Chucheláček 2006/2
Letošní jaro na sebe nechalo dlouho čekat. Dlouhá a nekonečná zima jistě potrápila mnohé z nás,
kterým napadlo kolem domku tolik sněhu, kolik ještě za svého života nepamatují. O to snad budou
hřejivější první jarní sluneční paprsky, na které jsme všichni netrpělivě čekali. Ale teprve začátkem
června nastane to pravé horko, jistě i díky parlamentním volbám, které budou letos rozhodovat
zcela zásadním způsobem, kam bude směřovat naše republika v dalších čtyřech letech. Proto
přijďte všichni k volbám vyjádřit svůj osobní názor a staňte se tak spolutvůrci budoucího
politického, ale i ekonomického a duchovního programu pro celou naši zemi ...
Zpráva o činnosti rady obce
Od posledního veřejného zasedání zastupitelstva, které se uskutečnilo v únoru, se rada obce sešla
celkem pětkrát.
Na schůzi 28. února jsme konstatovali, že účast občanů na veřejném zasedání byla opět velice
nízká, přestože se schvaloval nejdůležitější dokument obce, a to rozpočet na letošní rok. Tím se vy,
občané naší obce připravujete o možnost vyjádřit se k tomu, co by se v naší obci mělo uskutečnit a
zlepšovat, případně se zastupitelů dotazovat. Věříme, že další zasedání budou navštívena početněji
a využijete tak možnosti podávat své podněty pro příští léta.
Vzali jsme na vědomí výpověď pana Lebrušky a rada obce pověřila starostu hledáním nového
nájemce naší prodejny.
Místostarosta p. Strnad nás seznámil se situací paní Charouzkové, která je v současné době
hospitalizována v léčebně a podle prognózy lékařů bude v budoucnu nutno najít jí ubytování v
některém sociálním zařízení. Rada obce pověřila pana Strnada, aby zajistil umístění cca patnácti psů
v útulku „Azyl Pes“ Krásný Les, což stálo obec asi 35 tisíc korun. Jakým způsobem bude obec tyto
peníze požadovat zpět bude projednáno až po uzdravení paní Charouzkové.
Myslivecké sdružení „Slap“ požádalo obec o finanční příspěvek ve výši 10 tisíc korun na
přikrmování zvěře v důsledku dlouhé a kruté zimy. Rada jejich žádosti vyhověla. Rovněž žádosti
rodičů Michaely Sůvové o příspěvek na sportovní aktivity jejich dcery rada vyšla vstříc a schválila
příspěvek 5 tisíc korun pro rok 2006.
Na svém 74. jednání dne 14. března rada obce schválila zařazení dvou nových programů do
nabídky naší TKR, a sice ČT 4 Sport a VIASAT Explorer. Přibyly nám tedy dva nové programy,
zatím jsme z nabídky žádný nevyřadili. Může se ovšem stát, že některé televize v důsledku
značného nahuštění programů do pásem nebudou některé programy přijímat úplně čistě. Také tento
problém by měla vyřešit rekonstrukce sítě TKR. O dotaci jsme pro letošní rok žádali, avšak bohužel
pro nedostatek peněz v tomto konkrétním projektu jsme se stali pouze prvními náhradníky v řadě
uchazečů. Podání žádosti budeme určitě znovu opakovat.
Schválili jsme příspěvek 3 tisíce korun na propagaci letních turistických autobusů a na závěr nás
paní Heřmanová seznámila s novým nařízením vlády č. 50/2006, které upravuje měsíční odměny za
výkon funkce členů zastupitelstev takto:
uvolněný starosta ....................................................... 35.280,- Kč, zpětně od 1. 1. 2006
neuvolněný místostarosta ........................................... 17.910,- Kč, zpětně od 1. 1. 2006
členové rady obce ..................................................... 1.110,- Kč od 1. 3. 2006
předsedové výborů a komisí ...................................... 910,- Kč od 1. 3. 2006
členové výborů a komisí ........................................... 640,- Kč od 1. 3. 2006
ostatní ........................................................................ 380,- Kč od 1. 3. 2006
Na schůzi dne 28. 3. jsme byli starostou informováni o zahájení kontroly Finančního úřadu
Semily, která se zabývá správností využití dotace, kterou obec získala na výstavbu I. etapy
sportovního areálu – víceúčelového hřiště. V současné době tato kontrola stále probíhá. Byli jsme
také seznámeni s harmonogramem firmy BAK, a .s. na výstavbu koupaliště. Hotové dílo by mělo

být obci předáno do 10. července 2006.
Projednali jsme žádost Petry Krunčíkové o finanční příspěvek na cestu pěveckého sboru „Jizerka“
do Japonska, rada obce schválila poskytnutí částky 5 tisíc korun.
Schválili jsme také výstavbu přístřešku na pytle s tříděným odpadem u budovy Obecního úřadu za
cenu 43.700,- Kč bez DPH.
Na jednání rady obce byl přizván starosta TJ Sokol Jan Plíva k projednání budoucího provozu
koupaliště tak, jak bylo stanoveno v darovací smlouvě, kterou Sokol převedl areál do majetku obce.
Nový areál bude Sokolu Chuchelna předán do správy za symbolický poplatek od 15. 7. 2006 s tím,
že veškeré náklady provozu koupaliště bude hradit nájemce. Odběr elektrického proudu, potřebného
pro provoz čistírny odpadních vod, činí měsíčně cca 500 kWh a obec bude Sokolu tyto náklady
refundovat. Rada obce navrhla, aby ve smlouvě bylo stanoveno, že při výjimečně špatných
klimatických podmínkách během letní sezóny může obec přispět určitou částkou, prokáže-li
nájemce, že výdělek z kiosku nepokryje náklady na provoz koupaliště.
Dne 11. dubna jsme se seznámili s dopisem pana Bečky, který radě obce vytýká, že obec zbytečně
plýtvá penězi na věci nepotřebné, jako je hřiště a koupaliště a táže se, jak jsou zastupitelé v těchto
akcích osobně zainteresováni. Rada obce přijala tento dopis s velkými rozpaky. Chceme ujistit
všechny občany, že z těchto akcí pro nás plynou pouze starosti a práce, ať už se sháněním peněz, při
samotné výstavbě a nakonec i s kontrolou ze strany Finančního úřadu, která nekompromisně
požaduje, aby veškeré účetnictví a všechny související dokumenty, kterých je nemálo, byly v
souladu s pravidly, kterými se poskytování dotací řídí. Pokud se týká pana Lebrušky, musíme
konstatovat, že opuštění naší prodejny je jeho svobodné rozhodnutí a my uděláme vše pro to, aby
samoobsluha dále fungovala ke spokojenosti zákazníků. Cílem naší ankety bylo ujistit se o zájmu
našich občanů o tuto prodejnu, nikoliv obhájit její zrušení, jak se proslýchalo „v kuloárech“. Je
pravda, že obec má s budovou určité záměry a pokud se podaří získat dotaci i pro příští rok, mělo
by být přistaveno patro, kde by mělo být zázemí pro hřiště – šatny, toalety, sprchy a také klubovny.
Projekt však nikdy nepočítal se zrušením provozu prodejny smíšeného zboží.
Starosta informoval členy rady, že Mikroregion Kozákov získal dvě dotace z Grantového fondu
Libereckého kraje, a sice 200 tisíc korun na úpravu cyklostezek a 19 tisíc korun na poradenství.
Probírali jsme výstavbu koupaliště, která se nám v této fázi zdála poněkud pomalejší (zřejmě
vlivem dlouhé zimy), ale zatím vše probíhá v rámci harmonogramu. Pevně věříme, že firma, jako je
BAK, a. s., si se vším jistě poradí. Touto cestou se chceme omluvit občanům Sídliště za hluk a časté
znečištění cesty. Snažíme se, aby firma vše dávala průběžně do pořádku.
Zabývali jsme se padající zdí na hřbitově v Chuchelně. Pan Vrabec (člen rady obce) situaci
obhlédne, zhodnotí a na příští radě navrhne řešení.
Projednali jsme také množství krádeží a dokonce i přepadení, ke kterému došlo v poslední době.
Rozhodli jsme zatím ponechat veřejné osvětlení svítit po celou noc. Zároveň vyzýváme občany, aby
pečlivě zamykali svá obydlí, všímali si cizích osob a aut a pokud budete mít sebemenší podezření,
že se chystá nebo děje něco nekalého, informujte vedení obce neprodleně a v kteroukoliv dobu na
telefonu 607 272 227 (starosta) nebo 601 247 170 (místostarosta), případně ostatní zastupitele dle
telefonního seznamu.
Schválili jsme podání žádosti Úřadu práce v Semilech o dotaci čtyř pracovních míst na veřejně
prospěšné práce pro druhé pololetí.
Na jednání 77. schůze rady obce dne 25. 4. 2006 jsme prodiskutovali zápis kontrolního výboru,
který nám vytýká nevýhodně uzavřenou smlouvu s Městem Semily na provoz Sběrného dvora a
navrhuje nechat smlouvu přepracovat. Rada obce pověřila starostu, aby věc zajistil do 15. května
2006.
Zabývali jsme se podáním žádosti o přidělení finančních prostředků ve výši 15 milionů korun na
výstavbu koupaliště. Žádost je velmi rozsáhlá, obsahuje množství formulářů a pro jejich
nedostatečné vyplnění nám byla v první fázi vrácena k dopracování. Rada uložila starostovi zjednat
urychlenou nápravu. V současné době je již vše v pořádku a obec dne 3. května obdržela rozhodnutí
Ministerstva financí o účasti státního rozpočtu na této akci a tzv. limitku na přidělení celé částky.
Rada obce schválila uzavření smlouvy s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům

hudebním pro vysílání nahrávek v našem místním rozhlasu za poplatek 1.573,- Kč ročně.
Milí čtenáři, na závěr vás všechny chceme znovu pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 25. května, a na kterém se výše popsanými, ale i dalšími problémy
budeme jistě zabývat. Máte tak šanci, abyste i vy ovlivnili chod obce a naše plány do budoucnosti.
Rada obce Chuchelna
Místní poplatky
V letošním roce je opět mnoho občanů, kteří se dosud neobtěžovali zaplatit obci poplatky, které
jsou povinni uhradit buď na základě obecně závazné vyhlášky (poplatek ze psa, poplatek za
odpady) nebo na základě smluvního vztahu (poplatek za užívání kabelové televize, nájem z bytu
ap.). Ke dni uzávěrky tohoto zpravodaje máme na seznamu 23 občanů nebo majitelů chalup, kteří
dosud neuhradili ani část poplatku za odpady, přestože obecně závazná vyhláška ukládá úhradu do
konce prvního měsíce období, na které má být poplatek uhrazen. To znamená, že každý občan by
měl mít alespoň část poplatku (např. na 1. čtvrtletí nebo pololetí) uhrazenu do konce ledna. Poplatek
ze psa vyhláška ukládá zaplatit do 31. března daného roku, přesto máme ještě 5 dlužníků tohoto
poplatku a minimálně 6 dalších občanů uhradilo tento poplatek až v průběhu dubna. Poplatek za
užívání kabelové televize dosud v letošním roce neuhradilo 11 občanů a ti se vystavují nebezpečí,
že při delším prodlení jim obec signál odpojí a znovu jej zapojí až po úhradě dlužné částky a
zaplacení poloviny připojovacího poplatku, tj. 1.250,- Kč. Mrzí nás velmi, že musíme každoročně
občany takto upomínat a jen neradi se uchylujeme k vystavování platebních výměrů, kterými
můžeme místní poplatky zvýšit až na trojnásobek dlužné částky, a exekuce (např. na důchod nebo
na plat) je skutečně až to poslední. Přesto už i k takovým případům muselo dojít. Všichni neplatiči
již obdrželi složenky a při zasílání upomínek s novými složenkami jim budeme nuceni účtovat
poštovné. Zastupitelstvo obce na svém květnovém zasedání projedná všechny dlužníky, kteří své
povinnosti nestihnou splnit do 22. 5.
Ivana Heřmanová
Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 2. června od 14
do 22 hodin a v sobotu 3. června 2006 od 8 do 14 hodin. Právo hlasovat má každý občan ČR, který
alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let a nejsou u něho překážky ve výkonu práva hlasování.
Hlasovat mohou občané obce Chuchelna, tj. občané, kteří mají trvalý pobyt v územním obvodu
obce Chuchelna a jsou zapsáni ve stálém seznamu oprávněných občanů, a dále občané, kteří přijdou
volit v naší obci na hlasovací průkaz.
Volič, který nemá hlasovací průkaz, hlasuje pouze ve volební místnosti toho volebního okrsku, na
jehož území je přihlášen k trvalému pobytu. Volič, má právo ověřit si, zda je zapsán v seznamu
voličů, případně požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav, obecní úřad je pak povinen do 48
hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Občané, kteří se nebudou ve dnech voleb zdržovat na území obce a chtějí se hlasování zúčastnit,
požádají písemně o vydání hlasovacího průkazu, který jim umožní hlasovat v jiné obci. Písemná
žádost musí být doručena osobně na Obecní úřad Chuchelna nejpozději do středy 31. 5. 2006 do 16
hodin nebo poštou do pátku 26. května do 16 hodin. Žádost, která nebude doručena osobně
oprávněným občanem, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Vydávání hlasovacích
průkazů bude zahájeno ve čtvrtek 18. května 2006, a to buď osobně, poštou nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem žadatele.
Volební okrsky jsou v naší obci dva: Okrsek č. 1 – volební místnost v sále Obecního úřadu – pro

voliče s trvalým pobytem v části Chuchelna a čp. 35 v části Komárov, vyjma čp. 103, 158, 169,
170, 182, 185 a 193 v části Chuchelna (lokality „Rokliště“ a „Vrchy“).
Okrsek č. 2 – volební místnost v hasičské zbrojnici na Komárově – pro voliče s trvalým pobytem v
částech Lhota, Komárov a čp. 103, 158, 169, 170, 182, 185, 193 v části Chuchelna (lokality
„Rokliště“ a „Vrchy“), vyjma čp. 35 na Komárově.
Hlasovací lístky obdrží každý volič nejpozději do úterý 30. května na adresu trvalého pobytu.
Občané, kteří se zdržují na jiné adrese, mohou požádat o vydání hlasovacích lístků na Obecním
úřadě v Chuchelně, rovněž občané, kteří jsou hlášeni na úřední adrese Chuchelna 269 (sídlo OÚ).
Pokud volič bude potřebovat nové hlasovací lístky, obdrží náhradní sadu přímo ve volební
místnosti.
Volič prokáže volební komisi svou totožnost a občanství ČR platným občanským průkazem nebo
cestovním dokladem. V květnu 2006 vydává MěÚ Semily, správní odbor (Riegrovo náměstí 63 –
nová budova) občanské průkazy tzv. na počkání tj. z jednoho úředního dne na druhý úřední den, ve
dnech voleb pak na počkání. Tyto průkazy nejsou opatřeny strojově čitelnou zónou, nelze na ně
tedy cestovat do zahraničí a jejich platnost je omezena na jeden rok. Doporučujeme všem občanům,
aby si zkontrolovali včas platnost svých dokladů, a to nejen z důvodu voleb. Občan, který se dostaví
do volební místnosti s hlasovacím průkazem je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební
komisi.
Volič může ze závažných – zejména zdravotních – důvodů požádat Obecní úřad na tel. 481 622
702 nebo ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, ale na území stejného okrsku. V takovém případě navštíví voliče dva členové komise s
přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Sčítání hlasů provedou členové okrskových volebních komisí bezprostředně po uzavření volebních
místností a předají je Českému statistickému úřadu v budově radnice v Semilech.
Ivana Heřmanová
Rozpis přistavení vleku na objemný odpad
Také v letošním roce připravila obec ve spolupráci s komisí životního prostředí odvoz objemného
odpadu prostřednictvím vleků. Upozorňujeme důrazně, že tyto vleky jsou určeny pouze pro
objemný odpad, nelze sem ukládat odpad, který má být uložen v popelnici nebo v pytli na směsný
komunální odpad. Rovněž odpad, který v obci třídíme, nepatří na vlek. Jedná se o papír (sbírá se
alespoň jednou ročně ve škole), plastové láhve a směsný plast (dva druhy pytlů žluté barvy),
kartony od nápojů (červené pytle), sklo (kontejnery u samoobsluhy) a kovový odpad (sbírají
dvakrát do roka naši hasiči). V žádném případě sem nelze ukládat nebezpečný odpad jako je
vyřazená elektronika, chladničky, zbytky barev, chemikálií a léků nebo chemicky znečištěné obaly,
zářivky, pneumatiky atd. Žádáme občany, aby tyto pokyny důsledně dodržovali a podle možnosti se
snažili zabránit zneužití vleků občany ze sousedních obcí.
19. 5 – 22. 5 samoobsluha, Slap, Komárov
26. 5. – 29. 5 Bahýnko, Palučiny, Lhota dolení
02. 6. – 5. 6. Bačov
Není jaro jako jaro (fejeton)
Jaro je pro svou příslovečnou křehkou zranitelnost a opojnost označováno za nejkrásnější období v
roce. Pouhé vyslovení tohoto jména navozuje směsici těch příjemnějších životních pocitů a
očekávání. Očekávání vesnou proteplených dnů probouzejících novou obnovu života. Pro své
pronikavé vazby k přírodnímu času bylo jaro právem našimi předky spojováno s opravdovým
začátkem roku.

V současném občanském životě doznalo největšího rozšíření tzv. astronomické jaro. Rozumí se
jím časový úsek od jarní rovnodennosti (kolem 21. března) do letního slunovratu (kolem 21.
června). Nesoulad dění v přírodě s tímto vymezením jara podnítil v řadě přírodovědných oborů
určité úpravy v datování tohoto období. Zcela zvláštní členění roku používají bioklimatologové. S
ohledem na rytmus, průběh a povahu procesů v lidském organismu zahrnuje tzv. biologické jaro
období již od 16. února do 31. května. V zemědělství má značný význam aktuální vegetační jaro.
Jeho počátek je dán nástupem období s průměrnými denními teplotami vzduchu nad 5o C a jeho
konec dosažením průměrné denní teploty vzduchu 15o C. Vymezuje-li se počátek a konec
vegetačního jara podle dlouhodobého ročního chodu průměrných denních teplot, získá se pak tzv.
klimatické vegetační jaro. Průměrné nástupy, ukončení a doby trvání se přirozeně mohou lišit od
vegetačního jara v jednotlivých konkrétních rocích. Při klimatologických šetřeních se používá tzv.
meteorologické jaro, které se počítá od 1. března do 31. května. Velmi významné je fenologické
vymezování ročních období, sledující roční životní cyklus rostlin v různých zeměpisných oblastech.
Podle něho tzv. fenologické jaro začíná rašením srstky obecné (= angreštu) a končí rozkvětem bezu
černého. Pro časné fenologické jaro je charakteristický rozkvět břízy, dále květ třešně, višně, hrušně
až všeobecně olistění břízy bradavičnaté. Pro plné fenologické jaro je příznačné rozvití listů buku a
jasanu, květ šeříku, střemchy, kaštanu koňského a jeřábu. Fenologické členění roku obsahuje vedle
jara navíc i tzv. fenologické předjaří. Jeho počátek je vymezen rozkvětem bledule jarní, sněženky
podsněžníku a příletem prvních stěhovavých ptáků.
A tak, řečeno slovy Karla Čapka, se každoročně o příchodu jara dovídáme ze zobáků
nejpovolanějších.
Z knihy Zdeňka Vašků „Velký pranostikon“ opsal a mírně upravil Jaromír Coufal
Exkurze předškoláků v Kovapu
Nové poznatky děti z mateřské školy získaly koncem února při návštěvě místního podniku na
výrobu hraček Kovap. Pan vedoucí Luboš Hošek ochotně vyšel vstříc požadovanému termínu a tuto
zajímavou exkurzi nám umožnil.
Pověřený pracovník, mistr montáže, Marek Plíva děti s úsměvem na tváři provedl celým provozem
od sklepa téměř až na půdu. Ukázal jim nástrojárnu, malou a velkou lisovnu, svařovnu i montážní
dílny. Jmenoval názvy strojů, vysvětloval, co dokáží a zároveň trpělivě odpovídal na všetečné
otázky dětí. Postupně jsme se zastavovali u jednotlivých pracovnic, které nám předváděly
dovednosti na svých strojích. Zvídavé děti se zaujetím pozorovaly, jak vzniká z obyčejného plechu
jednoduchým stisknutím páčky roztomilé kolečko a jak se z dílů sestavených dohromady vytvoří
nová hračka. Nevynechali jsme ani na první pohled nenápadné, ale za to na trpělivost náročné
činnosti, bez kterých by hotový výrobek nemohl fungovat. Zajímavostí je, že jsou hračky na plechu
předem předtištěné, a proto jsou po vylisování již hotové s patřičným pestrobarevným potiskem.
Zaměstnanci musí s plechem manipulovat velice opatrně, aby se barva nepoškodila.
Nejvíce děti zaujala poslední fáze výroby, kde se mechanické hračky poprvé oživují, tj. zkouší se,
zda je strojek v pořádku. Zvláštní mechanizmus má například „sluníčko“. Při jízdě na stole mu
nedovolí spadnout na zem - u okraje stolu se otočí a putuje cestou bezpečnější. Místo, od kterého
jsme nemohli děti odtrhnout, byla zkušebna nových pěkných modelů traktůrků. Každý si chtěl
zatočit kličkou, která uvedla vozidlo do pohybu tou nejvyšší možnou rychlostí.
Nečekané, ale zato velice milé překvapení nás čekalo při odchodu. Paní Jana Čermáková z
expedice spolu s panem vedoucím nám radostně předávali na rozloučenou velkou tašku plnou
krásných hraček. Moc děkujeme. Část těch drobnějších jsme využili do tomboly na našem
karnevale a ostatní děti dostanou jako dárky k MDD a na Vánoce. Plechové hračky z Kovapu jsou
velice hezké a v současné době začínají být ve světě opět populární. Podniku proto přejeme hodně
obchodních úspěchů.
Návštěvou Kovapu jsme chtěli názorně doplnit jedno z týdenních témat, ve kterém se děti

seznamovaly s názvy řemesel a povídaly si o významu práce dospělých. Děti na vlastní oči viděly
rozdíl práce ruční a strojové a zároveň se učily práce i věcí více vážit. Snažili jsme se, aby se děti
začaly více zajímat i o zaměstnání svých rodičů a poprvé se zkusily zamyslet, čím by ony samy
chtěly jednou být. Například bylo roztomilé, jak se jeden z chlapců vážně rozhodoval, zda bude
lékařem nebo raději kominíkem. Během týdenních rozhovorů, her a činností si děti vyzkoušely i
dovednost rukou svých. Ze sádry vyráběly ozdobné kachle na zeď, sestavovaly obrázky z knoflíků,
učily se zatloukat hřebíky, v grafomotorice (průprava psaní) kreslily pilky apod.
Pracovní a výtvarné činnosti zařazujeme do každého týdenního tématu. Aktuální je svátek
maminek, kdy kromě svědomitého nacvičování programu na besídku vyrábíme ubrouskovou
technikou dřevěné obrázky a zdobíme cukrovou polevou perníková srdíčka. Za upečení i darování
velice děkujeme rodině Hlavově.
Do konce roku nás čeká ještě spousta práce, ale i zábavných činností a akcí. Například plavání,
školní výlet, stopovaná, účast při vyučování v naší ZŠ, jízdy na koních, slavnostní rozloučení s
budoucími školáky. Letos školní docházku zahájí: Sára Babková, Marek Bažant, Nikola Bímonová,
Julie Anne Frynta, Štěpán Strnad a Filip Šírek. Přejeme jim mnoho úspěchů i štěstí při budoucím
rozhodování.
Blanka Pekařová
Májové zastavení
Jaro už i u nás tiše zaťukalo,
aby jemně všechno a všechny probudilo.
Ta nádhera z kozákovských strání!
Krásou, něhou, darem Boží lásky,
duše, srdce lidské se neubrání.
Na Krakonošových horách leží bílý sníh,
obloha blankytně modrá, jasná, čistá,
po krajině rozestřen pestrobarevný koberec,
skřivánčí písně v trylkách výš a výš,
tu krásu, tu krásu nikde nespatříš.
Ponořen do krásy, ticha, díků i zapomnění,
rozezněly se svátečně všechny zvony v mohutnosti.
Od Tatobit, Rovenska, Turnova, Semil, Železného Brodu,
až tam, z poutního Bozkova, od naší krásné naší Paní,
kde všichni Matku Boží, Královnou hor nazývají.
Ach, slabosti, hříšnosti, duše má,
dovol mi, dovol, chvíli ještě pozůstat,
naslouchat písním pracovitých včel,
s opojnou vůní květů všech,
s modlitbou díků v mlčících rtech...
Nádherná, něžná, spanilá
je země naše i země má,
kdo vyslyší ten stálý a naléhavý hlas
a půjde do „kamenolomu“ Páně
ovečky Boží do sytosti pást?

„Práce, oběť, láska.“
Nesmazatelné erbovní znamení
a stálá výzva otce kardinála
Štěpána Maria Trochty.
Láska! Což nevidíte? Svítá!
Jaký to drahocenný čas
a nejen v milostiplném Roku Eucharistie!
Maminko z nebe, díváš se na nás na všechny
a tolik, tolik nás všechny miluješ...
Srdce tiše, vděčně zpívá: AVE, AVE MARIA!
V Chuchelně 19. 6. 2005

František Menšík

P. S.: Rok Eucharistie byl vyhlášen Svatým otcem Janem Pavlem II. v říjnu roku 2004

