové Michal 
Ceé, Šárka Bažantová, Veronika Hajná … 
Komise Fondu rozvoje bydlení: předseda Jaroslav Dostrašil, členové Tomáš 
Bažant a Ivana Heřmanová 



Zpráva o činnosti rady obce 
 

 Rada obce, která až do ustavujícího zasedání nového zastupitelstva fungovala 
ve stejném složení jako před volbami, se po zářijovém zasedání zastupitelstva sešla 
ještě třikrát. Řešila a také vyřešila mnohé.  

Byly zadány drobné klempířské práce, např. oplechování soklu kapličky na 
Lhotě, márnice v Chuchelně, výměna svodu u obecní bytovky, oprava svodu  
u budovy OÚ.  

Příprava na výstavbu nového 
vodojemu na Komárově je 
dokončena, stavební povolení je 
vydáno. Teď vše záleží na tom, zda 
VHS Turnov obdrží v příštím roce na 
stavbu dotaci.  

Dokončeno je také stavební 
řízení na opravu břehů potoka od 
mostu u školy až po chaloupku 
Grafkových. V krátké době bude 
předáno staveniště. Investorem jsou 
v tomto případě Lesy ČR.  

S povděkem jsme přijali 
informaci o úspěšné kolaudaci 
rekonstrukce sokolovny a následně 
jsme absolvovali slavnostní otevření 
dne 27. září.  

Obec obdržela žádost  
o odkoupení pozemku č. 789/2 na 
Lhotě. Rada obce zjistila, že se 
jedná o používanou cestu – jde  
o pěší zkratku od bývalé požární 
zbrojnice směrem dolů k silnici. Proto 
nedoporučí zastupitelstvu obce 
prodej schválit.  

    Kaplička na Lhotě 
 

Projednali a schválili jsme nové znění inventarizační směrnice tak, aby 
odpovídala aktuálním předpisům, zejména vyhlášce č. 270/2010 Sb., o inventarizaci 
majetku a závazků. Obce musejí provádět inventuru každoročně a je nutné, aby 
jednotlivé inventurní komise postupovaly podle uvedené směrnice.  

V průběhu října byly dokončeny veškeré práce na cestě v Palučinách. Byly 
položeny žlabovky a štěrbinové žlaby, cesta byla pokryta asfaltem. Rada dokončení 
těchto prací velmi uvítala, neboť obec byla pod stálým tlakem jedné stěžovatelky, 
která se snažila průběh stavby komplikovat, případně dokončení stavby úplně 
zabránit.  

Na středu 22. října byla naplánována beseda o cestě do Himalájí, kterou 
absolvovala naše občanka Pavla Bičíková. V sále Obecného úřadu v Chuchelně se 
sešlo okolo padesáti diváků, kteří byli besedou vesměs nadšeni. Paní Bičíková měla 
program velmi pečlivě připravený, o svém putování neobyčejně poutavě vyprávěla  
a promítané obrázky byly krásné.  

 



Mezitím se pokračovalo (a nadále pokračuje) s úpravou garáže Sboru 
dobrovolných hasičů. Snižuje se podlaha, aby se do garáže vešla větší cisterna, 
kterou SDH plánuje v budoucnu pořídit. Na pracích se podílí obecní parta, a formou 
brigád také sami hasiči. S tím souvisí výměna vrat – pro letošek zatím jen jedněch. 
Vrata budou rolovací, a protože auto bude stát až těsně u nich, bude se muset zřídit 
boční vchod ze strany od bytovky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V souvislosti se snížením podlahy garáže bylo nutno v rámci opravy plochy 

před budovou OÚ také přizpůsobit terén sníženému vjezdu. Oprava plochy byla po 
přijetí tří nabídek zadána firmě Šebesta, v. o. s. z Jablonce nad Nisou. Práce 
probíhaly od začátku října a dokončeny byly v první dekádě listopadu.  

V podzimním období byl vypracován projekt na opravu cesty na Komárově 
k roubenkám, a to včetně důkladného odvodnění. Práce budou zahájeny na jaře, 
hned jak to počasí umožní. Ještě letos bude opravena část cesty vedoucí od silnice 
směrem k domkům Na Kamínce.  

Rada obce schválila vyřazení drobného hmotného majetku, vesměs 
poškozeného nebo přímo rozbitého v celkové hodnotě necelých 28 tisíc korun.  

Na jednání zastupitelstva obce v září bylo rozhodnuto, že obec zajistí 
to, aby bylo v odpoledních hodinách postaráno o děti, na které se nedostalo místo ve 
školní družině. Byl zřízen sportovní kroužek pro děti třetí a čtvrté třídy, který vede 
paní Věra Šimková. V říjnu tuto činnost vykonávala bezplatně, od listopadu na její 
poloviční pracovní úvazek obec pobírá dotaci od Úřadu práce. Paní Šimková byla 
vybrána na základě konkursu, který vedl ředitel školy Mgr. Stínil spolu s paní 
učitelkou Mgr. Vaníčkovou, přítomen byl také místostarosta Jiří Machačný. Sportovní 
kroužek se velmi dobře rozběhl a u dětí se těší velké oblibě. 

 



Rada s potěšením přijala informaci, že Liberecký kraj vyhověl naší žádosti  
o přidělení dotace na výstavbu chodníku v okolí školy, byť jen zčásti. Místo 
požadovaných 67 tisíc jsme dostali jen 37 tisíc, ale „zaplaťpánbůh“ za ně. Také nám 
přišla dotace na zrestaurování barokní sochy Kalvárie ve výši 93 tisíc korun, v tomto 
případě bylo naší žádosti vyhověno zcela. O opravě sousoší se podrobněji zmíníme 
na jiném místě Chucheláčku.  

Starosta nechal rozšířit živnostenský list obce na všechny myslitelné činnosti, 
zejména z důvodu pojistného plnění při jakékoliv škodě vzniklé při aktivitách obce.  

Projednávali jsme některé uvažované směny nebo prodeje pozemků. Jde 
jednak o pozemky v okolí cesty do Palučin, a za druhé v okolí rodinného domku čp. 
113. Zde došlo ke změně majitele a vznikla čtyřstranná (zatím ústní) dohoda mezi 
tamními občany a obcí ohledně řešení přístupu k domkům. Pokud dojde 
k písemnému i faktickému naplnění těchto dohod, rada obce doporučí zastupitelstvu 
odprodat část pozemku 1899 tomuto novému majiteli.  

Starosta pověřil správce našeho veřejného osvětlení pana Jaroslava 
Chlupáče, aby opatřil automatické rozsvěcení a zhášení světel podle stupně stmívání  
a rozednívání.  

Na závěr rada obce schválila nákup nových příborů (cca 150 sad), které se 
budou zapůjčovat při různých příležitostech. První využití měly při spolkovém 
posezení se zvěřinovými hody dne 18. října v sokolovně. Bohužel, ne všechny se 
v pořádku vrátily na OÚ. 

 
Pokud jde o novou radu obce, ta se poprvé sešla 18. listopadu. Po krátkém 

organizačním úvodu se hned pustila do práce.  
Nejprve jmenovala čtyři komise – o nich jsme informovali hned v úvodu 

v souvislosti s výsledky voleb do zastupitelstva obce.  
Poté schválila předložený plán inventur, které budou provedeny koncem roku. 
Schválila uzavření veřejnoprávních smluv s Městem Semily o výkonu 

přenesené působnosti, a to na úseku projednávání přestupků, a vedení správního 
řízení o rušení trvalého pobytu. O tyto dvě agendy se nám Město Semily stará 
dlouhodobě, má pro ně vyškolené pracovníky. Není důvod novou smlouvu neuzavřít, 
neboť platnost té stávající vyprší s koncem roku. 

Rada se shodla v názoru, že obec bude odmítat žádosti o finanční příspěvky 
od organizací, které nejsou místní nebo z blízkého okolí a nemohou tak mít význam 
pro naše občany. Naopak obec nadále hodlá podporovat místní spolky, a také 
organizace, které mohou být našim občanům užitečné, např. Centrum pro zdravotně 
postižené apod. Nebrání se také poskytnutí obecních prostorů pro pořádání 
charitativní sbírky, kterou organizuje Diakonie Broumov.  

Na závěr proběhla diskuse, při které se zejména noví členové rady seznámili 
s akcemi, které jsou čerstvě dokončené, rozpracované a v blízké budoucnosti 
plánované. Diskuse byla dosti dlouhá, a o spoustě témat se hovořilo docela 
podrobně. Podrobné informace můžete obdržet i vy, obyvatelé Chuchelny, pokud 
navštívíte veřejné zasedání zastupitelstva, na které jste srdečně zváni.  

 
 
 
 



 
 

Veřejné zasedání zastupitelstva 
 obce Chuchelna 

 
se uskuteční   

 
ve čtvrtek 11. prosince od 19,30 hodin 

v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 
 

Program: 
  1) zpráva o činnosti rady obce 
  2) zpráva o hospodaření do 30. 11. 2014 
  3) rozpočtové opatření č. 2/2014 
  4) rozpočtové provizorium 
  5) zprávy výborů – finančního a kontrolního  
  6) různé 
     7) usnesení, závěr   
 
Občerstvení zajištěno, dopravu z Komárova a Lhoty 
organizujeme osobními auty od 19,10 hodin – čekejte  
u autobusových zastávek 
 
 
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany 
*************************************************** 
 
 

 

 

 

 



SPOLEČENSKÁ KRONIKASPOLEČENSKÁ KRONIKASPOLEČENSKÁ KRONIKASPOLEČENSKÁ KRONIKA    
    

VVVV    září, říjnu a listopaduzáří, říjnu a listopaduzáří, říjnu a listopaduzáří, říjnu a listopadu    2014 oslavili svá životní jubilea naši spoluobčané:2014 oslavili svá životní jubilea naši spoluobčané:2014 oslavili svá životní jubilea naši spoluobčané:2014 oslavili svá životní jubilea naši spoluobčané:    
    

    
 92 let  Lidmila Machačná  

88 let  Stanislav Zdrůbek 
86 let  Zdeňka Devátá 

 83 let  Jiřina Hošková 
 80 let  Emil Fajx 
   Liboslav Bursa 

Karel Pluhař 
 75 let  Eva Kalousková 
 70 let  Jiří Prachař 
 65 let  Alena Stránská 
   Jan Bém 
   Bohumil Koucký 
 60 let  Alena Trnková 
   Josef Kudrnáč 
   Radmila Kudrnáčová 
 55 let  Lidmila Kudrnáčová (červen) 

Jana Berková 
Ivo Vrabec 
Božena Klikarová 
Eva Hujerová 

 50 let  Václav Melen 
   Věra Kaňová 
 
 
 

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



NarodilNarodilNarodilNarodiliiii    se:se:se:se:     
 

Zuzana Vítková 
Ondřej Vošmyk 

                    

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

Sňatek:Sňatek:Sňatek:Sňatek:    
    

    
    

   Přejeme jim společný život prožitý ve vzájemné úctě a lásce
 

*******************************************************************
 
OpustilOpustilOpustilOpustil    nás:nás:nás:nás:                
    
    

Václav Matura 
 

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

V rubrice „Společenská kronika“ můžeme publikovat pouze životní jubilea, 
sňatky a narození dětí, k
příslušné osoby. Souhlas rodinného příslušníka přichází v
jedná-li se o narození dítěte. Nařizuje to zákon č. 1
osobních údajů v platném znění. Telefonický souhlas není dostatečný, neboť 
jej nelze prokázat případné kontrole.
 
Vážení čtenáři, s lítostí vám sdělujeme, že se výrazně zhoršila informovanost 
obecních úřadů I. stupně 
z centrálního registru objednat údaje o narození dětí, přistěhování občanů, 
úmrtí a odstěhování. Od 1. dubna 2014 pro nás nejsou dostupné údaje 
o sňatcích (ani rozvodech), ani o změnách jména nebo příjmení. Proto ve 
společenské kronice budeme schopni zveřejnit oznámení o sňatku jen 
v případě, když nám sami občané tuto informaci poskytnou. 

  

 

                
 Srdečně jim přejeme dobrý start do života!

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

Dana Šimková a Jiří Vítek

Přejeme jim společný život prožitý ve vzájemné úctě a lásce

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

                    

Pozůstalé rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.

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

kronika“ můžeme publikovat pouze životní jubilea, 
sňatky a narození dětí, k jejichž uveřejnění byl obci dán písemný souhlas 
příslušné osoby. Souhlas rodinného příslušníka přichází v úvahu jen v

li se o narození dítěte. Nařizuje to zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
platném znění. Telefonický souhlas není dostatečný, neboť 

jej nelze prokázat případné kontrole. 

lítostí vám sdělujeme, že se výrazně zhoršila informovanost 
. stupně o změnách v evidenci obyvatel. Můžeme si 

centrálního registru objednat údaje o narození dětí, přistěhování občanů, 
úmrtí a odstěhování. Od 1. dubna 2014 pro nás nejsou dostupné údaje 
o sňatcích (ani rozvodech), ani o změnách jména nebo příjmení. Proto ve 

onice budeme schopni zveřejnit oznámení o sňatku jen 
případě, když nám sami občané tuto informaci poskytnou.  

         Ivana Heřmanová

      
přejeme dobrý start do života! 

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

Dana Šimková a Jiří Vítek 

Přejeme jim společný život prožitý ve vzájemné úctě a lásce! 

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

vyjadřujeme upřímnou soustrast. 
 

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

kronika“ můžeme publikovat pouze životní jubilea, 
jejichž uveřejnění byl obci dán písemný souhlas 

úvahu jen v případě, 
01/2000 Sb., o ochraně 

platném znění. Telefonický souhlas není dostatečný, neboť 

lítostí vám sdělujeme, že se výrazně zhoršila informovanost 
enci obyvatel. Můžeme si 

centrálního registru objednat údaje o narození dětí, přistěhování občanů, 
úmrtí a odstěhování. Od 1. dubna 2014 pro nás nejsou dostupné údaje  
o sňatcích (ani rozvodech), ani o změnách jména nebo příjmení. Proto ve 

onice budeme schopni zveřejnit oznámení o sňatku jen 

Ivana Heřmanová 



Od 1. listopadu 2014 se změnily 
podmínky pro kácení stromů 

S účinností nové vyhlášky č. 222/2014 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin  
a povolování jejich kácení, se od 1. listopadu 2014 
změnily podmínky pro kácení stromů. Nově bude možné 
kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních 
objektů. Naopak na všechny ostatní dřeviny s obvodem 
kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 
centimetrů nad zemí bude potřeba povolení, a to bez 
ohledu na charakter a oplocení pozemku. 

Žádosti o povolení pokácet neovocné dřeviny s obvodem kmene 
větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů nad zemí se 
podávají na předepsaném formuláři u Obecního úřadu 
v Chuchelně. Správní úkon je zcela zdarma. 

Kácení se doporučuje v období vegetačního klidu, které začíná 
1. listopadu a končí 31. března. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    

    
 



Motorsport Chuchelna v sezón ě 2014 
 

Bývalo pravidlem, že nová sezóna Motorsportu Chuchelna začíná brzy po 
příchodu Nového roku. Ten letošní 2014, se však svou zimou a nedostatkem sněhu 
zasadil o to, že jsme s aktivním závoděním začali až na jaře. Tradiční závod  
v autoskijöringu na Kozákově a stejně tak i celý seriál Krkonošského poháru  
v autoskijöringu a oblíbená Rallyshow se neuskutečnily. 

S o to větším nadšením a vervou jsme se pustili do té motocyklové části. Vyjeli 
jsme hned na několika frontách. 

Nejvíce jezdců se účastní závodů seriálu crosscountry KTM ECC. V minulém 
roce jsme byli i my jeho součástí. Naše dohoda se zemědělským družstvem je 
taková, že jej budeme pořádat pouze jednou za dva roky, a tak ten letošní ročník 
obstarali pořadatelé z Bozkova, Turnova, Jilemnice a Vysokého nad Jizerou. Naši 
jezdci se v něm rozhodně neztratili. V dětské kategorii do 50 ccm se na konci roku 
radoval z cenného druhého místa Adam Mach, ještě o stupínek lepší byl v kategorii 
E2 Michal Buriánek. V hodnocení týmů se Motorsport Chuchelna umístil na hezkém 
čtvrtém místě, když se v tabulce „chucheláků“ objevilo celkem 10 jezdců. 

Jaro, ale nebylo pouze o ježdění na motorkách. Členové MSCH se aktivně 
zúčastnili Běhu pro Světlušku. Na letošním nočním běhu pořadatelé napočítali na 
3.000 čelovek! A to je už pořádná záře. Světluška tak díky účastníkům pomůže 
nevidomým rozsvítit život částkou 1.300.000 korun!!! Naplnilo se tak motto 
pořadatelů, že běhat ve tmě má smysl!!! 

I další naše akce se dotýkala zdraví. Školení první pomoci, které proběhlo ve 
spolupráci se Záchrannou službou Libereckého kraje, nám nabídlo možnost 
například vyzkoušet nepřímou masáž srdce a umělé dýchání na populární „andule“. 
Informace, které jsme zde dostali, jsou k nezaplacení, a to nejen ve sportovním, ale  
i v běžném životě. 

Ale zpět k závodění. Martin Chlupáč se tradičně účastní závodů v motokrosu,  
a i letos vyjel v konečném hodnocení medaili. V seriálu závodů Motocross Cup se 
umístil na výborném druhém místě. Dalším seriálem závodů, kterých se účastníme je 
MČR v enduru a cross country open. Při bilancování na konci roku z toho jsou tři 
medailová umístění a další dva naši borci skončili do první pětky. V kategorii enduro 
MČR II E2 skončil Martin Ráž druhý, Michal Buriánek se v MČR III E2 umístil rovněž 
na druhém místě.  Druhé místo si v dětské kategorii MČR crosscountry open vyjel 
Adam Mach. Do první pětice celkového pořadí svých kategorií se vešli i Petr Kopecký 
a Josef Mach. 

Na podzim je v motocyklovém světě čas pro tradiční motocyklovou šestidenní, 
tentokrát v daleké Argentině. I letos měl na tomto podniku Motorsport Chuchelna 
svého zástupce. Jan Kudrnáč jel tradičně v týmu Motosportu Bozkov. V konečném 
hodnocení klubových týmů se z více než sedmdesáti účastníků umístili na 23. místě. 

Ještě se vrátím k automobilové části našeho týmu. Zimní závody se sice kvůli 
již zmiňovanému počasí nekonaly, za to v letní části jsme svá polínka v ohni měli. 
Bratři Plichtové reprezentovali MSCH v Mistrovství ČR v autocrossu – divize 
cestovních vozů a pravidelně se umísťovali na stupních vítězů. V závodech do vrchu 
Eda Cup za nás startoval Lukáš Prskavec a z padesátky závodníků se pravidelně 
umísťoval v první desítce. Tomáš Kudrnáč startoval tradičně v závodech Rally Cup. 
Bohužel ho letos potrápily technické problémy, ale odměnou pro něj bylo 3. místo 



v Rally Orlické hory.  
Na závěr nám dovolte poděkovat všem našim sponzorům, mechanikům, 

doprovodům a fanouškům za podporu a pomoc, které se nám od nich dostává. I to 
nás stále motivuje k lepším a lepším výkonům. 

Nyní už naše zraky nedočkavě směřují k obloze v očekávání prvního sněžení  
a v naději na start Krkonošského poháru v Autoskijöringu. S mnohými z vás se zde 
jistě potkáme a těšíme se, že pokecáme nejen o tom motoristickém životě. 
 

Za Motorsport Chuchelna Jan Kudrnáč 
 

   
 

Oprava sousoší Kalvárie 

 

Možná si někteří spoluobčané ani nevšimli, že ze svého podstavce na čas 
zmizelo sousoší Kalvárie, neboť bylo nutno věnovat mu restaurátorskou péči. 
Ba možná, že někteří ani netuší, jak cenné barokní dílo v naší obci máme. Jak 
se můžeme dočíst v knize Jaroslava Bartáka „Chuchelna, Lhota, Komárov“, jde 
o jednu z nejstarších plastik v regionu. Její vznik je datován roku 1734  
a pravděpodobně pochází z dílny Františka Fialy z Turnova. Zpodobňuje Krista 
na kříži, u něhož jsou po stranách postavy Panny Marie Bolestné a sv. Jana 
Evangelisty. Čtyřhranný sokl je zdoben volutami a mušlí, původně 
polychromovanými. Po stranách soklu jsou reliéfy světců – Izidora, Václava, 
Jiřího a Floriána. Celková výška sochy je 320 cm, vytvořena je z pískovce. Je 
zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek.  Socha byla v minulosti 
několikrát poškozena. Po přemístění od staré školy na pozemek J. Kylouška 
v roce 1931 byla rozbita. V roce 1933 byla opravena a opatřena železnými 
výztužemi. Umístěna byla v té době naproti nové škole. Tam byla v průběhu let 
obestavěna betonovými sloupy elektrického vedení, a z neznalosti opatřena 
neprodyšným nátěrem. Sousoší tak hrozila úplná zkáza. V roce 1994 se jí ujala 
akademická sochařka Taťána Konstantinová spolu s akademickým sochařem 
Jiřím Novákem. V restaurátorské zprávě je výslovně uvedeno, že byla 
ponechána stará železná výztuž z roku 1933 z obav před úplným rozpadnutím 
kříže.  

Po dvaceti letech od této opravy byl stav památky shledán opět vážným, 
znovu se objevily dílčí praskliny a hrozilo odpadnutí části ramena kříže. 
Povětrnostními vlivy byla také poškozena draperie roucha Panny Marie. Bylo 
zjištěno, že některé ze starších vysprávek jsou opět nesoudržné. Ve 
spolupráci s orgány státní památkové péče bylo rozhodnuto Kalvárii znovu 
podrobit restaurování, tentokráte ale důkladnému s odstraněním všech 
druhotných prvků, které působí soše potíže. Jednalo se zejména  
o již zmíněné železné výztuhy, pásy a čepy, které při korozi zvyšovaly svůj 



objem a sochu namísto zpevnění dále trhaly, a také starší nefunkční plomby. 
Degradovaný kámen se musel zpevnit a ošetřit ochrannými hydrofobními  
a biocidními nátěry. Chybějící partie byly vhodně doplněny umělým kamenem.  
K lepení byly použity moderní lepící materiály určené a vyrobené speciálně pro 
práci s historickými materiály, nutné vnitřní čepy byly zhotoveny  
z nekorodujícího materiálu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Práce se ujal mladý restaurátor MgA. Ondřej Sklenář z Lužan u Jičína, 
který vlastní příslušnou licenci Ministerstva kultury. Jeho způsob 
restaurování je v regionu znám, a tak existuje naděje, že komplexní obnova 
Kalvárie byla provedena kvalitně a socha bude stabilizována nikoli na pár let, 
ale alespoň na několik desetiletí. Důležitá bude ale preventivní péče a vhodný 
režim, který s sebou přináší průběžné obnovování konzervačních nátěrů nebo 
též péči o okolní zeleň, která ve své přerostlé podobě kameni výrazně škodí.  
 

S využitím informací z knihy Jaroslava Bartáka „Chuchelna, Lhota, Komárov“  
a informací od pracovníka odboru školství, kultury a vnějších vztahů MěÚ Semily  
Mgr. Romana Hedvičáka napsala Ivana Heřmanová 

 
 



ZPRÁVY Z SDH 
 
Milí čtenáři Chucheláčku, je tu opět čas na zprávy z hasičského sboru. Ráda bych vám 

nastínila činnost mladých hasičů od poslední soutěže. 
V červnu jsme se s dětmi zúčastnili dvou soutěží, a to na Frýdštejně a v Rovensku pod 

Troskami. Obě soutěže jsou mimo pohár Soptíka, ale každoročně se jich účastníme. Oba 
sbory mají skvěle připravený program, zázemí, ceny, a pakliže vyjde i počasí, děti jsou 
spokojené. I letos jsme se umístili na předních příčkách a přivezli si domů medaile. Mladší 
děti získaly 1. a 2. místo, starší tým A 4. a 2. místo, starší tým B 1. místo ☺. 

Po prázdninách a pár trénincích nás čekala, v pořadí Soptíkova poháru již pátá soutěž 
v Libuni. Už od rána nás zradilo počasí, jelikož lilo a lilo. Děti se schovávaly pod stany  
a přístřešky, ale za chvíli byly stejně všechny provlhlé. Mladší družstvo bylo na startu jako 
první a špatné počasí, tréma a nervozita dosáhly svého. Dva předčasné starty dětem zajistily  
N – nedokončený útok �. To bylo zklamání pro děti i trenéry, ale i přes toto zklamání jsme 
družstvo mladších hnali do další disciplíny, kde se jim dařilo na výbornou – uzlování, 
topografie, přechod po laně. Starší A se umístili na 10. místě a B na 8. místě. Nebyly to valné 
výsledky, ale aspoň jsme viděli, že je opravdu důležitá příprava, trénink a hlavně chuť něčeho 
dosáhnout a nezáleží to na jedinci, ale na celém týmu, který musí být dokonale sladěný  
a připravený. 

V říjnu jsme se vydali do Bozkova, kde na malém prostoru děti soutěžily v závodu 
požární všestrannosti. Na hasičském cvičišti měli bozkováci dokonale připraveno pět disciplín 
– střelba ze vzduchovky, topografie, zdravověda, požární ochrana, uzlování a překážka – 
přechod po laně. Byla to příprava na opravdový ZPV (= závod požární všestrannosti), vše 
bylo poctivě bodováno a vyhodnocováno. Mladší děti dosáhly na 12. místo a starší na  
9. místo. V Bozkově se nám líbilo, jelikož v říjnu vyšlo i počasí a sluníčko vykouklo zpod 
mraků a hlavně měli bozkováci výborné klobásy z udírny a děti si libovaly na kroketách ☺. 

Po přípravě v Bozkově nás čekal závod ZPV naostro. Na tento závod jsme se museli 
vypravit do Vysokého nad Jizerou, kde se konalo podzimní kolo hry Plamen. Na mladší děti 
čekala 2 km dlouhá trať, která se táhla přes lesy, kopce a louky. Na trati bylo rozmístěno 
všech pět disciplín. Na starší čekala trať dlouhá 3 km. Této soutěže jsme se zúčastnili úplně 
poprvé, a proto jsme neměli představu, co nás bude čekat. Děti byly nervózní i proto, že jsme 
s nimi na soutěžní trať nemohli, a ony si musely poradit bez našich rad. Zvládly to nad naše 
očekávání. Starší děti A se umístily na 12. místě a B na 33. místě ze 45 týmů. Mladší děti se 
umístily na 21. místě ze 40 týmů. Ráda bych vyzdvihla především výkon týmu A, protože 
jeho čas na trati byl třetí nejrychlejší, ale chyby,  kterých se dopustil na trati, jej sesadily na 
konečné 12. místo. Na Plameni byla obrovská konkurence týmů, které se této soutěže 
nezúčastnily poprvé, a proto jsme na výkon našich dětí náležitě pyšní. 

Poslední a nejdůležitější akcí v Soptíkově poháru bylo vyhlášení konečných výsledků, 
které se konalo v Roprachticích. SDH Roprachtice nás přivítal v příjemném prostředí a přišel 
nás navštívit patron Jizerských hor Muhu. Na stolech nás čekalo drobné občerstvení a pro děti 
byla připravena točená malinovka. Mladší děti se celkově v poháru umístily na 5. místě z 23. 
týmů. Starší děti A se umístily na 7. a tým B na 10. místě z 26 týmů. 

Na závěr musím za letošní rok poděkovat dětem za jejich píli, oddanost a poctivé 
chození na tréninky a soutěže, trenérům za jejich čas, věnování se mládeži, rodičům za pomoc 
při dopravě dětí na a ze soutěží a všem, kdo jakkoli přispěli a pomáhali v realizaci našich akcí. 
Díky moc!! Na příští rok se za celý náš sbor těšíme na nové přírůstky a budeme se snažit, aby 
se jim hasičský sport zalíbil a strávili s námi hezké chvíle. 

Tímto se s vámi loučím a všem občanům přeji hezké Vánoce a hodně sil a zdraví pro 
nadcházející zimu.      

             Za SDH Verča Hajná  



Vyhlášení Soptíka v Roprachticích 25. října 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukončení dětské sezóny 
 

V sobotu 8. 11. proběhlo zakončení dětské hasičské sezóny2014. Pro děti jsme si 
připravili výlet do Semilského muzea a pojizerské galerie, kde jsme si prohlédli expozici 
velkého prádla. Z muzea jsme se přesunuli do Kulturního centra golf, kde se konala akce 
„Tvoříme duši“. Byl to již XI. ročník regionálního projektu Sdružení Artefaktum.cz a Centra 
pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. p. s. Po té jsme se vrátili zpět na hřiště do 
Chuchelny a proběhl úklid hasičského skladu a zazimování technického vybavení. Po 
skončení brigády jsme se přesunuli do Apartmánu Klaudie. K večeři jsme si uvařili gulášovou 
polévku a vyudili uzené maso a nakonec to završili zákusky. Po jídle jsme se teple oblékli  
a vydali se do břízek na bobříka odvahy. Na strašidla si na chvíli zahráli trenéři a nejstarší 
děti. Potom jsme se vrátili do apartmánu a následoval večerní program vyplněný hraním 
společenských her a následným filmovým klubem, po kterém jsme se uchýlili do postelí. Po 
nedělním budíčku jsme se nasnídali a rozvezli děti domů. 

Ráda bych poděkovala Richardovi Ullrichovi za finanční dar, díky němuž jsme mohli 
dětem nakoupit dobrůtky na večer. Manželům Hrubým, kteří nám poskytli k dispozici 
Apartmán Klaudie. Dále Martině Koucké za výborné zákusky, Věře Zelenkové a Marcele 
Koucké za upečené buchty k snídani. 

Děti i trenéři byli velmi spokojení a věříme, že se toto ukončení sezóny stane naší 
novou tradicí.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sezóna 2014 
 

Vážení občané, ráda bych se ohlédla za uplynulou hasičskou sezónou, kde se vedle 
dětského družstva soutěží účastnili také muži a nově vzniklé družstvo žen. 

Muži i ženy se zúčastnili poháru OSH. Ženy absolvovaly 9 z celkových 11 soutěží  
a celkově obsadily 6. místo z 18 družstev. Dále jsme se zúčastnily dvou soutěží mimo pohár 
OSH a to v Bozkově a Víchové nad Jizerou. V Bozkově jsme se umístily na 3. místě a ve 
Víchové na 2. místě. 

Muži absolvovali 8 z 11 soutěží a celkově se umístili na 14. místě ze 48. Muži se také 
zúčastnili okrskové soutěže v Bozkově a jedné soutěže poháru Podkozákovské ligy. 

 
Za SDH Monika Kroupová 

 
HASIČSKEJ MAŠKARÁK 
 
 

 
 
 
 
 
 
15. 11. 2014 jsme uspořádali již pátý ročník 
,,Hasičskýho maškaráku“ ☺. V sobotu ve 20 
hodin vše vypuklo. Kostýmy se začaly 
scházet a každý předvedl, co za poslední 
týdny vyráběl, šil, natíral, maskoval, barvil, 
našíval, vystřihoval, polepoval, vyhrabal 
v second handu. Nakonec se nás sešlo kolem 
osmdesáti sousedů, občanů, přišli i Semiláci, 
kteří se chtěli pobavit a podělit o své výtvory. 
Před půlnocí jsme vyhlásili pět nejlepších 
kostýmů  
a věřte, porota to neměla jednoduché. 
Nehodnotila pouze kostýmy samotné, ale  
i aktivitu projevenou během celého večera.  
5. místo obsadili kočovní cikáni, 4. místo 
Ferda Mravenec a Beruška, 3. místo listy 
marihuany, 2. místo želvy Ninja, 1. místo 
jamajské boby. Děkujeme za účast a podporu 
všech, kteří si to s námi každoročně chtějí 
užít, a těšíme se na Vás opět příští rok ☺. 

 
                                                                                                    Členové výboru SDH 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LETEM CHUCHELNOU                                              
 

Letošní podzim nám opravdu přeje – díky vysokým teplotám šetří naše peněženky  
a holky stále ještě nosí sukně, takže jsou všichni spokojení. A spokojené jsme i my, sestry 
sokolky, s průběhem podzimních akcí. A že jich tentokrát bylo! 

Tématem číslo jedna celého roku byla rekonstrukce sokolovny. Nebudeme se zde 
rozepisovat o celém jejím průběhu (tomu se věnuje v dalším článku Petr Schlesinger), ale 
koukneme se na rekonstrukci našima očima. Koncem léta byly dokončené hlavní práce od 
jednotlivých firem, no a na nás dobrovolníky zbývala velká spousta té „drobné“ práce – různé 
dodělávky, opravy, natírání, broušení, uklízení... Během září se chlapi ze sokolovny skoro 
nehnuli, trávili tam každé odpoledne. A vrcholem pak byly sobotní brigády, během kterých se 
scházelo i 40 lidí všech věkových kategorií – od malých dětí až po sedmdesátníky. Děti jsou 
na takovýchto akcích velmi vítány – naučí se táhnout za jeden provaz a nezištně pomáhat 
ostatním – a to vše za neustálého smíchu a radosti z dokončeného díla. Tímto vším jsme si 
kdysi prošli i my, jejich rodiče a prarodiče, a jen díky tomu je dnes v Chuchelně tolik lidí, 
kteří jsou ochotni pomáhat pro dobro vesnice, a doufejme, že naše děti budou v tomto duchu  
a v takovém počtu dále pokračovat. Nyní je příležitost poděkovat všem „pracantům“ za 
odvedenou práci, takže velké DÍKY VŠEM! A také děkujeme Leoši Pickovi, jenž vždy 
připravil pro celou partu oběd, a Soně Jarolímkové a jejímu tatínkovi, kteří pokaždé přivezli 
bednu zákusků na doplnění energie.  

V dokončování prací nás 
samozřejmě tlačil čas, jelikož 
slavnostní otevření sokolovny bylo 
naplánované na sobotu 27. 9. Tato 
sláva byla navíc spojena s oslavami 
85. výročí vzniku sokolovny. Byl to 
krásný, slunečný den, skoro jakoby 
někdo nahoře přál této chuchelské 
dominantě samé hezké dny. 
Úvodního proslovu se ujal starosta 
obce Tomáš Šimek a při své 
děkovné řečí mimo jiné vzpomněl 
na svého otce, letitého starostu 
Sokola, který by jistě měl z nově 
zrekonstruované sokolovny velkou 
radost. A určitě by nebyl sám...  
 

Dalším řečníkem byl starosta Sokola Jan Plíva, který také všem poděkoval a pak už 
pozval početný dav ke zhlédnutí celé sokolovny. Na sále byla vystavena tisícovka fotek 
z proběhlé rekonstrukce, spousta historických dokumentů, plakátů, dopisů atd. a také odkaz 
minulé generace – pamětní list nalezený ve schránce schované ve zdi. K tomu krásně zněla 
z podia Sokolská hymna v podání několika odvážných členů Sokola, obohacená Soňou  
o „tematickou chuchelskou sloku“. A také se začaly plnit žaludky všech přítomných 
dobrotami z přeplněného rautu, o nějž se z velké části postaraly místní ženy vlastními silami  
a vařečkami ☺ Na celé slavnostní otevření přispěla velkou mírou i stavební firma DS Logistic 



a také projekční firma Design 4. Oslava se moc povedla, sešlo se hodně lidí a veselilo se  
a zpívalo dlouho do noci. Popřejme tedy sokolovně dlouhá léta ve zdraví a radosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Oslavou také skončilo období klidu pro cvičence a opět se rozběhla všechna cvičení 

jako před rekonstrukcí. Níže pár slov k jednotlivým cvičícím skupinám pod hlavičkou Sokola: 
 
Cvičení předškolních dětí se koná vždy ve čtvrtek od 16 do 17 hodin. Je to hodina plná her, 
při kterých se děti seznamují se základy cvičení a učí se kolektivnímu chování.  

Cvičení holek díky hezkému počasí mohlo 
začít již začátkem září. Čas cvičení trávily 
holky venku různými aktivitami: výletem 
na Kozákov, kde si na vleku společně 
opekly buřty, dále podnikly cestu na kolech 
do Záhoří za sladkou odměnou v podobě 
zákusků nebo hrály různé hry na 
Hromovce. Podzimní prázdniny v říjnu pak 
umožnily celodenní cvičení již  
v dokončené sokolovně, kde procvičily  
a protáhly celé tělo.  

Dušičkový čas si připomněly strašidelnou noční hrou, ve které si dokázaly svoji statečnost  
a nebojácnost. Nyní už napilno cvičí a chystají zakončení starého roku vánoční besídkou. 
Schází se pravidelně v pátek od 16 do 17 hodin. 
 
Cvičení žen se koná každé pondělí a čtvrtek od 19 do 20 hodin. Náplní je posílení  
a formování celého těla ať už na balanční podložce (Bosu) nebo pomocí vlastního těla. 
 
Cvičení chlapců mladších a starších je vždy v úterý a v pátek od 17 do 19 hodin a poté 
následuje hodina cvičení mužů. Věnují se svým tělům různými sporty, aby se nám holkám 
stále líbili ☺. 
 
Kromě těchto skupin je sokolovna využívána i školou (tělesná výchova a družina) a dalšími 
skupinami sportovců. A také je v plánu nové cvičení – míčové hrátky pro školáky (volejbal) – 
konat se bude vždy v pondělí od 17:30 a první hodina bude 12. ledna 2015. Podrobnosti  
o tomto novém cvičení, ale i o těch stávajících (včetně kontaktů na cvičitele) najdete na 
internetových stránkách obce Chuchelna.   
Přijďte si zasportovat, vždyť u nás může cvičit celá rodina!  



Další podzimní akcí byl o prvním říjnovém víkendu tradiční krkonošský Vejšlapník. 
Tentokrát jsme za krásného počasí v rekordním počtu 50 lidí zdolali nejvyšší horu Čech – 
Sněžku. Kupodivu jsme tento nápad neměli jenom my, ale i stovky dalších nadšenců – no 
zkrátka na vrcholu bylo i v říjnu úplně narváno a všude byla slyšet kromě češtiny i polština, 
němčina, slovenština a jiné světové jazyky. Večer jsme přespali v Penzionu Andula a druhý 
den jsme různými trasami sešli do Špindlerova Mlýna k autobusu. Každoročně díky 
Vejšlapníku vidíme nejen aktivní turisty, ale hlavně nesmírnou krásu Krkonoš – hor, které 
nám kryjí záda a přitom je většina z nás téměř nezná… Pojeďte za rok s námi! 

Sokol je aktivní nejenom ve sportovních činnostech, ale i v těch společenských, mezi 
které patří letos již 4. ročník tanečních pro dospělé. Pravda, někdy to tancování bolí víc než 
sport, ale pod vedením taneční mistryně Ilony Šulcové je to vždy zábavné a výsledky stojí za 
to. Příští podzimní sezonu plánujeme zařadit i taneční pro věčně začínající dospělé. Máte tedy 
dost času přemluvit své protějšky, abyste se mohli vrhnout do víru tance ☺  

Velkou společenskou akcí bylo spolkové posvícení konané v sobotu 18. října. 
Myslivci, hasiči a sokolové udělali vše pro potěšení svých spoluobčanů. Je potřeba říct, že po 
rekonstrukci sokolovny nebyla kuchyň ještě úplně připravená na takový nápor, takže nebylo 
vše dokonalé. Ale i přes tyto ztížené podmínky hasičky dobře zvládly vydávat jídlo buď 
okénkem do ešusů či přímo na talíře hostům. O roznášení jídel na sál se pak jako pokaždé 
postarali sokolští chlapi (proč to vlastně doma děláme my ženy, když jim to tak jde???). Po 
obědě přišla k chuti káva a sladká tečka v podobě úžasných koláčů a buchet z kuchyní 
sokolských dívek a žen, letos se sešlo opravdu rekordní množství napečených dobrot! Moc 
vám všem děkujeme za čas a síly, které jste věnovali pro radost ostatních. Je jasné, že tato 
tradiční akce se nekoná jen kvůli výbornému jídlu, ale hlavním důvodem je přátelské posezení 
s našimi sousedy a kamarády. No kdy jindy máme tu možnost? Tak zase za rok! 
 
PLÁNOVANÉ AKCE  
 

• taneční večer -  jelikož plesová sezona už ťuká za dveřmi, tak bychom vás chtěli 
pozvat na 1. taneční večer, který se bude konat v sobotu 13. 12. od 20 hodin 
v sokolovně. Bude se pouštět reprodukovaná hudba, vyzkoušíme si různé standardní  
i latinskoamerické tance - vše podle přání tanečních párů. Občerstvení bude zajištěno, 
takže stud stranou a hurá do gala ☺. Budeme se na všechny moc těšit! 

• Štěpánská diskotéka – v pátek 26. 12. tradiční zábavná akce pro místní i přespolní 
• Sokolský ples – v sobotu 31. 1. 2015 s hravou kapelou a bohatou tombolou  
• vánoční dílničky + jarmark se soutěží + dětský Silvestr – viz níže 
• lyžovačka na Kozákově – viz níže 

 
Závěrem bychom vám chtěly popřát pohodový adventní čas, šťastné svátky vánoční a do 
nového roku pravou nohou!   

Za sestry sokolky Magda Ceé, Jana Vocelková, Markéta Tomšová 
 
 
PROSINCOVÁ SOKOLOVNA 2014  
 
Vážení a milí sousedé,  
rády bychom Vás pozvaly (my ženy ☺) v závěru roku do sokolovny. Na druhou a třetí 
adventní neděli pro Vás a Vaše ratolesti chystáme již 4. ročník vánočních dílniček a 0. ročník 
soutěže Chuchelský sladký mls. Poslední odpoledne v roce proběhne Silvestr pro děti, v jehož 
závěru se dočkáme i ohňostroje.  
 



Vánoční dílničky  
* 7. prosince od 13:30 h do 17:00 h  
* vánoční tvoření pro děti, maminky i tatínky  
* materiál na výrobu zajištěn, vstupné dobrovolné  
* připomenutí některých vánočních zvyků  
 
Soutěž Vánoční Chuchroví aneb vánoční chuchelské cukroví  
* 14. prosince od 13:30 h do 16:00 h  
* VÝZVA všem hospodyňkám (hospodyňkům) – malým, velkým, mladým i zkušeným:  
Upečte své NEJ cukroví a přineste 15 ks v sobotu 13. 12. do sokolovny (příjem od 18 do 19 
hodin)  
* „Odborná porota“ v neděli zasedne, ochutná a vyhodnotí následující kategorie:  
NEJchutnější – NEJhezčí – NEJnetradičnější cukroví  
* vyhlášení vítězů v 15:30 h – zajímavé a vtipné ceny už čekají  
* odpoledne prodej „přebytků“ z vánočních dílniček a výrobků šikovných dětí, žen i mužů 
naší obce  
* výtěžek použijeme na silvestrovský program pro děti  
* Bude mít Chuchelna vlastní sborník receptů na vánoční cukroví?  
 
Dětský silvestr  
* 31. prosince od 15:00 h do 18:00 h  
* tanec, soutěže, tombola  
* rozloučení s ohňostrojem  
* vstupné: 1 věc do tomboly  
 
Občerstvení na všech akcích zajištěno. Těšíme se na setkání s Vámi!  
                                                   
                                                                   Lenka Soukupová, Markéta Ročárková, Lucie Gore 

SKIAREÁL KOZÁKOV  

Vážení příznivci lyžování, rádi bychom Vás pozvali do skiareálu Kozákov, kde máte  
v nadcházející lyžařské sezóně možnost užít si nádhernou lyžovačku s celou vaší rodinou. 
Stejně jako v minulých letech bude k dispozici hlavní velký vlek a upravovat se budou tři 
sjezdovky. I letos bude pro mladé a začínající lyžaře připraven malý lanový vlek. Jak 
začínající tak i pokročilí lyžaři mohou využít služeb naší lyžařské školy a zdokonalit techniku 
jízdy na lyžích i snowboardech.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



V případě malých sněhových srážek by se nám o dostatek sněhu měla postarat čtyři 
sněhová děla. Ve skiareálu je už dlouhodobě zabydlen skiservis s půjčovnou lyží. Pro 
návštěvníky je plně k dispozici prosklená terasa s výhledem na sjezdovky, kde se nejen 
zahřejí, ale také najdou dobroty k občerstvení.  

Novinkou v případě příznivých sněhových podmínek by měl být běžkařský okruh  
u horní stanice vleku. Okruh široký 5 m bude upravován naší rolbou a měřit bude cca 1 km. 
Neváhejte a sledujte naše stránky www.ski.kozakov.cz, kde najdete aktuální informace  
o začátku lyžařské sezóny.  

Těšíme se na Vás!                         Jiří Machačný 
                                                                         

Ohlédnutí za realizací akce Snížení imisní zátěže sokolovny v Chuchelně 
 
V letních měsících byly dokončeny stavební práce na zateplení sokolovny a 27. 9. 2014 
proběhlo slavnostní znovuotevření Sokolovny spojené s oslavou 85. výročí postavení 
Sokolovny. Protože to je časté téma hovorů, dovolím si přidat pár podrobností z období 
realizace. Přípravy stavby jsem zevrubně popisoval již v 1. letošním čísle Chucheláčku, takže 
nyní k samotné realizaci. 
  

Ještě v zimních měsících, v době, kdy jsme normálně cvičili na sále, byly zahájeny 
práce v půdních prostorech. Po termínu konání hasičského plesu pak začaly stavební práce 
naplno v celém objektu. V půdních prostorech proběhla nejdříve 1. brigáda, při které došlo  
k vyklízení půdních prostor. Pak již nastoupila stavební firma. Na začátku stavby proběhly 
hrubé práce spojené s demontáží staré podlahy půdy, byly odstraněny vrstvy pilin a podobné 
původní „tepelné izolace". Následně byly očištěny staré odhalené stropní trámy, byly 
provedeny lokální opravy a zesílení několika poškozených původních trámů. Veškeré 
zakrývané dřevěné prvky byly před zakrytím ošetřeny proti škůdcům. Následně byla 
provedena tepelná izolace stropu a v části půdy opět doplněna podlaha. V prostorech půdy 
byly vytvořeny nové technické místnosti – kotelna a strojovna teplovzdušného vytápění. Tyto 
místnosti byly vytvořeny sádrokartonovými konstrukcemi včetně zateplených podhledů.   
V půdě byly provedeny také rozvody teplovzdušného vytápění a hlavní rozvody topení. 

Jakmile se měly rozeběhnout stavební práce ve zbytku objektu, nastalo první velké 
stěhování. Natěšení brigádníci stěhovali veškerý nábytek, židle, stoly, kuchyně i cvičební 
nářadí na sál, případně na balkon tak, aby nevadily následným stavebním pracím. Průběh času 
ukázal, že takových stěhování bylo hned několik, protože práce se v různém čase posouvaly 
po celém objektu a na závěr nás vyhnali malíři úplně ze všech koutů. 

Pak nastalo dlouhé období, kdy jediné čisté a uklizené pokojíčky v objektu byly 
kotelna a strojovna v půdě a z toho, jak to v Sokolovně vypadalo, bylo nám všem 
zúčastněným úzko. Nejdříve totiž došlo hlavně na bourání - vybourávání oken, sekání drážek 
pro topení a instalace, vybourávání staré kotelny v 1. PP,  demontáž původních obkladů stěn 
na sále, likvidace starých rozvodů tepla ...  

Aby toho nebylo dost, zjistili jsme, že původně zvolená technologie dodatečné 
hydroizolace stěn vrážením plechů, která nevyžaduje tolik zásahů do interiéru, nepůjde použít 
a bude se tedy muset provádět klasické podřezávání stěn lanem. Aby se mohla izolace provést 
ve správné výšce, znamená to rozebrat a vybourat pruh podlahy po obvodu místností. A jak to 
tak bývá, zjistilo se při rozebírání podlah, že jsou například pod podloubím úplně shnilé trámy  
a pár dalších drobných komplikací. Tak nás čekalo období vyjednávání s dodavatelem, 
papírování s udělovatelem dotace a podobné radosti. Nakonec se vše v dobré obrátilo a mohla 
se rozjet realizace všech těchto opatření. Postupně se také začaly zacelovat jednotlivé jizvy – 
začišťovala se nová okna, dokončily se rozvody topení, začišťovaly se drážky po rozvodech 
potrubí a postupně se objevovaly nové štuky. Práce na podlahách zůstaly na nějaký čas 



odloženy, protože díky přízni počasí bylo třeba co nejvíce pracovat venku. 
Zvenku byly provedeny výkopy okolo sklepa, do výkopu byla po dokončení izolací 

vložena drenáž. Po dokončení hydroizolace se mohlo také začít se zateplením fasády 
polystyrenem. Práce byly zahájeny na zadní fasádě, tady jsme si doladili s dodavatelem 
jednotlivé detaily, a pak už pokračovaly práce na fasádě plynule po obvodu objektu. 

Díky tomu, že jsme se snažili zachovat stávající ráz Sokolovny s kamennými prvky  
a dalšími zdobnými detaily, například ostění hlavních vstupních dveří, museli jsme  
s dodavatelem stavby často řešit atypické detaily a práce byla rozhodně pestřejší, než 
obyčejné zateplování. 

V souběhu s pracemi na fasádě byl do objektu připojen plyn a byla provedena první 
zkouška funkčnosti kotelny. Postupně byly osazeny nové radiátory. Zvenku už byly na závěr 
jen doplněny okapové chodníčky a terénní úpravy. Zároveň byly postupně dokončovány práce 
v interiéru, nový vzhled dostávaly sociálky i prostory kuchyně a jídelny v 1. PP. 

Už začátkem léta jsme řešili to, v jakém stavu nám zůstane hlavně v interiéru 
sokolovna po dokončení stavebních prací podle uzavřené smlouvy. Objekt bude funkční, 
zateplený s novým topením, ale v části se starými podlahami s omlácenými futry dveří  
a dalšími vadami na kráse. Rozhodli jsme se tedy, že jak se říká, při jednom nepořádku 
zkusíme dotáhnout ještě další věci. A tak zatímco jarní měsíce jsme tradiční páteční cvičení  
a posezení v klubovně nahradili výšlapem a posezením na vleku na Kozákově, tak od začátku 
července dostaly páteční večery nový rozměr. 

Začali jsme broušením futer, po té přišly na řadu nátěry, práce na podlahách, později  
i kuchyně a další. Jak se blížil závěr stavby, doplňovaly se k pátku brigády v úterý. Od 
začátku září pak začaly velké brigády o víkendech, kde brigádníci už kromě lakýrnických  
a montážních prací pomáhali s úklidem a stěhováním vybavení. Poslední dva týdny již nastalo 
úplné šílenství, a zatímco stavební firma v pohodě práce ukončila a stavbu předávala, tak 
brigády na vylepšování interiéru probíhaly denně. Samozřejmě nemohli být všichni na stavbě 
denně, ale nejvyšší účast byla kolem 40 pracantů v 1. pracovní sobotu. 

Všem, kteří přiložili ruku k dílu, patří dík a bez nich by Sokolovna při slavnostním 
otevření nevypadala tak, jak vypadala. Celkové množství odpracovaných brigádnických hodin 
se blížilo hrubým propočtem k 1500, přesnou evidenci jsme bohužel v průběhu času vzdali.  
Dovolím si zvlášť vyzvednout přínos Jardy Vocelky, který byl na stavbě vždy, neváhal 
zajišťovat materiál, když bylo třeba, sehnal další lidi, zorganizoval vše potřebné a průběh 
prací zkušeně řídil.  

V posledních týdnech stavby odvedl úžasnou práci Martin Pitl, který realizoval vrchní 
vrstvy nových podlah v chodbách, WC i výčepu. Rozsah jeho práce jsme mu postupně proti 
původnímu plánu rozšiřovali, přitom jsme mu pohybem po stavbě jeho práci pořád 
komplikovali a ztěžovali. Jeho pracovní tempo vždy všechny zúčastněné překvapí. 

V tuhle chvíli když je stavba hotová mohu říci, že jsme měli štěstí, když realizaci 
stavby získalo právě sdružení firem DS Logistic a Čech a Polák. Samozřejmě při stavbě byly 
chvíle, kdy jsme se neshodli v tom, jak má být který detail dotažený, pár věcí museli 
řemeslníci ze cvičných důvodů zkusit na více pokusů, ale pořád byl ze strany dodavatele znát 
zájem stavbu dokončit k naší spokojenosti a naslouchali našim požadavkům. Vždy je možné 
udělat něco lépe, ale troufnu si říci, že dodavatel stavby odvedl velmi slušnou práci. Pravda je, 
že i dohled nad stavbou byl téměř nepřetržitý. Kromě standardních kontrolních dnů, na 
kterých kromě mě býval Honza Plíva i Jarda Vocelka se tam každý z nás objevoval prakticky 
denně bez předchozího varování a dodavatel věděl, že nemá šanci nic dodatečně zamaskovat. 

Teď už se tedy budeme jen těšit, jak bude vše řádně fungovat, a budeme si všichni 
užívat útulnější prostředí Sokolovny.  

                                                                                                   Ing. Petr Schlesinger                                                                                          
           



Sportovní školičkaSportovní školičkaSportovní školičkaSportovní školička    
    
Tak takhle se nazývá program, který v současné době absolvují starší děti 
z mateřské školy a přihlášení žáci z prvního a druhého ročníku. S tímto 
programem přišel pan Josef Hloušek ze Semil. Začátkem září nás oslovil 
s tím, že tento program běží již třetím rokem na některých mateřských 
školách a v prvních třídách základních škol, které navazují na sportovní 
výuku, která proběhla na spádových mateřských školách. A protože se jedná 
o sportovní aktivitu, která podporuje zdravý vývoj zúčastněných dětí, mohou 
na tuto sportovní činnost, která je ale rodiči placena, čerpat příspěvek 
pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny v plné výši. 
Základním krédem programu je přiblížit dětem v deseti lekcích různé druhy 
sportů a činností, které se k těmto sportům váží. V jednotlivých lekcích 
dochází nejprve k procvičení těla a zvládnutí činností, které k danému druhu 
sportu patří. Pak již následuje hravou a soutěživou formou zvládané  
a nacvičované sportovní odvětví. Především se jedná o kolektivní sporty, 
např. košíkovou, kopanou, volejbal, florbal a další. Děti, rozdělené do dvou 
skupin, pod vedením trenérů procházejí náročným výcvikem. Protože jsou 
„honěné“ od samého počátku jednotlivé lekce až dokonce, mají jen kratinké 
přestávky na dodržování pitného režimu.  A dle slov trenérů a organizátora si 
nevedou vůbec špatně. Jsou dostatečně pohyblivé a vše zvládají výborně. 
Samozřejmě někteří o trochu lépe, jiní standardně.  Ale s nešiky se trenéři 
nesetkali. 
Celý cyklus sportovních činností vyvrcholí před Vánoci, kdy účastníci tohoto 
kurzu obdrží malé dárky, které jim Sportovní školičku budou připomínat. 
Z mateřské školy se účastní 20 dětí, z 1. a 2. ročníku je přihlášeno 18 žáků. 
 Sice nám program naboural rozvrh, ale to, co mohou dát dětem trenéři 
během jednotlivých lekcí, není v silách běžného učitele tělesné výchovy 
během jedné vyučovací hodiny. Jen zvládnutí dětí po kázeňské stránce 
zabere spoustu času. A pak je také rozdíl, pokud máte na starosti 9, 
případně 26 svěřenců, z nichž někteří jsou schopní ignorovat většinu vašich 
povelů a nařízení.  
Myslím si, že dětem Sportovní školička přinesla něco nového a obohatila 
jejich duše novým pohledem a vnímáním jednotlivých sportů. A dala jim také 
návod, jak případně trávit svůj volný čas. V době, kdy i Ministerstvo školství 
uvažuje o zavedení 3. hodiny tělesné výchovy na školách. Vždyť pohyb je pro 
dnešní mladou generaci v současném přetechnizovaném světě tak důležitý. 
A různé studie dokládají, že právě dostatek pohybu některým dětem chybí. 
 
S blížícím se koncem roku bych chtěl jménem všech pracovníků školy popřát 
rodičům, dětem a všem našim přátelům klidné, radostné a požehnané 
Vánoce. A do nového roku 2015 především pevné zdraví a spokojenost. 
        

Mgr. Radmil Stínil, ředitel ZŠ a MŠ 



Co se také povedlo… 
 
  V porevolučních volebních obdobích probíhala v naší obci řada akcí, většinu se 
podařilo dokončit, jiné čekaly na svou realizaci do let dalších. Zastavíme se pro oživení 
paměti jen u některých z nich, které byly pro život v naší obci zásadní.  

První velkou akcí po volbách v roce 1994 byla kompletní rekonstrukce školy, která 
byla dokončena v roce 1996. Po rekonstrukci školní kuchyně byl zahájen bezplatný rozvoz 
obědů pro seniory.   

Po dobu několika volebních období docházelo k postupnému budování, rozšiřování, 
ale i modernizaci TKR (televizních kabelových rozvodů). K tomuto účelu byl vybudován stožár 
„na Veverce“. Úspěšně proběhla rozsáhlá plynofikace prakticky celé obce, včetně Slapu. 
Následovalo budování vodovodu z Klinkovic až do Palučin. Zde žijící občané však tehdy 
neměli o vodu zájem, proto byla celá akce dokončena až v letošním roce. Vzhledem k trvale 
se opakujícím nedostatkům v zásobování vodou ve střední a horní části obce došlo 
k propojení vodovodního řadu ze Semil a tím posílení celé obecní sítě. Tato rozsáhlá akce 
zahrnovala i vybudování dvou rezervoárů vody na Slapu a v Klinkovicích a přečerpávací 
stanice ve středu obce (u Dlatlů). Tím byla zajištěna dostatečná plynulá dodávka vody pro 
obec.  

Obec vybudovala a dlouhodobě provozovala zdravotní středisko v obci k zlepšení 
dostupnosti zdravotní péče jak v péči o dospělé, tak i pro děti a dorost. 

Průběžně byla udržována a budována řada komunikací včetně zhotovení asfaltových 
povrchů. Tou nejdůležitější byla kompletní rekonstrukce cesty přes Slap až do Záhoří, která 
se stala oficiálně cyklostezkou. Asi největší akcí let minulých byla výstavba víceúčelového 
sportovního areálu a na ni plynule navazující komplexní rekonstrukce koupaliště. Díky této 
akci byla také vybudována čistírna odpadních vod, její využití bylo s předstihem plánováno  
i pro oblast „Sídliště“. V roce 2007 následovala rekonstrukce prodejny a přístavba 
společenského a sociálního zázemí pro víceúčelový sportovní areál. Zároveň bylo 
zrealizováno velkolepé hasičské cvičiště, které slouží v letních obdobích  
i jako parkovací plocha pro koupaliště. V obslužném objektu areálu mají zázemí i hasiči. Ve 
spolupráci s nimi bylo v zimním období pod záštitou obce provozováno kluziště, hojně 
navštěvované místními i přespolními.  

Nezapomínali jsme ani na Komárov, kde byl opraven hřbitov a k němu vybudována 
odpovídající komunikace. Obec se podílela na budování inženýrských sítí při výstavbě nových 
dřevostaveb. Pravidelně probíhala údržba rezervoáru vody pro Komárov. Bylo rozšířeno 
veřejné osvětlení a vybudováno nákladné propojení TKR s dolní částí obce Chuchelna. 
V rámci péče o životní prostředí byla vysazena alej jeřábů z Bačova, směrem na Žlábek. 
Začala rekonstrukce pomníku obětem I. světové války a realizována byla oprava kapličky. 
Byla provedena rekonstrukce bývalé prodejny včetně nové střechy. Byl předpoklad, že se 
tato budova stane klubovnou pro spolek „Přátelé Kozákova“.  

Veřejné osvětlení bylo rozšiřováno i v Chuchelně. Byl realizován a zprovozněn 
kamerový systém. Po vykoupení pozemků ve středu obce (na návsi) byl vybudován malý park 
s odpočinkovou zónou, kde se občané scházejí při rozsvícení vánočného stromu. Akce je 
pořádaná obcí ve spolupráci se ZŠ a MŠ. Vybudováním inženýrských sítí bylo umožněno další 
rozšíření výstavby v obci v lokalitě „U tří stodol“. Průběžně byla budována kanalizační síť 
v lokalitě Sídliště a v dolní části obce u Kalouskových. Několikrát došlo k opravě Hromovky, 
ale i „německé cesty“ podél lyžařského vleku. Po opakovaných intervencích našich obyvatel 



se podařilo zastavit těžbu v místním lomu s následným odškodněním všech občanů, jejichž 
domy byly těžbou poškozeny. 

 Mezi akce, které se významně podílely na zlepšení ovzduší v obci, patřila výměna 
kotlů na pevná paliva za kotle na plyn s automatickou regulací v budově OÚ a ve škole. 
S těmito akcemi byla spojena i rekonstrukce topného systému obou budov. Naše pozornost 
se zaměřila i na místní hřbitov. Opravy hřbitovních zdí, ale i opravy kaple (izolace proti 
vlhkosti) včetně opakovaných nátěrů střechy. Byla vyasfaltována a odvodněna příjezdová 
komunikace od sokolovny až k Hajným a sjezd od hřbitova. Blátivé pěšinky na hřbitově byly 
nahrazeny betonovou dlažbou. Na horní straně hřbitova byl poškozený plot nahrazen živým 
plotem z tújí. Akce byla završena celonočním osvětlením kaple jako dominanty obce. Hřbitov 
se tak stal vizitkou dobré práce obce pro mnohé návštěvníky.   

Obec svými finančními prostředky přispěla i na opravu střechy místní sokolovny 
(650.000,- Kč), dále na vybudování dětského hřiště v areálu koupaliště. Pravidelně jsme se 
jako zřizovatelé podíleli na poskytování finančních příspěvků pro hasiče, kterým bylo 
zakoupeno hasičské auto, ale i potřebná hasičská výzbroj. Nezapomínali jsme ani na rybáře  
a myslivce. Pravidelně byl obnovován vozový park obce a doplňována potřebná technika pro 
obecní partu.    

Byly pořádány pravidelné kulturní, společenské a sportovní akce. Obec začala pořádat 
obecní ples, pokračovala tradice sáňkařských závodů, pálení čarodějnic, realizovaly se dětské 
dny, zájezdy do Litoměřic, ale i na kulturní akce do Prahy. Obec se podílela na zřízení 
dětských letních táborů spolu s obcí Chuchelná u Opavy. Po dvě volební období byla 
navázána intenzivní spolupráce na poli kulturním a společenském s touto stejnojmennou 
obcí na Opavsku. Byla pořádána řada sportovních turnajů – po dobu 15 let fotbalový turnaj 
pod záštitou starosty obce, kterého se zúčastnili i přátelé z Chuchelné a jejich družební obce 
v Polsku. Pořádány byly i volejbalové turnaje, vždy bohatě navštívené a velmi oblíbené. Plně 
jsme také podporovali činnost „Senior klubu“ a aktivně se podíleli na jeho akcích.    

V naší obci jsme prosadili na žádost mnoha občanů jako prevenci drobné kriminality 
celonoční provoz veřejného osvětlení. V rámci zlepšení bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu byla instalována řada zrcadel.  
  V minulém volebním období probíhaly akce, které byly započaty již v minulosti, ale 
teprve v posledních letech došlo k jejich realizaci. Jmenujme alespoň regulaci  
a úpravu břehů Chuchelského potoka a realizaci vodovodu v Palučinách. Velmi nás potěšilo, 
že po mnohaletém úsilí došlo k realizaci rekonstrukce silnice ze Semil do Záhoří.  
 I přes velké investice v obci bylo, i díky spolufinancování z dotačních programů, 
zajištěno pozitivní – zdravé financování, které vedlo k bezdlužnému předání obce v roce 
2010. 
      Domníváme se, že ve čtyřech našich volebních obdobích bylo vybudováno v obci 
mnoho pro zlepšení kvality života místních obyvatel. Nečiníme si nárok na vděk ani na uznání 
zásluh, pokusili jsme se vyjmenovat pouze ty podstatné činnosti k oživení paměti našich 
spoluobčanů.  

     Miroslav Strnad (starosta obce, radní, zastupitel) 
     MUDr. Miroslav Holub (radní a zastupitel) 

     Ivo Vrabec (radní a zastupitel) 
Chuchelna, listopad 2014               

 
 

 
 



Bilancovat by se mělo v době, kdy si člověk všechno dobře pamatuje 
 

V minulém čísle Chucheláčku byl uveřejněn článek, ve kterém jsem se snažil 
shrnout vše, co se v naší obci podařilo uskutečnit ve volebním období 2010 – 2014. 
Uvedl jsem fakta. O nic víc mi nešlo. Bylo mi vyčteno, že jsem hodnotil pouze toto 
jedno období. Předchozí článek v aktuálním čísle Chucheláčku podepsaný třemi 
zastupiteli bilancuje období let 1994 – 2010. Shledávám ho jako přímou reakci na 
můj článek z čísla 3/2014. Netěší mě, že jsem vyvolal polemiku. Časopis 
Chucheláček ani není vhodné médium pro výměnu takovýchto názorů. Jestli už se 
ovšem uvádějí fakta, měla by to být fakta pravdivá. Proto si dovolím namátkou 
několik informací z článku tří zastupitelů poopravit. 

O stavbě kabelové televize a televizním stožáru na Veverce se diskutovalo 
několik let, rozhodnuto bylo ke konci roku 1989, stavět se začalo záhy poté. Výstavba 
kanalizační sítě v lokalitě Sídliště spadá hluboko do období socialismu. Parčík byl na 
návsi již před rokem 1989. První asfaltový povrch na cestu ke hřbitovu na Lhotě byl 
položen před rokem 1994. Těžbu v lomě na Slapě ukončila firma Eurovia kvůli 
vyčerpání těžebních limitů, ale pouze v jedné části tohoto lomu. Zbytek zůstává stále 
jako rezerva pro těžbu v budoucnosti. Rekonstrukce pomníku obětem první světové 
války na Lhotě začala v roce 2013. Dvěma kamerám, z nichž jedna neumožňuje  
on-line sledování a druhá nikdy neměla záznam, se nedá říkat kamerový systém. 
Oprava břehů potoka proběhla v letech 2012 a 2013 podle projektové dokumentace 
z roku 2012. Tvorba této dokumentace byla zadána také v roce 2012. Stavba 
vodovodu v Palučinách a s tím spojená kompletní rekonstrukce pozemní komunikace 
tamtéž byla provedena v roce 2014 podle projektové dokumentace z let 2012 a 2013. 
Tvorba této dokumentace byla zadána v roce 2012. To, že byla v roce 2012 opravena 
silnice III/2922 ze Semil do Chuchelny, Záhoří a Pelechova samozřejmě potěšilo nás 
všechny. Velikou zásluhu na tom, že k nám tato velká investice Libereckého kraje 
přišla, má starostka sousední obce Záhoří. Nás v Chuchelně mrzí, že se vedení naší 
obce nenechalo před rokem 2010 strhnout nadšením starostky ze Záhoří, byť k tomu 
bylo opakovaně vyzýváno, a že Chuchelna z tehdy připravované akce nevytěžila 
více, například chodník na mostě u hostince a další … 

V opravách údajů by se dalo pokračovat dál. Divím se pisatelům, že, když 
chtěli podat pravdivé informace z let 1994 – 2010, neoslovili dlouholetého starostu 
obce pana Miroslava Hrubého, který měl na rozvoj naší obce v uvedeném období 
rozhodující vliv a mnohé si jistě pamatuje. Věřím, že všichni zastupitelé ve všech 
volebních obdobích pracují především pro blaho Chuchelny. Nakonec je a vždy bude 
úplně jedno, kdo byl v tu kterou dobu ve vedení obce. Důležité je, aby vše 
uskutečněné sloužilo k užitku a radosti našich obyvatel. 
 
    S přáním všeho dobrého Ing. Tomáš Šimek, starosta obce 

 
 
 
 



Všem obyvatelům Chuchelny, jejich příbuzným 
a přátelům přejeme klidný průběh adventního 
období, krásné Vánoce, a hodně zdraví, štěstí 
a úspěchů v nadcházejícím roce 2015. 
 
 

 
Členové zastupitelstva, rady, starosta 
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Členové zastupitelstva, rady, starosta 
a zaměstnanci obce Chuchelna
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Členové zastupitelstva, rady, starosta  
obce Chuchelna 


