
Bylo,Bylo,  
              jestjest  
                     a  bude a  bude
              v Bukovině u Čistév Bukovině u Čisté  

 zpravodaj obce č.2
___________________________________________________________________________________________

2. ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  03/2010

Každý má být spokojen s dobou, která je mu dána k životu. Krátký čas života je dost dlouhý na to,  
abys žil dobře a čestně.                                  
                                                                                                              (Marcus Tullius Cicero )    

                                                                                                                                 foto:Jiří Hanousek

  
●zamyšlení  pod  čarou  ●  pranos tika  ●vzpomínka  na  Velikonoční 

pondělí● pojmenování mís t  a  zákou tí  ●osobnos t  obce ●hasiči ●zprávy z  OÚ● le tní 
čas  ● už zase  volby ● kul tura  ● spor t  ● t o  co hýbe svě tem ● t kalcovs tví ● inzerce 
●dě ti, pozor ●plánované akce ●oznámení 
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Zamyšlení ,,Pod    č  arou“  

            Sněhová pokrývka pomalu, ale jistě mizí. Doslova a do písmene-ztrácí se před očima. Velkou měrou k tomu 
samozřejmě přispívají i dny s vyššími teplotami. Občas se ovšem střídají ty (sluníčkové) slunečné se dny deštivými. 
Tající sníh žena nahoru hladiny větších i menších vodních toků. Pravda, kalendářní jaro začalo již 21.března, ale zima 
se stále nehodlá vzdát a občas si ještě užívá společnosti nočních mrazíků. Zkrátka zima nám sice již dává vale, přesto do 
poslední chvíle své vlády prověřuje naši kondici.
        Ale slunce získává na síle a nedá už se zahnat. Pod jeho životodárnými paprsky člověk jakoby pookřál. Zlepší se  
nálada, trápení zmizí byť jen na chvíli. Jak se říká sundáme si ty pomyslné černé brýle plné pesimismu, a bez rozmyslu 
sáhneme po těch růžových. Pohled na všechno se hned změní, zkrásní, stane se přitažlivým a příjemným.
        Bez váhání obětujeme mokré nohavice a boty plné sněhu, abychom si nařezali a natrhali větvičky zlatého deště a 
břízky. S radostným nadšením tak čekáme, až rozkvetou  a zazelenají se a dýchnou do našich domovů tak dlouho 
očekávaného jara. Ale jaro se nenechá zaskočit, nehodlá stát za dveřmi. Je silné, krásné, plné síly a elánu. Však opět 
sami brzy poznáme, jaký to je kouzelník nad kouzelníky.
        Milovníci zimních radovánek si ovšem ještě stýskat nemusí. Tam, kam ani polední sluníčko nedosáhne svými 
horkými paprsky, zůstává stále ležet sníh. A na horách? Při pohledu na ně spatříme hustě ,,pocukrované“ vrcholky až po 
úpatí. Tam se ještě můžeme vyřádit do sytosti. Sportovat, relaxovat, slunit se a ,,chytat“ první bronzové opálení. Jak je 
libo.  Ale ještě dříve, než k nám jarní dny ,,vtrhnou“ naplno, čeká nás spousta práce a hlavně-jejich nejkrásnější symbol-
Velikonoční svátky. Těšme se na ně a třeba si udělejme radost i  něčím novým....  Nemusí to být  nic ohromujícího, 
maličkost přece potěší nejvíce. Mějme dobrou náladu a na každém dni hledejme jen to pěkné. Jak pro sebe, tak pro 
ostatní. Přejme hezké a příjemné prožití nastávajících jarních dní. 

                                                                       Jiřina Dlabolová

*
Velikonoce
Velikonoce či  pascha  jsou nejvýznamnějším křesťanským  svátkem {Katechizmus katolické 
církve čl.1166-1171}, který je oslavou z mrtvých vstání Ježiše Krista, k němuž podle křesťanské 
víry došlo třetího  dne po  jeho  ukřižování,  k  němuž došlo  kolem roku 30 či  33 v blízkosti 
významného židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Hospodinem z 

egyptského otroctví. V západní křesťanské tradici  Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v 
níž byl Kristus vzkříšen.

Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil roku 325  1.nikajský koncil. Podle nich připadají velikonoční svátky na 
neděli následující po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další 
neděli. Pondělí velikonoční podle těchto pravidel může připadnout na den v rozmezí od 23.března do 26.dubna. 

Velikonoce  podle  katolické  tradice  začínají  vigilií  Neděle  Vzkříšení  (která  završuje  velikonoční  triduum Zeleného 
čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty a trvají padesát dní až do Letnic, slavnosti Seslání Ducha svatého. První týden 
Velikonoc se nazývá Velikonoční oktáv.  40.  den Velikonoc je slavnost  Nanebevstoupení,  která připomíná Ježíšův 
výstup ze země do nebe a jeho oslavení u Otce.

Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. 
Vzhledem k blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti 
mohou mít tyto tradice původ v pohanských oslavách příchodu jara. 

V  Česku  je  prastarou  tradicí  hodování  a  pomlázka.  Na  Velikonoční 
pondělí  ráno muži a  chlapci  chodí po domácnostech svých známých a 
šlehají  ženy  a  dívky  ručně  vyrobenou  pomlázkou  z  vrbového  proutí. 
Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl do 
dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami. 
Podle  tradice  muži  při  hodování  pronášejí  koledy.  Nejznámější 
velikonoční koledou je tato krátká říkanka: "Hody, hody doprovody, dejte  
vejce malovaný,  když  nedáte malovaný,  dejte  aspoň bílý,  slepička vám  
snese jiný…”

Jestli  dojde  dříve  na  pomlázku  nebo  koledy  záleží  na  situaci.  Ačkoli  může  být  vyšlehání  bolestivé,  není  cílem 
způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se mohou dokonce cítit 
uražené. Vyšupaná žena dává muži barevné vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí. Pověst praví, že dívky mají být 
na Velikonoce vyšlehány,  aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si  plodnost.  V některých oblastech ženy mohou 
pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce kbelíky studené vody. Zvyk se napříč českými zeměmi 
mírně mění.
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Pranostika = moudro našich předků
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé. 

V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest 
Jak prší v březnu, tak také v červnu. 

Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj. 
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl. 
Březen - za kamna vlezem; duben - ještě tam budem. 

Dubnový sníh rodí trávu. 
Mokrý duben - hojnost ovoce. 

Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne. 

Vzpomínka na Velikonoční pondělí r. 1945

Váleční zajatci v Bukovině.
       Od Velikonočního  pondělí  2.4.1945 to bude 60 let, co se v obci udála velice smutná událost se zatčením 
vojenských zajatců.
V ,,Pamětní knize obce Bukovina u Čisté“, tehdejší kronikář Vlastimil Klazar  napsal.
Dík  vám všem,  bukovinčtí  občané,  za  tu  pomoc,  dík  vám všem,  kterým snad  ani  za  prokázané  dobrodiní  nikdo 
nepoděkoval,  jelikož to neuměl česky říci  a jeho mateřštině vy jste  nerozuměli.  Však věřte,  že lidem, kterým jste 
jakýmkoliv způsobem prokázali nějaké dobro v jejich největší bídě, vzpomínají na vás s láskou takřka po celé Evropě. 
(tolik kronika)
         Nevzpomínají však jen Evropané. Z transportů, které proudily po silnici od Trutnova  na Jičín,  prchali mnozí 

zajatci ve snaze ukrýt se u lidí v okolních vesnicích Bukovině,  Horní a Dolní Kalné. 
Bukovinou tehdy prošlo  též mnoho zajatců. Byli mezi nimi jeden farmář z Nového 
Zélandu, jeden inženýr z Austrálie a jeden angličan. Do vesnice je přivedl hajný Josef 
Jiřička  koncem   zimy 1945.  Aby  nebyli  všichni  pohromadě,  tak  se  rozptýlili  po 
staveních. Byli oblečeni v uniformách anglických vojáků, barvy khaki. Aby nebyli tak 
nápadní  pan Václav Šulc, který bydlel u Ulvrů v čp.18 a pracoval v barevně v továrně 
Fejfar  a  Mládek  ve  Studenci,  přebarvil  uniformy na  modro.   Krytový  asyl   jim 
poskytli Grofovi z čp. 14 a 17, Ulvrovi čp. 18 a Klazarovi čp.15. Přes den ochotně 
pomáhali  v  zemědělství.  Skoro  každý  večer  se  scházeli  u  Fučíků  (nyní  chalupa 
Švorcových  čp.47),  kde  poslouchali  přísně 
zakázané  rozhlasové  zprávy  z  Londýna.  Na 
Velikonoční pondělí 2.4.1945  byl německými 
úřady  zorganizován  velký  zátah  trutnovské 
vojenské  posádky  o  síle  750  mužů  a  tzv. 
,,folkšturm“ z Vidochova,  Nedaříže a Zálesní 
Lhoty  na  ruské  parašutisty,  kteří  seskočili  v 
Bukovině  u  hájenky  (rekreační  středisko). 

Folkšturm byly jakési domobranecké oddíly z mužů německé národnosti. Jejich 
účel  byl  chránit  v  zázemí pořádek  a  obranu  proti  jakékoliv  invazi  přímo do 
zázemí.  Obsadili obě Kalné a posléze dorazili až do Bukoviny.  Tito tři uprchlíci 
byli včas informováni o probíhající razii a proto opustili příbytky svých asylantů 

a  ukryli  se  v  Kodymovi  rokli  (les  vedle 
Josefa  Trejbala,  v  současné  době  je  po 
vichřici  vytěžen).  Porost  byl  velice  hustý, 
poskytoval  velice  dobrý  úkryt   a  proto  si 
všichni  vylezli  do  vršků  stromů.  Při 
pročesávání  paseky  jednomu  z  uprchlíků 
spadl na zem batoh. To ho prozradilo a okamžitě byl objeven a dopaden. Ostatní 
dva  se  zanedlouho  vzdali.  Byli  odvedeni  k  Ježkovu  kříži  (  nyní  na  rozcestí  u 
hasičárny a ke kravínu).  Všichni  byli dopraveni do Jičína. Nakonec měli všichni tři 
veliké štěstí,  kapitulace Německa a ukončení války jim snad zachránila život. 
      Po válce v roce 1946  byly navázány první styky a byl odeslán dopis na Nový 
Zéland. Výměnná  korespondence trvala až do roku 1948, kdy byl odeslán poslední 
dopis.  Celá léta  se nic  nedělo,  žádné dopisy nepřicházely.  No zřejmě  nemohly 
přicházet, protože byla nastolena cenzura a korespondence přicházející ze zahraničí 

byla rozbalována a prohlížena. Je možné, že do republiky dopisy chodily, ale nikdy nesměly  najít svého adresáta. Proto 
nastal dlouholetý útlum. Situace se změnila až po Sametové revoluci. Další dopis přišel v roce 1991 od dcery Hugha 
Walkera,  kde píše, že je otci 75 let a těší stále dobrému zdraví a stále vzpomíná na občany z Bukoviny, kteří  jim 
poskytli nezištnou pomoc v nouzi.
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Pojmenování  míst  a zákoutí  v  Bukovině       

KAŇK– strmý svah, jižním směrem nad přírodním areálem
NA KAZATELNĚ  - od čp.60 (na Horce) je 150 m východním směrem skalnatá stráň , to je ona.  J.A.Komenský při 
útěku do Amsterodamu se  zastávkou v Lešně (Polsku) přespal jednu noc v čp. 17. Na Kazatelně kázal a poté přecházel 
do Horní Branné. Tato událost se nezdá být moc pravděpodobná, protože J.A.Komenský se do branského zámku vracel 
celkem třikrát a to vždy v zimních měsících. Nejprve 23.listopadu 1627, 13.ledna a 1.února 1628. Položme si otázku, 
zda by se někomu chtělo jít ve sněhu a mrznout tak daleko od vesnice? Tato událost se tradovala z pokolení na pokolení, 
zda je pravdivá či ne, nikdo už dnes nedokáže. 
V ROKLI - půjdete-li po cestě k požární nádrži pod školou, tak rokle začíná u chaty p. Havlíčka, táhne se západním 
směrem nad potokem a po 190 metrech uhýbá o 90 stupňů jižním směrem k Hekovu háji. 
KRCHOVEK -  půjdete-li  220 metrů  severním směrem od plotu školní zahrady, přijdete na mírně vyvýšený pahorek, 
kde se prudce začne terén svažovat, to je Krchovek

                   
Osobnost obce

Josef Štilec                   * 1869   -   +3.4.1945
       V každé generaci lidstva a v každé vesnici či městě se najdou lidé, kteří dokáží  
nějak  vyniknout.  Někteří  se  bezhlavě  ženou  za  co  největším  mamonem  a 
bohatstvím sám pro sebe a nehledí napravo či nalevo, co by mohlo být prospěšné 
třeba nejbližšímu okolí, obci nebo městu. Najdou se ale i  tací,  kterým  je snad 
souzeno pomáhat právě těm ostatním, bez ohledu na to, jaké úsilí musí vyvinout na 
úkor  svého  volného  času,  případně  jeho  rodiny.  Jedním  z  nich  byl  pan  Josef 
Štilec, bukovinský občan, narozený v osadě Karlov čp. 83.  Ze zápisů obecního 
zastupitelstva z let 1928-1937 prokazatelně vyplývá, jak byl tento člověk aktivní, 
jakými hýřil nápady a věcnými připomínkami při jednáních. Právě v dnešní době si 
můžeme postesknout, proč se takových lidí nerodí více. Proto si připomeňme 65. 
výročí od úmrtí tohoto výjimečného člověka.  
      Dne 3.dubna 1945 v ranních hodinách zemřel v okresní nemocnici v Jilemnici 
ve věku 76 let jeden z nejzasloužilejších občanů obce, výměnkář pan Josef  Štilec. 
Zesnulý  byl  členem  místního  obecního  zastupitelstva,  osvětové  komise, 
letopisecké komise, člen Sokola, Sboru dobrovolných hasičů, člen výboru a revizor 
účtů Kampeličky v Čisté u Horek, dlouholetý radní v Čisté za osadu Karlov atd. 
Jeho přičiněním byla v roce 1927 sloučena tehdejší obec Bukovina po několik let 
se táhnoucím řízení s devíti čisteckými domy a s osadou Karlov, takže tímto sloučením vznikla obec s 89 domy. Rovněž 
jeho zásluhou bylo, že r. 1909 byla ve zdejší obci zřízena expozitura čistecké školy, jelikož v této době patřila nynější 
Bukovina z části ke škole ve Studenci a z části ke škole v Čisté. Obec se r.1912 školsky osamostatnila, načež na popud 
zesnulého Josefa Štilce byla vystavěna nynější školní budova.
     V roce 1930 se zasadil o to, aby naše obec byla elektrifikována a tím aby se postavila po bok pokrokových obci  
okresu.  Přes  značné  nepochopení  z  řad  občanstva  elektrifikaci  prosadil  a  dokázal  později  mnohým zpátečnickým 
občanům, jaké dobrodiní pro lidstvo elektřina znamená.
    V letech  těsně  před  válkou  začal  pracovat  na tom, aby ve zdejší  obci  byl  zřízen  hřbitov,  ale  narazil  opět  na 
nepochopení některých občanů, kteří se báli investovat nějakou korunu do dobré veřejné věci. Celé řízení a vyjednávání 
v této věci se protáhlo až na začátek války, kdy následkem různých nařízení a omezení ze stavby hřbitova sešlo.
    Život Josefa  Štilce byl celý naplněn usilovnou prací, ne pro sebe, nýbrž pro celek, pro obec, pro své spoluobčany. 
Svým přímým jednáním, svou moudrou radou, svým humorem a dobráckým úsměvem si získal všude přízeň a lásku 
okolí, o čemž svědčily zástupy občanů z Bukoviny i z okolních vesnic, které ho přišly na jeho poslední cestě dne 
6.dubna doprovodit a sním se rozloučit.

V dalším číle našeho zpravodaje s dozvíme, jak Josef Štilec napomohl k  financování při výstavbě školy.

*
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Hasiči
….  co už máme za sebou

■  Hasičský  bál.   
K zahájení kulturní 
sezóny 
neodmyslitelně 

patří  tradiční  hasičský  bál.  Ten  se 
uskutečnil  v  sobotu  13.února. 
Bohužel   krátký  masopust   ovlivnil 
početnost návštěvníku u nás. K  tanci 
hrála tříčlenná hudební skupina Oasa 
plus z Martinic. Hráli skladby všeho 
druhu,  od  valčíků,  polek,  country, 
rock and rollu a jiné. Vybral si každý, 
kdo  chtěl  tancovat.  Připravena  byla 
bohatá  tombola. Na  prodané  losy 
náleželo 296 cen v přímém slosování 

a  28  cen,  které  byly  taženy  ve 
finálovém  slosování,  při  půlnoční 
přestávce.   Přišlo  se pobavit  na sto 
dvacet  hostů.    Bál  se  líbil  a  byl 
hodnocen  jako  velice  zdařilá  akce. 
Hudba  hrála  výborně  až  do  3.30 
hodin  a hosté se bavili. 

■Dětský bál     Nedělní odpoledne 
14.února bylo rezervováno pro dětský 
maškarní  bál.  Hudební  doprovod 
zajišťoval  br.  Jiří  Ježek,  se  svým 
disko  plesem.  Odpoledne  bylo 
vyplněno  soutěžemi,  které  řídila  pí 
Radka Šimůnková.  Účastníci  soutěží 

byli  za  své  výkony  odměňováni 
drobnými  cenami.  Nechyběla  ani 
bohatá  tombola,  ve  které  bylo 
připraveno  241  cen  v  přímém 
slosování a 22 cen ve finále. Ozdobou 
bálu  bylo  pět  dortů  vyrobených 
sestrou  Romanou  Mazánkovou. 
Vyvrcholením bálu bylo vyhodnocení 
nejlepší  masky.  Celkem  bylo 
odbornou  porotou  vybráno  deset 
masek, které byly odměněny dorty a 
koláči.  V  18.00  hodin  byl  bál 
ukončen. 

*

Co nás čeká.......
■O pohár  velitele v Čisté. V tomto termínu se 
začínají rozjíždět hasičské soutěže. Prvního května se 
mladí hasiči zúčastní  soutěže ,,O pohár velitele“ v Čisté. 
Jedná se o  provedení požárního útoku. 

■Jedeme  pokořit  světový  rekord. SDH  Nové 
Dvory, okr. Žďár nad Sázavou bude 8.května pořadatelem 
pokusu o překonání světového rekordu v dálkové dopravě 
vody  z  r.  2002,  pomocí  motorových  stříkaček.  Jeho 
hodnota v délce 52,7 km stále platí. Sto padesát čtyři sbory 
s  3400 hadicemi se pokusí zdolat vzdálenost 62 km.

zprávy z obecního úřadu  

■  Přidělení  investiční  dotace.    V rámci  dotačních 
titulů  z  Programu  obnovy  vesnice  bylo  pro  rok  2010 
žádáno  o  dotaci  na  opravu  místní  komunikace  k 
zahradnictví p.p.č.962, rekonstrukci veřejného   rozhlasu - 
stávající  drátový  rozhlas  bude  nahrazen   bezdrátovým, 
výsadba zeleně a  nákup    techniky na její údržbu. Tato 
dotace  byla  přidělena  26.2.2010  v  plné  výši  646.808,- 
korun, tak jak  byla požadována. Na spolufinancování se 
obec bude podílet částkou 253 tis. korunami. Žádáno bylo 
v Hradci Králové na Státním zemědělským intervenčním 
fondu (SZIF), což je akreditovaná platební agentura a je 
zprostředkovatelem finanční  podpory z Evropské unie a 
národních  zdrojů.  Dotace  z EU   byly  v rámci  společné 
zemědělské  politiky  poskytovány  z Evropského 
zemědělského  fondu  pro  rozvoj  venkova  (EAFRD). 
Přidělování dotací není jednoduchý proces, jak se na první 
pohled zdá. Předcházelo tomu:
6.10.2009   podání a registrace žádosti  

24.11.2009  administrativní kontrola
  6.1.2010   hodnocení přijatelnosti
18.1.2010   bodování projektu (104 bodů ze 110 možných)
18.1.2010   výběr projektu
26.2.2010   schválení projektu
Vynaložené úsilí  a bdění dlouho do noci  po několik dní 
nad  lejstry   při  přípravě  zpracování  žádosti,   a  mnoho 
práce s tím spojené, přineslo ovoce. Peníze jsou zde.  

■Vrt. V současné době se zpracovává vlastní projekt na 
vodojem  a  propojení  se  stávajícím  vodovodním řádem. 
Projektová dokumentace bude dokončena do konce dubna. 
Následovat  bude jeho předložení  OZ k připomínkování, 
konečná  úprava  a  předložení  k  zahájení  ke  stavebnímu 
řízení.  Na  základě  finanční  částky,  která  vyplyne  z 
projektu  bude  v  polovině  letošního  roku  zažádáno  o 
dotaci.

■  Veřejné zasedání obecního zastupitelstva.    Proběhlo 17.3. za účasti 4 členů obecního zastupitelstva a 3 
hostů.  Projednáván  byl  finanční  rozpočet  obce  na  r.  2010,  hospodaření  za r.2009.  V diskusi  se  hovořilo  o  vrtu  a 
vodojemu, přijatých dotacích, pronájmu prodejny, a podzimních komunálních volbách.
Finanční rozpočet obce na r. 2010: příjmy -  1.706.000,00 Kč
                                                           výdaje -  1.706.000,00  Kč
Hospodaření v r. 2009:                    příjmy-   2.232.725,48  Kč 
                                                           výdaje-   2.695.399,80  Kč
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■   Pronájem prodejny.   Nejvážnějším a zároveň konečným zájemcem byla firma ,,Energy ForEver“ ze Studence, 
zastoupená Ing. Petrem Mejsnarem, Ing. Vítem Tauchmanem a Ing. Františkem Tauchmanem.
 Budovu si pronajali za účelem skladování a montážních prací fotovoltaických panelů.

*
■   Letní čas      je označení systémové úpravy měření 

času, při které se v letních měsících 
roku nepoužívá čas daný příslušným 
časovým  pásmem,  ale  používá  se 
čas,  který  je  o  určitou  hodnotu 
(obvykle  o  1 hodinu)  posunut 
dopředu.

Cílem letního času je úspora 
elektrické energie, která by byla 
jinak potřeba pro večerní osvětlení. 

Důvodem je, že většina lidí je aktivnější večer (po západu 
slunce) než ráno (před východem slunce).

  Na letní čas se v ČR každý rok přechází poslední neděli 
v březnu, kdy se z 01:59:59  (středoevropského času) 
posunou hodiny na 03:00:00  (středoevropského letního 
času)

 

  

  
Hledáte práci?  - dovolte, abychom Vás informovali 
o  unikátním projektu,  který se právě uvádí  do provozu. 
Vzhledem  k současnému  stavu  ekonomiky a  narůstající 
nezaměstnanosti se chce tímto projektem podat pomocná 
ruka všem lidem, kteří hledají zaměstnání.  Na webových 
stránkách  PraceSemily.cz,  které  spolupracují  s místním 
úřadem práce a jsou denně aktualizovány, jsou umístěny 
nabídky pracovních míst všeho druhu. Vše je bezplatné a 
časově méně náročné než vystávání v dlouhých frontách 
na  úřadech  práce.  Výhodou  je  i  možnost  okamžitě 
kontaktovat zadavatele inzerátu prostřednictvím krátkého 
formuláře. 

Vše najdete na níže uvedených webových stránkách.

www.pracesemily.cz

www.jobopoly.cz

*
Nezapomeňme, že i okolí domů a volná prostranství patří k naší obci, kde žijeme. Jistě i tam to chceme mít hezké a 
uklizené. Proto budou opět prováděny požadované sběry a přistavovány kontejnery na velkoobjemový odpad.          

NEBEZPEČNÝ ODPAD
 Vážení občané,
vzhledem k  neukázněnosti některých občanů a chalupářů při sběru NEBEZPEČNÉHO ODPADU  ,   který je 
přivážen po stanoveném časovém plánu a posléze vhazován do kontejneru na velkoobjemový odpad,  tím přináší další 
starosti obci. Tento materiál  musí být pak vyložen a uskladněn do dalšího svozu v obecních prostorách. Proto musel 
být změněn systém svozu nebezpečného odpadu následovně. 
Uskuteční se v   sobotu 10.dubna 2010    na určených stanovištích a tento materiál musí být předán 
osobně, pracovníkovi svozové firmy Ekosev.

Časový harmonogram svozu
u  Kodymů                                10.00
u  okálů                                     10.10
u prodejny                                10.20
u hasičárny                               10.30
na odbočce k táboru                10.40

Prosím o důsledné dodržování, časového svozového plánu !!!!! 

*
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

►velkoobjemový kontejner bude přistaven od pátku 9.4 do 11.4. 2009 u hasičárny

►sběr železného šrotu se bude svážet  v sobotu 10.4. v dopoledních hodinách,
případná změna ve svozu,  Vám bude včas dána na vědomí.

Ke sběru železného šrotu hasiči dodávají, abyste ho připravovali na obvyklá místa, ALE NA 
POSLEDNÍ CHVÍLI, třeba v den  před vlastním sběrem. Tím se zamezí, aby naši rómští  
spoluobčané tyto hromady rozkrádali a téměř bez práce  se obohacovali.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

http://www.jobopoly.cz/
http://www.pracesemily.cz/
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PLATBY

Za komunální odpad:
 Platba je určena na osobu trvale bydlící a u chalupářů zůstává jako jedna trvale bydlící osoba 
na „chalupu“, dle zákona o odpadech.
    Platba byla vypočtena na základě skutečných nákladů a to na částku 470,-Kč na osobu.
  I nadále zůstává možnost platbu rozdělit na polovinu jaro/podzim.

Za vodu:Cena vodného byla stanovena na 16,- Kč za m3. 
Za psy - zůstává na 120,-Kč za 1 psa jednoho majitele, za druhého psa téhož majitele je i nadále 
180,-Kč 
Platby je třeba uskutečnit během dubna a května, podzimní potom v listopadu.
Platby je možné uskutečnit následovně: 1) Hotově na OÚ
                                                                 2) Složenkou typu A
                                                                 3) Bezhotovostně na účet 1263115349/0800
Při platbách složenkou nebo na účet prosíme uvádějte variabilní symbol číslo popisné, přičemž
před něj  číslo 1 při platbě vodného a číslo 2 při platbě TKO. Při platbě za psy stačí pouze číslo popisné.
Příklad: majitel nemovitosti čp.6: při platbě za vodu  uvede variabilní symbol 16 
                                                                       za TKO                                         26
                                                                       za psa                                              6

***
kultura
■Divadlo.  Divadelní  ochotnický 
soubor ,,V Roztocké- Jilemnice“  se 
v   Bukovině  představil  se  svou 
nastudovanou  hrou  ,,Kasaři“. 
Divadlo  se  hrálo  21.3.  od  16.00 
hodin  v  kulturním  domě.  Každé 
domácnosti  byla  předána  pozvánka 
na tuto kulturní  akci,  po Studenci  a 
Čisté  byly  vyvěšeny  plakáty. 
Návštěvnost  byla  na  místní  poměry 
docela slušná. Hlediště bylo zaplněno 
padesáti  návštěvníky,  z  toho  čtyřmi 
ze Studence. 

   sport
■Závody v běhu na lyžích. V 
sobotu   23.2.od  10.00  hodin  se  za 
školou uskutečnily závody v běhu na 
lyžích.  Sněhové  podmínky  byly 
dobré,  teplota  vzduchu  +2  °C. 
Letošní  účast  závodníků  byla 

poněkud  slabší.  Zazávodit  si  přišlo 
pouze  devět  dětí  a  dva  dospělí. 
Všichni byli rozděleny do věkových 
kategorií.  Z  rozhovorů  závodníků 
byla  trať  obtížná.  Výsledky závodu 
byly  následující. 
I.   předškoláci: 1. Nela Vrbatová, 2. 
Karolína Ježková
II. 1-2 třída:    1. Matěj Šimůnek
III.3-4 třída: 1.Jiří Ježek, 2.Michaela 
Šimůnková, 3.Lenka Labiková
IV.6-9  třída:  1.Dominik  Souček, 
2.Jan Exner, 3. Eliška Zvelebilová
dospělí:  1.David  Štilec,  2.  Martin 
Nedomlel
Všichni  byli  dekorováni  medailemi, 
převzali  ovocný  balíček  a  diplom. 
Náklady na závody hradila obec.
■Sjezd na igelitových pytlích. V 
sobotu 27.2. se v areálu Pod Kaňkem 
od  13.30  hodin,  uskutečnil  za 
krásného  slunečného  odpoledne  s 
teplotou  vzduchu  ve  stínu  +8°C, 
závod  na  igelitových  pytlích  v 

toboganu.  Ten  byl  zhotoven  a 
uplácán  ze  sněhu  v  délce  třiceti 
metrů.  Závod  spočíval  v  uchopení 
vycpaného  pytle  senem,  či  jiným 
materiálem a vyběhnutím ze startovní 
čáry do svahu, kde začínala samotná 
dráha toboganu. Posléze nasednutí a 
spuštění  se,  libovolným  stylem,  v 
leže či po břiše do koryta a vjetí do 
cíle.  Tam  se  stopky  zastavily  a 
výsledný  čas  se  zapsal.  Soutěž 
probíhala  dvou  kolově.  Celkový 
součet dosažených časů určil vítěze. 
Nad  očekávání  přišlo  nevídané 
množství  lidí,  ať  jako  diváci  nebo 
závodníci. Soutěžilo se v kategoriích: 
děti, ženy a muži. V dětské kategorii 
se  postavilo  na  start  čtrnáct  dětí. 
Následovalo  šestnáct  žen  a  dvacet 
mužů.  Prostě,  závod  jako  řemen. 
Všichni  startující  byli  odměněni 
pomyslnou  medailí,  kterou 
představovala sušenka Horalka. 

  

***
Už zase volby.
Podzimní  volby do  zastupitelstva  obce  se  nezadržitelně  blíží.  Mnozí  z  vás  si  asi  řeknete:,,To  už  zase  otravují  s 
volbami“. Ne, chci se o tom zmínit s dostatečným předstihem, aby na tvorbu nové kandidátky, do  nově voleného 
obecního zastupitelstva bylo dost času. Může se stát, že  někteří současní zastupitelé už nebudou dále kandidovat. Tím 
se okruh kandidátů zmenši a o to obtížnější bude získat nové tváře do vedení obce.  Snad mohu říci, že celá řada občanů 
v místě svého trvalého pobytu jsou patrioty, kteří na svou obec nedají dopustit.  Zachovejme si tuto vlastnost a snažme 
se udělat vše  proto, aby jsme měli i nadále samostatnou obec, nezávislou na někom jiném.  Je zde spousta schopných 
lidí,  kteří  by to  určitě  dokázali.  A právě  všichni  tito  občané   budou určitě  osloveni.  Věřím,  že  se  povede  získat 
dostatečný počet kandidátů, aby si voliči mohli zvolit opravdu  ty nejlepší. 
                                                                                                                                                                        (starosta obce)
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…..to, co hýbe světem             VII. díl   

…  víte že,

Potravinové lístky (karty) jsou obdobou platidla , která se využívá v dobách nouze. Je možné za ně kupovat resp. 
směňovat pouze jídlo (případně můžou být jakýmsi oprávněním k nákupu potravin za peníze) a využívají se převážně v 
dobách přírodních katastrof nebo válečného stavu, v poslední době však i při vyplácení sociálních dávek. Vydávány 
jsou obyvatelstvu úřady podle předem daného klíče, jehož součástí bývá nejčastěji náročnost profese, její užitečnost v 
době války atd. Můžou přitom peníze vlastně zastupovat (nakupující vymění lístky za potraviny) nebo můžou být pouze 
jakýmsi oprávněním k nákupu (nakupující předloží lístky, aby si mohl potraviny koupit, musí však zároveň zaplatit 
penězi).

Potravinové lístky v českých zemích

Za    1.světové  války zavedla  rakouská  vláda  přídělový 
systém v dubnu 1915 na většinu životních potřeb (mouka, 
chléb,  cukr,  sádlo,  maso, brambory,  mléko,  šatstvo, uhlí 
atd.).  Vázané  hospodářství  bylo  v  ČSR  zrušeno  1. 
července  1921.      Za  2.  světové  války   byly  v 
Protektorátu Čechy a Morava od 2. října 1939 zavedeny 
potravinové  lístky,  v  prosinci  1939  pak  i  poukázky na 
textil a obuv. Kvůli špatné hospodářské situaci přetrval v 
Československu  přídělový systém až do 31.května 1953, 
zrušen byl současně s provedením měnové reformy.

Československé přídělové lístky z 50. let 20. století

Tuzex byla v dobách československého socialismu a dočasně ještě 
po Sametové revoluci síť obchodů, ve kterých se  za valuty nebo 
tuzexové poukázky (tzv. bony) mohlo koupit zahraniční, zejména 
západní zboží, které nebylo v normální síti prodejen k dispozici. 
Koruny  nebyly  přijímány.  Název  Tuzex byl  zkratkou  ze  slov 
tuzemský  export.  Obchody  sloužily  k  odčerpání  valut  od 
obyvatelstva.  Jednalo  se  o  podnik  zahraničního  obchodu,  který 
vznikl 1.července 1957. TUZEX, a. s., přešla 26.března 1998 do 
likvidace.

Obchody  tohoto  druhu  existovaly  i  v  dalších  komunistických 
státech, v Polsku to například byla síť Pewex (Przedsiębiorstwo 
Eksportu Wewnętrznego, Podnik vnitřního/tuzemského exportu).  
V SSSR  pak byly prodejny Berjozka a ve východním Německu 
prodejny Intershop.

Bony (z německého  der Bon – poukázka, dobropis, což je z francouzského  bon - dobrý, také  tuzexové poukázky, 
tuzexové koruny) byly poukázky, kterými se platilo zahraniční nebo  luxusní zboží ve speciálních prodejnách Tuzex. 
Bony bylo možné oficiálně získat pouze při povinné výměně za valuty. Bony nebyly zpětně směnitelné a platily pouze 

na  území ČSSR.  Lidé,  kteří  neměli  přístup  k  valutám,  mohli 
koupit bony pouze na černém trhu od nelegálních překupníků - 
tzv.  veksláků. Oficiálně měl jeden bon hodnotu jedné koruny. 
Na  černém  trhu  se  1  bon  v  osmdesátých  letech  20.  století 
prodával přibližně za 5 Kč

Ceník tuzexového zboží:

Džínové kalhoty: 30 až 60 bonů
Kazetový magnetofon: 70 bonů
Švýcarská čokoláda: 2 bony
Automobil Škoda 105: 7000 bonů 
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                    TKALCOVSTVÍ.                         2/2   
 
    Po první světové válce nastal v tomto domácím tkalcovství určitý zvrat. Mladí lidé již začali více chodit do továren a 
do učení, takže v mnohých chalupách byly stavy vyneseny někam do stodoly nebo na půdu a tam uskladněny. Na 
domácí tkalcovství těžce zapůsobila světová hospodářská krize v létech 1932-1935, jelikož textilní zboží se pro jeho 
nadbytek na světových trzích přestalo vyrábět a drobná políčka těžce  mohla uživit chalupníka a jeho rodinu. 
      Druhá  světová  válka  a  doba  přesně  před  ní  přinesla  do  domácího  tkalcovství  v  našem Podkrkonoší  novou 
konjunkturu.  Vznikající  hlad  po  textilním  zboží  napomohl  především  rozvoji  mechanizace.   Mechanické  stavy, 
elektrické sukačky a snovadla jsou kupovány faktory jednak ze zlikvidovaných továrniček, které podlehly hospodářské 
krizi a jednak z továren, které modernizují svůj strojový park. Tyto stroje pak faktoři zapůjčují nebo prodávají svým 
tkalcům, aby takto více vyrobily a  pomohli  tak nasytit  opět  vznikající  hlad po zboží,  vzniklý blížící  se  válkou a 
vzrůstající pak během ní.
     V této nové době konjunktury domácího tkalcovství téměř všechny dřevěné stavy ve vsi byly vyměněny za stavy 
mechanické a tím jejich výkonnost ztrojnásobena.
     Avšak I přes tento rozběh za druhé světové války a i po ní, je v naší obci domácí tkalcovství určeno k zániku, jelikož 
z mladší generace, dorostlé těsně před válkou a za války, se domácímu tkalcovství nevěnuje téměř nikdo a z mládeže 

každý hledá svou příští existenci buď u řemesla, v továrně neb na školách. Je tedy 
naše domácí tkalcovství určeno k zániku a je jen otázkou času, jak dlouho ještě v 
naší obci bude žít. Na staré časy zůstaly jen vzpomínky pamětníků, kteří  mohou 
vyprávět  svým vnoučatům, jaké to bylo tenkrát,  když oni byli  malí  a  jejich čas 

odměřoval klapot tkalcovského stavu. Leckde možná mohou na půdách najít  různé součásti a zavzpomínat k čemu 
sloužilo třeba brdo, člunek, nitěnky, co byl žagár, prošlup, štráf nebo táfle. Pak bude i ta nejmladší generace znát, jak 
kdysi u nás v Bukovině klapaly v nízkých světničkách dřevěné stavy a tiše se točily kolovrátky, při kterých vyprávěli 
dědečkové svým vnoučkům o válce šestašedesátileté a babičky o zlatých zámcích a zakletých princeznách.               

Obchodníci našeho Podkrkonoší pocházeli z prostých 
tkalcovských  rodin.  Malý  chalupník  z  naší  obce 
Bukoviny,  Antonín  Klazar  založil  r.1809  obchod  s 
přízí,  který  později  zaměnil  za  obchod  s  plátny.  V 
padesátých  letech  19.století  se  usadil  v  Roztokách, 
kde  svou  živnost  pozvedl  na  znamenitý  podnik. 
Kupoval  plátna tkalců z  Novopacka a  Jilemnicka  a 
prodával je do Anglie.

Pokud tkadlec prodával své zboží obchodníkům, byl 
do  jisté  míry  samostatným,  ač  se  musel  podrobit 
nabídkám Klazarů. Byly doby , kdy za noci 
                                          

                                  Jan Lukeš- tkalcovství

tkalci z naší obce, ze Studence i Kalné se trousili k Roztokám se zbožím na zádech a tam před Klazarovou výkupnou 
stávali mnozí až do půlnoci. Noví a noví přicházeli a k ránu se jich tam tísnilo na osm set. Čekali v nejistotě, až přijde 
Klazar, zda přijme zboží a kolik bude platit.

V druhé polovině 19.století byli dva druhy tkalců.  Jedni kupovali přízi a doma zhotovené plátno prodávali. Živili se 
výhradně  tkalcovinou.  Byli  odkázáni  prodávat  své  výrobky  za  každou  cenu.  Druzí  tkalci  byli  současně  rolníky. 
Tkalcovství jim bylo vedlejší živností a mohli prodávat své zboží kdykoliv.
                                                                                                                                                     (konec)

_                                     I nzerce:      NÁKUP    ♦      PRODEJ    ♦     VÝMĚNA ---------   
 

bezplatně nabízíme: 
► část pultu  o rozměrech d- 100 cm, š-75 cm,  v- 90 cm se dvěma zásuvkami a jedním fochem
► police                               d- 120 cm, š-50 cm,  v- 90 cm, dva fochy
► štokrdle                           d-   40 cm, š- 60 cm, v- 70 cm  se 4 zásuvkami 
vše vhodné do garáže nebo dílny 
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                  D ě t i,    p o z o r .
Milé děti.
Zima končí. Pomalými krůčky k nám nesměle přichází jaro a sním samozřejmě i 
teplé sluneční dny. Jistě se těšíte, až budete moci běhat venku jen tak nalehko. 
Vytáhnete kola, koloběžky, kolečkové brusle, zkrátka 
vše , na čem se dá jezdit. Avšak ještě předtím 
nás ,,čekají“ Velikonoce. Maminka jistě už nyní 
pomalu chystá koledu pro vás a také pro vaše 
kamarády. Určitě přijdou! Kromě 
rozličných pamlsků a sladkostí to budou i 
krásně obarvená vajíčka, zdobená 
obtisky, malůvkami nebo prostě jen 
žlutá, červená, 
zelená.....Nakreslila jsem vám 
velké vajíčko ve tvaru 
panáčka. Je to pan Vajíčko. 
Vesele si vykračuje s 
pomlázkou. Ale vůbec se mu 
nelíbí, že je jenom bílý. Najděte si 
děti, chviličku, vezměte pastelky či 
vodové barvičky a pusťte  se do 
práce. Čím bude panáček barevnější, 
tím bude veselejší. A 
nezapomeňte na klobouček, 
boty a hlavně pentličky na 
pomlázce. Můžete si ho 
také vystřihnout a 
vyzdobit s ním okénko ve 
svém pokojíčku. A ještě 
děti, víte proč slavíme Velikonoční svátky?

***
Plánované akce:

− 30.4. pálení čarodějnic
od 19.00 v areálu pod Kaňkem

OZNÁMENÍ 

         Od 15.března 2010 byl v čp. 96 (okál) u Dlabolů otevřen krámek, a to ve dnech pondělí, středa, pátek od 17.00-
19.00 hodin. Sobota a neděle od 8.00-11.00 hodin. Zakoupit je možno alko a nealko nápoje, pivo, cigarety, káva, čaj, 
trvanlivé pečivo, hračky, drogerie, mražené zboží (nanuky, nanukové dorty). V letních měsících chlazené nápoje a 
kopečková zmrzlina. Těším se na vaši návštěvu.                                                                    Dlabolová Jiřina



Pokud  žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy 
nebudeš bohatý.                                                                                    (Annaeus Lucius Senesa)
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