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 Konečně  nám  po  dlouhé  zimě  otevřelo  svou  náruč  teplé  počasí  symbolizující  příchod 
nejkrásnějšího období roku - jara. Nechme se inspirovat přírodou a prohřejme a otevřme i naše  
srdce. Buďme rádi za to, že jsme se probudili do 16. svobodného jara v naší krásné zemi. Hlavně se  
nenechme otrávit politickým děním v naší vlasti a buďme i nadále optimisty!!! 

 Zpráva o činnosti rady obce

  Vážení čtenáři,  rada obce se od posledního veřejného zasedání,  které proběhlo v únoru, sešla 
celkem čtyřikrát. 
  Na schůzi dne 1. března jsme projednali žádost radního Libereckého kraje pana Richtera, abychom 
pomohli přesvědčit k prodeji pozemků některé naše občany, majitele pozemků pod silnicí ze Záhoří 
k  chatě  na  Kozákově.  Někteří  z  nich  buď  nemají  zájem  svůj  pozemek  odprodat  nebo  mají 
přemrštěné požadavky na cenu, avšak je nezbytně nutné, aby všechny pozemky pod touto silnicí 
přešly do majetku Libereckého kraje z důvodu čerpání dotací na opravu této silnice. Rada obce si 
úkoly v této věci rozdělila a kromě pana Miroslava Havrdy z Komárova čp. 22 se podařilo vše 
dojednat tak, aby Liberecký kraj mohl čerpat finanční prostředky na opravu této komunikace. Rada 
obce věří, že i pan Havrda se se Správou silnic Libereckého kraje dohodne a neznemožní opravu 
této silnice, která je víc než potřebná.
  Dále  jsme  schválili  příspěvek  ve  výši  5.000,-  Kč  pro  Michaelu  Sůvovou  na  mezinárodní 
reprezentaci v aerobiku. 
  Na 51. jednání rady obce dne 15. března jsme řešili stížnost paní Hoškové z Veselé na vyvezenou 
zeminu na její  pozemek na Komárově.  Rada obce je  přesvědčena,  že  nevydala  žádný příkaz  k 
vyvezení zeminy do dané lokality a doporučila paní Hoškové prověřit, kdo tam onu zeminu nechal 
navézt. Rada obce pověřila starostu, aby se zúčastnil sněmu Svazu měst a obcí ve dnech 26. - 27. 5. 
2005 ve Žďáru nad Sázavou.
  Dne 12. dubna jsme řešili majetkové vypořádání pozemků pod naší samoobsluhou. Již loni byla 
podána žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o odkoupení těchto pozemků, 
ale tento úřad pracuje velmi zdlouhavě a nestíhá v dohledné době připravit kupní smlouvu a převod 
realizovat.  Nicméně  stačil  vypracovat  nájemní  smlouvu  a  požaduje  čtvrtletní  nájemné  ve  výši 
3.350,- Kč. Rada obce doporučuje zastupitelstvu nájemné schválit na květnovém zasedání - je to 
výchozí pozice pro budoucí odkoupení těchto pozemků.
  Na sokolské valné hromadě zazněl opětovný požadavek výboru Sokola, aby obec povolila v našem 
sportovním areálu určitý čas pro chuchelskou mládež zdarma. Rada obce zkušebně od 1. května 
uvolnila jeden kurt od 14 do 16 hodin v pracovních dnech pro děti do 15 let zdarma, a to do té doby, 
dokud nedojde k poškození zařízení či k jinému nevhodnému chování naší mládeže. Původně jsme 
požadovali od výboru TJ Sokol, aby na tyto volné hodiny zajistil dozor, ale to se nám nepodařilo 
prosadit.  Zároveň  rada  obce  nařídila  starostovi  zpracovat  provozní  řád  našeho  sportoviště,  ve 
kterém bude jasně stanoveno, který cvičitel TJ Sokol má právo v danou hodinu požadovat 1 kurt 
zdarma. V řádu bude uvedeno, že zdarma se poskytuje hřiště pouze pro kolektivní hry.
  Dále jsme se zabývali avizovanou výstavbou pěti rodinných domků v lokalitě "U tří stodol", kam 
rada v rámci sjednocení podzemních sítí schválila investici do 30 tisíc korun a pomoc naší pracovní 
party.  Starosta  informoval  radu  obce,  že  na  99% je  přislíbena  dotace  z  grantového  programu 
Libereckého kraje na čistírnu odpadních vod v lokalitě Sídliště ve výši cca 3,5 milionu korun s 
finanční účastí obce ve výši 30% nákladů. Protože stávající septik je naprosto nevyhovující a obec 
na svoji spoluúčast částku cca 1,5 milionu korun nemá, rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit 
další úvěr, a to dlouhodobý přibližně na 8 let, abychom tuto čistírnu mohli postavit. Ta by zároveň 
sloužila pro případný provoz rekonstruovaného koupaliště.
  Do školské rady, která by měla začít pracovat od začátku školního roku 2005/2006, delegovala 
rada obce pana Václava Kozáka a paní Ilonu Bažantovou za obec. Další dva členy jmenuje ředitel 



školy a další dva si zvolí rodiče žáků ze svých řad.
  Na 53. schůzi rady obce dne 26. dubna jsme si upřesnili povinnosti při přípravě tohoto zpravodaje 
a  pro  veřejné  zasedání,  které  jsme  kvůli  výše  zmíněnému sněmu Svazu  měst  a  obcí  museli  z 
původně plánovaného čtvrtka přeložit na úterý 24. května 2005. Schválili jsme finanční příspěvky 
ve výši 2 tisíce korun na sportovní odpoledne,  které proběhne 28. května a na fotbalový turnaj 
Chuchelna Cup, který je plánován na 21. květen. 
  Jednali jsme také o spadlé zdi na hřbitově, jejíž zbytky jsou v současné době již odstraněny a na 
jejím místě  je vysázen živý plot  z tújí.  Rada obce věří,  že díky svědomité  péči  pana Vrabce - 
správce hřbitova bude tento plot brzy tak pěkný, jako je ten v severní části hřbitova. 
  Dále jsme se zabývali přípravou investic na letošní rok, které budeme projednávat na květnovém 
veřejném zasedání. Paní Heřmanová seznámila radu obce s výsledkem auditu za rok 2004, kde byly 
shledány  drobné  nedostatky  ve  způsobu  účtování,  zejména  pokud  se  týká  provozu  nového 
sportovního areálu. Tyto nedostatky byly do 29. dubna letošního roku odstraněny. Projednali jsme 
nečinnost finančního výboru a rada obce uložila starostovi učinit s jeho předsedou taková opatření, 
aby finanční výbor plnil své úkoly podle zákona o obcích. 
  Vážení  čtenáři,  seznámili  jste  se  s  naší  pravidelnou  zprávou,  která  stručně  obsáhla  naše 
nejdůležitější akce, záměry i problémy, podrobněji se jimi budeme zabývat na veřejném zasedání, 
kam vás všechny srdečně zveme. 

                Rada obce

 Informace pro žadatele o dávky státní sociální podpory 

 S účinností  od 1. 7. 2005 již nebude Úřad práce v Semilech,  oddělení Státní  sociální  podpory 
zasílat předtištěné žádosti o dávky SSP "Sociální příplatek" a "Příspěvek na bydlení".
  S účinností od 1. 10. 2005 nebudou zasílány předtištěné žádosti o dávku "Přídavek na dítě".
 S  ohledem na tuto  skutečnost  je  nutné si  na  každé  z  následujících  období  od 1.  7.  2005 pro 
"Sociální příplatek", "Příspěvek na bydlení" a od 1. 10. 2005 pro "Sociální příplatek", "Příspěvek na 
bydlení" a "Přídavek na dítě" zajistit vyzvednutí všech potřebných tiskopisů pro posouzení nároku 
na výplatu dávek státní sociální podpory (žádosti,  Doklady o výši čtvrtletních a ročních příjmů, 
Potvrzení o studiu, Prohlášení osob, které nemají příjmy) na kontaktních místech oddělení Státní 
sociální podpory:

  Semily, Bítouchovská 1, ("zámeček"), tel: 481 663 314

  Tiskopisy lze také vytisknout na webové stránce: http://forms.mpsv.cz/sspforms

 Informace k placení daně z nemovitostí

  Z důvodu letošní novely zákona o dani z nemovitostí a s tím souvisejícím prodloužením lhůty k 
podání přiznání do 30.dubna 2005, Vám oznamujeme, že složenky k placení daně z nemovitostí 
budou letos poplatníkům zasílány až koncem května t.r.
  Lhůta  splatnosti  daně  zůstává  nadále  do 31.května  t.r.  (při  výši  daně do 1.000,-Kč)  resp.  ve 
splátkách při dani nad 1.000,-Kč, avšak případné opoždění platby v souvislosti s novelou daně a 
pozdním zasláním složenky nebude finančním úřadem penalizováno. Penále je v těchto případech 
prominuto Pokynem MF ČR D-279. 
  Dále Vás upozorňujeme, že daň z nemovitostí lze platit rovněž:

        v hotovosti v pokladně FÚ 
        v úředních dnech ( pondělí, středa 8 - 16 hod.) 
        v úterý ( 7,30 - 15 hod.) 



        bezhotovostně na účet č. 7755-97621451/0710
        variabilní symbol: rodné číslo 
        konstantní symbol: 1148

  Váš správce daně: Finanční úřad v Semilech
                                Vysocká 140
                                513 01 Semily

                                Tel.: 481 660 111
                                        481 660 360

 Děti a ekologie

  22.  4.  -  Den Země.  Den,  který  je  vyspělými  státy  využíván  jako příležitost  zamyslet  se  nad 
prostředím, ve kterém žijeme a při této příležitosti  něco užitečného pro okolní prostředí udělat. 
Bohužel, i ve vyspělých státech jsou lidé vyspělí a nevyspělí. Ti první se o prostředí, ve kterém žijí 
a pracují, starají tak, aby bylo nejen funkční, ale i pěkné. Ti druzí ztrpčují nejrůznějšími způsoby 
život ostatním, pohozenými obaly od potravin a nápojů počínaje a spalováním shrabaného listí a 
trávy konče. Vzpomínám si na šok, když jsme v roce 1991 projížděli jezerní krajinou v Rakousku 
zvanou Salzkammer.  Nikde odpadky,  domy zářící  květinami,  v autokempu jsme šli  na WC a v 
chodbičkách byly květiny. Poničené autobusy nebo posprejované fasády? Taková mládež by tam 
asi nedopadla dobře, rakouští policisté jsou nemilosrdní.
  Podle  mého  názoru  je  to  především výchovou.  Včera  o  pracovním vyučování  jsme  podruhé 
uklízeli část obce od papírků a PET lahví, tentokrát místo zvané V Břízkách. Posbírali jsme tři pytle 
odpadu, který do přírody nepatří.  A vida - beze slova se připojovaly i děti ze školky,  které tam 
chodí na vycházku. V loňském roce na výletě začaly děti samy sbírat do igelitky věci kolem cesty, 
které tam ležely bez zájmu kolemjdoucích. Je to úspěch, i když okamžik, ve kterém začnou děti 
vnímat nepořádek kolem sebe, je vlastně trauma. Nepořádek jim začne totiž vadit. A kdo má tento 
cit pro pořádek v okolí vyvinut, těžce prožívá například pohled na prostor mezi prodejnou Trevos a 
butikem na autobusovém nádraží v Semilech. Uprostřed města takřka smetiště. Ale nejsme sami, 
loni  při  návštěvě  dvoumilionové  metropole  Ukrajiny  jsme  se  pohybovali  jak  mezi  luxusními 
prodejnami a nádhernými parky s fontánami, tak i parkem nad Dněprem s takovým nepořádkem, že 
se nám i jeden starší Kyjevan omlouval za to, jak to tam vypadalo. Tam to svádějí na peníze, že 
nemají na mzdy pro pracovníky - uklizeče obecních prostranství. My se zase vymlouváme na to, že 
nepořádek dělá mládež a děti. Asi ano, ale odpadky podél silnic, které provázejí cizince projíždějící 
krásnou českou krajinou? Tak to zase děti nedělají. 
  Nicméně ve škole je třeba využít všech příležitostí a cit pro krásné prostředí v dětech pěstovat. A o 
to se v naší škole snažíme. Patří k tomu koutky živé přírody s celoroční péčí o pokojové rostliny, 
péče o bezprostřední okolí školy a místa, kam děti chodí, výchova ke sbírání a třídění odpadních 
surovin - baterií a starého papíru. Každoročně vyvěsíme nejméně dva ptačí budníky v areálu obce. 
Naše škola je v síti škol s ekologickou výchovou v Libereckém kraji již čtvrtým rokem. A pokud je 
ve stejném duchu vedena i výchova dětí v rodině, věřme, že co do dětí v oblasti péče o životní 
prostředí vložíme, bude se v budoucnu vracet v lepším vztahu občanů k zemi, ve které žijí. Vždyť 
Čechy jsou naším překrásným domovem. 

                Antonín Štěpánek, učitel



 K zamyšlení...

  V současném novoletí se pravidelně zúčastňuji veřejných zasedání našeho obecního zastupitelstva. 
A  zjišťuji,  že  postupem  doby  přichází  využít  této  formy  demokracie  stále  méně  občanů. 
Nepředpokládám, že je to výrazem nedocenění významu obecního zastupitelstva nebo snad jeho 
nedůvěry  či  jiného  negativistického  vztahu  k  němu  ze  strany  občanů.  Veřejné  zasedání  je 
příležitostí nejen k získání informací, jak si zastupitelstvo počíná, jaká řešení přijalo, jaké aktivity 
připravuje, jak je rozložen rozpočet obce a mnohé další. Je také příležitostí k ověření, jak aktivní a 
prospěšní jsou jednotliví zastupitelé, které jsme si zvolili.  Přirozeně, že náš televizní kanál nebo 
časopis nemůže veřejné prostředí projednání záležitostí nahradit. Není pak divu, že se v obchodě, na 
zastávce či u piva setkáme s názory, které vyplývají z absence informací od pramene a lze je zařadit 
mezi dohady a chýry.
  V  uplynulých  letech  došlo  u  nás  k  realizaci  významných  investičních  akcí,  které  přes  svou 
užitečnost měly přirozeně své nároky na obecní rozpočet. V důsledku toho ustoupily do pozadí jiné 
naléhavé potřeby, byť jsou pro občany více na očích . Když se rozhlédnu jen po "mém regionu", 
připomíná se mnohé. Tak např. dokončit nevelkou opravu fasády školy (po nátěru volá i oplocení), 
na strmé dlážděné cestě ke hřbitovu doplnit zábradlí, stejné zabezpečení potřebuje stezka Milíř - 
Javorník  -  Klimberk  (není  vyloučeno,  že  třeba  jen  "klandry"  mohly  možná  zabránit  nedávné 
tragédii), nahradit nefunkční dopravní značky, z nichž některé jsou komoditou pro sběrné suroviny, 
uprostřed obce "trůní" památka začátků elektrifikace, léta již neužívaný transformátor. Ten přebývá 
a naopak však chybí náhrada za odstraněnou Lípu svobody - symbol zrodu našeho státu. Jistěže v 
okolí vašeho bydliště se vám připomínají obdobné záležitosti, které zasluhují prezentaci na veřejné 
schůzi. 
  V každém případě bude váš námět výrazem toho, že se považujete za tu část občanů, kterým záleží 
na výstavnosti  a spořádanosti  našeho domova a obohatí  průběh veřejného zasedání.  Přirozeně i 
jednotliví  zastupitelé  na  takové  schůzi  by  měli  přednést  svá  stanoviska  například  k  položkám 
rozpočtu. Není vyloučeno, že právě taková aktivita přivedla blízké Koberovy k titulu "nejlepší obec 
Libereckého kraje". 
  Tento příspěvek a jeho název je adresován občanům, kteří svou absenci omlouvají často banálními 
vytáčkami, stejně jako zastupitelům, které jistě trápí nízké procento účasti na veřejném zasedání a v 
čem jsou toho příčiny. V zamyšlení doporučuji však oddělit určitý skepticismus, který v různých 
souvislostech  provází  společenskou  atmosféru  a  akcentovat  především potřeby našeho domova, 
které můžeme sami ovlivnit. Zařaďme se alespoň jednou za čtvrt roku mezi ty, kteří osobní účastí a 
přiměřenou aktivitou vyjadřují sounáležitost s prostředím, které nám osud vyměřil.

                Jaroslav Bečka 

 Pozvánka na sportovní odpoledne v Chuchelně

  Kulturní a školská komise chystá na sobotu 28. 5. 2005 již druhou sportovní akci na novém hřišti v 
Chuchelně.  Pro  děti  všech  věkových  kategorií  bude  připraveno  velké  množství  sportovních 
disciplín a zábavných úkolů. Například: skoky v pytlích, hod na cíl, běh, skok do dálky, střela na 
bránu a další. Za žetony získané v soutěžích si budou děti moci vybrat z bohaté nabídky cen. 
  Na své si přijdou opět i dospělí. V loňském roce se velmi líbila soutěž v "závodu na koloběžkách", 
které se téměř všichni příchozí zúčastnili. 
  Bohaté občerstvení bude zajištěno.

                Kulturní a školská komise



 Oznámení Červeného kříže

  Červený kříž Chuchelna oznamuje, že letos bude opět uspořádán sběr textilu, a to zcela naposledy. 
Jsou problémy s odvozem sběru, vše je o penězích,  proto v dalších letech již sběr organizován 
nebude. Zbavte se všeho nepotřebného, je poslední šance. Sběr by měl být v krabicích, pytlích nebo 
svázaný v rancích, aby se vše dalo dobře nakládat na auto. Termíny sběru jsou v pátek 27. května 
od 17 do 19 hodin a v sobotu 28. května od 9 do 11 hodin v sokolovně v Chuchelně.

                Za ČK Vlasta Bažantová

 Vzpomínky pamětníka

  Již šest desítek let uplynulo od doby, kdy se Chuchelna významně zapsala do historie. Tehdy - 3. 
května  1945  -  v  souladu  s  pokyny  ústředí  protihitlerovského  odporu  zabránila  česko-sovětská 
skupina odvozu armádního skladu z tehdejší Bažantovy textilky. Padlo několik výstřelů (raněn byl 
jeden  náš  obránce),  němečtí  rekvizitoři  byli  zajati.  To  bylo  přímým  podnětem  pro  otevřené 
povstání, do něhož se bezprostředně zapojila řada občanů a u nás ilegálně žijících Rusů. Ač přímý 
účastník, nejsem povolán k posuzování vojenské nebo taktické stránky několikadenní aktivity této 
vzpoury proti tehdejší okupační moci, která hrozila fašistickými pogromy. Bylo ovšem příznivé, že 
jsme  i  u  nás  již  slyšeli  dunění  dělostřelby  Rudé  armády,  probíjející  se  podél  severních  hřbetů 
Krkonoš do nitra Německé říše a německý charakteristický "Ordnung" se hroutil. Bylo slyšet a cítit 
svobodu. 
  Zpráva o povstání v Chuchelně se týž den roznesla do celého Podkrkonoší. Docházela hlášení, že 
se aktivizovali odbojáři v Semilech, Turnově, Jilemnici, Nové Pace a další a další. Podrobně celý 
vývoj popisuje O. Rydval v obsáhlé publikaci "Semilsko v boji za svobodu". Na pomoc k nám přišli 
hned prvý den odbojáři z Podmoklic a ze Semil, na nákladní Pragovce přijeli ze Mříčné a Rybnic. 
Na silnici byly z jasanů zřízeny zátarasy, které měly bránit postupu německých trestních jednotek. 
Německé hlídky a skupiny se pod tlakem vzdávaly většinou bez boje a tak zajatců a tím i zbraní, 
kterých zpočátku bylo poskrovnu, přibývalo. Dobrovolně se také vzdala skupina Vlasovců, která k 
nám odkudsi dorazila  a  stejně záhadně pak zmizela.  Do bezpečí  byli  odvedeni  Ital  a  Francouz 
Mario, kteří "zdrhli" z práce někde v Sudetech a u nás našli dočasné přístřeší. Byli jsme vysíláni do 
hlídek na okraji obce, abychom včas varovali před příjezdem německých jednotek. Na jedné z nich, 
Na Kamínce, byl v této službě zastřelen (3. 5.) Láďa Richtr. Přesto v noci ze 4. na 5. 5. obsadila 
obec německá jednotka. Většina odbojářů se "vytratila" do lesa na Lhotecku, kde nás však dostihl 
pátrací  oddíl.  V přestřelce  poblíž  lhotecké  školy padl  Olda  Koucký -  bylo  mu  23 let.  Dalšího 
kamaráda  -  Jarku  Kouckého  -  jsme  ztratili  v  bitvě  u  Mříčné  (cestou  k  osvobození  lazaretu  v 
Jilemnici), kde jsme narazili na německou kolonu, která v počtu asi 300 vojáků a řady motorových 
vozidel směřovala z Hradecka postranními silnicemi dále od blížící se fronty na západ. Kolona byla 
rozprášena,  živí  zajati,  ale  padli  zde také tři  čeští  a tři  sovětští  bojovníci,  zraněných bylo  však 
vícero. V té době již mnohde oslavovali mír a tady u Jilemnice snad asi 30 odbojářů z Chuchelny, 
ke  kterým  se  v  průběhu  boje  přidaly  řady  z  okolí,  svádělo  nerovný  zápas  vpravdě  o  přežití. 
Poznamenejme, že jednotky Rudé armády projížděly Chuchelnou do Semil až 10. 5. Tím horká 
válka pro nás skončila a nastoupily koláče a šeříky.
  Uvedl  jsem  několik  postřehů  z  tehdejší  vypjaté  situace,  která  je  podrobně  popsána  v  řadě 
publikací. Žel, současná media tyto události různě modifikují a zkreslují a k pravdě mají daleko. 
Zůstane však neměnným faktem, že povstání v Chuchelně zažehlo jiskru, která zburcovala celé 
Podkrkonoší a Pojizeří. Proto je mi líto, že památník, který tuto dobu symbolizoval, skočil tak, jak 
skončil.  A to jsme si na pohřbu bratranců Kouckých (12. 5.), kterého se zúčastnilo přes stovku 
odbojářů,  doufali,  že podobné tragické doby se již nikdy nebudou opakovat.  Památník  měl  být 
mementem pro nás i budoucí, kteří snad k osudům našeho národa budou citlivější a chuchelská 
kronika bude moci zaznamenat objektivní narovnání historie našeho domova.

                Pamětník J. Bečka


