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1.ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  12/2009

Když dovedeš vidět, toužit a milovat, otřeseš i těmi nejmocnějšími základy zla.... 
                                                                                                                        (Václav Řezáč)
                                                            

                                                                                                                                 foto:Jiří Hanousek

                                                                                                                                           
●zamyšlení pod čarou ● záhadný dopisovatel ●osobnost  obce ●silnice v 

Bukovině ●pojmenování míst  a  zákoutí  ●zprávy  z  OÚ ●Czech Point●hasiči●společenská 
kronika●to co hýbe světem● sametová revoluce● to se nám žilo● plánované akce● inzerce● 
●děti, pozor ● pro zasmání●domácímu skřítku●
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Zamyšlení ,,Pod  čarou  “  
My a předvánoční čas.

        Dny se krátí čím dál víc, rána bývají chladná, několikrát se rtuť 
teploměru  dostala  pár  stupínků  pod  nulu.  Ale  během dne  se  ještě 
můžeme ohřát při teplotách až do 15ºC. Ani jsme nedoufali, že si na 
konci listopadu užijeme tak krásných dní. To když si vzpomeneme 
jak v říjnu do rána napadl sníh a foukal prudký, studený  vítr....
Dlouhé  večery si  zpříjemňujeme  zapalováním vonných kahánků a 
svíček.  Přispívá to  i  k dobré pohodě,  ale  o tu se  musíme postarat 
hlavně my sami. Hospodyňky pospíchají s mytím oken. Parapety a 
balkóny zdobí větvičkami stříbrných smrků, tůjí, jablíčky a šípky...... 

Každé se líbí něco jiného, každá má jinou představu. Honem vyprat kdeco. Záclony, povlečení na postele, zkrátka 
co přijde pod ruku. Není nad příjemně voňavé prádlo, schnoucí pod posledními teplými paprsky slábnoucího 
sluníčka. Vrháme se do praní koberců, s nábytkem hrajeme ,,Škatulata hejbejte se“. Muži, pokud se tomuto chaosu 
takticky vyhnou, sledují vše raději zpovzdálí. ,,To mi prosím tě, nemůžeš jít pomoct? Nemám čtyři ruce“, ozve se 
párkrát. Rovná se prádlo ve skříních, leští nábytek, leckde se dali do bílení.
       Opravdu, dny neúprosně plynou a vánoční svátky se k nám blíží mílovými kroky. Ať chceme či nechceme, 
upozorňují nás na to i více či méně zdařilé reklamy  v televizi nebo rádiu. Zkrátka blíží se čas ,,klidu míru a 
pohody“....
       Ať už plánovaná nebo náhodná setkání kamarádek povětšinou začínají či končí otázkami ,,Co budeš letos péct 
za cukroví?“ Ale i to je součást předvánočního dění, jež k tomuto období prostě neodmyslitelně patří. Ale měli 
bychom se občas i zatavit. Posedět s přáteli, jet se podívat za známými, které jsme dlouho neviděli, vychutnat si 
večery, kdy můžeme být jako rodina spolu. Že  máme jeden druhého, že se máme rádi. A hlavně, nestydět se 
navzájem si to říct.
     Nač všechen ten spěch a nervozita, kterou si kazíme náladu. Vždyť! Každá z nás přece denně uklízí , není třeba 
byt  obracet  vzhůru nohama. Pochybuji,  že vám návštěva bude kontrolovat dvoudenní prach na konferenčním 
stolku, či zda máte štosy prádla ve skříni srovnané jako vojáci z doby povinné služby. Doba je nejistá. Trápí nás 
otázka:,,Co pod ten  stromeček  vlastně  dáme?“  Kde  jsou  děti  je  pochopitelné,  že  budeme dělat  vše  pro  to, 
abychom v jejich očích viděli jiskřičky štěstí a nadšení z dárků, o které psali Ježíškovi. My dospělí, si je vlastně 
kupujeme během roku. To, co je zrovna potřeba. Ale ať už bude u vás doma stromeček s perníčky a papírovým 
řetězem nebo s lesklými zvonky a pestrými světýlky, ať už bude dáreček jen malý, hlavní je, že je  od člověka, 
který do něho dal všechnu svoji lásku. Že je s vámi rád, že si vás váží, i když někdy létají ,,hromy a blesky“.
       Přejeme si štěstí a zdraví. Ale neměli bychom zapomínat, že jsou mezi námi i tací, kteří nemají nic z toho. Na 
lidi opuštěné, tělesně postižené. Na lidi, kterým se to pomyslné štěstí vyhnulo velkým obloukem. Na děti, které 
trpí od narození nevyléčitelnou nemocí, na děti, které vyrůstají bez vlastního taťky a mamky.
Jsou vděčné za pohlazení, dárek, hezké slovo. Mysleme na lidi, kteří svoji práci pro společnost už odevzdali. Je 
smutné vidět, jak ,,děti“ odloží své rodiče či prarodiče do ústavů a domovů důchodců. ,,Navštěvovat“ je chodí jen 
v den vyplácení důchodů. Chceme, aby se k nám naše děti zachovali stejně? Ano, někdy nás okolnosti nutí a nelze 
jinak. Ovšem všichni bychom si měli uvědomit, že i my budeme jednou staří, že budeme odkázáni na pomoc 
ostatních. Většina z nás počítá každou korunu, ale snažme se alespoň trošku pomoci i těmto lidem. Kdo opravdu 
chce, cestu pomoci si najde. A věřte, těch cest je mnoho....
        Na adventním věnečku jsme 29.listopadu zapálili již první svíčku. Přejeme klidné a pohodové zvládnutí 

předvánočních příprav, příjemné prožití svátečních dní, hodně štěstí a především zdraví. 

         Adventní  věnec je  tradiční  symbol  západní  církve  sloužící  k  symbolickému 
odpočítávání  čtyř  týdnů  adventu.  Obvykle  má  podobu  věnce  z  jehličnatých  větví 
ozdobeného 4 svícemi. Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka. Svíček může být 
ale i více, někdy je například používána konfigurace s pěti svíčkami, kdy poslední svíčka je 
zapalována na  Vánoce.
Dějiny adventu

Původně pochází pojem advent z řeckého  pojmu (epifaneia- zjevení). Takto se označoval příchod božstva do 
chrámu   nebo  návštěvu  krále.  Adventní  doba  byla  původně  dobou  postní.  Půst  církev   zachovávala  mezi 
11.listopadem a 6.lednem – původní slavností Narození Ježíše Krista (dnes slavnost  Zjevení Páně– Epifanie). 
Těchto osm týdnů představovalo (s  výjimkou sobot a  nedělí,  které  nebyly postními dny) dohromady 40 dní. 
Počátky adventu sahají do 7.století. Západní církev slavila určitý počet (4 až 6) adventních nedělí. Papež Řehoř 
Veliký stanovil čtyři adventní neděle. Z Galie pochází zvyk spojovat advent s eschatologickým očekáváním Krista 
na konci časů, naopak v tradici církve města Říma bylo především očekávání a příprava na vtělení Božího Syna.

                                                                                                                                   Jiřina Dlabolová 
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Záhadný dopisovatel.......

         Dovolte mi, abych vám představil jednoho občana, jehož 
jméno je v mém článku smyšleno, ale pro zkrácení mu říkejme 
třeba  František,  který  má  smysl  pro  černý  humor  a  s  jeho 
jménem se  několikrát  v  tomto  článku  setkáme.   Rozlišuje  se 
anonymita záměrná a nezáměrná. Anonym je utajení totožnosti 
osoby,  případně  instituce.   Záměrná  anonymita  bývá  volena 
osobou či instituci z důvodu zachování soukromí či vyhnutí se 
postihu za jednání. Tolik na úvod.
          Bukovina,  malá vesnička s  necelými 190 obyvateli. 
Člověk by si mohl myslet, že by tu občané mohli žit v  pohodě, 
protože jeden druhého zná, vidí si jak se říká vzájemně do talíře. 
Každý ví, jak by se ten druhý měl zachovat, v různých situacích, 
které přináší všední život. Jak by se mělo podnikat v různých 
oborech pracovní činnosti atd. Každý prostě dokáže vše vyřešit. 
Ano, každá tato dobrá rada je určitě  vítána a může to inspirovat 
k  řešení  problémů.  Na  druhé  straně,  se  najdou  jedinci,  kteří 
nechtějí poradit, ale vytipované oběti naopak záměrně uškodit a 
čím více, tím lépe. Ať má ten dotyčný problémy. Ať se klepe 
strachy.  Jen  ať  mu  dají  zabrat.  A zde  už  vchází  do  děje  náš 
František. Má ale problémy na vytipovaného  jít oficiální cestou, 
tak jak by to měl slušně vychovaný člověk udělat.  Nenajde ale 
v sobě hrstku odvahy  mu cokoli říci. Zvolí tedy úhybný manévr, 
který určitě zabere. Ale jak to udělat, aby se to nikdo nedověděl? 
Tak,  už  to  mám.  Jak  je  to  jednoduché.  Uchýlí  se  k  takové 
podlosti, že bude psát anonymní udání.  To je nejlepší způsob jak 
někoho poškodit, pošpinit a vrhnout na něho špatné světlo.  On 
bude v klidu jen z po vzdálí sledovat, jak to vše bude probíhat a 
jaké budou odezvy. 
        Trvalo to trošku delší dobu než jsem se dostal k tomu co 
jsem chtěl vlastně napsat. Obec Bukovina před léty dělala vše 
pro to, aby byla zachována místní prodejna potravin. Povedlo se 
to.  To  je  však  jediná  služba   co  tu  v  obci  ještě  zůstala  pro 
občany. Vše ostatní muselo být z moci úřední zrušeno. Ale i tak 
si  toho  pan  František   neváží  a  dokáže  napsat  tři  anonymní 
dopisy  během  letošního  roku  na  finanční  úřad.   PŘESNĚ 
upozorňuje na  nezákonné zajišťování zboží do místní prodejny. 
Z  finančního  úřadu  přijde   oznámení:,,Připravte  si  veškeré 
doklady ke kontrole, přišlo na vás udání.“  Předešlé kontroly, ale 
žádné  takové  praktiky  neshledaly,  čili  pan  František  lhal.  No 
tedy Františku, Františku! Zase nic, jen si přiznej, Ty  jsi totálně 
selhal. My si ale položme  otázku. Kam tím  pan František míří a 
co tím chce docílit? Proč má takový eminentní zájem na tom, 
aby vyvstaly problémy.  Jak je vidět,  historie se opakuje.  Ten, 
kdo pro občany ledacos dělá a moc vyčnívá, klepneme ho i těmi 
nejpodlejšími a nejšpinavějšími prostředky hezky přes prstíky, 

aby  se  zklidnil  a  stáhl  se  do 
ústraní.  Bylo  to  tak  ve 
čtyřicátých  letech  s  panem 
řídícím Josefem Paulů, bylo to v 
padesátých  letech  s  panem 
Václavem Hekem, kdy byli tito 
pánové  udáni  místními  občany. 
Tehdy  to  byla  ale  jiná  doba, 
krutější. Za prokázání viny, byla 
v nejlepším případě basa. Tak či 
tak, je to určitý způsob trestu a 
psychický tlak na kontrolovanou 
osobu.  Když  se  to  opakuje 
několikrát  za  sebou,  je  to  o  to 
horší.
        S  největší 
pravděpodobností  bude  i  náš 
František  číst  tento  článek. 
Touto   cestou  chci  vzkázat 
záhadnému anonymovi, který se 
pod  udání úmyslně podepisuje 
jako  František  Novák  z 
Bukoviny čp.42,  že  má  značně 
pokřivený  charakter.   Takový 
člověk se těžko přeorientovává, 
je  to  prostě  v  něm.  Měl  by 
jednat férově, neměl by být tak 
zbabělý a  měl by  v sobě sebral 
trochu odvahy a pod oprávněné 
či  neoprávněné  udání  se 
podepsat  jeho pravým jménem. 
Je to slušnost, občane. Říká se, 
že na každého se vaří  voda.  Já 
věřím,  že  brzy  přijde  ten 
správný  okamžik,  že  budeme 
moci  našeho  záhadného  pana 
Františka na některé  ze stránek 
našeho  zpravodaje  oslovit  jeho 
PRAVÝM jménem. Potom se z 
něho stane ten  PRAVÝ  hrdina, 
kterého  budeme  všichni  s 
nadšením  obdivovat.  

  
starosta obce 

Jiří Hanousek 
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Osobnost obce

František Tichý   *4.5.1854  -  + 1920

Život Františka Tichého, hospodského v Bukovině u Čisté

Odkud pochází rod Tichých se nepodařilo zjistit. První jakýsi krok byl zřejmý 
po vládě Marie Terezie, která dala zmapovat české území. Není však známo, 
zda v tomto katastru byla uvedena i Bukovina.
    Můj děda, kterého jsem nikdy nemohl poznat, se narodil 4.5.1854, zdědil 
usedlost v Bukovině u Čisté čp. 8. Byla to usedlost dřevěná, sešlá věkem. 
Děda jí nechal postupně celou přestavět, včetně sálu  r. 1891. 
     Podle zjištění nastalo osídlení Bukoviny nejprve ve střední části kolem r. 
1624  -několik  dřevěných  domků  (  Stránských,  Ježků,  Heků,  Prokešů  a 
Klazarů). Nejdále položený domek směrem k západu byl domek čp.8., snad 
již postavený v lese. Jeho obyvatelé se lidí stranili a proto se jim říkalo tiší. Je 
domněnka, že po bitvě na Bílé hoře  se v těchto místech usídlili utečenci z Pecky. Pro český národ nastaly velice 
zlé doby. Lid upadl v nevolnictví, toulal se a stěhoval podle solné stezky do hustých lesů. Ze záznamu matrik se 
dozvídám, že první obyvatelé Bukoviny byli domkaři, chalupníci a tkalci. V křestním listě Františka Tichého se 
uvádí, že jeho otec byl baráčníkem (domkař nebo baráčník, který má jen barák bez polí) a pradědeček 
chalupníkem (chalupník byl usedlík, mající chalupu a nejvýše 20 korců, 1 korec = 0,288 ha polí výsevku na rozdíl  
od sedláka nebo domkaře).
      Můj děda pocházel z rodiny s pěti dětmi. Byl jediným mužským potomkem a podle tradic zdědil usedlost čp.8. 
Měl pokračovat v díle svého otce, vésti hospodářství a přiživovat se tkalcovstvím. V šestnácti letech se však vydal 
do světa. Odešel do Jilemnice, Jablonce, Rokytnice až do Tanvaldu. V Dolnim Polubném získal místo mlynářství. 
Ve mlýně se též vyučil pekařem, tovaryšem a mistrem. Znal dobře německy a vedení řemesel.
      Po určité době se vrátil domů a začal provozovati pekařství v celém sortimentu, prodával kroupy a vše co lidé 
k skromnému životu potřebovali. Postupnými přístavky pro obchod vznikl obchod se smíšeným zbožím.
      V té době nebyl v obci žádný  hostinec a proto se rozhodl postavit šenkovnu, taneční sál, který byl dokončen v 
r.1892 i s přístavbou jeviště.
      Pan František Tichý se oženil s Annou  Jřičkovou z Čisté. Ta při třetím dítěti onemocněla horečkou omladnic a 
zemřela. Velmi svízelná situace pro děti,  hospodářství, pekařství, obchod i hostinec musela být rychle řešena. 
Sousedi  se radili  a jediným řešením bylo najít  pro třiceti  pětiletého,  schopného, urostlého muže nevěstu.  Za 
nejlepší řešení bylo hledat nevěstu v horách. Soused zapřáhl do bryčky a na různá doporučení byla v Dolních 
Štěpanicích po různých potížích nalezena schopná, skromná a velice pracovitá Kristýna.
      Děda našel  v  druhé manželce  pokračování  svého cílevědomého života.  Začal  se  opět  rozvíjet  obchod, 
pekařství, hostinec i plodné manželství. Ke dvěma dětem se přidalo šest dětí. Každé bylo pečlivě vychováno a to 
buď řemeslem nebo odbornou školou. Děda zemřel v r. 1920 a na jeho místo byl nucen nastoupit syn Vojtěch, 
který byl absolventem vyšší elektrotechnické školy.
     Tak byl ukončen neobyčejně snaživý a přičinlivý život p. Františka Tichého, který v tehdejší době nejen 
povznesl rodinu, ale hospodářské movitosti a kulturní život v Bukovině u Čisté.

                                                                                                                            Miloslav Štilec

Jak to bylo se silnicí v Bukovině          IV. díl - poslední

Úvahy o vybudování silnice Bukovina – Horní Kalná se objevily v r.1939. Projektovaný směr 
silnice vytčený 10.února 1939 zemským inženýrem nevyhovoval naší obci.  Protínal šestnácti 
malým zemědělcům pozemky a zabral by 2 ha půdy. Pro Bukovinu by tato silnice neměla žádný 
význam. Obec by nemohla na stavbu finančně přispět a proto měly být podány námitky proti 
vytyčenému směru silnice k okresnímu úřadu v Jilemnici.         

                                                                                                                 ( konec)
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Pojmenování  míst  a zákoutí  v  Bukovině 

U OBRÁZKU – pod kazatelnou stojí uprostřed louky velký smrk, kde byl umístěn i jakýsi
                                obrázek   
U KLIMENTOVY STUDÁNKY- nachází se několik metrů, severovýchodním směrem  od
                                                                   obrázku
NA BEZEDNICI          – po pravé straně, na úrovni první levotočivé zatáčky pod Bukovinou 
U VAISOVA MOSTU – první most pod Bukovinou, pod kterým protéká vodoteč od Hájenky a
                                                      vlévá se do Bukovinského potoka
________________________________________________________________________________

zprávy z obecního úřadu  
Opět něco o vrtu

* V úterý  6.října  mělo  dojít  k  čerpací  zkoušce, 
která  měla  určit  přesnější  vydatnost  zdroje  a 
odebrání vzorků vody. Nemilé překvapení nastalo v 
době, kdy se  započalo se spouštěním čerpadla až 
na dno vrtu. V šedesáti metrech se zastavilo a  nešlo 
hlouběji.  Nejen  samotné  čerpadlo,  ale  neprolezla 
ani   samotná  hadice  o  průměru  40  mm.  V 
předpokládané  hloubce  přítoku  pramene  do  vrtu 
zřejmě  došlo  k    posuvu  zeminy,  která 
zdeformovala  výstroj  vrtu.   To  zmařilo  další 
záměry, a vyvstal problém co dál. 
* Po  čtrnáctidenní  odmlce  v  úterý  20.října  opět 
přijela  firma  ,  která  prováděla  předešlý  vrt. 
Majitelem firmy panem Klazarem bylo rozhodnuto, 
že bude v těsné blízkosti na své náklady vyhlouben 

další vrt.  Započali kolem poledne, vyhloubení bylo 
dokončeno  21.října.  Následující  den  byl  vrt 
vystrojen  novodurovým  potrubím  o  průměru  16 
cm,  síle  stěny  5,4  mm.  Trubky  byly  na  každém 
konci  opatřeny  vnitřním  a  vnějším  závitem. 
Nastavování  trubek  bylo  tedy  prováděno 
šroubovými  spoji.  V  pátek  23.října  probíhala 
ověřovací  čerpací  zkouška  v  délce  trvání  čtyř 
hodin.  Vzhledem k tomu,  že  se  porouchal  měřák 
tak  nebylo  možné  přesně  určit  vydatnost  zdroje 
vody. Odhad byl stanoven na minimálně 25 litrů za 
minutu. 
Součástí  čerpací  zkoušky byl  odběr  vzorku vody, 
sloužící  k  rozboru.  Výsledky  analýz  jsou 
povzbudivé.  Ze  čtrnácti  ukazatelů,  jedenáct 
vyhovovalo  limitním  hodnotám.  Při  srovnání  se 
stávajícími vodními zdroji,  které v současné době 
používáme jsou tyto hodnoty  ještě výrazně nižší. 
Nevyhovoval pouze obsah železa, barva a zákal.  Je 
to  ale  logické,  neboť  vzorky  byly  odebrány 
bezprostředně po vyhloubení vrtu.
*  Dlouhodobá  čerpací  zkouška  trvající  několik 
dnů se bude provádět od 2.12.2009
Starosta  obce  se  sešel  v  úterý  27.října  s 
projektantem,  aby  zahájili  přípravné  práce  pro 
zpracování projektové dokumentace pro vodojem, 
přívodní  vodovodní   řád  k  napojení  na  ten  v 
současné době stávající. 

Uzavření prodejny potravin
      Tak  a je to zde. Úplně poslední službu, kterou zde místní občané měli končí. K 31.12.2009 se s konečnou platností 

uzavírá místní prodejna potravin. Důvodů je několik. Ten nejhlavnější, je neúnosný pokles tržeb zapříčiněný 
odlivem zákazníků do marketů a obchodů do Studence, Čisté a Kalné. 

               Touto cestou děkujeme paní Dlabolové za poskytovanou službu pro naše občany, která byla na místní poměry 
na vysoké úrovni. Ale i přes veškerou snahu se  nešlo ubránit odlivu zákazníků. Škoda.

                                                                                                                                                 obecní úřad
          Oznámení prodejny potravin
     Počínaje nedělí 29.listopadu, bude každou neděli až do konce roku otevřeno vždy od 7.30 – 10.00 hodin. Budou to

neděle 6.,13.,20., a 27.12.2009.
       Alespoň tímto způsobem, bych chtěla poděkovat všem zákazníkům, ať už stálým,
      náhodným či občasným, kteří využívali možnosti nákupu právě zde. 
                                                                                                                      Jiřina Dlabolová 
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* Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili poplatky za odpady a vodu, aby tak učinili do 31.12.2009.
* Sběr plastů (žluté pytle) se bude provádět 8.1.2010

                                                           Už nemusíte na úřady do Jilemnice  
            Od 1.listopadu byl celorepublikově zahájen provoz Czech Pointu.
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT 
je projektem, který má zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – 
veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení 
jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu 

veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne 
občan“

 Co poskytuje pracoviště Czech POINT na Obecním úřadě
• Výpis z Katastru nemovitostí 
• Výpis z Obchodního rejstříku 
• Výpis z Živnostenského rejstříku 
• Výpis z Rejstříku trestů 
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) 
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb 
• Výpis z bodového hodnocení řidiče 

 Všechny tyto výpisy lze získat v úředních hodinách na obecním úřadě

________________________________________________________________________________

Hasiči

….  co už máme za sebou

        

 Soustředění MH na Pecce

Jilemnický sbor pořádal   soustředění  mladých hasičů, 
před  blížícím  se  závodem  požárnické  všestrannosti. 
Uskutečnilo se od soboty 3.10. do neděle  v rekreačním 
středisku na Pecce. Této možnosti využilo sedmdesát tři 
dětí  a  dvanáct  dorostenců  z  Jilemnice,  Nedaříže, 
Studence,  Bělé  u  Staré  Paky  a  Bukoviny.   Vedoucí 
David  Štilec  oslovil  deset  dětí,  jednoho dorostence  a 
dvě dorostenky. Program soustředění byl naplněn takto. 
V sobotu ráno po  8.00 příjezd družstev a ubytování v 
chatkách. Následovalo procvičování disciplín branného 
závodu.  Na  odpoledne  byl  naplánován  závod 
jednotlivců,  který   prověřil  znalosti  každého  člena 
budoucího  družstva.  Nejlepší  umístění  z  našich 

mladších  chlapců  dosáhl  Jiří  Ježek  sedmnáctým 
místem. Ve starších Dominik Souček  pátým místem, 
mladších  dívkách  Michaela  Šimůnková  sedmým 
místem,  starších  dívkách  Kristýna  Exnerová   šestým 
místem, v dorostencích David Exner prvním místem a 
dorostenky  Markéta  Paulů  čtvrtým  místem.  Můžeme 
konstatovat , že se všichni ve svých kategoriích umístili 
ve středu startovního pole.   Den byl  ukončen večerní 
diskotékou. Nedělní dopoledne bylo věnováno soutěži 
družstev.  Zde  si  naši  vedli  následovně.  Družstvo 
mladších obsadilo sedmou příčku z osmi, starší byli pátí 
ze sedmi, jednotlivci dorostenek, třetí Markéta Paulů a 
čtvrtá  Petra  Nezbedová  ze  čtyř.  V  jednotlivcích 
dorostenců  David  Exner  třetí  ze  tří.  Po  obědě  už 
docházelo  k  úklidům  a  posléze  k  vyhodnocení 
dvoudenního soustředění.
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Vystrojení JSDHO
Jednotka  sboru  dobrovolných  hasičů  obce  byla 
vybavena  ochrannými  prostředky.  Nejprve  to  byla 
zásahová obuv JOLLY , která přišla 15.července, poté 
17.srpna zásahové obleky TANGO  I. a  jako poslední 
16.října to byly zásahové přilby KALIS  ZS – 03 . Vše 
dodala  prodejna  s  pracovními  ochrannými  prostředky 
PHOENIX, Aleny Pěničkové z Jilemnice. Náklady na 
výstroj  byly  hrazeny 60% z  dotace  z  Fondu  požární 
ochrany  Libereckého  kraje  a  40%  z  vlastních 
prostředků obce. Celkové náklady byly 100.000,-Kč

Závod požárnické všestrannosti
Neočekávaný  zvrat  v  počasí  naháněl  hrůzu  spoustě 
sborům,  které  měly  vyslat  děti  na  Závod  požárnické 
všestrannosti.  Ten  se  uskutečnil  v  sobotu  17.října  v 
Čisté u Horek. Ve středu čtrnáctého, totiž napadl  první 
letošní sníh. Naštěstí se do soboty rozplynul a zůstalo 
po  něm jenom  bláto.  Jen  ojediněle  zůstaly  jen  malé 
ostrůvky  navátého  sněhu.  Bukovina  byla  zastoupena 
jedním družstvem starších a mladších hasičů. Za starší 
běželi,  Jan Exner, Jiří  Nový, Dominik Souček, Ondra 
Šimůnek  a  Kristýna  Exnerová.  Družstvo  mladších 
tvořili  –  Lenka  Labiková,  Jan  Šimůnek,  Jiří  Ježek, 
Antonín  Rác  a  Michaela  Šimůnková.  Jednotlivkyně 
dorostenek   byly zastoupeny Markétou Paulů a Petrou 
Nezbedovou.  Do  soutěže  bylo  přihlášeno  dvacet  pět 
mladších, třicet dva starších  kolektivů mladých hasičů, 
devět  dorostenek  -jednotlivkyň,  šest  dorostenců 
jednotlivců,  šest  družstev  dorostenek  ,  dvě  družstva 
dorostenců  a  tři  smíšená  družstva  dorostu.  Velice 

příjemně překvapilo naše starší družstvo, neboť si vedli 
nad očekávání.  Nasbírali  pouze šest  trestných bodů z 
jednotlivých  disciplín.  Velice  zdařile  zabodovali  na 
střelbě  ze  vzduchovky,  kde  byli  penalizovány  pouze 
čtyřmi  trestnými  minutami  za  nesestřelení  špalíčků. 
Další  dvě  trestné  minuty  si  vykoledovali  na  požární 
ochraně.  A  zde  to  bylo  úplně  zbytečné,  protože  to 
ovlivnilo  i  další  jejich  celkové  pořadí.  Nebýt  tohoto 
zaváhání,  tak  mohli  stanout  na  třetím  stupínku  v 
hodnocení. Takto se posunuli až na osmé místo. Ale i 
tak je to nesmírný úspěch. A mladší, stále nezkušené a 
neprotřelé  družstvo  v  soutěžích,  obsadilo  osmnáctou 
příčku  v  celkovém  hodnocení.  Nasbírali  dvacet  čtyři 
trestných  minut.  Třináct  na  vzduchovce,  jeden  na 
topografii, devět na uzlech a jeden na požární ochraně.
Nejdramatičtější to však měla kategorie dorostenců. Při 
tvorbě trati,  došlo jedním z  rozhodčích ke špatnému 
označení  azimutu.  Zde  následně  soutěžící  bloudili  a 
nemohli určit  správný směr.  Výsledky z této kontroly 
byly  později  anulovány.  Ovlivnilo  to  i  hodnocení. 
Všechny kategorie dorostu byly hodnoceny pouze podle 
trestných bodů bez ohledu na dosažené časy a azimut. Z 
toho vyplynulo,  že  se  Markéta  Paulů dělila  s  dalšími 
pěti  dorostenkami   o  první  místo  a  Petra  Nezbedová 
skončila devátá.  

Osvobození od členského příspěvku 
Výborová schůze SDH se v pátek 30.října usnesla , že 
členové  ,  kteří  dosáhli  sedmdesáti  let  věku  budou 
osvobozeni  od  členského  příspěvku.  Bude  je  za  ně 
hradit sbor ze svých prostředků.

Společenská kronika
    Gratulujeme
Zástupci obce navštěvují  své spoluobčany, aby jim od dosažení šedesáti let 
svého věku, pogratulovali k jejich životním jubileum.
Touto cestou tedy gratulujeme  naši jubilantce. Přejeme ji hodně zdraví, štěstí 
a  spokojenosti.  Přání  předáváme Evě Ježkové,  která  oslaví  své významné 
životní jubileum  v prosinci.

Rozloučení
S hlubokým zármutkem jsme  přijali  zprávu,  že  nás  navždy opustila  naše  nejstarší  spoluobčanka,  paní  Olga 
Lumendová, která zemřela ve čtvrtek 19.listopadu ve věku 90 let. Poslední rozloučení se uskutečnilo ve středu 
25.listopadu ve smuteční síni v Dolní Kalné. Všem pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast nad bolestnou 
ztrátou, která je zastihla.
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 To, co hýbe světem             V. díl   
…  víte že,
Založení Národní banky československé

Konečně k 1. dubnu 1926 byla založena Národní banka československá, centrální a emisní banka, a v roce 1927 
byla založena tiskárna bankovek. Zde se sluší vysvětlit pojem 
státovka a bankovka. V zásadě se jedná o praktické označení 
platidel vydávaných státem či emisní bankou. V našem případě, při 
absenci centrální banky, byl vydavatelem peněz stát (ministerstvo 
financí, BÚMF) - odtud označení státovka. Po založení centrální 
banky řídila peněžní oběh a vydávala peníze banka - odtud 
bankovka. Obě označení jsou zcela oficiální, i když zřejmě 
specifická pro náš stát. Příslušná platidla jsou takto nejen přímo 
označena, ale i dále identifikovatelná; u státovky je podpis 

ministra financí, u bankovky guvernéra, pokladníka či jiného představitele emisní banky.  S letopočtem 1931 
vyšla stokoruna, jejímž autorem je Maxmilián (Max) Švabinský. Ten je rovněž autorem tisícikoruny z roku 1934. 
Tato bankovka byla v roce 1937 vyznamenána na mezinárodní výstavě umění v Paříži.
 
Válečná platidla a příprava poválečných peněz

Za Protektorátu Čechy a Morava u nás platily stále koruny, ale tištěné 
dvojjazyčně - česky a německy. Výtvarně se na nich velkou měrou 
podíleli čeští rytci. 
Všechny bankovky a státovky byly tištěny v Tiskárně bankovek 
Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze. Současně s těmito 
platidly platily i předválečné bankovky a státovky. Počátek druhé 
světové války byl poznamenán oklešťováním československého 
území a direktivním zavedením jiných měn do oběhu.  Během války 

připravovala naše exilová vláda emisi papírových platidel pro bezprostřední období po válce. Příprava od návrhu 
až po tisk probíhala pouze ve Velké Británii a i jejich tisk byl realizován ve třech anglických tiskárnách. Protože 
emisi vydávala vláda, jednalo se o státovky. Byla na nich faksimile podpisu ministra financí Dr. Feierabenda a 
jako jedna z mála emisí neměla uveden letopočet vydání, neboť 
sama příprava začala v roce 1941 a v té době samozřejmě nikdo 
nevěděl, kdy válka skončí. Peníze však musely být s koncem 
války připraveny. Přijetím Košického vládního programu 4. 
dubna 1945 byl v krátké době zrušen oběh všech zahraničních 
měn a rozšířen oběh českých a slovenských korun a 
korunových poukázek na celé území Československa. V 
přechodném období od května po několik měsíců (někdy až do 
října 1945) byl v oběživu opravdový chaos. Na území 
Československé republiky obíhaly následující peníze:
* protektorátní koruny (do 31. října 1945);
* slovenské koruny (do 31. října 1945);
* korunové poukázky 1944 (do 31. října 1945);
* říšské marky (do 10. května 1945, na území zabraném v roce 1938 do 31. července 1945);
* maďarské pengö v  zabraných částech jižního Slovenska do 26. června 1945);
* vojenské marky Spojeneckých armád (Allierte Militărbehörde), vydávané spojeneckými vojsky v pohraničí, 
zabraném v roce 1938 Velkoněmeckou Říší (do 31. července 1945).
 
Korunové poukázky "1944" byly určeny pro vojenské jednotky a československé úřady na osvobozeném území. 
Poukázky se staly zákonnými penězi dne 23. března 1945.
Po válce byly převezeny státovky londýnské emise do Prahy letadly British Royal Air Force ve dnech 19.- 30. září 
1945 a od listopadu 1945 začaly platit oficiálně na našem území společně s bankovkami a státovkami tištěnými v 
Československu                                                                                                               
                                                                                                                                              (Pokračování příště)
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Sametová revoluce
V krátkosti si připomeňme 17. listopad a s tím spojené 20. výročí od Sametové revoluce.  Sametová revoluce v 
roce 1989 představuje jednu z nejvýznamnějších událostí  v našich novodobých dějinách. Vytváří ostrý předěl 
nejen  mezi  dvěma  historickými  epochami,  ale  také  mezi  zcela  odlišnými  společnostmi  a  způsoby  života.
Na tuto událost se náhled lidí různí. Jedni říkají, že konečně přišla demokracie, druzí že se přišlo o sociální jistoty 
obyvatel atd. Mladší generace na  tuto událost narazí v učebnicích  dějepisu, ale možná, že jim to celkově nic 
neříká. Co to ta Sametová  revoluce byla a proč vznikla? 

17. listopadu 1989 se sešli studenti pražských vysokých škol na 
Albertově v Praze, aby uctili památku studenta medicíny Jana 
Opletala (1915-1939), který byl v roce 1939 zavražděn nacisty 
během  německé  okupace.   Po  počátečních  proslovech  na 
Albertově a kladení květin a svíček na Vyšehradě   se průvod 
vydal  směrem  na  Václavské  náměstí,  byl  však  zastaven  na 
Národní  třídě  pořádkovou  policií  a  násilně  rozehnán.  To 
následně  vedlo  k  dalším  rozsáhlým  protestům  studentů  a 
veřejnosti  proti  československému  komunistickému  režimu, 
tzv. Sametové revoluci, k pádu vlády a nastolení demokracie.

Sametová revoluce (slovensky nežná revolúcia) je označení 
období  změn  v  Československu   mezi  17.  listopadem  a 
29.prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického 
režimu a  přeměně  politického  zřízení  na  demokratické 
principy. Hlavní důvody? Přes 40 let trvající Východní blok se 
rozpadl  jako  domeček  z  karet  a  nespokojenost  obyvatel  s 
ekonomickou situací v ČSSR se každý den stupňovala.

Revoluce se označuje názvem „Sametová revoluce“ pro svůj 
nenásilný  charakter,  kdy  pro  převzetí  moci  nebylo  potřeba 
použít  násilí  či  ozbrojeného  boje.  Vyjma  událostí  ze 
17.listopadu, kdy byli studenti napadeni Veřejnou bezpečností, 
byla revoluce provedena bez násilí a během státního převratu 

nebyl zmařen jediný život. Název vymyslel český novinář, od kterého se rychle dostal do zahraničních médií a 
následně i do Československa.

___________________________________________________________________________________________ 

Jóó, za „bolševika“, to seJóó, za „bolševika“, to se  
nám žilo…!?nám žilo…!?

         Tyto údaje nejsou v dnešní době  aktuální, ale jen Tyto údaje nejsou v dnešní době  aktuální, ale jen   
pro porovnání  uvádím  ceny  zboží a  průměrnýpro porovnání  uvádím  ceny  zboží a  průměrný   
výdělekvýdělek      z roku 2003.  z roku 2003.    

Mléko za necelé dvě koruny, máslo za deset, hovězí za 
24 korun, pivo za korunu čtyřicet, kino za šest. Jó, to 
byly časy! Také si to občas řeknete, když v obchodě 
prakticky „za nic“ necháte pětistovku a taška ani není 
plná? Ale bylo opravdu kdysi, za bolševika, tak levně, 
jak se nám to dnes jeví? Pohled na ceny z roku 1965 je 
až nostalgicky úsměvný: kilo chleba za 2,60, mouka 
3,20, kilo eidamu 19, litr bílého vína za 17… To se to 
tenkrát žilo, říkáte si možná. 

Jenže! Průměrný měsíční plat byl tehdy pouhých 1493 
korun hrubého, zatímco v roce 2003, ze kterého byly 
poslední kompletní statistické údaje, už 16 917 Kč .

Vezměte si  kalkulačku a začněte počítat. Postup je 
vcelku jednoduchý. Průměrný plat byl v roce 2003 více 

než jedenáctkrát (přesně 11,3×) vyšší než před čtyřiceti 
lety. Stejným číslem proto vynásobte tehdejší ceny.

A? Tak to je šok! Kilo kávy v roce 1965 stálo 180 
korun, což po přepočtení k dnešnímu průměrnému platu 
odpovídá 2040 korunám! Ve skutečnosti je to ale 
pouhých 67,50! Takže tehdejší ceny by dnes vypadaly 
v obchodech takto: Chléb 29,50 Kč (skutečná cena je 
15,60), mouka 36 Kč (skutečná 9), eidam 215 Kč 
(skutečná 109), litr bílého vína 193 Kč (skutečná 
61,50). Ještě stále si myslíte, jak bylo tenkrát úžasně 
levně?

A to nemluvíme o tom neuvěřitelně „širokém“ 
výběru… Možná už si to ani nepamatujete, mladší to 
nezažili: Jogurtů nebylo padesát druhů – dva byl tehdy 
úspěch. Kvalitní maso bylo nedostatkové zboží, taková 
šunka také nebyla úplně každý den. A banány, dámské 
vložky nebo toaletní papír se daly sehnat jen „pod 
pultem“. Před vánocemi, když někdo chtěl v krámě 
koupit banány, pomeranče nebo mandarinky, tak 
záleželo jen na prodavači,
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 zda vám je nechal nebo ne. Pakli-že jste byli bezdětní, 
neměli jste na toto ovoce absolutně nárok.. Nevím jak 
kde, ale v Bukovině to tak bylo.

„Ale pivo bylo – a určitě bylo i levnější!“, namítnete 
možná. Jenže čísla mluví jasně: tehdy stálo lahvové 
pivo 1,40, dnes by tedy vyšlo na 16 korun. V 
obchodech ho přitom v průměru pořídíte o polovinu 
levněji. Ani rum nebyl nikterak levný. V roce 1975 jste 
flašku koupili za 65 korun, což odpovídá 477 Kč. Za 
tuhle sumu už dnes pořídíte hodně, ale hodně kvalitní 
whisky.

Drahý oblek, levnější košile. Vydejme se ale z Jednot 
do obchodů s textilem.

Jak dopadlo srovnání tady? Dámský zimní vlněný plášť 
stál před čtyřiceti lety 440 korun. To je po přepočtu na 
dnešní poměry 4986 Kč. Ve skutečnosti je cena o 400 
korun nižší. Košile s dlouhým rukávem vyšla na 40 
korun, což by nyní činilo 453 Kč. Tady poprvé by byla 
cena nižší. V obchodě totiž košili pořídíte v průměru za 
512 Kč. Zato punčochy stály 18 korun, což je po 
přepočtu 203 Kč. Jenže v obchodě je pořídíte o více než 
170 korun levněji. I tehdejší cena pánského obleku 
1060 korun se po přepočtu nejeví tak skvěle – vychází 
na 12 011 Kč. V reálu jej koupíte za 5080 korun – a 
když jsou slevy, tak třeba i za necelé dva tisíce.

Kdo má židli, ten bydlí, říkalo se. A tak se podívejme, 
kolik stálo vybavení domácnosti. Kuchyni jste v roce 
1965 pořídili za 2474 Kč (a ani jste neměli žádnou práci 
s výběrem…). Po přepočtu je to 28 033. Skutečná 
průměrná cena v obchodech ale je 16 456.  Plotýnkový 
sporák stál 2880 korun, což je dnešních 32 633 Kč. 
V obchodě přitom v současnosti za kombinovaný čtyř 
plotýnkový spotřebič vydáte jen něco málo přes deset 
tisíc. Velmi podobné je to s chladničkou. Tehdy stála 
2400 korun a měla objem 60 litrů. To je po přepočítání 
27 194 Kč. Pořádnou chladničku o objemu 220 litrů teď 

ale koupíte už za devět tisíc. Ještě zajímavější výsledek 
dostaneme u televize. Tehdy vyšla černobílá na 3800 
korun, tedy dnešních 43 057 Kč. Dnes velkou barevnou 
televizi koupíte v průměru za 8312 Kč. Mimochodem, 
barevnou televizi jste si v roce 1985 mohli pořídit za 15 
200 korun. Po přepočtu k současným platům by její 
cena činila skoro 90 tisíc!

Poněkud těžké je porovnávat nájemné, informace jsou 
neúplné. V roce 1985 jste ale za bydlení ve 2+k platili 
358 korun, což je po přepočtu 2100 Kč. V roce 2003 ale 
činil nájem za obecní byt 3+k ve skutečnosti 1818 (bez 
poplatků).

Z domova nyní vyrazme do autosalónu. Tedy vlastně do 
Mototechny. Zapomeňte na dnešní velké prostorné 
showroomy plné skla, nejrůznější modely, akční 
nabídky – a okamžité dodání. Na auta se tehdy 
v pořadnících čekalo týdny, měsíce a někdy i roky. A 
mnohdy jste ještě museli šéfovi Mototechny něco 
šoupnout „bokem“. Ale nekupte to, když „embéčko“, 
tedy Škoda 1000 MB, stálo jen 45 600! Jenže po 
přepočtu se vám poněkud protáčejí panenky. Cena totiž 
vychází na neuvěřitelných 516 688 Kč! Za to dnes 
v pohodě koupíte Mercedes typu A! Nebo dvě 
průměrně vybavené fabie s nejslabším motorem. A 
můžete s nimi okamžitě odjet. Mimochodem, benzín v 
roce 1965 stál 2,40 (speciál), což je po přepočtu 27,19. 
V roce 2003 přitom průměrná cena naturalu činila 24,13 
(pravda, dnes je to skoro 30 korun). Takže ani ten 
benzin nebyl tenkrát levnější. Nemluvě o tom, že 
tehdejší auta zpravidla měla mnohem větší „žízeň“.

A když na výlet, tak do hotelu. Dvoulůžkový pokoj bez 
koupelny stál v hotelu „B“ 38 korun, tedy „dnešních“ 
431 Kč. Nyní za stejné peníze pořídíte pokoj 
s kompletním sociálním zařízením. Ještě stále máte 
pocit, že tehdy bylo tak levně?

  
Jiří Hanousek

________________________________________________________________________________
Plánované akce:

      5.12.2009    -   Turnaj ve stolním tenise, 13.00 hodin v kulturním domě.
    12.12.2009    -   Mikulášská besídka s nadílkou, od 18.00 hod.
    13.2.2010      -   Hasičský bál
    14.2.2010      -   Dětský maškarní rej

_                                     Inzerce:      NÁKUP    ♦      PRODEJ    ♦     VÝMĚNA    _____________________

• Obecní úřad v Bukovině, dá do pronájmu budovu místní prodejny za účelem jakéhokoliv 
podnikání. Podmínky pronájmu a další informace budou poskytnuty na obecním úřadě.

Další číslo zpravodaje bude  připravováno na únor.
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          D ě t i,    p o z o r .

Milé děti. Určitě se těšíte, až se u vás doma rozsvítí vánoční stromeček, na 
dárky, které pod ním budou. Ale ještě zbývají více než tři týdny. Jistě jste si všimli, 
že maminka má už teď spoustu práce. Uklízí, nakupuje, připravuje vše na pečení 
cukroví. Pokud chcete alespoň s tímto trošku pomoci a také překvapit jak jste 
šikovní, poradím vám dva jednoduché recepty.
1. Rozpuštěnou čokoládu na vaření necháme trochu vychladnout a pak v ní 
namáčíme sušené ovoce. Nejlepší jsou švestky nebo meruňky. Necháme okapat a 

uložíme do chladu.
2. Kulaté dětské piškoty slepujeme nutelovým krémem nebo marmeládou. Narovnáme na tácek a pocákáme 
rozpuštěnou bílou nebo tmavou čokoládou.Když si budete chtít potom všem odpočinout, vybarvěte sněhulákovi 
nos, klobouk, zkrátka co vás napadne. Můžete si ho i vystřihnout a ozdobit s ním okno.   Ať máte krásné vánoce, 
krásný stromeček a dárky, které jste si přáli.
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Novoroční příběh.

Jak jsme rozesmáli pojišťováka.

Rodina mého kamaráda je vcelku jako každá jiná. Jen občasné nehody se jí 
stávají více než jiným.
      Na Silvestra loňského roku jsme se u nich sešli, jakož i známí a sousedé. 
Nádherně jsme se bavili, tak jak se na Silvestra patří. Vyprávění, anekdoty a 
pití  nebralo  téměř  konce.  O půl  noci  všude  létaly  rachejtle  a  jiná  zábavná 
pyrotechnika.  Protože  se  této  dělostřelecké  zábavě  vyhýbám,  tak  jsem 
pokukoval jen z poza domu. Ran bylo jako o ,,Božím těle“, jen to bylo na 
Silvestra.  Domácí  pán  chtěl  všechnu  sešlost  překvapit  něčím  velkým  a 
mimořádným. Po vykonání své potřeby na záchodě, zapálil a vyhodil nějakou 
rachejtli většího kalibru z okénka záchodu. Upito měl tak akorát na to, aby se 
netrefil ven. Křápnul to do okenního rámu a odrazem to spadlo do záchodové 
mísy.  Sotva  stihl  za  sebou  zavřít  dveře,  když  se  ozvala  rána  jako  ve 

studeneckém  lomě, při komorovém odstřelu.  Co se stalo, si málokdo umí představit ani v nehorším snu. Okno 
vyražené na hnoji a dveře obtisknuté na protější stěně   chodby. Ještě, že prý stačil spláchnout. 
     Téměř dva týdny chodili na záchod do místní sokolovny. A proč brečel pojišťovák ? Ten se rozbrečel smíchy, 
když sepisoval pojistnou událost a prý ho viděli plakat ještě ve Slemeně .   Nevěříte? Věřte!   

                                                                                                                                       Josef Ježek

Vánoční  vtipy
☻„Pane šéf, můžete mi dát zítra 
volno?” ptá se v práci pan Urbánek. 
„Manželka chce, abych jí pomohl s 
vánočním úklidem.” 
„Z takového důvodu vám přece 
nebudu dávat volno!” rezolutně to 
odmítne ředitel. 
„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. 
„Věděl jsem, že je na vás 
spolehnutí.” 
☻Anička se modlí před Vánocemi 
a na konci modlitby zakřičí. - 
Ježíšku, dones mi kolo ! - Ježíšek 
není hluchý, domlouvá mu sestra. - 
Ale babička ano! 
☻Byla  takhle  jednou  perfektní 
ženská,  co  potkala  perfektního 
chlapa. Po perfektním randění měli 
perfektní svatbu a perfektní líbánky. 
Jejich  celý  život  byl  perfektní. 
Jednou takhle  o  vánocích,  všechno 
pod sněhem, který se valil z mraků v 
hustých  chuchvalcích,  jeli  tihle 
perfektní  manželé  autem  domů, 
když vidí,  jak na ně v chumelenici 
někdo u  krajnice  mává.  Protože  to 

byli  perfektní  lidi,  samozřejmě 
zastavili a on tam stojí Ježíšek, plný 
pytel dárků. Tak ho naložili. Když je 
poprosil,  rádi  mu  vyhověli,  že  mu 
pomůžou rozvést dárky. A tak jezdí 
po  kraji  od  domu  k  domu,  až  na 
jedné cestě dostali smyk a napálili to 
do stromu. Přežil to jen jeden z nich. 
Kdo?  No  samozřejmě  perfektní 
žena,  protože  perfektní  chlap  a 
Ježíšek  přece  neexistují.  A  jak  to 
vidí chlap? No, když perfektní chlap 
a Ježíšek neexistují, tak musela řídit 
perfektní  žena,  což  vysvětluje  tu 
autonehodu. 
☻Rodiče  mají  dvě děti  -  jednoho 
pesimistu  a  druhého  velkého 
optimistu.  Na Vánoce chtějí  rodiče 
děti vyzkoušet. Pesimistovi vykoupí 
obchod  s  hračkami  a  optimistovi 
dovezou do pokoje  kopu koňského 
hnoje. Zazvoní na zvonec a děti běží 
do  pokoje  podívat  se  na  dárky.  Z 
pokoje  pesimisty  se  ozývá  pláč. 
"Tolik  dárků,všichni  mi  budou 
závidět,  hračky  se  budou  kazit  a 
tolik  baterek  do  nich."  Z  pokoje 
optimisty  se  ozývá  smích.  Když 

přijdou  do  pokoje,  optimista  se 
přehrabuje  v  hnoji  a  říká:  "Tolik 
hnoje, to tu musí být někde koník!".
 ☻Povídá paní Kalianková na 
silvestrovské zábavě manželovi: 
"Pepo, zpívej nepřetržitě až do 
rána!" 
"To mi dovolíš?" - "Ano, protože 
když zpíváš, nemůžeš chlastat!" 
☻Chlapík si v hospodě poručí 10 
piv, potom 5, pak 2 a nakonec jedno 
a mudrluje: 
"To je zajímavý, čím méně piv si 
objednávám, tím jsem ožralejší!" 
☻Maminka se ptá synka: „Co bys 
chtěl pod stromeček? Bratříčka, 
nebo sestřičku?” 
A syn na to: „Sáňky, jestli tě to dole 
neroztrhne!” 
☻„Byl jsi dneska hodný? Neukradl 
jsi nic? Nenadával jsi?” vyptává se 
Ježíšek malého chlapečka. „No tak 
se to už konečně nauč, já ti dárky 
věčně nosit nebudu!” 
☻Víte, jak lze mezi politiky najít 
tři naprosté blbce?
- Namátkou. 
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☻Přijde cikán k doktorovi a 
povídá: "Pane doktor, já už jsem 
úplně zoufalej. Mám 11 dětí, platím 
samý alimenty, uřízněte mi ho!"
"Ale Dežo, to přece nemá cenu. Já ti 
ho teď uříznu a ty za měsíc přijdeš, 
že ho chceš zase zpátky."
"Ale ne, pane doktore, nepřijdu, 
slibuju!"
Doktor tedy provede příslušnou 
operaci.
Neuplyne ani měsíc a cikán je zase v 
ordinaci: "Měl jste pravdu, pane 
doktor, nedá se to vydržet, přišijte 
mi ho zpátky!"
"No jo, Dežo, ale ja toho tvého už 
nemám. Mám tu teď jen jednoho z 
opice. Chceš ho?"
Cikán souhlasí a tak mu to doktor 
přišije.
Po delší době potká doktor Deža na 
ulici a ten se k němu žene s 
úsměvem na tváři. Doktor se zastaví 

a ptá se: "Tak co, dlouho jsi u mě 
nebyl, pomohlo to?"
"Teda, pane doktore, je to úplně 
perfektní. Mám po problémech! 
Jakmile se něco narodí, okamžitě se 
to sebere a utíká to do lesa!" 
☻"Chtěla bych se rozvést, pane 
doktore, kdy by to podle vás bylo 
nejlepší?" - "Na Vánoce." - "A proč 
na Vánoce?" - "Byl by to od vás 
nejkrásnější dárek manželovi!"
☻Ptá se paní učitelka Pepíčka 
Kalianků: "Tak co jste měli pod 
stromečkem?" - "Prosím, paní 
učitelko, stejně jako loni, stojan!"
☻Říká Pepa: "Budeme mít pěkné 
Vánoce - dám ženě tisícovku, ta ji 
dá babičce, ta zase dědečkovi a ten 
ji dá mně. Já ji potom vrátím 
sousedovi, od kterého jsem si ji 
vypůjčil a jsme všichni spokojeni!" 
☻Mami, tak Ježíšek skutečně 
existuje!" sděluje mamince Pepíček. 

"Jak to?" - "Vedle se přistěhoval pan 
Kalianko a táta, když to viděl, spínal 
ruce a volal: Ježíši Kriste, cos nám 
to sem poslal za prezent!"
☻Pepíček Kalianků dostane pod 
stromečkem obálku ze stovkou. 
Maminka: "Jakpak se říká tetičce?" 
Pepíček: "Stará držgrešle?"
U štědrovečerní večeře se sejde 13 
lidí. Tchyně se vykloní z okna a volá 
na tuláka: "Pojďte sem nahoru, 
budete čtrnáctý!" Tulák odpoví: "S 
vámi bych nešel ani v tom případě, 
že bych byl první a vy jediná na 
světě!"
☻"Když jsem přišel domů," 
stěžuje si pan Jalovec po Vánocích 
kolegům, "na stole stála otevřená 
borovička, vedle skříně stála 
ustrojená jedlička a ve skříni stál 
nahý soused Smrček!" 

Inspirace pro sms na svátky či Silvestra

► Purpura večerem zavoní, zvoneček tichounce zazvoní. A jeho stříbrný hlas, probudí vzpomínky v nás. Srdcem 
jsme stále dětmi. Čekáme, až se setmí. Až vánoční stromek tu bude stát a varhany budou ,,Tichou noc“ hrát, 
chceme vám v tu chvíli přát, ať každý má každého rád..

► Ať stromeček vám krásně voní, ať tisíce zvonečků na Štědrý den zvoní. Ať pocit štěstí a lásky hřeje, ty 
nejkrásnější Vánoce a šťastný nový rok vám přeje....

► Saně se mi rozpadly, dárečky mi rozkradli. Andílci se někde tulí, čerti zase trávu hulí. Je to včechno na 
potvoru, asi půjdu na podporu. Váš Ježíšek

Pozvánka na Vánoční jarmark do Jilemnice
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Domácímu skřítku
Ochránče tichých krbů,dobrotivý (láre) pane,

domácímu skřítku, k tobě modlím se,
chraň les i sad i mír mé vesnice,

hlídej náš dům, to naše dílo staré.
Ať zdivočelé důtky vichrů podzimních

a dešťů chlad sen polí nenaruší,
ať vlahou mrvu něžně pod loktuši

ukryje bílý, blahodárný sníh.
Hlídej, můj věrný strážče, hlídej ve světici,

ať bázeň zloděje od prahu prchat nutí,
buď ve střehu, ochraňuj od uřknutí
dědičný dům v hluboké noci spící.

Obcházej po dvoře, nahlížej do zákoutí,
miluj mé jezírko a malý skromný sad,

zajdi i do zahrad,
kde vrátka vrzají a vetchý plot se hroutí,

miluj mé návrší s ostrůvky remízků,
a luka sčechraná, kde líně toulávám se,

stín lip i baldachýn javorů nablízku
kde častokrát odpočívám od své  dennodenní práce....

                                                              A.S.Puškin 
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Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či 
nepochopitelný smysl jejího konání. 

                                                                                                                   (Galileo Galilei)
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