Chucheláček 2004/3
V polovině června jsme si zvolili své zástupce v Evropském parlamentu a zatímco oni měli zřejmě
přes léto poněkud napilno, my jsme si - jak doufám - hezky užili dovolenou, jakkoliv se léto ze
začátku tvářilo velmi odmítavě. S přicházejícím podzimem je třeba myslet na naše "obyčejné"
volby, tentokrát do zastupitelstva Libereckého kraje. S postupující reformou veřejné správy má
krajské zastupitelstvo pro život obcí a tím nás všech stále stoupající význam, proto si ve dnech 5. a
6. listopadu vzájemně přejme šťastnou ruku ...
Zpráva o činnosti rady obce
Vážení čtenáři, od posledního veřejného zasedání 27. května se rada obce sešla celkem pětkrát.
Na jednání dne 15. června jsme se zabývali rekonstrukcí hřiště a s potěšením jsme konstatovali, že
práce probíhají podle harmonogramu. Naopak velmi nemile nás překvapilo, že se mezi naší mládeží
vyskytl jedinec, který se několikrát vloupal do stavební buňky a napáchal stavební firmě značné
škody. I když byl díky panu Lebruškovi přistižen a ke škodám se přiznal, nebyli on ani jeho rodiče
schopni přijít, omluvit se, případně nabídnout firmě, jak alespoň z části napáchané škody odčiní.
Dále jsme projednali výběrové řízení na rekonstrukci koupaliště, při kterém bylo osloveno pět
větších firem. Také jsme se zabývali se opravami místních komunikací, nejdříve byla vyspravena
cesta v Palučinách.
Na jednání 29. června jsme rozhodli o opravě cest "Na Kopečku", části Hromovky a projednali
jsme přípravu na nové povrchy cesty ke hřbitovu a další části cesty na Slapě.
Projednali jsme a schválili uzavření mateřské školy v době prázdnin.
Na schůzi 27. července jsme opět projednali stav prací na rekonstrukci hřiště, podařilo se nám
dojednat, že asfaltové plochy provede sponzorsky firma Colas. Práce byly v té době téměř hotovy a
plánovanou kolaudaci, stanovenou na 13.8.2004, nic neohrozilo.
Dále jsme se zabývali cenami obědů ve školní jídelně, které bylo nutno upravit hlavně v
souvislosti se změnou DPH, a proto rada obce stanovila ceny takto: cizí strávníci - 36,- Kč,
důchodci a matky s dětmi na mateřské dovolené - 28,- Kč, zaměstnanci OÚ - 20,- Kč, děti - 17,- Kč
a děti MŠ se svačinou - 23,- Kč. Přestože jsme ceny museli zvýšit, obec stále značnou částkou
přispívá na provoz školní jídelny.
S pomocí naší pracovní party byly položeny žlabovky podél cesty ke hřbitovu a cesta je
vyasfaltována. S podporou grantu Libereckého kraje ve výši 30.000,- Kč jsme rozhodli o umístění
dopravních značek, zrcadla a zpomalovacího retardéru na sídlišti. Projednali jsme prozatímní
provoz na novém hřišti, správcem byl ustanoven pan Jaroslav Trnka.
Na jednání 17. srpna jsme se dohodli na odkoupení pozemků od paní Medkové pro účely
rekonstrukce koupaliště za cenu 80,- Kč za 1 m2. Projednali jsme přípravu slavnostního otevření
hřiště, které proběhne v pondělí 6. září od 15.00 hodin za účasti významných hostů, tisku i naší
veřejnosti v areálu hřiště. Bylo dohodnuto, že na nákladech občerstvení se budou podílet po jedné
třetině obec, projektant a dodavatel stavby.
Schválili jsme ceník pro využití nového hřiště, kde za 1 hodinu na 1 kurtě se bude vybírat za děti
do patnácti let 25,- Kč a za dospělé 50,- Kč. V případě požadavku osvětlení se tyto ceny zvýší o 100
%.
Nabídli jsme místním podnikatelům a okolním firmám možnost vylepení reklamy na mantinely
hřiště a to za cenu 3.000,- Kč na jeden rok.
Shodli jsme se, že stávající stavební buňky jsou již ve špatném stavu a rada proto rozhodla tyto
buňky odepsat a nabídnout je našim občanům za odvoz. Místo nich rada rozhodla zřídit přístavbu ke
zdravotnímu středisku pro správce hřiště za cenu cca 150.000,- Kč.
Čtyři členové rady na tomto jednání vystoupili s názorem, že bychom se vážně měli zamyslet nad
tím, zda opravdu v zimě nové hřiště zaledovat, zda není příliš velké riziko, že mantinely a sítě
budou vážně poškozeny. Protože již máme určité zkušenosti s částí naší mládeže, která si obecního

zařízení nedovede vážit a často je úmyslně poškozuje (viz čekárna "Na Bahýnku" nebo již zmíněné
stavební buňky na hřišti aj.), rada obce rozhodla pozvat zástupce TJ Sokol a SDH na příští jednání,
problém s nimi znovu projednat a pokusit se dohodnout, zda si některý z nich nechce zimní provoz
ledové plochy vzít na starost.
Na 39. schůzi rady obce jsme detailně projednali průběh slavnostního otevření sportovního
areálu. Schválili jsme termín veřejného zasedání na čtvrtek 30. září od 19.30 hodin na chatě
Kozákov a schválili jsme pro příští rok nákup laviček ke hřbitovu na Lhotě. Na jednání rady obce se
dostavili zástupci TJ Sokol a SDH, kde jim byly vysvětleny naše obavy o možnosti vzniku škod v
souvislosti se zaledováním a provozem kluziště na novém hřišti. Po dlouhé debatě bylo oběma
spolkům nabídnuto, zda si nechtějí budoucí kluziště vzít na starost, ale ani TJ Sokol ani SDH o
provozování kluziště nemají zájem a požadují, aby toto kluziště spravovala obec. K dohodě
nedošlo, a protože obě organizace požadují provoz kluziště a naopak čtyři členové rady jsou proti,
bylo dohodnuto, že se celá věc znovu zkonzultuje s projektantem, zda opravdu nehrozí nebezpečí
poničení areálu a dále bude projednána na veřejném zasedání zastupitelstva, kde členové
zastupitelstva definitivně rozhodnou. K tomu bych chtěl ještě podotknout, že jsme nenašli žádnou
obec, která by na takovémto hřišti v zimě provozovala ledovou plochu.
Na závěr vás všechny zveme na veřejné zasedání 30.září na Kozákov, kde kromě vyhodnocení 1.
etapy výstavby sportovního areálu se budeme zabývat výše uvedeným problémem a k tomu bychom
chtěli znát názory co největšího počtu našich občanů, aby mohli zastupitelé správně rozhodnout.
Rada obce
Slavnostní otevření víceúčelového hřiště
V pondělí 6. září se v areálu nového hřiště sešlo množství významných hostů se zástupci obce a
naší veřejností, aby všichni společně oslavili zahájení provozu v nově vybudovaném sportovním
zařízení. Krátký projev přednesl starosta obce pan Miroslav Hrubý, několika slovy nás pozdravil
poslanec Parlamentu České republiky RNDr. František Pelc, který se o vznik sportoviště zasloužil
zajištěním státní dotace. K řečníkům se připojil také statutární zástupce hejtmana Libereckého kraje
Ing. Miroslav Mach, který si ve svém projevu přihřál polívčičku ze svého resortu, kterým je
doprava, a konstatoval, že přes finanční potíže se stav silnic v Libereckém kraji postupně zlepšuje.
Projevy uzavřel starosta Chuchelné Ing. Josef Kubný, který naši obec navštívil se svými
spolupracovníky - místostarostou a dvěma členy rady - poprvé. Po dvou letech od posledních voleb
do zastupitelstev obcí tak konečně došlo k obnovení dříve tak čilých kontaktů mezi oběma našimi
obcemi. Ale vraťme se na hřiště: po projevech starosta obce spolu s RNDr. Pelcem symbolicky
přestřihli stuhu a provoz hřiště se třemi kurty byl zahájen. Jako první si zdejší umělý povrch
vyzkoušeli volejbalisté ze Semil, kteří uspořádali malý turnaj. Ostatní hosté se věnovali vzájemným
diskusím a také stánku s výborným občerstvením, které zajistila Hotelová škola z Turnova. Počasí
jsme objednali ukázkové a jeho dodávka byla beze zbytku splněna, takže přišlo k chuti také pivo,
které čepoval pan Luboš Hrubý. Příjemnou atmosféru dokreslovala reprodukovaná hudba, která se
prostranstvím linula zásluhou pana Tomáše Šimka - ostatně výše zmíněné projevy hostů, jakož i
úvodní slova Galiny Vrabcové by bez jeho pomoci asi poněkud zanikaly. Hosté si mohli na
výstavních panelech prohlédnout průběh rekonstrukce, který fotograficky zpracoval pan Otakar
Kudrnáč, a studii celého budoucího areálu od firmy Design4 Turnov.
Co ještě dodat? Bez větších potíží proběhla výstavba, vydařila se naše malá odpolední slavnost,
proto nám zbývá vyslovit několik přání do budoucna: aby bylo hřiště hojně využíváno zejména naší
mládeží, ale i ostatními zájemci, aby výstavba dalších dvou plánovaných etap proběhla ve stejné
pohodě a abychom se takto mohli znovu sejít jak při otevření koupaliště, ke kterému by mělo dojít v
červenci příštího roku, tak při uvedení do provozu hasičského cvičiště a "Obecního domu", kde by
mělo vzniknout zázemí pro víceúčelové hřiště. Toto završení celého díla očekáváme v roce 2006 - v
posledním roce současného volebního období zastupitelstva obce.
Ivana Heřmanová

Škola v nových podmínkách
Po diskusích, které jsme vedli na úřadech i s rodiči žáků za účasti zástupců obce na jaře letošního
roku, nepodařilo se udržet trojtřídku a od 1. září 2004 Základní škola v Chuchelně bude pouze
dvojtřídní. V první třídě budeme mít 1. a 2. ročník a ve druhé třídě 3. a 4. ročník. Děti postupující
do 5. ročníku již budou letos dojíždět do Semil. Všichni pracovníci našeho zařízení jsou po
prázdninách odpočati a odhodláni plně se věnovat našim žákům, aby jim chvíle, které stráví v naší
škole, příjemně ubíhaly.
Mimo základní program výuky nabízí naše škola žákům jak výuku jazyků - buď angličtinu nebo
němčinu již od 3. ročníku, tak zájmovou činnost pravidelnou - kroužek počítačů - a nepravidelnou střelectví, drakiádu, šachy a účast v různých soutěžích pořádaných soudobými agenturami a
nadacemi.
Zároveň si dovolujeme informovat rodiče o možnosti využívat program "Školní mléko", který
představuje nákup státem dotovaných mléčných svačin. Bližší pokyny dostali žáci ve škole.
V červnu jsme se rozloučili s dlouholetým učitelem školy panem Mgr. Petrem Převrátilem, který
zde působil 13 let a odchází koncem roku na zasloužený odpočinek. Přejeme mu další léta prožitá
ve zdraví a spokojenosti. Doufáme, že bude na naši školu, žáky, rodiče a kolegy v dobrém
vzpomínat.
Touto cestou děkujeme našim přátelům a především sponzorům, kteří nám práci ve škole ulehčují
a zpříjemňují buď přiložením pomocné ruky nebo i finanční či materiální podporou. Jmenujme
především paní Panešovou z Koloniálu Na Milíři a Družstvo Kozákov se sídlem v Záhoří.
V loňském školním roce probíhal na škole sběr starého papíru, do kterého se zapojili nejen žáci,
ale i někteří občané Chuchelny. Celkem bylo shromážděno papíru a kartonu v hodnotě 4.025,- Kč.
Tyto peníze byly použity k zaplacení autobusu na školní výlet. Všem, kdo nám pomohli toto
množství papíru nashromáždit, děkujeme! Po těchto zkušenostech budeme ve sběru papíru
pokračovat i v dalších letech.
Mgr. Radmil Stínil, ředitel školy
Školní výlety a exkurze 2004
Návštěvy galerie Miroslava Hrachy ve Smrčí
Ves Smrčí má čest vystavovat v prostorách bývalé školy výtvory umělce, jenž je znám ve světě
umění především svými sochami. Bylo by hříchem alespoň občas nenavštívit výstavní galerii. Pro
žáky naší školy je lehce dostupná, vždyť cesta z Chuchelny do Smrčí trvá jen hodinu a tak je možné
spojit umělecký zážitek s pěknou procházkou.
Nejinak tomu bylo posledního květnového dne. Za krásného počasí se vydávají druháci a čtvrťáci
na cestu. Není to jen obyčejná vycházka - cestou se soutěží o co nejzajímavější pozorování přírody.
Tři zajíce vidí první Adélka, dravce lovícího na pastvině zase Petr, rostlinu s úponky zaznamenává
Míša a dva zpívající skřivany Martin. Cesta příjemně uběhla a vstupujeme do budovy OÚ. Vítá nás
pan Hudský a otevírá výstavní prostor. Děti se rozbíhají, prohlížejí a diskutují o vystavených
exponátech. A začíná další soutěž - kde je soška skláře, kde zemědělce, co znamená tento exponát,
které sochy znázorňují hudebníky, sportovce apod. Při závěrečné otázce: "Co znázorňuje tahle
soška?" zaznamenává úspěch Katka Fleknová - "Matka hraje dítěti divadélko!" Ještě nezbytný zápis
do knihy návštěv a odcházíme zpět. Počasí je stále slunečné, jen vítr pofukuje. Zastavujeme se u
křížku, obdivujeme panoráma Jizerských hor i Krkonoš a s vidinou dobrého oběda nám cesta nazpět
příjemně ubíhá. A pokud se nám zasteskne, žádný problém - můžeme se tam podívat zas!
Výlet do Máchova kraje
Letošní hlavní školní výlet naplánovali učitelé s rodiči po delší době opět do kraje K. H. Máchy.
Cíle - zámek v Mnichově Hradišti, výstup na hrad Bezděz a pokus o koupání na Máchově jezeře.
10. června po bezproblémové cestě autobusem vystupujeme před zámkem a chvíli čekáme na

průvodce, i když jsme objednaní. Slunce pálí a rádi vstupujeme do chladných prostor zámku.
Prohlížíme si obrazy, čínský porcelán, obdivujeme řemeslné umění našich předků na vyřezávaných
stropech, vykládaném nábytku a děti dostávají na památku obrázek jedné šlechtičny kdysi obývající
zámek.
Ten je v dobrém stavu včetně precizně udržovaného parku. Výletníci nakupují suvenýry, svačí a
také dostávají na frak za to, že lezou po kašně (bývalé, ale kdo to má tušit). Po nákupech přejíždíme
pod hrad Bezděz a parkujeme v podhradí.
Při výstupu na Bezděz těžce šlapeme vzhůru a po průchodu dvěma hradními branami kolem věže
Čertovka jsme před hradem. Bohužel je zaplněn dalšími návštěvníky, především školními výlety a
tak nám nezbývá než si udělat prohlídku sami. Začínáme v krásné hradní kapli, naplněné barevným
světlem i spoustou studentů. Pokračujeme právě opravovanými prostorami královského paláce,
pozorujeme 700 let staré zdivo, zbytky trámů a zachovalé klenby na stropě i nade dveřmi. Kolem
studny, vlastně nádrže na dešťovou vodu, a kolem hlavní věže přecházíme k paláci manů.
Obdivujeme nádhernou krajinu pod hradem a páťáci dostávají povolení k výstupu na hlavní věž.
My si zatím povídáme o zajímavostech z dějin tohoto královského hradu, například co se zde dělo v
době zvané "Braniboři v Čechách". Děti mají zážitků z hradu až až, a tak se pomalu vracíme k
autobusu. Ještě jedna zastávka v kiosku pod hradem, nákup pití, párků v rohlíku a už frčíme po
krásné silnici směr Doksy.
Z parkoviště jdeme borovým lesem k lodní pokladně, kupujeme lístky a po krátké přepršce opět
za nádherného počasí projíždíme spolu s německými turisty z Drážďan výletní lodí okruh kolem
jezera. Po projížďce následuje návštěva pláže. Pálící slunce i koupající se děti zlákají i naše děti do
vody. A dva žáčky tak rychle, že se ani nestačí svléknout! Asi po hodině se sušíme, oblékáme,
utrácíme zbytky kapesného za zmrzlinu a jdeme zpět. Trochu smutně, čeká už jen cesta domů a
jeden z krásných dnů, na které se dlouho nezapomíná, končí.
Maloskalský okruh 17. 6. 2004
Děti rády jezdí vlakem, a proto se i rády svezly ze Semil na
Malou Skálu. Vystoupili jsme z vlaku, prošli středem obce a okolo hotelu Kavka stoupali do krajiny
pískovcových skal zvané na mapách Drábovna. Cestu zpestřila výletní soutěž - pětiboj
dvoučlenných hlídek.
Při krátké zastávce u pumpy s pitnou vodou se závodilo v určení severu podle přírodních úkazů.
Pak opět výstup a za chvíli jsme u prvního cíle - skály Drábovna. Tady se soutěžilo v hodu šiškou.
Po prohlídce Drábovny se zastavujeme u lesního altánku a hlídky přenášejí raněného na stoličce z
rukou. A putujeme po hřebeni směrem k hradu Frýdštejn. Cestou je předposlední disciplina obratnost rukou v chytání šišek. Slunce začíná připalovat, zásoby pití postupně mizejí z lahví a
Frýdštejn je stále blíž. Cestou pozorujeme mimořádné úkazy v krajině, je to totiž poslední disciplina
pětiboje. Byla to velká socha před jedním domem, dva strašáci na poli a název stezky, po které jsme
šli - ZLATÁ STEZKA ČESKÉHO RÁJE.
Jenže to děti ještě nevěděly. Na Frýdštejně s uspokojením zjišťujeme, jak se hrad mění k lepšímu
- pro turisty je zpřístupněna hlavní věž! Vyslechneme historii hradu z úst ředitele školy a nastane
"prolézání" hradních prostor, což činí většině dětí ohromnou radost. I výhledy na údolí Jizery z věže
jsou opravdu pěkné, i pro skalní turisty neobvyklé. Pokoušíme se navštívit restauraci pod hradem,
ale je zrušená. Proto klesáme hřebenem směrem k Panteonu. Některým žáčkům už se zdá, že je
výlet dlouhý a melou z posledního. Přesto úspěšně zdoláváme sestup a věnujeme se poslední
možnosti občerstvení v kioscích u silnice. Nejlépe chutnala zmrzlina, byla opravdu vynikající.
Čas se nachýlil, zvedáme se a jdeme na nádraží. Tady se při čekání na příjezd rychlíku plní
poslední disciplina a už jsou patrny výsledky: Hlídky s nejvyšším počtem bodů jsou - Romana
Salabová a Míša Buchtová - 18 bodů, Tomáš Hák a Martin Andrle - 18 bodů a Tereza Müllerová s
Kateřinou Šírkovou rovněž 18 bodů. Cesta vlakem je v poklidu, jsme - jak se říká - notně ušlí a
proto radostně vítáme ochotné rodiče s přistavenými auty u nádraží v Semilech. Díky za přepravu!
Tak naše turistická akce 2004 skončila.
PaedDr. Antonín Štěpánek

Ohlédnutí za druhou polovinou školního roku 2003 - 2004 v mateřské škole
Na každý den v mateřské škole vymýšlíme stále nové a pro děti zajímavé činnosti. Plníme tak
nejen spoustu výchovných a vzdělávacích cílů, kterými děti postupně připravujeme pro život, ale
zároveň se snažíme, aby byly děti v mateřské škole šťastné a spokojené.
"Lidské štěstí, to je
taková šňůrka, na kterou navlékneme malé korálky. Čím jsou drobnější a čím jich je víc, tím je to
štěstí větší." J. Werich
Mezi tyto drobné korálky patří například zábavné akce, které pro děti
během roku pořádáme. V KC Golf Semily jsme shlédli klasickou a přesto zcela nově a nápaditě
pojatou Erbenovu pohádku "Otesánek". Velice zdařilé a výpravné představení s živou hudbou děti
nenechalo ani na chvíli v klidu. Mnoho překvapivých scénických proměn představovalo například
každé Otesánkovo "povečeření", díky kterému se postupně zvětšoval od malého maňáska až po
obra, který zaplnil doslova celé jeviště. Kromě toho, že s jídlem roste chuť, se děti dozvěděly i
různé zajímavosti o přírodě a důležitosti citlivého přístupu k ní.
Se spoustou legrace, ale i
známých lidových písní se děti setkaly při druhé návštěvě divadla. Ve variaci pohádky "Perníková
chaloupka" se kromě dalších poučení zábavnou formou seznámily s některými hudebními nástroji.
Opět se nám letos vydařil náš karneval. V průběhu veselé zábavy se děti učily společenskému
chování, vyzkoušely si různé tance, moderování módní přehlídky, nakupování sladkého
občerstvení, losování drobných výher v tombole ap.
Pro veřejnost jsme 11. března uspořádali
Den otevřených dveří a zápis nových dětí do mateřské školy. Potěšila nás hojná účast. Přišlo celkem
11 dospělých a 10 dětí. Jako malou pozornost jsme s dětmi pro naše hosty vyrobili veselá mrkací
sluníčka. Nečekaný, ale velice milý dárek, 24 krabiček voskových pastelek a papíry na kreslení,
jsme při této příležitosti dostali od paní Soni Jarolímkové - Římkové z Komárova.Využili jsme jej
později na oslavě Dne dětí při odměňování za sportovní soutěžení. K této a podobným akcím nám
věnovala drobné sladkosti i školní jídelna, Koloniál Na Milíři a paní Leona Hladíková ze Semil.
Všem srdečně děkujeme. Překvapením k MDD se stal pro děti i společný dárek - obrovské dřevěné
"Člověče nezlob se" s velkými figurkami a obrázkovými žetony. Kromě zábavy nám zpestří výuku
matematických představ a rozvíjení poznání.
Pečlivě jsme se opět připravovali na oslavu Dne
matek. S dětmi jsme secvičili program a vyráběli drobné dárečky.
S pochvalou jsme letos
absolvovali desetihodinový plavecký výcvik v Jilemnici, ze kterého si děti kromě nových
dovedností a zážitků hrdě odnášely tzv. "mokrá" vysvědčení.
Důležité informace se děti
dozvěděly na besedě s příznačným názvem "O pejscích s pejsky". Učily se, jak se k pejskům
chovat, jak se o ně starat i jak se zachovat v případě přímého ohrožení. Kladný vztah ke zvířatům s
potřebnou opatrností se snažíme v dětech pěstovat i při návštěvách drobných hospodářství. Na
farmě u Lánských si děti ověřily svoji odvahu při jízdě na koni a zároveň si prohlédly stáje s koňmi
ostatními.
I přes nepřízeň letošního jarního počasí jsme měli při plánování všech našich akcí
opravdu štěstí. Krásný slunečný den, který byl téměř jediný v celém deštivém týdnu, nás provázel
na společném výletě rodičů a dětí do ZOO Dvůr Králové. Autobus, který se podařil rychle naplnit,
řídil jeden z našich tatínků, pan Miroslav Bílek.
Počasí nám přálo i při pořádání "stopované".
Děti během cesty plnily různé úkoly z oblasti pohybové, rozumové a zároveň prozkoumávaly méně
známá místa naší krásné okolní přírody. Malebný lesík v Dolích s jemnými polštářky heboučké
trávy nám nabídl příjemné místo k odpočinku i k posilnění a zároveň poskytl vhodný úkryt pro
vytoužený sladký poklad. Další překvapení, tentokrát v podobě velké hromady drobných barevných
korálků, čekalo i na Lomech. Obdiv však zasloužilo především překrásné romantické místo v okolí
zdejšího malebného rybníčka. Děti ve vodě pozorovaly nejen spousty drobných rybiček, ale i
obrovská hejna pulců, která pod hladinou vypadala jako pohybující se temná mračna. Konec roku
jsme dětem zpestřili malým kouzelnickým a maňáskovým představením. Předškoláci se měli
možnost podívat na vyučování v naší ZŠ. Slavnostně jsme se s nimi rozloučili zábavnými
soutěžemi, malou zkouškou znalostí, předáním "vysvědčení", drobných dárků a knihy s věnováním.
Do první třídy nám tentokrát odešlo celkem šest dětí. Jsou to: Matyáš Coufal, Tomáš Dolenský,
Patrik Hedvičák, David Kubín, Anežka Novotná a Vojtěch Plíva.
Přejeme jim, ale i dětem v
mateřské škole a všem, kteří naší škole pomáhají v novém školním roce 2004 -2005, hodně štěstí,
úspěchů a hlavně stálé zdraví.
Blanka Pekařová

Očkování psů proti vzteklině:
Uskuteční se v Chuchelně v pátek 17. září 2004 v těchto časech:
Lhota - dolení zastávka 14,00 - 14,15 hodin
Lhota - Bačov 14,20 - 14,40 hodin
Komárov - hasič. zbr. 14,50 - 15,10 hodin
Křižovatka u Sůvů 15,20 - 16,20 hodin
Chuchelna - Bahýnko 16,30 - 16,50 hodin
Na základě zákona č. 166/199 Sb., o veterinární péči bude provedeno očkování psů starších 3
měsíců proti vzteklině dle uvedeného harmonogramu. K očkování přiveďte psy opatřené vodítkem,
náhubkem včetně očkovacího průkazu. Poplatek činí 70,- Kč.
MVDr. Jana Van Geetová
"Lepší krátká tužka než dlouhá paměť!"
(T. Baťa, valašský průmyslník)
Zamyslete se nad tím a uznáte, že je to moudrá rada. Dnes je snad každý dům či objekt propojen
s blízkým i vzdálenějším okolím nějakým kabelem nebo potrubím, obecně řečeno inženýrskými
sítěmi. Nad zemí je to zpravidla elektrické vedení (dvoulinka zvonku vzdálené branky, kabel k
vytápění skleníku apod. bývá uložen do země), pod povrchem je televizní kabel, telefon a v hloubce
pak vodovod a někde i odpadové potrubí. Pozemek našeho domu je tak protkán sítěmi, o nichž
podrobnosti zná nebo znal ještě tak děda. Ale jeho potomci nebo přistěhovavší se zeť? Ani
náhodou!
Abyste se vyhnuli nepříjemnostem a zbytečné námaze, když se ukáže potřeba nějakých výkopů
(jen připomenu, že v úvahách je i zřízení obecní kanalizace), je velkým ulehčením, máme-li
zpracován plánek nebo aspoň přehlednou skicu svých inženýrských sítí včetně eventuálních
veřejných, které vedou přes náš pozemek, a také vodovodních ventilů, kterými můžete přívod vody
do objektu zastavit. Změřené vzdálenosti od pevných bodů (např. od stěny domu) vás spolehlivě i
po letech zorientují, kde a co můžete nebo musíte.
Takový plánek vřele doporučuji.
Jaroslav Bečka
KAZBALKA a KLINBERK
Kazbalka, tento pomístný název už těm později narozeným a tím méně těm, co jsou odněkud a
zvolili za svůj domov Chuchelnu, mnoho asi neříká. Při tom ještě krátce po válce byly stráně a strže
v jejím okolí lyžařským areálem mládeže různého věku, protože se zde dalo až dobrodružně
sáňkovat a lyžovat a dokonce i skákat na lyžích. Vleky zde ovšem nebyly, každý sjezd se musel
poctivě vyšlapat. Připomeňme si však, že tehdy se neobouvaly "komíny" ani jiné speciální
Adidasky. Desítky mladých (tehdy ještě nebyla telka ani počítače) si zde formovaly svou fyzičku.
Ale uvedené prostředí má dlouhou historii.
Svým původem je Kazbalka částí kdysi formanské cesty, vedoucí z Podmoklic v trase současné
hoření silnice k orientačnímu pyrámu, odkud vedla po svahu dolů k potoku, územím dnešního
továrního objektu, na jehož konci pak brodem přecházela na levý břeh toku. Dále pak pod domem
čp. 66 (Grafkovi) k brodu přes Záhořský potok. Pokračovala, při míjení milíře, souběžně s potokem
Javorník k Hrádku až na Bačov a dále do kraje. Kazbalka, to je právě ten svažitý úsek mezi

pyrámem a Chuchelským potokem. Jílovitá a úzká, pro těžké vozy obtížně sjízdná cesta byla ve své
době hojně využívaná. Proč by asi při ní vznikly hned dva hostince, a to C. Buriánka (nyní
Grafkovi) dokonce s malým sálem a obchodem (Kučerová) typu kramářství a další U Sůvů (v 17.
století) - později v prvé polovině 18. století bylo poblíž instalováno sousoší Kalvárie.
Dopravu po této cestě provázel nejeden zádrhel, zvláště když se potkaly dva těžké povozy a
nebylo se kam vyhnout. Dovedeme si představit, že zde docházelo k tvrdým sporům, z nichž
nejméně jeden skončil usmrcením protivníka. Není ovšem vyloučeno, že zde došlo k přepadení a
vraždě. Jak se ještě traduje, na památku tohoto "zástoje" byl v horní části postaven zděný památník
- kamenný pilíř s miniaturní kapličkou a svatým obrázkem. Postižený asi pocházel z movitého nebo
dokonce urozeného rodu. Památník byl pro zchátralost někdy ve třicátých letech minulého století
zrušen.
Právě takové spornosti vedly asi k pojmenování této části cesty, a to nejspíš cizími uživateli a
formany. Totiž - katzbalen znamená v němčině rváti se, kočkovati (nikoliv ve významu harašení) a
odtud se nabízí počeštělé Kacbalka, Kasbalga nebo Kazbalka. Byla do roku 1893 (stavba silnice
Semily - Záhoří - Železný Brod) jedinou komunikací mezi Chuchelnou a Semily a od r. 1858 také
frekventovanou cestou k železniční stanici.
Zaznamenejme, že do historie tehdejší doby spadá i zřízení a využívání další cesty od pyrámu
směrem na Klinkovice, Rovný, na Lhotu a dále rovněž k Bačovu. Také při ní byly zřízeny dva
hostince, a to U Zuzánků (Na Rovném) a U Kousalů (Lhota). Název Klinkovice je sotva původní. K
tomu se nabízí vysvětlení, že i v tomto případě opět cizinci nazvali daný úsek cesty po svém
Glinberg (glina - slezsky hlína, berg - německy vrch, hora či hřbet), tedy v překladu snad "hliněný
hřbet". Vždyť dolní část cesty byla stejně jílovitá jako Kazbalka. Vznikl tak zprvu pomístní název
Klinberg, který se užívá dodnes. K vybudování řádné silnice zde došlo až v roce 1850 (o 40 let
dříve než silnice dolení Semily - Železný Brod).
Poznamenejme, že podle některých pramenů byly Klinkovice připomínány již v roce 1323.
Bohužel podrobnější údaje o zdejším regionu z tehdejších dob zatím chybějí a doplnění čeká na
nějakého badatele ze současných generací .
Jaroslav Bečka

Potlach v Českém ráji
Tam, v kraji krásném,
polí, lesů, skal,
kde rozkládá se čarokrásný
Český ráj,
sejdeme se na Věžáku,
kde je trempů ráj.
Kdo zde nebyl, ten to neví, když
Veliký Manitú
sesílá světlo denní
a hlas ptáčků zpěváčků,
s rosou ranní, všechno probouzí.
Refrén: Na potlachu v Českém ráji,
trempové si zazpívají,
jaká radost, krása celá,
krajiny i duše, těla,
Veliký Duchu, dej, prosím,
aby nikdy, nikdy nezmizela.
Skalní mohykáni,
vyprávějí si se sosnami,
zatím co rusalky z pohádky,
nad hladinou dovádějí,
v majestátu tichu skal,
čarokrásný je Český ráj.
Každá parta, stará, mladá,
s láskou hladí dřeva sladká,
v divotvorné kráse skal,
kde i hejkal občas zavřískal,
na potlachu v kraji milém,
kde rozkládá se Český ráj.
Refrén: Na potlachu v Českém ráji,
trampové si zazpívají.
Jaká radost, krása celá,
krajiny i duše, těla,
Veliký Duchu, dej, prosím,
aby nikdy, nikdy nezmizela.
František Menšík

