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 ... čas se opět nachyluje směrem ke konci roku, den se krátí, počasí nás ukolébává k zimnímu  
spánku ... To si však nemůžeme dovolit, starostí a práce přináší každodenní život víc než dost a také  
musíme pilně připravovat vše potřebné, abychom v příštím roce zvládli to, co jsme si na sebe sami 
vymysleli ...

  Zpráva o činnosti rady obce Chuchelna

    Rada obce Chuchelna se sešla od posledního veřejného zasedání, které se uskutečnilo 25. září, 
celkem čtyřikrát. 
    Na schůzi 30. září jsme se zabývali - jako už mnohokrát - placením školného městu Semily. 
Navrhli jsme splátkový kalendář, podle kterého do konce letošního roku uhradíme 300 tisíc korun a 
zbytek - 227 tisíc do května roku 2004. Městské zastupitelstvo tento náš návrh akceptovalo, proto 
snad můžeme celý problém s dluhem za dojíždějící žáky považovat za uzavřený. Chceme tímto 
poděkovat starostovi města Semil Ing. Františku Mojžíšovi za podporu při konečném řešení této 
záležitosti  a  i  za  to,  že  město  Semily  chápe  finanční  těžkosti  malých  obcí  a  pro  rok 2003 již 
stanovilo poplatky podstatně přijatelnější.
    Dále jsme se zabývali upozorněním paní Pěničkové na stav psů "ve mlýně", údajně jsou hladoví a 
hubení. Rada obce požádala komisi pro životní prostředí, aby se se situací seznámila a pokusila se 
navrhnout řešení ve spolupráci s veterinářem.
    Starosta seznámil radu obce s tím, že skončila civilní služba panu Michalu Housovi a s dalšími 
pracovníky již nelze počítat. Rada obce navrhuje doplnění naší pracovní party muži, kteří odcházejí 
do důchodu a měli by zájem si třeba na poloviční úvazek přivydělat nějakou tu korunu. Pokud se 
někdo z občanů bude cítit k takovýmto pracím způsobilý a zdráv, přihlaste se nejpozději do konce 
března příštího roku na obecním úřadu. 
    Jednání 15. října jsme zorganizovali  jako výjezdní,  a to do Vrchlabí,  kde jsme si  prohlédli 
Sportovní  areál  manželů  Zátopkových.  Řešení,  které  jsme  zde  viděli,  se  nám  velice  líbilo  a 
domníváme se, že pro naše hřiště bude také velmi vhodné. Rada doporučí projektantům, aby se 
tento areál snažili co nejvíce napodobit. 
    Dne 4.  listopadu  jsme schválili  termín  a  program posledního  letošního  veřejného zasedání 
zastupitelstva. Dále jsme velice kladně zhodnotili spolupráci s firmou Colas, která staví v lomě Slap 
mobilní obalovnu a nám opravila cestu od Sídliště na Slap. Firma oproti uzavřené smlouvě opravila 
asfaltovým povrchem o více než 200 m komunikace navíc v rámci dobrých vztahů s našimi občany 
a obcí. Členové rady tento postoj přivítali a budeme se těšit na další spolupráci v příštích letech, 
neboť nás čekají opravy dalších obecních komunikací, a to ke hřbitovu, za školou, v Palučinách, na 
Bačově a další. 
    Projednali  jsme četné žádosti  našich občanů o rozšíření  nabídky programů v naší  kabelové 
televizi. Rada obce doporučuje zvýšit poplatek za základní sestavu devíti neplacených programů na 
60,-  Kč měsíčně  a  pro  náročnější  diváky zavést  rozšířenou nabídku  o  dalších  cca  7  programů 
placených,  kde  by  výše  poplatku  byla  stanovena  podle  cen  jednotlivých  vybraných  placených 
kanálů.  K  výběru  těchto  programů  poslouží  i  naše  anketa,  kterou  vkládáme  do  tohoto  čísla 
zpravodaje. Rada doporučuje finančnímu výboru, aby při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2004 
počítal s částkou 510 tisíc korun na zbudování tohoto systému.
    Na svém zasedání  dne 18.  listopadu rada obce projednala  návrh nové vyhlášky o místním 
poplatku ze psů, který doporučuje zastupitelstvu ke schválení. V návrhu se počítá s poplatkem za 
jednoho psa 200,- Kč a za každého dalšího psa 300,- Kč. Obec z tohoto zvýšeného poplatku zřídí na 
svých veřejných prostranstvích koše na psí exkrementy. 
    Seznámili jsme se se zápisem komise sociální a zdravotní, na jehož základě jsme projednali 
návrh na stržení štítu bývalého mlýna paní Charouzkové, který hrozí zřícením na její nové obydlí. 
Vzhledem k tomu, že je to majetek soukromý a paní Charouzková nechce o nějakém bourání nic 
slyšet, bude jí zaslán dopis starosty, ve kterém bude na hrozící nebezpečí důrazně upozorněna. 



    Opět jsme se na základě nového dopisu pana Bečky zabývali provozem na místní komunikaci 
podél  školy.  Z  vlastního  pozorování  můžeme  konstatovat,  že  i  když  tato  záležitost  byla 
projednávána na posledním veřejném zasedání a požádali jsme občany o co nejmenší využívání této 
cesty pro jízdu motorovými vozidly, situace se nezlepšila, spíše naopak. Pan Bečka znovu žádá o 
uzavření této komunikace pro motorová vozidla. Rada obce navrhuje obecnímu zastupitelstvu dvě 
varianty  řešení:  1)  Cestu  opravit,  aby  byla  bezprašná,  označit  ji  značkami  "pěší  zóna"  a  pro 
obslužný provoz ponechat  jednosměrku s omezením rychlosti  na 20 km/h,  2) cestu v polovině 
uzavřít, bez opravy a bez zimní údržby a vybudovat parkoviště pro stání cca 6 osobních vozidel dle 
návrhu stavební  komise.  Zastupitelé  se  jistě  nebudou bránit  ani  dalším rozumným návrhům na 
řešení a vše bychom měli rozhodnout na veřejném zasedání dne 11. prosince.
    Zabývali jsme se stavem obecních financí. Na účtu bylo v den jednání cca 415 tisíc korun, ale v 
tom je již zaslaný příspěvek Svazku na splátku státnímu rozpočtu za vodovod ve výši 365 tisíc 
korun.  Do  konce  roku  máme  platit  ještě  cca  180  tisíc  městu  Semily  na  dojíždějící  žáky  dle 
splátkového kalendáře, o kterém jsme již výše psali. Koncem listopadu a v prosinci ještě nějaké 
peníze od Finančního úřadu jistě obdržíme, proto jsme přesvědčeni, že tyto, ale také závazky vůči 
zaměstnancům splníme 
    V dnešním zpravodaji uveřejňujeme k vašemu posouzení dopis pana Bečky i pana "Langa" - rádi 
bychom znali váš názor.
    Trochu jsme se již zabývali přípravou rozpočtu na rok 2004. Žádáme členy zastupitelstva, aby 
nápady své, popřípadě nápady svých voličů na to, co je ještě třeba udělat,  podali nejpozději na 
veřejném zasedání zastupitelstva tak, aby finanční výbor mohl začít na návrhu rozpočtu na rok 2004 
pracovat. Peněz není a v dohledné době nebude nazbyt, ale jistě se budeme snažit vyslyšet rozumné 
návrhy, v případě naléhavé potřeby přehodnotíme investice. 
    Zabývali jsme se problémem znečišťování státních silnic jakož i místních komunikací vozidly 
zemědělského družstva. Hlavně při přepravě hnoje a krmiva jsou tyto hmoty ve velkém ztráceny z 
přívěsů  a  dochází  až  k  takovým  situacím,  že  řidič  osobního  vozu,  který  po  takto  znečištěné 
komunikaci přejede a zaparkuje pak vozidlo v garáži, za nezodpovědnost druhých trpí zápachem - 
zejména ze siláže - i doma. O bezpečnosti silničního provozu snad ani netřeba hovořit. Starosta tuto 
otázku projedná s předsedou družstva Záhoří a bude požadovat nápravu.
    Rada  s  potěšením kvitovala  zjištění,  že  placení  poplatků  se  na základě  posledního  jednání 
obecního zastupitelstva podstatně zlepšilo.  Jsou zaplaceny všechny staré "resty"  v poplatcích za 
TKR, u poplatku za odpady byl dán k exekuci chalupář pan Ing. Stoklasa. Z loňského roku máme 
ještě pohledávku u paní Hoškové, chalupářky z Komárova, na kterou exekuci připravujeme a pak u 
pana Lubomíra Fišera z Chuchelny čp. 200, se kterým ještě jednou bude jednat pan místostarosta 
Strnad a v případě neúspěchu budeme muset i u něj zahájit exekuční řízení. Chtěli bychom touto 
cestou znovu požádat naše občany,  aby se snažili  platit  své povinnosti včas, abychom zbytečně 
neutráceli peníze a nemarnili čas našich pracovnic při psaní upomínek. Vše se ještě znásobuje při 
zdlouhavých exekučních řízeních. Nemůžeme si ale dovolit připustit, aby slušní občané dopláceli na 
neplatiče, takže u těch, kteří soustavně "zapomínají" začneme nekompromisně vyžadovat pokuty z 
prodlení tak, jak určuje buď občanský zákoník nebo obecně závazné vyhlášky naší obce.
    Projednávali jsme návrh firmy HeIKo a pana Hlubučka na zřízení dvou zpomalovacích retardérů 
na Sídlišti. V letošním roce jsme žádali na tuto akci o grant, ale neuspěli jsme, takže se pokusíme 
ještě jednou napřesrok. Vítáme ale návrh uvedených podnikatelů, že dva retardéry zakoupí a obci 
věnují. Starosta byl pověřen, aby zjistil cenu zařízení a to by mělo být instalováno hned v jarních 
měsících.
    Dále ještě rada doporučuje zastupitelstvu schválit  vyhlášku o místním poplatku z výherních 
hracích automatů, kterou připraví starosta obce.
    Milí čtenáři,v této zprávě je jistě hodně námětů k zamyšlení, ale také do diskuse na veřejné 
zasedání zastupitelstva, na které vás rada obce srdečně zve.

        Rada obce



 Ještě k problému "školní"cesty

    Na posledním veřejném zasedání  byl  otevřena  polemika  ohledně hustého provozu na cestě 
vedoucí podél školy a rozvinula se široká diskuse jak omezit nebo neomezit provoz, případně cestu 
pro průjezd zcela uzavřít. Uveřejníme dnes další dopis iniciátora této debaty pana Bečky a žádáme 
vás - čtenáře Chucheláčku a občany naší obce - abyste se k této záležitosti vyjádřili buď písemně do 
10. prosince nebo přímo na veřejném zasedání, které se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince v hostinci 
U Kodrů. Dopis pana Bečky zní takto:
    Souběžně se zveřejněním naší žádosti o úpravu režimu školní cesty dostala se záležitost  do 
povědomí širší veřejnosti. Dochází k tříbení stanovisek od laxního postoje k radikálním řešením, 
týkajícím se nejen několika rodin, sídlících u předmětné komunikace, ale - po právu - hlavně místní 
školy a jejího provozu. To nabývá na významu zvláště nyní, kdy základní školy přešly do správy 
obecních úřadů. Je třeba si přiznat, že jsme v minulosti dopustili, že část dopravy uvnitř naší obce 
byla svedena zcela bezdůvodně do bezprostřední blízkosti obecné školy. Bývalí řídící učitelé školy 
(p. Václavík nebo p. Jirda) by takovou devastaci školního prostředí nedopustili.
    Vzdor optimistickému očekávání ani publicita k nějakému zklidnění cesty nepřispěla. Naopak 
došlo k "obohacení" o průjezd traktorů se siláží, což je pro školu stejně přínosné jako rozšiřující se 
parkoviště v úseku u Coufalů. Prašnost cesty vyřešilo podzimní počasí, což ovšem není řešením 
trvalým. Stejně tak návrh na položení umělohmotného koberce považuji  za satirické zlehčování 
problému. Naproti tomu finance na 2 m široký pás asfaltu se snad v rozpočtu obce najdou.
    Dítka jsou pedagogy vedena k opatrnosti, ale co naplat. Školní a poškolní režim odpovídá textu 
hitu "Pátá hodina odbila ... Novák už je zase čilý..." Prostě Novák vyletí ze třídy a první, s kým se 
setká, bývá často PÁN školní cesty - bezohledný řidič (ale také řidička) rychlého přibližovadla. A 
nastupuje riziko, které je vedle snížení vlivu exhalátů důvodem pro zřizování pěších zón nejen ve 
městech, ale i v obcích. Vždyť provoz motorových vozidel a počínání mnohých řidičů je čím dál 
nebezpečnější (viz výsledky kontroly Kryštof). Naše školní cesta sotva bude výjimkou.
    Poněkud překvapuje, že někteří motorizovaní rodiče se urputně domáhají privilegií v dopravě 
svých dítek  do  a  ze  školy po  školní  cestě  bez  ohledu  na  ty,  kteří  nemají  stejné  možnosti  ani 
podmínky nebo prostě vedou děti k pravidelné ranní a odpolední zdravotní procházce rodnou obcí. 
Umožníme-li jízdu po školní cestě této nečetné kategorii, zcela jistě toho využijí ostatní. Současná 
praxe je pro uvedené rodiče pohodlnější, ale překážkou změny přece nemůže být banální výmluva, 
že řidičce - zpravidla mamině - činí potíže couvání.
    O  "serióznosti",  respektive  jistém  individualismu  v  uvažování  některých  občanů  svědčí 
požadavek, aby v bezprostřední blízkosti školy - za zdí a pod okny ložnice, herny a jídelny těch 
nejmenších  -  bylo  možné  parkovat.  Stejně  nesmyslný  návrh  je  zmenšit  školní  zahradu a  zřídit 
parkoviště u státní silnice. 
    Je zřejmé, že celou záležitostí se prolínají jak rozumná řešení potřeb školy, tak i sobecké zájmy 
jednotlivců  a  je  zcela  na  zralé  (řekl  bych  selské)  a  odborně  fundované  úvaze  Rady  obecního 
zastupitelstva,  které  nese  plnou  odpovědnost  v  tomto  případě  za  vyloučení  nežádoucích  rizik. 
Přenesení  odpovědnosti  na  nějakou podpisovou  akci  či  referendum je  vyloučeno,  byť  se  o  ně 
zajímal regionální tisk.
    Z předchozího vyplývá, že je třeba:
+

     1) Vydat zákaz průjezdu VŠECH motorových vozidel v obou směrech na školní cestě s místní 
úpravou pro dotčené obyvatele a jejich rodiny (pp. Coufal, Kunt, Hladík)
     2) Vydat zákaz parkování vozidel na školní cestě a zamezit kontrolou tomu, aby se z přilehlých 
prostor školy staly v podstatě celodenní garáže, ohrožující zdraví dětí (respirační choroby aj.)
     3)  Zaměstnancům  školy  umožnit  parkování  jejich  vozidel  na  ne  zcela  využitém  školním 
pozemku pod školní budovou
     4)  Zamezit  nerespektování  uvedených  změn  zbudováním  retardérů  v  prostoru  bývalé 
transformační stanice
     5) Zimní údržbu cesty podřídit nové úpravě s ohledem na uvedené rodiny.

        Jaroslav Bečka



  Co se do knížky nevešlo

    V předešlých číslech Chucheláčku jsme se probírali písemnými paměťmi pana Josefa Hlouška, 
ve kterých zaznamenal vyprávění Josefa a Stanislava Babkových. Od některých popsaných událostí 
už uplynulo víc jak třičtvrtě století, nikdo z jmenovaných aktérů už nežije a nám nezbývá, než věřit, 
popřípadě se shovívavě pousmát. Ale stejně nás v koutku duše hřeje, že i nevelká Chuchelna má 
svou minulost, která stála za zaznamenání. Dejme tedy slovo bratrům Babkovým:
    No, Stando, ty si budeš jistě pamatovat, jak to bylo tenkrát v Řikách na bále - no přeci co měli 
páni ve "wärmersálu". No jo, to se pamatuju, o tom se moc povídalo, já tam sice tenkrát nebyl, ale 
bylo toho všude plno, jak jste to pánům Němcům tenkrát vyvedli. To máš pravdu, to byl elitní bál 
Němců, co pracovali v řické fabrice - ředitel, stavitel, vrchní mistři, jejich paničky, hosti - samá 
němčina,  samý grýsgot. Mistři  byli  ponejvíce Češi,  ale museli  posílat  děti  do německý školy v 
Řikách, aby se v tom Schulvereinu převychovaly. Moc se jim to nedařilo, způsobilo to spíš pravý 
opak -  dosud lhostejní  lidé  pojednou začali  veřejně  pracovat,  zakládat  české  spolky,  všímat  si 
obecních  záležitostí.  Postupně  získali  většinu  i  v  obecním zastupitelstvu  v Podmoklicích,  které 
ovládali  Němci,  díky zvláštnímu volebnímu a hlasovacímu právu,  které  zvýhodňovalo  ty,  kteří 
platili větší daně. No ale ten bál - my dělníci, samí Češi, jsme ty řický pány neměli moc v lásce. 
Sice musíme přiznat, že někteří byli spravedliví, když jsme dělali poctivě, tak si nás vážili, ale my 
měli spadeno na ty druhé. Proto jsme se chtěli dostat na ten jejich nóbl bál, který byl jen pro zvané. 
Ale my měli svoje spojky - děvčata ze "spinerei" nám nějakým způsobem pozvánky sehnala a my 
šli. "Wärmersál" sloužil jako jídelna, v podstatě to byla šedivá, nehostinná dílenská hala. Když se 
ale vyzdobila fábory, girlandami a obrazy, vypadala dobře.
    Nečekali nás, bylo vidět, že jsou nesví, ale pozvánky jsme měli, tak nám vyhradili stůl, popřáli 
dobrou zábavu a šli  po svém. Usedli  jsme - já, Štěpán Hlubůčku, Franta Buriánku, Machačnej, 
Sůva, Havrda, Tomeš a ještě pár, jména jsem už zapomněl. Dali jsme si pivo a pospláchli první 
dojmy, přece jen jsme byli jak v Jiřikovým vidění. Jak to všechno skončí jsme nevěděli, naše bylo - 
dostat se k Němcům na bál,  a teď tady jsme. Muzikanti  už vyhrávali,  když předtím byl  takový 
slavnostní nástup, celé to panstvo vyrukovalo na sál, šlo v řadách, ve dvojicích, ukláněl se jeden pár 
druhému, pak se nějak proplítali, zase šli k sobě a zas od sebe. Ale to už hudba spustila valčík a 
normálně se tancovalo. My koukali, jak to ředitel Seibt, stavitel Hartl a vrchní mistr s paničkama 
vytáčejí, jak se jim prolamují naškrobené límečky, jak jim trčí navoskovaný knír, jak někomu čouhá 
z  pod  vesty  konec  červené  šerpy  -  nic  nám  neušlo.  Paničky  byly  načesaný,  drdoly  blýskaly 
jehlicemi,  starší měly na krku černé sametové stužky se šperkem. A všechny byly sešněrované, 
úzké v pase a široké přes prsa a  boky.  Že by se mohly shýbnout,  to ne,  když  se jim rozvázal 
střevíček, musel galantní Hans nebo Walter přiskočit a napravit to. Když tak již pár kousků přešlo a 
my pár piv upili, vstal z ničeho nic Štěpán Hlubůčku a jde k muzikantům. Koukáme co bude, ale to 
už slyšíme, že jim říká, ať zahrají naší partě písničku. Kapelník se kroutil, že jako nemá noty, ale 
Štěpán povídá - hoši, dyť ste muzikanti, zahrajete bez not - zaplatíme. Jak tak debatoval, zmerčil to 
ředitel Seibt a hned o co de. Když slyšel, co Štěpán chce, polkl naprázdno, vzal do obličeje jinou 
barvu a povídá přes ty nakroucený fousy - "no tobše, tak jednou sahrajte jak sem šek." Kapelníkovi 
se ulehčilo, že měl jako souhlas a už dává muzikantům tóninu a sálem zaznělo "Pryč s tyrany a 
zrádci..."  V sále  ustal  šum,  každý  držel  tu  svou  tanečnici  a  koukal  co  to  jako  je  a  nevěřícně 
poslouchal. Hudba hrála, my jsme přizvukovali, direktor v kroužku vysvětluje, krčí rameny, že se 
nedalo nic dělat pro klidný průběh bálu, ale že to je jen jednou - leč to se splet - muzikanti hráli 
podruhé, my plácali, volali sláva a tak to zaznělo ještě potřetí. Ředitel honem přiběhl a chtěl rychle 
nějakou skočnou polku, aby se bál zase dostal do toho správného tempa. Nás to omrzelo, tak jsme si 
dali další pivo, pořádně zabrali i do dalších a už nám to jiskřilo v kotrbách. To bylo tak: na stěnách 
viselo plno hesel v němčině. Štěpán vstal, šel k jednomu Němci a povídá - pane obermeister, copak 
je to napsaný tamhle na tý stěně, víte já německy neumím, buďte tak hodný a přeložte mi to (my 
sice věděli,  co tam zhruba stojí,  ale  to nic).  Pan obermeister  byl  potěšen Štěpánovým zájmem, 
nasadil cvikr a překládal: "Mimo Boha se na světě nikoho nebojíme". Ach ták - povídá Štěpán, tak 
vy se nikoho krom Boha nebojíte - a prásk, prásk, vlepil panu obermeistrovi jednu facku zleva, 



druhou zprava, jen mu cvikr odlít a houpal se na hedvábné šňůrce. No lidičky,  to bylo zděšení, 
výkřiky,  jesusmarja,  velké  pohoršení.  Němčina  dostala  novou tóninu,  kaprálskou  -  ein,  zwei  - 
shlukli se kolem nás, pět na každýho a už nás vytlačili ze sálu, z chodby na dvůr a ven z fabriky. A 
my šli, spokojení, že jsme udělali hezkou práci a pěknou podívanou.
    Bylo z toho veliké pobouření u panstva a strašná legrace u dělníků. Šlo to jako po drátkách. V 
šlichtovně, přádelně, v tkalcovně se o jiným nemluvilo než o našem sóle na bále. "Nikoho kromě 
Boha se nebojíme", heslo dosud pro nás neznámé se stalo okřídleným, znalo ho každé dítě a na ten 
bál se vzpomínalo mnoho roků. A ještě po desítkách let - to byl tenkrát v Podmoklicích hasičskej 
bál a přišla tam delegace řickejch hasičů, mezi nima i ředitel Seibt. Mně to nedalo, šel jsem k němu 
a  povídám -  pamatujete  se  pane  řediteli  na  ten  náš  kousek  na  vašem bále,  myslím,  že  se  už 
nezlobíte, to víte, my byli mladí, bujná krev. "Ále co vas napatá pane Papka, to pšeci nic, to dávno 
sem úž sapomněl", šáhnul do kapsy a "tu mate par poukasek na pivo a jitlo atse fám taty libi". Tedy 
lístků bylo požehnaně,  tak jsem sezval pár starých mazáků a pili  a jedli  jsme do samýho rána. 
Vzpomínali jsme na Štěpána, jak utřel obermeistrovi ty dvě fajnový facky a chechtali se na plný 
huby.

        Pokračování příště - Jaroslav Barták

  Z činnosti kulturní a školské komise

    Kulturní a školská komise pracuje od listopadu 2002 v novém složení členů: Ilona Bažantová, 
Vlasta  Hrubá,  Marcela  Erbenová  -  Koucká,  Zdenka  Machačná,  Jaroslava  Maryšková,  Blanka 
Pekařová a Jiří Sedláček. Poprvé jsme se sešli v prosinci 2002 a od té doby se scházíme pravidelně 
v prvním týdnu každého měsíce. 
    Kromě běžné agendy souvisící se školou (uzavírky MŠ během prázdnin, besídky a vystoupení 
žáků, dětské dny atd.), jsme uskutečnili kulturní a sportovní akce pro širší veřejnost. První z nich 
byla  v  únoru 2003 Kadlecova  rokle.  Účast  závodníků byla  hojná,  počasí  a  sněhové podmínky 
nádherné, občerstvení a sponzorské dary byly plně využity. Závodilo se tradičně v kategoriích od 
rodič + dítě až po nejstarší účastníky. O plavání v bazénu v Liberci je zájem neustále. Autobus od 
obecního úřadu je plně využit a spokojenost plavců je nám vždy odměnou. 
    Vy,  kteří  chodíte na procházky obcí, určitě oceníte  lavičky v břízkách nad hřbitovem. Jsou 
instalovány v příjemných místech s krásným výhledem směrem ke Kozákovu a zvou k odpočinku. 
Ještě jednou tímto děkujeme Obecnímu úřadu za jejich zakoupení. Dubnové pálení čarodějnic na 
Veverce  s  tradičním  lampiónovým  průvodem  bylo  letos  "zpestřeno"  nečekaným  příjezdem 
semilských hasičů. Vše ale dopadlo dobře a děti na tuto událost vzpomínají. Podzimní zájezd jsme 
letos nasměrovali do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech. Jelo se 20. září, autobus byl plně využit a 
výstava se líbila. 
    Velkou akcí letošního roku byl koncert chrámového sboru z Chuchelné. Na přípravě jsme se 
podíleli společně s OÚ. Sbor se nám představil 11. října v naší sokolovně spolu se sborem Jizerka 
ze Semil a následující den v kostele Sv. Petra a Pavla v Semilech. Kdo se byl v sokolovně podívat, 
zaručeně  odcházel  spokojen  a  plný  milých  dojmů.  Sbor  z  Chuchelné  se  za  nemnoho  let  své 
existence vypracoval na opravdu vysokou uměleckou úroveň a ze zpěváků a zpěvaček čiší radost a 
zájem, s jakým se této činnosti věnují. Nedělní zpívanou mši v Semilech vysoce ocenili nejen tamní 
farníci, ale nejvíce potěšen byl pan děkan. Věříme, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat a 
brzo se dočkáme dalších společných setkání. Chci touto cestou ještě poděkovat TJ Sokol za vzorně 
připravenou  sokolovnu i  za  občerstvení,  které  přišlo  vhod.  V neposlední  řadě  velice  děkujeme 
manželům Brádlovým za ochotu, s jakou se koncertu se svými svěřenci zúčastnili. 
    Zatím poslední byl  zájezd do Branického divadla.  Bylo vybráno vystoupení  Abeceda hvězd 
Vladimíra  Hrona.  S  Obecním úřadem jsme  zajistili  vstupenky,  ale  zájem o  zájezd  byl  malý  a 
bohužel některé vstupenky propadly. Přesto ti, co jeli, byli spokojeni a vystoupení se jim líbilo. 
    To je malý přehled toho, co jsme v letošním roce uskutečnili. Děkujeme Obecnímu úřadu, který 



nám vždy vyhoví a zajistí vše, co je v jeho možnostech. 
    Všem našim občanům přejeme krásný konec roku, veselé Vánoce a těšíme se na další spolupráci 
v roce 2004.

        Za komisi kulturní a školskou Marcela Koucká

  Vydařený - nevydařený zájezd do divadla

    Krátkou poznámkou se ještě vrátím k článku kulturní a školské komise, konkrétně k odstavci, ve 
kterém se píše o zájezdu do Branického divadla. 
    Proč vydařený - sama jsem se zúčastnila, takže mohu potvrdit, že Vladimír Hron je dobrý bavič, 
výborný imitátor a velice dobře zpívá. Jeho téměř dvouhodinový pořad je založen na principu, že 
napodobuje  a  připomíná  různé  hvězdy  z  historie  populární  hudby,  hudební  kousky  prokládá 
vtipným průvodním slovem a celý program zastane sám. Mně osobně se moc líbilo, jak se dá při 
jeho imitování krásně rozpoznat, kterou hvězdu hudebního nebe má opravdu rád a obdivuje ji a 
koho s gustem ironizuje.
    A proč nevydařený? Jelo nás málo a je to veliká škoda. Obecní úřad zakoupil před časem tzv. 
brožuru  Branického  divadla,  ve  které  jsou  poukázky  na  zakoupení  lístků  na  představení  za 
zvýhodněnou cenu, a  to jednoho lístku za plnou cenu a  jednoho lístku k tomu zdarma.  Neboli 
jinými slovy za jednu poukázku dostanete dva lístky za poloviční cenu. Uvážíme-li, že lístky na 
představení stojí od 250,- až přes 500,- Kč (např. na pana Donutila), zdála se nám tato nabídka 
velice výhodná, protože jedna poukázka na zvýhodněný nákup vstupenek přišla na cca 80,- Kč. 
Vzhledem k malému zájmu o pořádaný zájezd - přestože vstupenky v ceně 280,- Kč jsme mohli 
prodávat po 185,- Kč - jsme se rozhodli, že další zájezd již pořádat nebudeme, ale poukázky po 80,- 
Kč, které platí až do 30. 6. 2004, nabídneme jednotlivým občanům. Takže, vážení, pokud byste 
chtěli  navštívit  Prahu  a  v  rámci  návštěvy  se  podívat  do  Branického  divadla,  ochotně  vám na 
internetu vyhledáme program divadla a poukázky odprodáme. Mohou se stát i nápaditým vánočním 
dárkem pro někoho z vašich blízkých

        Ivana Heřmanová

  Díváme se do kraje

    Občas se dohadujeme o výškových rozdílech některých míst blízkého i vzdálenějšího okolí. Po 
nahlédnutí do map a turistických průvodců jsme zmoudřeli a mohli sestavit zkrácený přehled pro 
praktickou orientaci, a to i s potřebným údajem o nadmořské výšce příslušné lokality.
    Náš obzor ohraničuje panorama Krkonoš, kde dominuje Kotel (1435) a Kozí hřbety (1350) a tak 
trochu i polský Wialki Szyszak (1506). Pokračujícím Jizerským horám kraluje Jizera (1122) a bližší 
Černá  Studnice  (869),  dále  navazují  Lužické  hory  s  dominantním  Ještědem  (1012)  a  vrchem 
Kozákov (744). Těch vyšších hor je přirozeně daleko víc.
    Krajina našeho domova je velice členitá. Srovnejme si některá místa podle polohy na geografické 
vrstevnici: Komárov (650), Lhota (563), Záhoří (550), elektrorozvodna - Lomy (513), Chuchelna - 
střed (385). Ze vzdálenějších míst  je Vysoké nad Jizerou (692), Bozkov (578), Medenec (543), 
Cimbál  s  Masarykovou  vyhlídkou  (506)  a  u  Jizery  rozložené  Semily  (340).  Za  zmínku  stojí 
skutečnost, že Chuchelna leží ve stejné výšce jako památná pražská Bílá Hora a o 100 m výš než 
Železný Brod.
    Všechna ta místa lze vidět z bezpočtu přírodních vyhlídek, na které je náš kraj bohatý, stačí se jen 
vnímavě rozhlédnout.

        Jaroslav Bečka



  Informace odboru sociálních věcí Městského úřadu Semily

    Městský úřad Semily, odbor sociálních věcí upozorňuje všechny příjemce příspěvku na provoz 
motorového  vozidla,  že  tiskopisy  žádostí  o  tento  příspěvek  na  rok  2004  si  mohou  již  nyní 
vyzvednout na odboru sociálních věcí Městského úřadu Semily,  Husova ul. č. 74. Žádosti se již 
rozesílat nebudou.
    Vyplněné žádosti ve všech kolonkách se budou přijímat od ledna 2004 s těmito doklady:

        občanský průkaz,
        velký technický průkaz, 
        průkazka ZTP (ZTP/P), 
        řidičský průkaz.

        Alena Housová, vedoucí odboru


