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Kdo je přítel? Ten kdo první přichází, když celý svět odešel.
(Orison Swett Marden)

foto:Jiří Exner
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Zamyšlení ,,Pod čarou“
Bylo, jest a bude.
Každá éra v dějinách lidstva má své kladné, ale i stinné stránky. Ta, co té dnešní předcházela, měla těch
horších více než dost. Je pravda, že se velká část věcí nekupovala, ale sháněla. Stály se nekonečně dlouhé
fronty na spotřební zboží, na potraviny i tropické ovoce. To se většinou prodávalo přídělovým systémem
typu: kolik dětí, tolik banánů....
Někteří spoluobčané se řídili heslem: kdo nekrade okrádá rodinu. A vlastně proč si nevzít, všechno je
všech. Bohužel dost lidí žije s tím pocitem ještě dnes. Jsem přesvědčena, že kdyby právě teď z mnoha
domků, postavených v ,,té době“, zmizelo to , co ,,bylo všech“, zbyly by leckde jen základy. A to nemluvě o
naftě, šrotu pro prasátko, trávě co tak zbytečně rostla na ,,jezeďáckým“. A tak bychom mohli pokračovat....
Ovšem na druhé straně byly nějaké jistoty. Nebyl problém získat zaměstnání i s bytem, uzavřít
novomanželkou půjčku, knihy a sešity byly žákům rozdávány zdarma atd. Prostě byla jistota, že každý bude
mít kde bydlet a bude mít práci. I když je fakt, že se dost často pracovalo způsobem: ,,všichni dělají všechno
a nikdo nic“.
Již dvacet let žijeme v době ,,demokracie“. Záměrně jsem toto slovo napsala do uvozovek. Pod tímto
pojmem si totiž představuji něco jiného, než co se dnes v naší společnosti odehrává! Máme jistotu? Jakou?
Mnozí z těch, kteří počátkem devadesátých let ,,chrastili“ klíči, by je dnes raději hodili do kanálu. Věděli
jsme, že hodně věcí nebude hned, všechno chce svůj čas, ale to co se děje, není hospodaření ani od deseti k
pěti, ale od deseti k nule! Žijeme v permanentním stresu a strachu o rodinu, o práci. ,,Zlaté české ručičky“, to
byl ve světě pojem! Kolik u nás bylo prosperujících podniků, kde byly zaměstnány tisíce lidí. Co z toho
zbylo dnes? Jen oči pro pláč a spousty lidí ,,na dlažbě“. Vyhlídka na získání nového zaměstnání- nulová. A ti,
co práci mají dennodenně trnou hrůzou, aby o ni ze dne na den nepřišli. Za prací se dojíždí i desítky
kilometrů, lidé ubírají ze svých nároků a dělají i tu práci, kterou by ,,nikdy“ nedělali. Někteří zaměstnavatelé
jsou si této situace vědomi a jaksepatří toho využívají!! Chceš říci svůj názor, odlišný od nadřízeného?
Můžeš, je přece demokracie! Ale zítra už nemusíš chodit. Dnes platí doslova: držet ústa a krok! Tak kde je ta
vytoužená demokracie? S hlavou v dlaních zoufale sledujeme kupící se složenky, děti na školách nám rujnují
domácí rozpočet... K čemu jsou nám obchody nacpané vším možným k prasknutí, když musí většina z nás
obracet každou korunu?
Nejhorší na tom všem je, že právě toto všechno změnilo nás, naše jednání a vztahy. Kde je pochopení,
soucit, svědomí? Se svědomím a poctivostí dnes dojdete maximálně za dveře svého bytu. Kde je lidskost?
Má něco takového člověk, který je schopen pro pár korun okrást devadesátiletou babičku nebo zmlátit
invalidu na vozíku? Proč roste násilí už i mezi dětmi ve škole? Pokud často vysedávají u televize, není se
čemu divit. Vulgarity a násilí je tam denně až až.
Ti, co byli rodiči vychováni k poctivosti a slušnosti to mají dnes hodně těžké. Máte soucit s druhým,
pomůžete s dobrým vědomím a – čím čertu dobře, peklem se ti odvděčí. Kolikrát si řeknete: ,,Komu a čemu
dnes vlastně můžu věřit!?“ Jak se říká: teprve extrémní situace prověří charakter člověka.
Kolik bylo řečí a slibů na podporu drobného podnikání, zemědělcům a živnostníkům? Sliby-chyby!
Chceš podnikat? Starej se! Uděláš chybu? Plať! Jistě, je dost těch, kterým se opravdu daří, ale je také hodně
takových, kteří sotva pokryjí náklady. A i to jsou lidé schopni závidět a psát anonymní udání. Ale většinou
haní a pomlouvá ten, kdo má sám nejvíce co skrývat! Však proč závidět, když každý něco umí, každý to
může zkusit sám na ,,vlastní pěst“. Bude si toho o to více vážit, protože v tom budou jeho peníze a jeho čas.
Ráno za tmy odejde, večer se za tmy vrátí!
Kde se bere to zlo mezi námi? Vládne vzájemná nevraživost a faleš. A to je právě to, co těm ,,nad námi“
vyhovuje. Nepotřebují společnost, která ,,drží při sobě“. Ta se jen velmi těžko zvládá a ovládá.........

K čemu jsou zákony tam,
kde jen peníze vládnou!
(Petronius)
Jiřina Dlabolová
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Osobnost obce
Josef Paulů *23.9.1892 - +27.9.1981
Narodil se 23.září 1892 ve Svojku. Navštěvoval dvoutřídní obecnou školu
smíšenou ve Svojku. V r. 1899 – 1903, trojtřídní měšťanskou školu
chlapeckou v Nové Pace v r. 1904-1906, čtvrtou třídu měšťanské školy
chlapecké v Turnově v r.1907.Takto nabytého vzdělání vstoupil do
učitelského ústavu v Jičíně, kde po čtyřech letech dne 10.července 1912
vykonal zkoušku učitelské dospělosti.
Vyučoval na pětitřídní obecné škole smíšené ve Staré Pace od 4.11. do
15.11.1912, na jednotřídní obecné škole smíšené v Tampli od 16.11. do
31.12.1912, na dvoutřídní obecné škole smíšené v Chotči od 7.1.-15.7.1913,
na čtyřtřídní obecné škole smíšené v dolní Kalné od 16.9.-15.7.1914.
Dne 28.7.1914 byl mobilizován a nastoupil vojenskou službu k 11.pěšímu
pluku v Jičíně. Od 19.3.1915 byl na ruské frontě. Dne 10.5.1915 byl raněn do
levé nohy a zajat. V zajetí v Rusku pracoval u velkostatkáře v gubernii
samarské. Vykonával různé práce , hlavně zemědělské. Dne 12.6.1917
vstoupil do čsl. Legie v Rusku. Byl u 3.pluku lehkého dělostřelectva jako četař. V roce 1920 odjel z Ruska přes
Ameriku do vlasti, kde byl dne 10.8.1920 propuštěn z čsl. legie domů.
Od 1.9.1920 do 31.8.1921 vyučoval ve Svojku. V dubnu 1921 vykonal na učitelském ústavě v Jičíně zkoušku
učitelské způsobilosti pro školy obecné. Od 1.9.1921 začal vyučovat na dvoutřídní obecné škole smíšené v
Bukovině u Čisté. V roce 1925-1926 byl ustanoven na zdejší škole zastupujícím řídícím učitelem. Od 1.9.1926
byl ustanoven definitivním řídícím učitelem.
Za německé okupace a z nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě, byl školní radou pro Čechy
jako legionář od 1.července 1941 předčasně přeložen do trvalé výslužby. Ve výslužbě stále bydlel v budově školy
a pomáhal zdejší obci na obecním úřadě. Dne 14.července na anonymní udání bukovinského občana, mu bylo
gestapem v Jičíně odebráno rádio v ceně čtyři tisíce korun. V anonymu bylo udáno, že politisoval s občany,
schvaloval atentát na Heydricha, poslouchal cizí rozhlas a jeho manželka že zprávy cizího rozhlasu rozšiřovala po
vsi. Oba byli gestapem vyšetřováni v Jičíně, ale pro nedostatek důkazů byli oba propuštěni.
(archiv)
28.výročí úmrtí Josefa Paulů
Když jsem 1.září 1948 přišel do s ním začala v roce 1964 po nebylo úmrtí jeho manželky, tak se
první třídy zdejší školy, nikdy by mě příchodu ze základní vojenské mu to podařilo. Zůstal ve škole sám
nenapadlo, že v budoucnu budu s služby. Na jeho bedrech tehdy ležela a stále vzpomínám, jak mě pokaždé
panem řídícím , jak
mu bylo veškerá administrativa obce včetně když jsem za ním přišel žádal, ať k
zvykem
v
Bukovině
říkat, vedení účetnictví. V té době němu přijdu častěji. 27.září 1981 jej
spolupracovat v kultuře a národním docházelo k oživení kulturní ráno učitelky mateřské školky našly
výboru v obci. Své učitelské činnosti a začalo se s výstavbou bez známek života. Několik dní před
povinnosti ukončil v roce 1957 a od požární zbrojnice a kulturního tímto osudným ránem mu bylo 89
té doby se plně věnoval mimoškolní domu. Pan řídící se zájmem sledoval let.
činnosti. Ještě se vrátím do doby veškeré kulturní a budovatelské úsilí
Jsem rád, že jsem měl možnost s
jeho učitelského působení v v obci. V té době neměl národní panem řídícím Josefem Paulů
Bukovině. Obce měly podle zákona výbor žádnou kancelář a tak jsem spolupracovat, naslouchat jeho
z 30.ledna 1920 vést pamětní knihy docházel do jeho bytu ve škole, kde radám a vzpomínkám, obdivovat
obecní. Když 1.9.1926 se stal jsem sbíral první zkušenosti z jeho trpělivost s jakou on a jeho
definitivním řídícím učitelem v obecní práce a učil se vyřizovat manželka ve vysokém věku snášely
Bukovině byl pak dne 7.února 1928 písemnosti.
generální opravu školy a že jsem s
ustaven
prvním
obecním
Generační výměna funkcionářů ním mohl strávit část svého života.
kronikářem. Kroniku začal psát národního výboru se uskutečnila ve
Celé generace žáků vzpomínají
zpětně a prvními záznamy se vracel volbách v roce 1971. Pan řídící od na jeho ukončení vyučovacího dne
do roku 1908 a hlavně do roku této doby zastával dále funkci ve škole. Děti zdravte, nezlobte
1912, kdy 30.září byla otevřena účetního.
Když
jsme
ho Vrbatovic Puntíka, nestrkejte se atd.
nová škola. Podrobně psal obecní přesvědčovali
ať
dále
vede Přesto jako dobrý učitel rozdal
kroniku od roku 1914 a jeho účetnictví, říkal: ,, Tak hoši, když hodně vysvědčení, ale to nejlepší
poslední záznam v kronice je z roku jinak nedáte, tak Vám do těch napsal sám sobě a do srdcí svých
1937.
devadesáti let budu toho účetního žáků a spoluobčanů.
Od roku 1945 až do roku 1971 dělat, ale pak si chci alespoň deset
byl s krátkým přerušením v let odpočinout“. Jediný rok jej dělil
Vzpomínal Josef Prokeš
padesátých
letech
tajemníkem od doby, aby tento svůj záměr
národního výboru. Moje spolupráce uskutečnil. Pevně věřím, že kdyby
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Jak to bylo se silnicí v Bukovině
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III. díl

Oprava silnice Bukovina u Čisté - Dolní Kalná v r.2006
Obcí prochází silnice III.tř.č.2932.Začíná
křižovatkou se silnicí II./296 ve Studenci a
končí na křižovatce se silnicí I/16 u Dolní
Kalné. Na základě objednávky Krajské
správy silnic Libereckého kraje, byl
proveden průzkum silnice a jejího stavu.
Bylo zjištěno, že má hloubkovou erozi,
výtluky, trhliny příčné i podélné v krajích
vozovky, místy pokles vozovky, hrboly
vozovky, špatně provedené vysprávky jejich
vystoupení z nivelity a nezpevněné krajnice
nánosy vyvýšené nad vozovku -zamezující
odvodnění. Lze tedy konstatovat, že tento
stav vozovky byl zapříčiněn stářím živičné
vrstvy, její životností a místy nedostatečnou
tloušťkou konstrukce. Prostě dezolátní stav. V zákulisí se ozývaly hlasy zřizovatelů autobusových linek, že do
Bukoviny odmítali zajíždět, kvůli ničení autobusů
Oprava silnice v celkové délce 5,5 km byla rozdělena do dvou úseků. První úsek 0,0 – 1,8 km ze Studence k
hasičárně, kde se jednalo o nekvalitní povrch. Ten byl odfrézován čímž se zajistilo výškové srovnání v podélném a
příčném sklonu silnice. Na to byla položena vyrovnávka o tloušťce 3 cm a na ní přišlo dalších 5 cm asfaltového
betonu. Druhý úsek 1,8 km – 5,5 km, od hasičárny do Dolní Kalné se oprava silnice řešila pokládkou
vyrovnávky z asfaltového betonu v tloušťce 3 cm. Další vrstva byla v tloušťce 5 cm.
Odvodnění silnice zůstalo ve stávajícím řešení, tj. do výškově upravených vpustí a do kanalizačního potrubí s
vyústěním do stávajících příkopů a vodotečí. Opraveny a vyčištěny byly propustky v počtu 10 kusů, příkopy
vybrány. Na propustcích bylo opraveno zábradlí a ošetřeno nátěrem v barvě signální červené. Očištěné krajnice
byly zpevněny štěrkodrtí v tloušťce 10 cm. Pro zamezení stékání vody k čp. 48 p. Jiřího Trejbala, od stávající
betonové zdi u vozovky směrem podél zmíněného domu byl osazen krajník z betonových KG bloků. Součástí
projektu bylo vyzdění opěrné zdi u obecního úřadu a osazení příkopu betonovými žlaby v délce 50 m až na
výjezd k domu s čp.10.

Rozpočet:
všeobecné konstrukce a práce
zemní práce
základy
svislé konstrukce
vodorovné konstrukce
komunikace
přidružená stavební výroba
potrubí
ostatní konstrukce a práce

731.325,60
564.888,66
176.074,46
67.566,72
306.532,80
11 936.108,80
11.668,80
115.800,00
1 040.112,00

celkem za rozpočet
DPH
Celková cena s daní

14 950.077,84 Kč
2828.887,00 Kč
17 778.965,00 Kč

Investorem byla Krajská správa silnic Libereckého a Královéhradeckého kraje.
Zhotovitelem byla firma Strabag a.s.

f
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Pojmenování míst a zákoutí v Bukovině
U LOMU - místo, několik metrů severovýchodním směrem od mršníku, kde se na okraji lesa ,pro
stavební účely kopal červený, jílovitý písek
U KODYMOVA KŘÍŽE – (U BORČÍ) mezi dvěma jasany je umístěn křížek, postavený Kodymovými
U ŠUBRTOVY CHATY – Šubrtův les, kde si tehdy mladí chlapci postavili chatu, traduje se od r.1943
NA ČERVEŇÁKU – průsmyk mezi Bukovinou a Zálesní Lhotou

Welfare aneb pohoda
zvířat
Mnozí z nás si rádi pochutnají
na grilované flákotě voňavé
kořením
a
prázdninovou
atmosférou.
Dopřáváme
si
husičky, kuřátka, vývarečky,
šunčičku, párečky...ano, jezte s
chutí, ale každá výhoda má svou
druhou stránku.
V dnešní ,,moderní“ době se
však už nemyslí na útulné chlévy,
ale spíše na naše stále více
vybíravější žaludky. Není tomu
tak dávno, kdy měl každý
hospodář svá zvířata jako zdroj
obživy a podle toho se k nim
choval....dokonce k nim měl –
považte-citový
vztah...Jak
neslýchané v dnešní době starých
komunistických
kravínů
a
klecových drůbežáren. Kolikrát
byla doma jediná kráva, bez které
by často nebylo co namazat na
chleba a čím zorat pole. To se
panečku lidé jinak starali než
dnes, kdy si každý během deseti
minut přinese domů maso už
naporcované
nebo
dokonce
hotové. Copak už místo krásných,
oddaných očí vidíme pouze kýtu,
hamburgery a sádlo na čtyřech
paznehtech,
jenž
nějakým
nezajímavým způsobem drží
pohromadě?
Bohužel je to tak, ale
zapomněli jsme...zapomněli jsme
na doby, kdy nám dobytek tahal
vozy, oral pole a kdy naše koně
padali v boji za vlast. Jsme-li
,,páni tvorstva“, proč se bojíme
dopřát lásku i svým na nás
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závislým ,,poddaným“? Přece
jsou stále ještě milující matky a
otcové, nemohla ze světa vymizet
láska
a
soucit...proč
však
nevidíme zvířata stejně jako své
děti? Je tu snad nějaký rozdíl?
Pouze ten, že z hospodářských
zvířat
máme
materiální
užitek...ale oddanost, lásku – tu
nám, přátelé dávají všichni, ne-li
kolikrát víc zvířata než děti....
Naštěstí se najdou nezaslepení
a nesobečtí, někdo by řekl naivní,
lidé, kteří se díky Evropské unii
postarali o Welfare, což jsou
pravidla pro správné zacházení se
zvířaty. Nemyslete si, že jde o
vynález z USA, tudíž se k nám jen
tak
nedostane...kdepak.
Dle
pravidel EU by do roku 2012
mělo Welfare být ve všech
velkochovech
hospodářských
zvířat. Pro přehled zveřejňuji
některé
podmínky
tohoto
,,nového“
ekologického
zemědělství.:
Pro skot platí např. volné
ustájení,
dostatek
prostoru,
vzduchu a světla, dále pak se
velice klade důraz na kontakt s
ostatními zvířaty, nepřípustné je
naopak
bezstelivové
nebo
nedostatečné stání bez výběhu. Co
se týče výživy, měla by být s více
složkami jako je senáž, siláž,
jadrné krmivo, minerální látky a
samozřejmě seno. Zakázané jsou
pak krmné moučky živočišného
původu,
stimulátory
růstu,
náhražky mléka a extrahované
šroty.
U ovcí a koz není zatím
kladený takový důraz na péči, ale

trvá se na minimálním počtů tří
kusů čili malého stáda a na
vhodném výběru pastvin, U
rohatých zvířat je zakázané
používání pletiva pro oplocení
výběhu.
Dodnes bohužel panuje názor,
že prase je nečistotný, méněcenný
tvor, není tomu tak, kéž bych Vás
jen přesvědčila....Welfare myslí i
na prasata. Požaduje pro ně od
chovatelů dostatečný pohyb na
čisté podkladu a prostor pro rytí.
Mimo
chovných
kanců,
vysokobřezích samic a prasnic se
selaty je zákaz individuálního
chovu.
Posledním příkladem je
drůbež, se kterou se zachází snad
nejhůře, byla jsem dva dny v
MAVE Jičín na praxi a můžu Vám
říct, že jsem nikdy nic horšího
neviděla...tolik slepic naházených
na sobě, nosí je tak za jednu nohu
a ony celé dny stojí na drátech,
mají zdeformované nohy a peří
jim snad ani nenarůstá....snad se
to brzy změní, platí zákaz
klecových chovů a zkrmování
stimulátorů růstu. Jestli se
opravdu pod výhrůžkou pokuty
naše
velkochovy
změní,
nebudeme už jíst extrémně rychle
vykrmená
nemocná
zvířata,
kterým svalovina nenarostla díky
pohybu, ale díky chemikáliím. I
přes můj růžový pohled na svět
věřím, že se jednou vzchopíme,
uznáme svou chybu a pak nám
všem, věřte mi bude chutnat víc....
Veronika Košťálová

V dnešní ,,moderní“WelW

-5-

zpravodaj č.5/2009
mmmm fdfd mvm

zprávy z obecního úřadu.
■Zlepšení kvality vody
Na prostředním vodovodu byl 17.8. proveden rozbor vody.
Po vyhodnocení přišla povzbudivá zpráva. Hodnoty
atrazinu , který zde byl zjištěn, poklesly na přípustnou
hodnotu.

■ Finanční dotace na opravy
V rámci dotačních titulů z Programu obnovy vesnice bude
žádáno o dotaci. Aby byla úspěšnost přidělení co nejvyšší, je
potřeba navrhnout realizaci několika akcí současně. Bude
se jednat o opravu místní komunikace k zahradnictví
ppč.962, rekonstrukci veřejného rozhlasu - stávající drátový
rozhlas bude nahrazen bezdrátovým, výsadba zeleně a
nákup techniky na její údržbu. Celkové náklady jsou
odhadnuty na 900 tis. korun. Zdroje z dotace by měly pokrýt
70% nákladů, vlastní zdroje zbývajících 30% nákladů.
■ Svoz popelnic
Od prvního listopadového čtvrtka, bude zahájen týdenní
svoz popelnic (červená nálepka)

■ Finanční dotace na územní plá Ještě
letos bude pokračovat druhá etapa zpracování
Územního plánu obce. Předpokládané finanční
náklady na jeho zpracování jsou vyčísleny
částkou 170 tis. korun. O tuto částku bylo
zažádáno v dotaci. Finanční pokrytí by bylo
následující - 100 tis. dotace, 70 tis. vlastní
finanční zdroje.

Voda bude
Vrt na pitnou vodu
V předešlém čísle zpravodaje jsem slíbil, že se
dozvíte něco více o výsledku provedeného
hydrogeologického vrtu na pitnou vodu. V pondělí
24.8. se započalo s vyhlubováním vrtu. Vrtací
hlava se poprvé zakousla do země ve 14.20 hodin.
Nebylo to jednoduché, zpočátku se do hloubky až
12 metrů musela vyrovnávat s tvrdostí čediče.
Vyvrtání tří metrů trvalo 17 minut. Dále následoval
červený pískovec. Zde se čas zkrátil na 8 minut.
Týž den, před 20 hodinou v hloubce 69 m narazili
na vodu. Při vyfukování vyvrtané horniny se voda
dostávala na povrch. Pokračovalo se v úterý 25.8.
před polednem. Vrt se dále prohluboval až do
hloubky 131 m. A proč tak hluboko, když už byla
voda objevena??? To aby byl dostatečný vodní
sloupec a množství vody pro požadovaný odběr.
Na 120 metrech přítok vody ještě trošku zesílil.
Odhadem vrtařů byla vydatnost pramene okolo 30
litrů za minutu. Ve středu 26.8. byla voda z vrtu
několikrát odčerpána. Další prací bylo, vystrojování
vrtu. Do vyhloubeného otvoru byly zasouvány
novodurové trubky v celkové délce 131 m. V úterý
6.října
bude následovat čerpací zkouška, která
přesněji určí vydatnost zdroje.
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Ostatní zajímavosti
■ Nohejbalisté v Levínské Olešnici
Družstvo bukovinských nohejbalistů bylo 12.září pozváno na turnaj do Levínské Olešnice. Tříčlenné družstvo ve
složení Miroslav Paulů, Petr Štilec a náhradník z Olešnice bylo součástí deseti družstev, která bojovala o
prvenství v turnaji. Naši zástupci se probojovali mezi čtyři nejlepší družstva, která hrála o postup do finále. Zde
podlehli a umístili se celkově na čtvrté příčce.

■ Dožínky v Semilech
Semilsko nebylo nikdy
obilnicí země české a
ani samotné dožínky tu
jako slavnost nikdy
žádnou tradici neměly.
Na druhou stranu zemědělská
výroba
právě v těch poněkud
komplikovanějších
podmínkách, ať je to
již terén či podhorské
klima, si rozhodně
pozornost zaslouží.

Proto se každý rok pořádají okresní dožínky, pod
názvem ,,Semilský pecen“- Podkrkonošská slavnost
úrody, Od roku 2004 zobecňuje nejen činnost zemědělců, ale zahrnuje do svého spektra i následné
zpracování plodin a produktů. Mimo jiné se zde
vyhodnocují nejlepší hospodáři semilského okresu.
Nebylo tomu jinak ani letos, s tím rozdílem, že zde byli
mezi vyhodnocenými i bukovinští zemědělci. Ocenění
za druhé místo bylo uděleno Věře a Milanu
Kodymovým, čímž jim za toto co nejsrdečněji
gratulujeme. Toto ocenění bylo uděleno pracovištěm
Ministerstva zemědělství v Semilech na základě
dlouhodobějšího sledování hospodářských výsledků,
rozvoje a prosperity zemědělství.

Hasiči
…. co už máme za sebou

Podkrkonošský pohár
Nedařížský sbor byl pořadatelem podzimního kola
Podkrkonošského poháru, který se uskutečnil 12.září od
14.00 hodin v Nedaříži. Soutěžili mladí hasiči.
Bukovina byla zastoupena jedním družstvem mladých
hasičů ve starší kategorii. Vedoucí kolektivu David
Štilec sestavil družstvo z následujících dětí: Tomáš
Paulů jako strojník, Markéta Paulů, Jan Exner, Jiří
Nový, Jiří Ježek, Michaela Šimůnková a Ondřej
Šimůnek. Soutěžili v provedení jednoho útoku na
elektronické terče. Dosáhli času 29,05 sekund.
Dosažený čes je zařadil na šesté místo z osmi. V
celkovém umístění z jarního a podzimního kola obsadili
čtvrté místo. Na závěr od 17.00 nastoupili veteráni.
Soutěžilo se stroji PS-8, které se ve výbavách sborů pro
zásahy už tak často nevyskytují. Mají je už jen jako
historické stroje. Přihlášeny byly čtyři družstva. Z
Nedaříže dvě, Žďáru a Bukoviny. Nás reprezentovali:
Lukáš Zaplatilek jako strojník, Vladimír Dlabola,
Jaroslav Exner ml., Jiří Hanousek, David Štilec, Daniel
Šubrt a Jan Prokeš. Jeden útok se prováděl dle propozic
požárního sportu. Zde každý dělá přesně to co se naučí
a na nic jiného nesahá. Druhý byl upraven tak, že si
každý člen družstva vylosoval práci, kterou bude v
prováděném útoku vykonávat. A zde se projevila
všestranná upotřebitelnost jednotlivých členů družstva.

My jsme si v tomto případě v dosaženým časem oproti
prvnímu útoku polepšili. Součty obou dosažených časů
se sčítaly a stanovily celkové pořadí. Bukovina dosáhla
časů 37,95 a 37,29 sekund. V druhém pokusu z důvodu
zavření kohoutu na rozdělovači, byla opožděna dodávka
vody pro pravý proud. Šlo o necelé tři sekundy oproti
proudu levému. Tato časová ztráta zřejmě připravilo
družstvo o prvé místo a tím je odsunula na stříbrnou
příčku.

Co nás čeká ?
V rámci celoroční činnosti mladých hasičů ve hře
,,Plamen“, se zúčastníme s jedním družstvem mladých
hasičů ,,Závodu požárnické všestrannosti“. Pořadatelem
je sousední hasičský sbor v Čisté u Horek. V sobotu
17.října se sem sjede asi na sedmdesát družstev
mladých hasičů a šest dorosteneckých kolektivů. Bude
to představovat obrovskou masu soutěžících, včetně
doprovodu a rozhodčích v počtu na pět set lidí.
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IV. díl

… víte že,
Vývoj papírových platidel od roku 1918
Vznikem samostatného státu v roce 1918 nastala nejen euforická doba zažívání samostatnosti a nezávislosti na
rakousko-uherské monarchii, ale i doba hledání a zajišťování nových věcí. Jedním z nejužívanějších symbolů
samostatného státu je vlastní měna.
V našich dějinách zažíváme relativně velmi často zásadní politické změny a ty jsou již tradičně doprovázeny
zatracováním všeho starého a naopak vymýšlením všeho nového, někdy "za každou cenu". Bylo tomu i při
přípravě na novou československou měnu. Jak se vlastně naše měna bude nazývat? Koruna? Tato měnová
jednotka byla relativně mladá - od jejího zavedení v roce 1892 uplynulo pouze 26 let a nebyla tedy tak zažitá.
Proč tedy nezvolit jiný název? A tak se pod tlakem nejrůznějších institucí a spolků objevovaly názvy jako řepa,
sokol, stotina, lev, denár, groš, káně. Teprve až v roce 1924 bylo rozhodnuto, že československá měna bude mít
staronový název "koruna". Ačkoliv všechny nástupnické státy Rakousko-Uherska postupně změnily název vlastní
měny, paradoxně pouze u nás zůstala koruna doposud. V diskusích o uspořádání měnových poměrů samostatného
československého státu se objevila i úvaha o možné dvojí měně - zavedení platidel s obchodním krytím v hodnotě
předválečného francouzského franku. Státovková měna se měla postupně přibližovat jeho hodnotě. K realizaci ale
nedošlo. Protože v Československu neexistovala centrální banka, připravovalo novou měnu ministerstvo financí,
konkrétně jeden z jeho útvarů - Bankovní úřad ministerstva financí (BÚMF). Zavedení nových platidel muselo
přijít velmi rychle a tak byla pro začátek používána platidla rakousko-uherská s tím, že vyšší nominální hodnoty
(10, 20, 50, 100 a 1000 korun) byly opatřovány československými kolky.

.

r. 1918

r. 1919

Příprava a tisk prvních papírových platidel
Příprava návrhů papírových platidel byla velmi rychlá a muselo se na ní podílet nejen více autorů, ale i tiskáren.
Ačkoliv velká část návrhů nominálů byla svěřena Alfonsi Muchovi, přece jen se rychlost přípravy "podepsala" na
nejednotnosti celé této první emise. A. Mucha je tak autorem naší první desetikoruny, dvacetikoruny, stokoruny a
pětisetkoruny. Ostatní platidla jsou výtvarně navržena přímo příslušnou tiskárnou. První emise československých
státovek měla nominály 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 Kč. Oficiální česká tiskárna cenin zatím
neexistovala a první papírové peníze (devět nominálů) byly rovněž považovány za provizorium. Tiskly je čtyři
české firmy, jedna rakouská a jedna americká. Z toho například desetikoruna byla tištěna ve třech tiskárnách.
Kvalita platidel odpovídala jednak rychlosti přípravy, ale také možnostem tiskáren. Většina státovek byla tištěna
knihtiskem - tedy relativně jednoduchým způsobem. Pouze tisícikoruna byla tištěna v renomované americké
tiskárně American Bank Note Company (ABNCo.), a to hlubotiskem s řadou ochranných prvků. Kvalita tisku u
nás tištěných státovek neumožňovala dostatečnou ochranu platidel proti padělání. A tak se velmi rychle objevily
padělky vyšších hodnot, zejména 100 Kč, 500 Kč a 5000 Kč. U státovky hodnoty 5000 Kč se našly velmi brzy,
zejména kvůli své vysoké hodnotě, také padělky. Známou aférou je padělání pětisetkoruny Maďarem prof. dr.
Gyulou Mezsárosem, v jehož dílně bylo vyrobeno přes 60 000 kusů velmi kvalitních padělků.. Jejich rychlé
stažení z oběhu sice neohrozilo peněžní oběh, ale udělalo z nich sběratelsky nejvzácnější a nejdražší
československé papírové platidlo. Následovala druhá emise státovek, která postupně nahrazovala nekvalitní první
emisi. Stokoruna, pětisetkoruna a pětitisícikoruna byla tištěna kvalitně v ABNCo, i u dalších nominálů bylo
použito lepších tiskových technik.
(Pokračování příště)
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Ozvěny z pod Kaňku
Předání nově pořízené techniky
Jeden z velkých historických okamžiků sboru nastal v
sobotu 29.srpna, kdy bylo Jednotce sboru dobrovolných
hasičů obce předáno do užívání nově pořízení hasičské
auto. Jednalo se o IVECO Daily, které bylo zařazeno do
Integrovaného záchranného systému okresu Semily.
Předání se uskutečnilo v areálu Pod Kaňkem za
poměrně hezkého, slunečného počasí. Pozváno bylo
deset sborů okrsku Studenecko. Před čtrnáctou hodinou
se začali sjíždět a přicházet první hosté. Celkem jich
bylo na sto dvacet. Hudebník Petr Vávra z Nové Paky,
ve čtrnáct hodin zahájil oslavu. Mezi tím starosta obce
vítal v zasedací místnosti obecního úřadu přicházející
hosty z Libereckého kraje a zástupce hasičského
záchranného sboru. Ve 14.40 hodin všichni zasedli za
předsednický stůl, připravený na jevišti. Posléze
starosta obce Jiří Hanousek přednesl uvítací proslov, ve
kterém přivítal všechny přítomné hosty z řad veřejnosti, hasičských sborů a vzácných hostů, kterými byli:
hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler, mluvčí Libereckého kraje Jiří Langer, vrchní komisař a vedoucí
oddělení IZS a služeb HZS v Semilech mjr. Pavel Viták, , starosta OSH v Semilech Ing. Miloslav Miksánek,
velitel stanice HZS v Jilemnici npor. Roman Kouba,
starosta okrsku Ladislav Jiřička a starosta Sboru
dobrovolných hasičů v Bukovině u Čisté Vladimír
Dlabola. Proslov obsahoval zmínku o pořizování
požární techniky od počátku založení hasičského sboru
až do dnešní doby. Neopomněl poděkovat
všem
zainteresovaným pracovníkům HZS v Semilech, kteří
doporučili obnovu naši zastaralé techniky i členům
Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje, kteří náš
požadavek na dotaci odsouhlasili. Jménem obce a
jménem svým, popřál naší jednotce , aby jim přidělená
technika sloužila k jejich spokojenosti a byla prospěšná
a upotřebitelná pro Integrovaný záchranný systém
okresu Semily.
Poté předal slovo přítomným hostům, aby vstoupili do diskuse. Jako první tak učinil hejtman Libereckého
kraje, který přítomné překvapil znalostí základních událostí, které napomohly vzniku našeho sboru. Postupně se v
diskusi všichni vystřídali. Po těchto oficialitách starosta obce vyzval přítomného hejtmana Libereckého kraje,
pana Stanislava Eichlera, aby veliteli Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce předal klíče od nového vozu.
Pětičlenné zásahové družstvo nastoupeno před autem
netrpělivě očekávalo příchod starosty obce a hejtmana
kraje, aby předali veliteli Jiřímu Ježkovi klíče a uvedli
vozidlo do užívání. Stalo se tak v 15.03 hodin. Velitel
vozidlo odemkl a spustil výstražnou houkačku. To na
počest předání. Otevřel všechny dveře, aby do vozu mohl
být volný přístup k prohlídce. První kdo u toho byl, byly
děti. Technika, to je jejich. Hejtman pozorně
prozkoumával zpracování přestavby. Pokyvováním hlavou
dával najevo, že je spokojen a nešetřil slovy chvály.
Požádal, zda by mohl toto auto sám řídit. Přání mu bylo
splněno a za okamžik se s velitelem a starostou obce a
sboru vydal k vyjížďce. Uznale pochvaloval, že to je
hezké svezení. Před šestnáctou hodinou byly provedeny ukázky vystavených stříkaček. Jako první předvedla
svoji funkčnost ruční pístová stříkačka Smekal. Dále potom motorová stříkačka Sigmund. Tím byla oficiální část
programu vyčerpána a pak už následovala volná zábava, při které pokračoval v hudební produkci Petr Vávra. Po
sedmnácté hodině se hosté začali rozcházet k domovům, a okolo osmnácté hodiny zde zbyla jen hrstka místních
lidí. Oslava to byla sice skromná, ale určitě důstojná.Splnila to, co se od ní očekávalo.

*
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Nohejbal

Zavedena další míčová hra

Sportovní příznivci uspořádali 27.září v areálu pod
Kaňkem turnaj v nohejbale. Zapojilo se do něho šest
tříčlenných družstev. Čtyři z Bukoviny, jedno z
Levínské Olešnice a jedno z Nedaříže. Hrálo se
systémem každý s každým.
Zahájení bylo v 9.00 hodin. Na stupeň nejvyšší
vystoupilo družstvo z Nedaříže, bronz vybojovalo
družstvo Petra Štilce z Bukoviny a třetí příčku obsadilo
družstvo z Levínské Olešnice

Tak ne jen muži a nohejbal. Ale scházejí se i ženy, které
jsou v převaze a doplňuje je hrstka mužů a dětí , aby
vytvořili smíšená družstva, k další míčové hře . Jedná
se o volejbal. Někdy se sejde až šestnáct nebo osmnáct
hráčů. Ti jsou rozděleny do dvou nebo tří družstev a ve
zkrácených hrách si dokáží zahrát dvouhodinový mini
turnaj. Na protažení těla to je někdy až, až.

*
Blíží se nám zimní čas
Nenaučíš se od vody čirosti,
od ohně palčivosti,
od vzduchu samozřejmosti.
( Marie Majerová)
Letní měsíce a krásné horké dny jsou již za minulostí. Ale přesto! Když si zesláblé sluníčko přece jen
ještě alespoň na pár hodin ,,vybojuje“ místečko na obloze, vše pod jeho zlatavými paprsky pookřeje.
Bohužel, pošmourné podzimní dny s sebou přinášejí i nostalgické nálady, přívaly smutku, deprese ….
Je nutné abychom se ,,neuzavírali“ sami, do sebe. Když netoužíme zrovna po společnosti, uděláme si radost
třeba jen malou procházkou. Pokud pohled našich očí spočine na překrásně zbarvených stromech a listech,
jež se z nich neslyšně a houpavě snášejí k zemi, srdíčko nám poskočí radostí i úžasem. Neboť ani
sebedokonalejší mistr malíř by nenamíchal tak pestrou, hřejivou a oku lahodící kombinaci barev. A což
teprve jeřabiny, podmanivě nabízející své krvavě rudé bobulky, rozložité keře šípků, jež chrání své chutné
plody pichlavými trny, větve s trsy černých kuliček bezu, které se pod jejich tíhou ohýbají až k zemi ….
A tak se již nyní nepoddávejme špatné a pesimistické náladě! Dny se nám ještě prodlouží! Hodinové
ručičky posuneme ze soboty 24.10. na neděli 25.10. o jednu hodinu zpět. To znamená, že si ráno budeme
moci pospat o sladkou hodinku déle. No nebude to fajn? Tak nezapomeňte!

*
Důležitá data do konce roku
28.říjen

středa

-

2.listopadu

pondělí

17.listopadu

úterý

-

státní svátek

24.prosince

čtvrtek

-

Štědrý den

25.prosince

pátek

-

1.svátek vánoční

26.prosince

sobota

-

2.svátek vánoční

-

státní svátek
Památka zesnulých

Plánované akce:
5.12.
- Mikulášská besídka s nadílkou
11.12.
- výroční valná hromada hasičského sboru
13.2.2010 - Hasičský bál
14.2.2010 - Dětský maškarní rej
Další číslo zpravodaje bude připravováno na přelom měsíce listopadu a prosince.
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D ě t i,

zpravodaj č.5/2009

pozor.

Na každé stránce pro děti vás bude vítat vítězná kresbička
panáčka ,,Bukvičky“ od Jirky Ježka. Ostatním, kteří také dodali své
obrázky, děkujeme za snahu
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zpravodaj č.5/2009

Jedině příroda ví, co chce... nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen
člověk.
(Johann Wolfgang von Goethe)

,, krmelec u Hájenky“, ztvárnění malířem a grafikem Petrem Minkou
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