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Zpráva o činnosti rady obce 

 Vážení čtenáři, rada obce se hned po Novém roce s vervou 

pustila do další práce – do uzávěrky zpravodaje zasedala čtyřikrát 

a než se s občany a zastupiteli setká na veřejném zasedání, 

uskuteční se ještě nejméně jedna schůze rady.  

 Na první letošní schůzi rada obce vyjádřila spokojenost se 

schválením územního plánu. Uzavřelo se tak více než pětileté 

období tvorby tohoto důležitého dokumentu, na který čekala 

značná část občanů, aby mohla začít uskutečňovat svoje 

stavební záměry. V zákonné lhůtě 15 dnů po schválení se nikdo 

proti němu neodvolal, přestože se v průběhu projednávání 

vyskytlo několik nespokojených jedinců, kteří se snažili schválení 

dokumentu oddálit.  

 Sestavili jsme plán práce zastupitelstva, které bude v roce 

2013 svoláno čtyřikrát, a sice 14. března, 13. června, 12. září a 12. 

prosince. Zabývat se budeme pravidelnou agendou – 

hospodařením obce, rozpočtovými záležitostmi, vyslechneme 

zprávy obou našich výborů – finančního a kontrolního, seznámíme 

se s činností komisí, a další témata nám přinese aktuální dění 

v obci. V nutném a neodkladném případě existuje možnost svolat 

mimořádné zasedání zastupitelstva. 

 Pravidelně jsme se zabývali postupující opravou břehů 

potoka v centru obce. Probíhají jednání s pí Ing. Švestkovou z Lesů 

ČR a s majitelem přilehlého pozemku p. Bečkou o tom, že pravý 

břeh potoka mezi oběma mosty – tj. podél pozemku p. Bečky  

a školy – bude proveden vyzděním. U Bečků bude břeh nižší, podél 

školy bude zbudováno prostranství se zábradlím. V prostoru  

u obecní bytovky se v souvislosti s těmito pracemi překládá 

vodovod, a k naší velké nelibosti tam došlo ke zpřetrhání našich 

televizních kabelů.  

 Starosta se sešel na schůzce s pracovníky firmy Katroservis  

a projednával s nimi podmínky případného pronájmu celé 



kabelové sítě této firmě. Podrobnosti budou uvedeny na veřejném 

zasedání zastupitelstva. Smlouva by byla uzavřena s platností od  

1. ledna 2014, protože v průběhu roku systém měnit nelze.  

Slibujeme si od toho významné zlepšení kvality vysílání bez dalšího 

zatěžování rozpočtu obce, neboť firma by se zavázala 

k pravidelným investicím. V této souvislosti bychom rádi upozornili 

uživatele TKR, že po síti funguje již v dnešní době 21 programů 

v digitální kvalitě. Proto je v zájmu každého, aby si buď pořídil Set-

Top Box anebo ještě lépe novou digitální televizi. Musíme tak 

následovat většinu republiky, pro kterou už analogové vysílání 

dávno skončilo. 

 Seznámili jsme se s dokumenty, které podávají zprávu  

o činnosti naší školy, a to s inspekční zprávou, zprávu o kontrole 

hospodaření a také s pravidelnou kontrolou hygienické stanice. 

Z posledně jmenované vyplývá povinnost pořídit do školní kuchyně 

novou velkokapacitní pánev, protože ze stávající se uvolňují 

částečky povrchu. Při přípravě rozpočtu obce musíme z toho 

důvodu příspěvek škole posílit.   

 Průběžně sledujeme dění ve VHS, které se týká naší obce. Pro 

letošní rok se chystá realizace velké akce, a sice vodovod 

v Palučinách a s tím souvisící oprava tamní cesty. Proběhla četná 

jednání s místními občany ohledně pozemků a v těchto dnech 

bylo vydáno územní rozhodnutí. Chystá se projekt kanalizace nad 

Sídlištěm, což se letošního rozpočtu obce nedotkne.  

 Chystáme se na nutnou opravu propadlé kanalizace  

u Housů, kterou bohužel obecní rozpočet pocítí. Starosta oslovil 

pět firem, cena za práci se postupně dolaďuje. Jedná se o úsek  

o délce cca 100 m včetně tří šachet. 

 Další akcí, která letošní rozpočet zatíží, je zateplení sokolovny. 

Obec přislíbila TJ Sokol příspěvek na spolufinancování dotované 

akce z programu „Zelená úsporám“. V loňském roce k čerpání 

nedošlo a finance se přesunuly na letošní rok. 



 Vyhlásili jsme výběrové řízení na poskytnutí půjček z FRB, došlé 

žádosti projedná komise FRB a své doporučení předloží 

zastupitelstvu obce.  

 Projednali jsme nutné výměny zařízení v obecních bytech, 

v jednom z nich sporák a v jiném boiler.    

 Rada také sleduje společenské a sportovní dění v obci. 

Schválila příspěvek na uspořádání plesů, a sice TJ Sokol 2.000,- Kč 

a SDH 3.000,- Kč – hasiči totiž pořádají i dětský karneval. 

Uskutečnilo se několik sportovních akcí – obří slalom v lyžařském 

areálu TJ Sokol, dva motoristické závody na Bačově – Autoskijöring 

a Rally Show, a konečně nám počasí dovolilo uskutečnit tradiční 

sáňkařskou Kadlecovu rokli. V současné době se připravuje 

velikonoční jarmark. 

 Schválili jsme poskytnutí finančních příspěvků dalším 

neziskovým organizacím, a to Českému rybářskému svazu 10.000,- 

Kč na údržbu rybníka „Rosnička“, Mysliveckému sdružení 

Chuchelna Slap 10.000,- Kč na činnost v roce 2013 a Centru pro 

zdravotně postižené v Semilech 1.000,- Kč na činnost.   

 Starosta projednává nákup pozemků okolo hasičské 

zbrojnice na Komárově. Pokud se najde shoda s majitelem, bude 

návrh koupě předložen již na nejbližším jednání zastupitelstva.   

 Schválili jsme záměr požádat o dotaci na rozšíření 

kamerového systému z programu „Prevence kriminality“.  

 Milí čtenáři, seznámili jsme vás s hlavními body, které kromě 

mnoha dalších drobností v prvních dvou měsících roku 2013 

projednávala rada obce. Více informací můžete získat, zúčastníte-

li se zasedání zastupitelstva dne 14. března. Srdečně vás všechny 

zveme. 

Rada obce 

 

 



Veřejné zasedání zastupitelstva 
 obce Chuchelna 

 
se uskuteční   

 
ve čtvrtek 14. března od 19,30 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Chuchelna 

 
Program: 
  1) zpráva o činnosti rady obce 
  2) zpráva o hospodaření obce v roce 2012 
  3) rozpočet obce na rok 2013 
  4) informace komise životního prostředí 
  5) informace komise FRB 
  6) zprávy výborů – finančního a kontrolního 
  7) budoucnost kabelové televize 
  8) informace o probíhajících i plánovaných 
      stavbách v obci 
  9) různé 
    10) usnesení, závěr   
 
Občerstvení zajištěno, doprava z Komárova bude 
zajištěna osobními auty v 19,10 hodin 
 
Srdečně zveme členy zastupitelstva a všechny občany 

 

 



NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHUCHELNA NA ROK 2013:NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHUCHELNA NA ROK 2013:NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHUCHELNA NA ROK 2013:NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHUCHELNA NA ROK 2013:    

Příjmy:Příjmy:Příjmy:Příjmy:        daň ze závislé činnosti    1.900.000,- 
  daň z příjmu fyzických osob       200.000,- 
  daň srážková         200.000,- 
  daň z příjmu právnických osob   1.900.000,- 
  DPH       4.000.000,- 
  daň z odnětí lesní půdy         26.482,- 
  místní poplatek – odpady       600.000,- 
    -„-              ze psů        38.000,- 
   -„-                  ze vstupného          1.000,- 
   -„-                  z ubytovací kapacity         1.000,- 
  odvod výtěžku z provozování loterií       20.000,- 
  správní poplatky            4.000,- 
  daň z nemovitosti        500.000,- 
  souhrnná dotace        176.300,- 
  dotace od Úřadu práce         80.000,- 
  dotace od VHS        261.003,35 
  dotace na volbu prezidenta         54.600,- 
  protahování vjezdů            5.000,-  
  místní knihovna               300,- 
  prodej knihy              1.500,- 
  provoz TKR         330.000,- 
  pronájem části stožáru           6.000,- 
  pronájem sportovních areálů             100,- 
  bytové hospodářství        220.000,- 
  nebytové prostory           11.200,- 
  hřbitovní poplatky           21.000,- 
  úhrada z dobývacího prostoru           3.400,- 
  prodej pytlů              5.000,-   
  poplatky od EKO-KOM          40.000,- 
  údržba zeleně           10.000,- 
  služby OÚ            14.000,- 
  pronájem sálu OÚ             1.000,-  
  příjmy z úroků           12.000,- 
Fond rozvoje bydlení: splátky od obyvatel          17.600,- 
   úroky z půjček FRB            3.000,-  
Sociální fond: příjem z rozpočtového účtu          34.000,- 

CELKEM PŘÍJMY       10.697.485,35                                                           
FINANCOVÁNÍ - zapojení zůstatku bankovních účtů     2.325.000,- 
 

CELKOVÉ ZDROJE:            13.022.485,35 Kč 

   
 



Výdaje:  finanční vypořádání s LK               912,- 
  silnice (cesty) – údržba i zimní      627.000,- 
  investice – chodník        600.000,- 
  příspěvek VHS – cesta Palučiny                            1.000.000,- 
  dopravní obslužnost           88.470,- 
  bezpečnost silničního provozu         10.000,- 
  příspěvek VHS – přeložka vodovodu        30.000,- 
  oprava kanalizace u Housů                  400.000,- 
  příspěvek naší škole     1.400.000,- 
  místní knihovna           10.000,- 
  ostatní kultura         125.400,- 
  kulturní památky (pomníčky)       100.000,-   
  údržba kaple         180.000,-    
  provoz TKR          500.000,- 
  Chucheláček           12.000,- 
  SPOZ (jubilea, vítání občánků, …)        35.000,-   
  sportovní areál          20.000,- 
  TJ Sokol - investice     1.000.000,- 
  (zdravotní středisko) - klubovna        10.000,- 
  bytové hospodářství        150.000,- 
  veřejné osvětlení        400.000,-     
  hřbitovy           40.000,-    
  územní rozvoj – neinvest. výdaje (včetně VPP)         400.000,- 
   -„-    investiční (nákupy pozemků)           300.000,-  
  odpadové hospodářství        720.000,- 
  veřejná zeleň            80.000,- 
  zákonná rezerva         100.000,- 
  veřejný pořádek (kamerový systém)        40.000,- 
  požární ochrana – dobrovolní hasiči     100.000,- 
  zastupitelstvo     1.030.000,- 
  volby prezidenta           54.600,- 
  místní správa       2.420.000,- 
  Euroregion Nisa            4.915,- 
  úroky z úvěru           60.180,35 
Fond rozvoje bydlení: poskytnutí případné půjčky       50.000,- 
Sociální fond: výdaje podle pravidel poskytování …       44.000,- 

CELKEM VÝDAJE:       12.142.477,35  
FINANCOVÁNÍ – splátky úvěru         880.008,- 

CELKOVÁ POTŘEBA:     13.022.485,35 Kč 
 Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový – schodek ve výši 1.444.992,- tvoří 
financování takto: zůstatek financí z předchozích období 2.325.000,- 
           splátky úvěrů (ČOV, cesty, chodníky)    - 880.008,-   

 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

V prosinci 2012 a v lednu a únoru 2013 oslavili svá životní 
jubilea spoluobčané: 

 

92 let Anežka Stehlíková  70 let Olga Morávková 

86 let Květoslava Fridrichová 65 let  Jitka Prachařová 

  Danuše Kadlecová    Lubomír Podnar 

85 let Stanislav Hošek    Bohumil Šimek 

                Mojmír Husar   60 let  Zdeňka Machačná 

84 let  Oldřich Vejnar     Jan Neuman 

  Hana Jelínková    Vlastimila Hrubá 

82 let Rozálie Dědečková    Irena Neumanová 

81 let Ladislav Buriánek    Dagmar Mašková 

Alenka Vejnarová   55 let Petr Plíva 

  Hana Havrdová     Pavel Pekař 

Božena Konečná   50 let Luboš Buchta 

  Jaroslav Pelant     Jindřich Kovář 

75 let Marie Vaníčková      Eva Jakoubková 

Mária Maršíková 

  Ivan Burkert 

  Dana Burkertová – Plívová   
 

 
        

    

 

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a štěstí do dalších let! 

 
Narození:   
                           

Filip Hejl 

        Markéta Kovářová 

 
 

 Novorozeňátkům přejeme dobrý start do života! 



 
 
 
Sňatky: 
 
 Richard Chlum a Šárka Ježková 
 
 
 

 
 
     
    Novomanželům přejeme dlouhá léta  

spokojeného společného života! 
 
******************************************************************* 
 
 
V uplynulých týdnech nás opustili:                               
 Jaruška Pelantová 

 Lidmila Skrbková 

 Alena Bečková 

 Ivana Prášilová 

 Miluše Kodrová 

 Bohumil Koucký 

 Ludmila Mašková 

 

 

 

Jejich nejbližším vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

 
  

V rubrice „Společenská kronika“ můžeme zveřejnit 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 případě, jedná-li se o narození dítěte. Nařizuje to zákon č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Telefonický 

souhlas není dostatečný, neboť jej nelze prokázat případné kontrole. 

 



 
Tříkrálová sbírka v Chuchelně 

 
 Tříkrálová sbírka je akce organizovaná od r. 2000 
Českou katolickou charitou. Navazuje na tradici koledování 
na Tři krále a má charakter celonárodní sbírky, jejímž 
hlavním účelem je především pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 
sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, 
kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je 
každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. 
Sbírka probíhá ve dnech od 6. 1. do 13. 1., přičemž dary od 
obyvatel vybírají koledníci organizovaní do skupinek 
složených ze tří koledníků v dětském věku  
a dospělého doprovodu, který je vybaven průkazem koledníka  
a zapečetěnou kasičkou s logem Charity. 
 Tento rok proběhla sbírka i v naší obci. Vybrat se 
podařilo 2000 Kč. Celkem se v semilské farnosti 
vykoledovalo 66 327 Kč. Celorepublikový výnos sbírky činil 
76 968 071,67 Kč. Tento výsledek je samozřejmě pěkný, ale 
nejde v prvé řadě o něj. Povzbuzující je, že se pořád najde 
dostatek lidí, kteří i v dobách nelehkých nepřestávají myslet 
na druhé. To je také pravý smysl tříkrálové koledy. 
 

Šárka Bažantová 

 
 

 
 



 
Velikonoční jarmarkVelikonoční jarmarkVelikonoční jarmarkVelikonoční jarmark    

 
 
Zveme všechny místní i přespolní na 7. ročník 
velikonočního jarmarku, který se bude konat  v neděli 
17. března od 14 hodin v sokolovně. Přivítáme prodejce 
řemeslných výrobků ze širšího okolí a, tak jako vloni,  
s povděkem uvítáme prodejce z řad obyvatel 
Chuchelny. Velké oblibě se vždy těší domácí pečivo 
(mazance, perníčky,...) nebo přírodní produkty (med), 
ale i rukodělné zboží (košíky, ptačí budky,...). V případě 
zájmu o prodej zboží na jarmarku nás kontaktujte na 
tel. 737 762 161. Od každého trhovce budeme vybírat 
“desátek” (tj. 10% tržby) z prodaného zboží. Výtěžek  
z jarmarku bude věnován na zvelebení obce. 
 

Za Komisi pro kulturu a sport Šárka Bažantová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sokol letem světem  

 

 Milí chuchelští spoluobčané, chtěli bychom se s vámi podělit  

o zákulisní střípky z akcí pořádaných Sokolem.  

 Uplynulý podzim a zimu jsme pojali jako období utužování kolektivu. 

A protože jsme to brali vážně, tak jsme si nejprve zopakovali taneční kurz 

pro dospělé pod vedením Ilony Šulcové a její taneční školy ILMA. Sešlo se 

nás 14 párů, Sokol – nesokol a prožili jsme chvilky krásné, romantické, 

chvilky veselé a někdy i bojovné …. Naše vydřené taneční prvky jsme se 

chystali ukázat na plese ILMY v Pěnčíně. A opravdu jsme je ukázali! Kromě 

tance jsme vyhráli snad všechny plesové soutěže, takže jsme Chuchelnu 

reprezentovali opravdu zdařile. Druhou taneční příležitostí byl Sokolský 

ples, který se velmi povedl. Výborná kapela, překrásná výzdoba, bohatá 

tombola (kytku si odnesl snad úplně každý ☺) a spousta spokojených lidí - 

no kdo nevěří, ať tam za rok běží! 

 Abychom utužovali kolektiv i s netancujícími jedinci, uspořádali jsme 

tradiční Štěpánskou zábavu. Lidí se sešlo dost, kapela bavila až do brzkých 

ranních hodin, na baru se vypilo skoro všechno, takže zábava byla opravdu 

zdařilá.  

 Toto všechno zabralo sokolům dost času, ale nejvíce času bylo (a 

stále ještě je) věnováno lyžařskému vleku na Kozákově, který se rozjel 

před vánocemi, a s podporou sněžných děl funguje dodnes. Zde jsme 

pořádali tradiční „Zákuskové lyžařské závody“, kterých se úspěšně 

účastnili místní i přespolní. Na chodu vleku a kiosku se podílí dennodenně 

spousta lidí, kteří si tím zdarma zpříjemňují volný čas.  

 Akce budoucí: 

9. 3. Karneval na lyžích – koná se za každého počasí 
    30. 3. Velikonoční zábava – zábavná jako vždy 

 Po Velikonocích se opět začneme scházet my ženy a dívky 

z Chuchelny, abychom vyráběly trofeje do střelnice na letošní chuchelskou 

pouť – tímto jste všechny srdečně zvány, každá ruka se počítá! A vítají se  

i nové nápady. 

Sestry Sokolky 



Dvacet let v úřadu 

 Milí čtenáři, zdá se mi to neuvěřitelné, stejně tak možná i vám, ale 
dne 1. února 2013 uplynulo dvacet let ode dne, kdy jsem nastoupila na místo 
účetní a referentky na Obecním úřadu v Chuchelně. Dvacet let stejná 
kancelář, stejná funkce, ale nikoliv stejná práce. Zažila jsem zde za tu 
dobu mnohé, mimo jiné i čtyři starosty. Začínala jsem s Jiřím Kořínkem, se 
kterým jsem v úřadu pracovala nejkratší dobu, necelých 22 měsíců do voleb 
v roce 1994. Naopak nejdelší moje spolupráce byla s Miroslavem Hrubým, 
celá tři volební období, to je 12 let. Poté následovaly čtyři roky 
s Miroslavem Strnadem, a nyní již třetím rokem běží volební období 
Tomáše Šimka. 
 Ale to není to podstatné, proč píšu tuto stať. Chci popsat, jak moc se 
za ty roky změnila práce v úřadu. V začátcích za obce spoustu práce 
vykonávaly Okresní úřady, mimo jiné vedly účetnictví, my jsme tehdejšímu 
Okresnímu úřadu v Semilech posílali pouze soupis příjmů  
a výdajů, jednou za rok přehled o majetku. „Okres“ za nás vedl 
 i mzdovou agendu, stačilo každý měsíc nahlásit čerpání dovolené, nemoci 
atd. Tohle skončilo velmi brzy, mzdová agenda přešla na obce od roku 1995, 
takže jsem rovnýma nohama hupla do velké neznámé.  
 Taky účetnictví postupně přešlo na obce, my jsme pak Okresnímu 
úřadu předávali jen data na disketách. Účetnictví jako takové za tu dobu 
prošlo několika zásadními změnami, z nichž každá přinesla vždy 
komplikovanější postup, než byl předchozí stav. Ta poslední reforma, která 
se nazývá „účetnictví státu“ probíhá od roku 2010 doposud, neboť dílčí 
změny přibývají každým rokem. Ten název „účetnictví státu“ je velice 
příznačný pro to, čím obce v poslední době procházejí. Stát 
prostřednictvím zákonů, vyhlášek a nařízení ukládá obcím čím dál více 
povinností, čímž přidává stále nové a nové povinnosti nám účetním, ale taky 
pomalu svazuje samostatnost samospráv.  Někdy už vážně pochybuju, zda 
jsme tady pro naši obec a její obyvatele nebo pro stát. Agenda, místo aby 
se zjednodušovala, jak vždy před volbami politici slibují, neustále bobtná.  
 V průběhu těch let nám přibyly nejen skříně na spisy, zvláštní 
místnost v suterénu zbudovaná za stejným účelem, ale taky kolegyně 



v kanceláři, protože pro jednu osobu je zvládnutí veškeré práce 
nemyslitelné, zvlášť když nám obcím stát od roku 2002 uložil starat se 
kompletně o odpadové hospodářství ve vztahu k občanům (tedy nikoliv 
k firmám). V roce 2000 zde se mnou pracovala praktikantka paní Maruška 
Skrbková ze Semil – s tou se dodnes přátelím a setkávám. Po ní zde několik 
měsíců působila slečna Lucie Hyblerová, taky ze Semil a rovněž jako 
praktikantka, a pak už nastoupila na stálo paní Ilona Bažantová.  S ní se mi 
pracuje velice dobře, je šikovná a pracovitá, vycházíme si v mnohém vstříc 
a myslím, že si dobře rozumíme i po lidské stránce. Ráda mi pomůže 
s čímkoliv, ale s účetnictvím jako takovým si musím poradit sama.  
 Informace sbírám postupně, jezdím na různá školení, která ne vždy 
beze zbytku splní moje očekávání a dají odpovědi na otázky, které 
potřebuji vyřešit. Krajský úřad Libereckého kraje pořádá pro obce dvakrát 
ročně porady účetních, na kterých je nám poskytována určitá metodická 
pomoc, a tak postupně a za pochodu se snažíme všechny novinky vstřebávat 
a učit se vše zvládat pokud možno bez chyb a správně. Je to čím dál těžší. 
 Kromě účetnictví a mezd, a to pro obec i pro naši školu, vedu ještě 
evidenci obyvatel, a také jsem složila zkoušku, na základě které mohu 
provádět ověřování listin a podpisů. Tuto službu poskytuji už od roku 1998. 
Co ještě? Za ty roky jsem napsala desítky zápisů ze schůzí zastupitelstva, 
stovky zápisů z jednání rady, tisíce nejrůznějších dopisů, a taky mnoho 
statí do Chucheláčku, který už k vám domů chodí více než 18 let.  
 Taky jsem přežila desítky nejrůznějších kontrol, dříve z Okresního 
úřadu, posléze z Krajského úřadu. Vedení mzdové agendy, respektive 
správnost prováděných odvodů pravidelně kontroluje jak Všeobecná 
zdravotní pojišťovna, tak i Okresní správa sociálního zabezpečení, a tu a 
tam nás navštívili i pracovníci Finančního úřadu ze Semil – to vždy 
v souvislosti s čerpáním nějaké státní dotace nebo návratné finanční 
výpomoci. Zatím jsem pokaždé přežila, ale velmi záleží na osobě kontrolora, 
jak vše probíhá. Občas se setkávám i s tím, že dva různí kontroloři mají na 
stejnou věc odlišný názor, takže co bylo loni v pořádku, je letos chyba. Vinu 
bych opět hledala u státu, protože ve spleti všech možných předpisů se lze 
jen těžko dopodrobna vyznat a často se nabízí nejednoznačný výklad.  



 Možná bych si ještě na něco vzpomněla – vidíte, třeba volby, co těch 
za tu dobu proběhlo! Myslím, že to nejdůležitější, kdo jste dočetli až sem, 
už víte. Tak mi držte palce, ať to spolu ještě vydržíme. 

         Ivana Heřmanová 
 
 

 
 
 
   Na tomto místě se rozhodně sluší poděkovat. Doufám, že tak mohu učinit 
i jménem svých předchůdců ve funkci starosty i jménem všech členů rady 
a zastupitelstva obce Chuchelna. 
 
   Děkuji Ivaně Heřmanové za její obětavou a pečlivou práci, kterou pro blaho 
naší obce již dvacet let vykonává. Do dalšího období jí přeji hodně zdraví, 
trpělivosti, energie a pro boj se státním úředním šimlem hodně síly. 
  

Tomáš Šimek, starosta 



 

 


