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 Zpráva o činnosti rady obce 

 Vážení čtenáři, letos naposledy vás v naší zprávě budeme 
informovat o tom, co rada obce projednávala a řešila v období od 
posledního veřejného zasedání zastupitelstva do uzávěrky zpravodaje. 
Sešli jsme se čtyřikrát a okruh našich témat byl velmi široký. 
  Snad na každém zasedání rady jsme se zabývali územním 
plánem. Po zářijové výzvě občanům k doplnění jejich připomínek se 
sešlo množství nových žádostí. Celkově 57 občanů žádá o možnost 
výstavby rodinného domu v 245 lokalitách. Starosta vstoupil v jednání 
s Ing. Mařanem a Ing. Kocourkovou z Krajského úřadu Libereckého 
kraje z odboru regionálního rozvoje. Na základě tohoto jednání byla 
svolána schůzka uvedených pracovníků, zástupců MěÚ Semily a 
zástupců obce. Celá skupina znovu prošla celou obec a parcelu po 
parcele jednotlivé požadavky hodnotila. Pracovníci MěÚ a KÚLK 
přislíbili, že předloží zprávu, na základě které budou jednotlivé 
požadavky buď zařazeny do požadavků na výstavbu pro projektanta a 
tam, kde výstavba z různých důvodů není možná, bude věc projednána 
konkrétně s každým občanem. Účast na tomto jednání přislíbil i 
zástupce projektanta Ing. Hadlač. Zatím však slíbená zpráva 
nedorazila, proto se projednávání těchto požadavků poněkud pozdrží.  
 Zabývali jsme se také možnou superseverní  variantou výstavby 
rychlostní komunikace R35. Rada obce s tímto řešením nesouhlasí a 
zahájila spolupráci s občanským sdružením z Rychnova u Jablonce 
nad Nisou, které proti superseverní R35 vystupuje. Dlužno dodat, že 
v poslední době toto téma poněkud utichlo.  
 Rada se zabývala několika žádostmi občanů o odkoupení 
pozemků – řeší se žádost rodiny Vyhnanovských, kde žadatelé 
přislíbili, že si sami zajistí zaměření a zhotovení geometrického plánu. 
Řeší se také horní část cesty Hromovky, kde by obec měla vykoupit 
část pozemku od pana Havrdy a na základě toho by pak mohla 
odprodat jinou – již nepotřebnou část – žadateli panu Koublemu. Tím 
by se používání této cesty uvedlo do náležitého právního stavu.  



Poslední žadatelé o odkoupení pozemku jsou manželé Müllerovi z čp. 
221, kteří přislíbili, že zajistí péči a přístup ke studánce, která se na 
požadovaném pozemku nachází. Pozemky – konkrétně cesty – nás 
však trápí ještě v jiném směru. O sporu okolo zaměření cesty mezi 
pozemky pana Černohouze a Kodra na Bačově jsme již informovali a 
problém stále není vyřešen. Dalším sporným místem je komunikace 
k čp. 33, 34 a 14, která vede přes pozemek pana L. Bičíka. S cestami 
souvisí i další téma, a sice jejich opravy. Na podzim se podařilo 
opatřit asfaltem horní část komunikace z Komárova směrem do 
Podzámčí. Obec si tyto drobné práce provádí svépomocí, a protože 
organizace takového „cestářského“ odpoledne je poměrně náročná, 
nebyl plánovaný cíl úplně splněn. Jedno odpoledne proběhlo 
bezchybně, ale při druhém jeden z článků řetězu selhal a akce musela 
být přerušena. V dalších dnech už práci nepřálo počasí, takže 
dokončení záměru zbylo na příští rok. Na rok 2010 se pokoušíme 
cestou DSO Mikroregionu Kozákov požádat o grant na opravu 
Hromovky od Hrušky výš směrem ke Komárovu. 
 Řešili jsme výsadbu stromořadí podél Zlaté stezky Českého ráje 
z Bačova směrem na Žlábek. Akci zorganizovalo občanské sdružení 
„Přátelé Kozákova“ spolu se sdružením „Žlábek–Vrcha“, 
prostřednictvím obce Chuchelna (také obce Tatobity) byla podána 
žádost o dotaci od Agentury ochrany přírody a krajiny Libereckého 
kraje. Obec Chuchelnu akce stála cca 106 tisíc, zhruba 85 tisíc by nám 
měla Agentura poslat. Sázení proběhlo za hojné účasti veřejnosti – 
chuchelská část se uskutečnila 10. října, tatobitská se z důvodu velké 
nepřízně počasí musela přeložit ze 17. na 24. října. O akci se zmiňuje 
v samostatném článku předseda OS „Přátelé Kozákova“ pan Miroslav 
Trávníček.  
 OS „Přátelé Kozákova“ požádalo radu obce o pronájem bývalé 
prodejny na Komárově, kde by se mohlo sdružení scházet a plánovat 
svoje aktivity. Rada pronájem schválila s tím, že místo finanční 
úhrady se bude sdružení o objekt starat formou drobných oprav a 



údržby. Je třeba dořešit některé detaily, jako je způsob vytápění, 
(přímotop s odečtovým elektroměrem), scházející toaleta a podobně.        
 Starosta se zúčastnil mnoha jednání VHS Turnov, o kterých radu 
obce vždy podrobně informoval. Důležitý výsledek pro naši obec je, 
že VHS se nebrání od roku 2010 převzít splátky úvěru na ČOV s tím, 
že uhradí i poslední splátku roku 2009 včetně úroku. Příslušná 
smlouva se již připravuje. Rozpočtový výhled na léta 2011 – 2013 
jsme proto mohli upravit s ohledem na tuto skutečnost. S předstihem 
jsme začali připravovat i rozpočet na rok 2010, aby mohl být na 
prosincovém zasedání zastupitelstva schválen. Provedli jsme 
rozpočtovou změnu, která je v pravomoci rady obce, a sice 
dofinancování nákupu auta Volkswagen Transporter, protože 
rozpočtovaná částka byla o 45 tisíc korun překročena. Tyto peníze 
jsme našli v rezervě oddílu „činnost místní správy“. Také jsme 
rozhodli, že stávající vozidlo Škoda Pick-Up zachováme v provozu 
zejména s ohledem na rozvážení obědů. Oprava před STK stála cca 10 
tisíc korun.   
 Projednávali jsme zřízení kontaktního místa Czech POINT, o 
podrobnostech se dočtete v samostatném článku.  
 V tomto období proběhly na OÚ dvě kontroly, a sice první etapa 
kontroly hospodaření od KÚLK – zatím nebyly shledány nedostatky – 
druhá etapa proběhne po roční uzávěrce, pravděpodobně v jarních 
měsících roku 2010. Druhá kontrola probíhá, jedná se použití státní 
dotace na III. etapu výstavby sportovního areálu. Provádějí ji 
pracovnice Finančního úřadu ze Semil.  
 Na žádost Okresního soudu Semily se rada zabývala vyhledáním 
vhodných lidí pro funkci přísedícího soudu. Tuto práci dlouhodobě 
vykonává pan Břetislav Plíva, který se další spolupráci nebrání, soud 
však potřebuje těchto lidí co nejvíce. Rada proto vybrala několik 
vhodných kandidátů, s nimiž starosta věc osobně projednal. Zájem 
projevili tři další občané. Jejich volba by měla proběhnout na 
prosincovém zastupitelstvu.  



 V říjnu se uskutečnilo vítání občánků, kterého se zúčastnilo 9 
rodin, jedna se nedostavila a dvě byly omluveny, protože žijí 
dlouhodobě v cizině. Organizaci měla na starost zejména komise 
sociální a zdravotní, konkrétně paní Iveta Bílková a Zdenka 
Bažantová, podílely se i pracovnice OÚ. Svým umem akci 
doprovodily děti naší Základní školy, přednesly několik básniček a 
písniček a předaly maminkám drobné dárečky.  
 Další dvě akce obec nepořádala, ale rada se pochvalně k jejich 
zorganizování vyjádřila. Jde o „spolkové posvícení“, které již tradičně 
pořádají TJ Sokol, SDH a Myslivecké sdružení Chuchelna Slap. O 
výtečnou kuchyni se tentokrát postaral kolektiv školní jídelny, pan 
Leoš Picek a částečně i sami myslivci. Kuchyň sklidila velkou 
pochvalu. Začátkem října uspořádal TJ Sokol již 6. krkonošský 
vejšlapník, i v tomto případě se již nepochybně jedná o dobrou tradici. 
 Na sobotu 28. listopadu chystá paní Galina Vrabcová se svojí 
komisí slavnostní rozsvícení vánočního stromu na návsi, podílet se 
budou opět děti z naší školy. Až budete číst tyto řádky, bude již strom 
svým světlem ohlašovat přicházející svátky vánoční.  
 Milí čtenáři, opět jste se mohli přesvědčit, že rada obce na svých 
pravidelných schůzích má určitě o čem jednat a co řešit. Pokud vás 
některé problémy zajímají podrobněji, nic vám nebrání přijít na 
veřejné zasedání zastupitelstva, kde můžeme vaše dotazy zodpovědět. 
                                                                                              Rada obce       
  

Oprava chyby z minulé zprávy o činnosti rady obce: V posledním 
Chucheláčku jsme mylně uvedli, že nájemné v obecních bytech od 1. 1. 
2010 stoupne ze současných 16,95 Kč/m2 na částku 29,55 Kč/m2. 
Správně mělo být uvedeno, že nájemné v obecních bytech stoupne ze 
současných 20,07 Kč/m2 na částku 29,55 Kč/m2. Nájemné se tedy 
nezvýší o téměř 75 %, ale „jen“ o necelých 48 %. Výsledná částka, na 
kterou nájemné stoupne, se ovšem nemění…. Za chybu se omlouvám. 

                                                                                   Ivana Heřmanová   



Společenská kronikaSpolečenská kronikaSpolečenská kronikaSpolečenská kronika    

    

Narození:  Jakub VojtíšekNarození:  Jakub VojtíšekNarození:  Jakub VojtíšekNarození:  Jakub Vojtíšek    
                                                                         Daniel Hloušek  Daniel Hloušek  Daniel Hloušek  Daniel Hloušek     
    
                                                                            Novorozencům přejeme dobrý start do života!Novorozencům přejeme dobrý start do života!Novorozencům přejeme dobrý start do života!Novorozencům přejeme dobrý start do života!    
    

Sňatky: Josef Hladík a Lenka SekyrkováSňatky: Josef Hladík a Lenka SekyrkováSňatky: Josef Hladík a Lenka SekyrkováSňatky: Josef Hladík a Lenka Sekyrková    
                                                            Michal Čermák a Božena KlempárovMichal Čermák a Božena KlempárovMichal Čermák a Božena KlempárovMichal Čermák a Božena Klempárováááá    
               Roman Klinger a Kateřina Prachařová               Roman Klinger a Kateřina Prachařová               Roman Klinger a Kateřina Prachařová               Roman Klinger a Kateřina Prachařová    
                                                            Milan Pavelka a Gabriela Milan Pavelka a Gabriela Milan Pavelka a Gabriela Milan Pavelka a Gabriela FridrichováFridrichováFridrichováFridrichová    
    
    
                                                                                                                                                                                                            NovoNovoNovoNovomanželům přejeme vše   manželům přejeme vše   manželům přejeme vše   manželům přejeme vše       
                                       nejlepší v                                       nejlepší v                                       nejlepší v                                       nejlepší v    jejich společném životě!jejich společném životě!jejich společném životě!jejich společném životě!    
    

    

    

    

    

    
OpustilOpustilOpustilOpustiliiii nás: Miroslav Babka  nás: Miroslav Babka  nás: Miroslav Babka  nás: Miroslav Babka             
                        Vlastislava Konejlová                        Vlastislava Konejlová                        Vlastislava Konejlová                        Vlastislava Konejlová    
    
                Pozůstalým vyjad                Pozůstalým vyjad                Pozůstalým vyjad                Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrastřujeme upřímnou soustrastřujeme upřímnou soustrastřujeme upřímnou soustrast    
    
    
    
    



Životní jubilea vŽivotní jubilea vŽivotní jubilea vŽivotní jubilea v    září, říjnu a listopadu 2009:září, říjnu a listopadu 2009:září, říjnu a listopadu 2009:září, říjnu a listopadu 2009:    
    
91 let 91 let 91 let 91 let –––– Alexandra Vyhnanovská Alexandra Vyhnanovská Alexandra Vyhnanovská Alexandra Vyhnanovská    
87 let 87 let 87 let 87 let –––– Lidmila Machačná Lidmila Machačná Lidmila Machačná Lidmila Machačná    
83 let 83 let 83 let 83 let –––– Stanislav Zdrůbek Stanislav Zdrůbek Stanislav Zdrůbek Stanislav Zdrůbek    
                                                            Ludmila OuhrabkováLudmila OuhrabkováLudmila OuhrabkováLudmila Ouhrabková    
81 let 81 let 81 let 81 let –––– Ludmila Šmídová Ludmila Šmídová Ludmila Šmídová Ludmila Šmídová    
               Jitka Vrabcová               Jitka Vrabcová               Jitka Vrabcová               Jitka Vrabcová    
                           Bohumila Řezníčková           Bohumila Řezníčková           Bohumila Řezníčková           Bohumila Řezníčková    
               Zdeňka Devátá                       Zdeňka Devátá                       Zdeňka Devátá                       Zdeňka Devátá            
75 let 75 let 75 let 75 let –––– Emil Fajx Emil Fajx Emil Fajx Emil Fajx    
               Liboslav Bursa               Liboslav Bursa               Liboslav Bursa               Liboslav Bursa    
               Karel Pluhař               Karel Pluhař               Karel Pluhař               Karel Pluhař    
70 let 70 let 70 let 70 let –––– Eva Kalousková Eva Kalousková Eva Kalousková Eva Kalousková    
65 let 65 let 65 let 65 let –––– Josef Paneš Josef Paneš Josef Paneš Josef Paneš    
               Jan Seeman               Jan Seeman               Jan Seeman               Jan Seeman    
               Jiří Prachař               Jiří Prachař               Jiří Prachař               Jiří Prachař    
60 let 60 let 60 let 60 let –––– Ale Ale Ale Alena Stránskána Stránskána Stránskána Stránská    
               Jan Bém               Jan Bém               Jan Bém               Jan Bém    
               Jaroslav Havlíček                         Jaroslav Havlíček                         Jaroslav Havlíček                         Jaroslav Havlíček              
               Bohumil Koucký               Bohumil Koucký               Bohumil Koucký               Bohumil Koucký    
55 let 55 let 55 let 55 let –––– Alena Trnková Alena Trnková Alena Trnková Alena Trnková    
               Olga Vrabcová               Olga Vrabcová               Olga Vrabcová               Olga Vrabcová    
               Josef Kudrnáč               Josef Kudrnáč               Josef Kudrnáč               Josef Kudrnáč    
               Radmila Kudrnáčová                               Radmila Kudrnáčová                               Radmila Kudrnáčová                               Radmila Kudrnáčová                    
50 let 50 let 50 let 50 let –––– Jan Godd Jan Godd Jan Godd Jan Goddefroyefroyefroyefroy    (červenec 2009)            
                                                         Jana Berková Jana Berková Jana Berková Jana Berková    
               Ivo Vrabec               Ivo Vrabec               Ivo Vrabec               Ivo Vrabec    
               Božena Klikarová               Božena Klikarová               Božena Klikarová               Božena Klikarová    
               Eva Becková               Eva Becková               Eva Becková               Eva Becková    
               Eva Housová               Eva Housová               Eva Housová               Eva Housová    
               Eva Hujerová               Eva Hujerová               Eva Hujerová               Eva Hujerová    
    

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalšíchVšem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalšíchVšem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalšíchVšem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let! let! let! let!    



Czech POINT 

 

 „Český Podací Ověřovací Informační Národní 
Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je 
zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná 
správa. V současnosti musí občan často navštívit několik 
úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží 
jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující 
komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, 
aby „obíhala data ne občan“. 
 Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou 
službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho 
universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z 
veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně 
ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do 
elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu 
správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro 
zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální 
využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly 
minimalizovány požadavky na občany. 

 Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení 
komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít 
pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan 
mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím 
internetu.“ 

 Tolik základní informace o Czech POINTU, jak ji 
uvádějí oficiální webové stránky. Už jsme vás informovali 
v předchozím čísle Chucheláčku, obec Chuchelna se 
rozhodla na úřadu zřídit kontaktní místo Czech POINT, 
aby občané měli možnost potřebné dokumenty získat 
v místě svého bydliště. V měsíci srpnu jsme se zabývali 
pořízením vybavení, počítače, tiskárny a dalšího 



příslušenství, které je pro provoz nezbytné. Obce 
v letošním roce měly šanci obdržet na zřízení kontaktních 
míst Czech POINT dotaci z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného 
operačního programu a Státního rozpočtu České 
republiky. Této možnosti jsme se samozřejmě snažili 
využít. Obdrželi jsme téměř 80 tisíc korun, ale protože 
podmínky dotace vyžadují finanční spoluúčast obce ve 
výši minimálně 15% hodnoty projektu, bude obec muset 
necelých 13 tisíc vrátit, a to za předpokladu, že 
poskytovatel schválí vyúčtování tak, jak jsme ho 
předložili. 
 Další etapou bylo získání příslušných certifikátů od 
České pošty, která je provozovatelem systému. To nebylo 
vůbec jednoduché. Pobočku pošty jsme museli navštívit 
opakovaně, pracovnice u přepážek se snažily, seč jim síly 
stačily, přesto jsme několikrát provoz peněžní přepážky 
do značné míry zbrzdili. Nebyli jsme však zdaleka sami, 
protože obcí, které v současné době k projektu 
přistoupily, je v působnosti semilské pošty víc. Nakonec 
se podařilo dovést i tohle ke zdárnému výsledku. 
 A teď nás čeká zácvik tak, abychom byli schopni 
poskytovat služby v plném rozsahu. Zatím se nám 
podařilo zkušebně zhotovit výpis z obchodního rejstříku, 
výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z bodového 
hodnocení řidičů a výpis z insolvenčního rejstříku. 
Naopak nezdar nás potkal u pokusu získat výpis 
z rejstříku trestů a výpis z katastru nemovitostí. 
Podotýkám, že tyto pokusy jsou v počátečním stadiu a my 
tento „boj“ rozhodně nehodláme vzdát. Podle informací od 
kolegyň z okolních obcí, kde Czech POINT provozují již 
delší dobu, se také občas stává, že systém v některých 
chvílích z blíže neurčeného důvodu neodpovídá. Proto je 
občas třeba obrnit se trpělivostí a o trpělivost bychom 
chtěli požádat i vás – občany. Nicméně snad můžeme říct, 
že provoz kontaktního místa Czech POINT v těchto dnech 
zahajujeme.                                           Ivana Heřmanová 



                                                       
Proč sázet stromy 

 

 Původně jsem chtěl napsat jen pár řádků o tom, jak naše 
občanské sdružení Přátelé Kozákova spolu se sdružením Žlábek-
Vrcha vysázelo 60 vzrostlých jeřábů kolem Zlaté stezky Českého ráje. 
Nedalo mi to však a zamyslel jsem se nad touto akcí trochu hlouběji. 
Při přípravě akce jsem zaznamenal kladné i záporné názory. Jeden ze 
záporných názorů byl i ten, že je krize a my utrácíme peníze za 
stromy. Je pravda, že krize je tady, ale krize jsou snad pořád nějaké a 
stromy se sázely, sázejí a sázet budou. Vzpomněl jsem si při tom na 
dnes již klasickou povídku Jeana Giona „Muž, který sázel stromy“. 
Mnozí z vás jistě tento příběh znají, ale přece jen připomenu, o čem je. 
Je to příběh prostého pastevce ovcí, kdesi v jihofrancouzských 
Alpách, který začíná před první světovou válkou. Autor povídky 
potkal tohoto pastevce při svých toulkách krajem a zaujalo ho to, jak 
pastevec každý den ráno přebíral žaludy, aby pak celý den hloubil 
kovovou tyčí díry do vyprahlé, pusté země, kam tyto žaludy sázel. 
Sázel je v místech, kde nebyly ani keře ani stromy, které kdysi dříve 
vykáceli chamtivci. Zmizeli lidé, ptáci i zvířata, protože se ztratila i 
voda. Přešla první světová válka i druhá světová válka a autor povídky 
znovu navštívil kraj pastevce a s údivem zjistil, že už je velká část 
dříve pustých kopců zarostlá malými doubky. Potkal známého 
pastevce, který stále chodil s kovovou tyčí a zahrabával další a další 
žaludy. Postupem času se kopce zalesnily, do vyschlých koryt potoků 
se vrátila voda a znovu se do hor vrátili ptáci i zvěř. Nakonec přišli i 
lidé aby znovu osídlili opuštěné vesnice a obdělali už zase úrodná 
políčka. 

 Nechci naše úsilí přirovnávat k tomuto příběhu, ale chci jen 
připomenout, že sázení stromů je nadčasová činnost, která v každé 
době přináší užitek nejen lidem, ale i zvěři a krajině a může ji dělat 
každý z nás. 



 Chci poděkovat touto cestou všem, kteří nám pomohli prosadit 
tuto akci. Chci poděkovat taky těm, kteří si přišli zasadit svůj strom a 
taky těm, kteří si své stromy sázejí rok co rok.  

 Věřím, že všichni kdo si projdou cestu z Bačova ke Žlábku, zjistí 
jako my, že ty stromy sem patří a přinesou nám všem užitek a radost 
neboť vytvářejí krásný rámec již tak krásné přírodě.   

                                      Miroslav Trávníček 
Předseda OS Přátelé Kozákova 

Člen Komise životního prostředí OÚ Chuchelna 
 
 
 
 
 
 
 

Motorsport Chuchelna  
 

Dobrý den, 

dovolte mi, abych vás poprvé na stránkách Chucheláčku seznámil 
s činností občanského sdružení Motorsport Chuchelna. 
 
Motorsport Chuchelna vznikl na konci roku 2000 s cílem organizovat 
skupinu lidí fandících motoristickému sportu, za účelem pořádání 
motoristických závodů. Pod hlavičkou Motorsportu Chuchelna vznikl 
zároveň i závodní tým účastnící se automobilových a motocyklových 
závodů. 
 
Za dobu naší existence jsme uspořádali velký počet závodů, většina 
z nich byla uspořádána v katastrálním území obce Chuchelna. 
Pořádání těchto akcí s sebou přináší i určité problémy, které se přímo 
dotýkají obyvatel obce, a to zejména uzavírkami komunikací nebo 
vzniklým hlukem.  Velký počet závodníků i diváků a většinou kladné 



ohlasy nám však ukazují, že naše snažení má smysl a budeme rádi, 
když se s vámi na některém z příštích závodů potkáme. 
 
Obci Chuchelna chceme tímto poděkovat za podporu a spolupráci při 
pořádání jednotlivých akcí a ty, kteří naše závody vnímají negativně, 
chceme požádat o určitou trpělivost a toleranci.   
 
 
Motorsport Chuchelna v roce 2009  
 
V roce 2009 jsme uspořádali závod automobilů do vrchu Záhoří – 
Kozákov, závod Rallyeshow a tradiční  autoskijörink na Kozákově. 
 
Závod autoskijörinku byl poprvé součástí šestidílného seriálu 
Krkonošského poháru, jeho vítězem se v kategorii vozů s jednou 
poháněnou nápravou stali členové našeho týmu Tomáš Kudrnáč 
s lyžařem Radkem Fuksou na vozidle Renault Clio Sport, kteří v pěti 
ze šesti závodů nepoznali hořkost porážky. V kategorii vozů se dvěma 
poháněnými nápravami byl lyžařem vítězné posádky Jiří  Machačný.  
 
Zastoupení jsme měli i v motocyklovém seriálu MG SPORT UFO 
ENDURO CROSS COUNTRY, záštitu nad tímto seriálem převzal 
mistr světa v motokrosu družstev a vicemisr světa v motokrosu ve 
třídě do 125 ccm Jiří Churavý.  
 
Součástí tohoto seriálu byly dva dvoudenní závody v Bozkově a 
Jilemnici a jednodenní závod v Příkrém. Celkem se těchto závodů 
zúčastnilo 384 jezdců. Z jezdců Motorsportu Chuchelna se v  kategorii 
E2 na druhém místě umístil Michal Buriánek, ve stejné kategorii byl 
Michal Strnad desátý a Petr Lacina sedmnáctý. V kategorii E1 se na 
druhém místě umístil David Maleček a na 41. místě Kuba Vocelka. 
V kategorii Licence obsadil Jan Kudrnáč sedmé místo. Naši jezdci 
dokázali vybojovat pódiová umístění i na dalších závodech 
crosscountry v Koštálově, Loukově, Martinicích a Sklenařicích. 
 
Na konci měsíce října se Jan Kudrnáč v týmu Motorsport Bozkov 
zúčastnil Mezinárodní motocyklové šestidenní soutěže, která se 
konala v okolí portugalského letoviska Figueira da Foz. Tým ve 



složení Milan Kurfiřt, Lukáš Hádek a Jan Kudrnáč dokončil soutěž na 
36. pozici z celkového počtu 91 týmů. Velká škoda pátého dne, který 
po pádu nedokončil Lukáš Hádek a tým tak obdržel dvouhodinovou 
penalizaci, před tímto problémem se pohyboval okolo 20. místa.  
 
Pro rok 2010 je pro nás jako pořadatele největší výzvou pokusit se 
uspořádat motocyklový závod crosscountry, kdy největším 
problémem je výběr vhodné lokality. Pořadatelé ze Semil, Jilemnice, 
Martinic, Bozkova a Sklenařic nás úspěšným pořádáním závodů 
ujišťují, že i v Podkrkonoší se nechají uspořádat sportovní podniky, 
které mohou být kvalitní a zároveň i šetrné k ochraně přírody. 
 
Více informací o činnosti Motorsportu Chuchelna můžete nelézt na 
stránkách www.msch.cz. 
 
 

Za Motorsport Chuchelna  
Jan Kudrnáč 

 
 PODĚKOVÁNÍ 
 Obci za uvolnění financí na zhotovení nových 
bleskosvodů. Práce provedl pan Hošek s citem. Díky! 
 Mimořádné poděkování firmě Agát, s. r. o. pod vedením 
manželů Vocelkových a pana Jiřího Pokorného. Pro kapli 
udělali opravdu hodně. Sponzorsky to byla před léty věžní 
okna, později boční okna za velmi přijatelnou cenu a nyní opět 
sponzorsky nové dubové dveře, které jsou vzorovou ukázkou 
umu a preciznosti. Paní Jana Vocelková vyzdobila okna velice 
jemnou kresbou – a krásnou! Díky! Pan Josef Salaba odvedl – 
jak mně bylo řečeno – největší fachmanskou práci. Díky! 
Montážní parta pod vedením spolušéfa firmy pana Jiřího 
Pokorného, který osobně dohlížel, pracoval na usazení a 
zabudování s panem Buriánkem a dalšími pracovníky firmy. 
Všem pracovníkům – (abych někoho neopomněl) – patří uznání 
a poděkování. 



 Nesmíme zapomenout na pana Tomáše Bažanta, který 
zase provedl zednické práce. Pan Jaroslav Chlupáč se léta 
vzorně stará o věžní hodiny a potřebné elektrikářské práce 
provede vždy ochotně a spolehlivě s častou odpovědí, když se 
ptám: „Co za to?“, takto: „Nech to být…“ Díky, Járo! 
 Předem děkujeme firmě Semstav, která má udělat opravu 
nebo výměnu okapů a nátěr věže. Vše bude záležet na 
počasí… 
 Jak nevzpomenout všech před námi, kteří kapli Svatého 
Antonína Paduánského stavěli, sloužili a vyprošovali všem 
pokoj a dobro… Jak nemít na mysli všechny, kteří tak činí a 
budou – (aspoň doufáme) – i v budoucnu… 
 Pokoj a dobro vám všem, milí spoluobčané, úplně všem! 
Kéž nám Pán žehná a svatý Antoníček chrání na všech našich 
cestách. 
S vděčností – a to nejen za sebe – Jana a František Menšíkovi 
– kostelníci                               V Chuchelně 11. října L. P. 2009   

 

Vážení občané, 

 

přejeme vám všem krásné prožití vánočních 

svátků a do Nového roku pevné zdraví, pevné 

nervy a hodně, hodně spokojenosti a štěstí. 

 

           Vaši zastupitelé a zaměstnanci obce                 

 
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

POZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKA    
 

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna, které se 
uskuteční ve čtvrtek 10. prosince 2009 od 19,30 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chuchelně. 

 

Program: 

1) zpráva o činnosti rady obce 

2) zpráva o hospodaření obce do 30. listopadu 2009 

3) schválení rozpočtu na rok 2010 

4) rozpočtový výhled na léta 2011 - 2013 



5) rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2009  

6) zpráva kontrolního výboru a finančního 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 občany srdečně zve  

                                                           rada obce Chuchelna         

 

 


