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2. ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  06/2010

                                                                                                      
Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě.
                                                                                                  ( Ralph Waldo Emerson)

                                                                                                                                 foto:Jiří Exner
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Zamyšlení ,,Pod  čarou“

My a dění kolem nás.....

      Jistě se nemýlím, když budu tvrdit, že posledních pár týdnů žila naše veřejnost především třemi 
událostmi. A to povodněmi, mistrovstvím světa v hokeji a volbami. 
       Začněme tím smutnějším. Koncem měsíce dubna a počátkem května se na naši zemi snášela 
nekonečná kvanta vody. Déšť v některých oblastech neustával a  i sebemenší stružky a nenápadné 
potůčky se změnily v hrozivě hučící bahnité peřeje, před nimiž takřka nebylo úniku. Vše co se 
nezvladatelnému  živlu  postavilo  do  cesty,skončilo  špatně.  Ani  v  těch  nejhorších  snech  si 
nedovedeme a ani nemůžeme představit, co lidé ze zaplavených oblastí prožívali. Museli opustit 
vše,co léta léta pracně budovali a tvořili. Někteří z nich již po několikáté. Během okamžiku je velká 
vod připravila vlastně o všechno,zůstal leckdy jen holý  život. Ano, každého z nás občas postihne 
větší či menší smutná událost či neštěstí, ovšem ve srovnání s tímto jsou to doslova malichernosti. 
Všem ke  kterým se  nemilosrdný  osud  takto  zachoval,  přejeme  hodně  štěstí  a  sil  při  úklidu  a 
budování nových domovů. Zároveň patří poděkování všem,kteří bez nároku na odměnu pomáhali 
při likvidaci škod.

Tak  trochu  odlehčením  a  uvolněním  naší  mysli  od  těchto  strastiplných  událostí  bylo 
mistrovství světa v hokeji.  Tentokrát se hrálo v Německu. Náš tým byl oslaben velkou neúčastí 
zámořských hráčů. V několika zápasech naši reprezentanti dopadli hodně ,,bledě” a byli většinou 
hokejového světa odsouzeni do role outsidera. Ale dokázali nemožné! Svojí pílí, silou vůle a jistě 
národním  cítěním  zvítězili  a  stali  se  mistry  světa  pro  rok  2010.  Vítězství  bylo  pro  miliony 
fanoušků ,,chutnější” o to víc, protože v roli poraženého se ocitl odvěký rival- Rusko. Avšak i mladí 
kluci ,prohánějící puk po zamrzlém rybníce vědí, že hokej je hlavně a především hra. Někdo je 
vítěz,  někdo poražený. To ale asi  dost  dobře nepochopili  ruští  hokejisté,  kteří  si  po dekorování 
sundavali medaile. To pro takovou hokejovou velmoc, jako je Rusko není zrovna dobrá vizitka. Ale 
to už nikdo z nás neřešil. Podstatné bylo a je naše vítězství a věta: ,, Hoši děkujeme!”
     Ovšem nejdůležitější událostí  posledních dní byly pro celý náš národ volby  do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky.  Byl  nejvyšší  čas.  Lidé v naší  zemi už si  přáli  vyměnit 
politiky a politický styl. Byli unaveni neustálým osočováním a házením špíny jedné politické strany 
na druhou. To bylo i jedním z hlavních důvodů, proč ODS a ČSSD přišla o velké množství voličů. 
Někteří politici to řešili i tak, že odešli ze své domovské strany a založili stranu novou – TOP 09 a 
Věci veřejné. Jednou z nejtrapnějších událostí v Česku, jež s sebou přinesla i světový výsměch a 
způsobila hlubokou politickou krizi, byl pád vlády.
I velké, dříve velmi dobře prosperující podniky a firmy se zavírají nebo jdou do konkurzů, často 
více či méně průhledných.... Lidé tím pádem přicházejí o práci. Na druhé straně se někteří členové 
vlády chovají rozhazovačně a užívají si luxusu plnými doušky. Kdyby to bylo za jejich peníze, tak 
ať! Ale mnohdy tomu tak není. I to voliči vidí a je jim to pískem v očích. I když tato volební 
kampaň byla ze všech nejdelší (cca 15 měsíců), ale i nejdražší, přišlo volit nečekaně velké množství 
občanů. A co je velmi potěšující, především střední a mladé generace. Možná nás k volebním urnám 
,,hnal“ i strach, aby výsledkem vládnutí u nás nenastala taková situace , jako v Řecku. Tam doplatili 
na nekontrolované a zbytečné rozhazování a tím i ohromné zadlužení.
Ale věřme, že na novou politickou scénu u nás bude i hezký pohled, neboť ve vítězných stranách je 
i 44 žen, což je dosud nejvíce v historii.
                                                             
                                                                                                                                 Jiřina Dlabolová 
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané 
ve dnech 28.05. – 29.05.2010 v Bukovině u Čisté

Voliči v seznamu  -  149
Vydané obálky - 110
Volební účast v %         -      73,83 
Odevzdané obálky   -       110  
Platné hlasy               -       109
% platných hlasů          -       99,09
Občané Bukoviny přistoupili k volbám velice zodpovědně. Obec se tím dostala mezi  osm obcí 
semilského okresu s největším počtem voličů.

Volební strany dle počtu hlasů v Bukovině u Čisté

***
Pranostika = moudro našich předků

Studený máj - v stodole ráj. 
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla. 
Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 

Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. 
1.5. Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.

4.05. Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů
14.05.Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

14.05. Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka. 
Svatá Žofie políčka často zalije

Přezdívky a  rozlišení stejných příjmení

Zmátlikovi čp.74 – u Matyldy
Klazar pod školou( bydleli tam Hrubovi) – monspavr
Klazar čp.80 (nyní Bukvicovi) -pekařovi
Klazarovi čp.7 ( pod hřištěm) - na vohradě

volební strana hlasy hlasy v %
Věci veřejné 26 23,85
KSČM 19 17,43
ODS 16 14,67
TOP 09 15 13,76
ČSSD 11 10,09
KDUČSL 8 7,33
Suverenita- blok J.  Bobošíkové 4 3,66
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 4 3,66
Strana zelených 3 2,75
Česká pirátská strana 2 1,83
Dělnic.str.sociální spravedl. 1 0,91
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Jak se financovala škola v Bukovině v r. 1912 ?
Z vyprávění p. Miloslava Štilce, vnuka Josefa Štilce z bývalé osady Karlova, čp.10.

       Můj děda Josef Štilec, chalupník a domácí tkadlec měl mládí chudobné. Vždy velice toužil po 
samovzdělávání, neboť neuměl číst ani psát. Toho se mu dostalo za I. světové války, kdy sloužil na 
vojně  v  Haliči,   jako  nemocniční  zdravotník.  Děda  se  nesnesl  dívat  jak  se  mládeži  nedostává 
vzdělání a tak pracoval na expozituře v bývalém domě u Vlčků. Každý den  tam nosil naštípaná 
polínka, aby tam mohl učitel Vojtěch učit. Dětem zábly ruce, nemohly psát a krčily se zimou. Byly 
to podmínky kruté a proto se snažil situaci řešit. Za pomocí několika známých (zdejších i v Praze), 
cestoval do Prahy za monsignorem, císařským komorním panem Dědkem, na jednání o výstavbě 
školy v Bukovině. Jednání se několikrát opakovalo, až přišel z Vídně příslib k výstavbě. Rakousko-
Uhersko mělo již tehdy značné finanční potíže a reálné proplacení zemským školním úřadem ve 
Vídni nebylo dosažitelné. Po dohodě s Bukovinskými občany, kteří měli určitý movitý majetek, 
byla sepsána žádost o získání půjčky na školu s konkrétním upsání záruky jednotlivých občanů 
svým majetkem. Děda byl  důvěryhodným občanem, tkalcoval pro pana faktora Noska,  v Dolní 
Kalné. Pan Nosek byl bohatý, měl titul císařského radního c.k. Rakouska-Uherska. Děda byl u něho 
oblíbený,  chodil  k  němu  na  pouť  a  posvícení  k  jeho  stolu  a  proto  se  odvážil  ho  požádat  o 
předmětnou půjčku s předložením žádosti občanů. Pan Nosek mu žádost vrátil s tím, že mu je ctí 
půjčit peníze do Bukoviny na školu. Sebral dva režné pytlíky a z truhly vysázel ve zlatých mincích 
požadovaný obnos.  Děda  byl  přirozeně  z  příznivého pořízení  šťastný.  Peníze  uvázal  na hůl  a 
,,Mustrovkama“ (polní pěšinou) kráčel z Kalné do Bukoviny. Domů místo tkalcoviny přinesl zlaté 
peníze, které příští den se starostou Lumendou donesli do Nové Paky. Čas utíkal, Vídeň neplatila! 
Když  konečně  došlo  k  zaplacení,  byla  měna tak  zdevalvovaná,  že  zaplacení  bylo  jen  trapnou, 
formální záležitostí. 
       Tak se stalo , že peníze na školu v Bukovině, dal pan Nosek z Dolní Kalné. 

*
zprávy z obecního úřadu  

■  Sběry  odpadů  proběhly  
Obec 10. dubna  zprostředkovala sběr 
nebezpečného  a  velkoobjemového 
odpadu.  Nebezpečný  odpad  svážela 
firma  Ekosev  za  cenu  8.280,-  Kč. 
Velkoobjemový kontejner o obsahu 30 
m3  přistavila  firma  Marius  Pedersen. 
Cena  likvidace  byla  8.550,-  Kč. 
Kontejner  byl  zcela  neplněn.  Hasiči 
prováděli  svoz  železa.  Bylo  sebráno 
52 q této suroviny. Odvoz zajišťovala 
firma  Bernad  z  Nové  Paky,  která 
vlastní sběrné suroviny.

■ Smlouvy na dotaci
Starosta obce ve středu 5.5.  podepsal 
se Zemědělským intervenčním fondem 
v  Hradci  Králové   smlouvu  o 
poskytnutí  dotací  na  opravu 
komunikace,  bezdrátový  veřejný 

rozhlas  atd.  Nyní  se  zřejmě  bude 
muset  uzavřít  smlouva  s  Českou 
spořitelnou na krátkodobý úvěr ve výši 
600 tis.  korun,  neboť celá  akce musí 
být  předfinancována samotnou obcí  a 
po  předložení  faktur  za  provedenou 
práci  bude  OÚ  zpětně  vyplacena  již 
uhrazená částka.

■ Výběrová řízení
Vytipovaní  zhotovitelé  jednotlivých 
akcí  byli  osloveni  k  vypracování 
cenových  nabídek.  Podle  nich  bude 
provedeno  výběrové  řízení  z  něhož 
vyjde vítězná firma a zakázka ji bude 
zadána.
■Oprava vodovodního rozvodu
V kulturním domě došlo k poruše na 
vnitřních  vodovodních  rozvodech.  V 
nezjištěném místě  docházelo  k  úniku 
vody.  Nejjednodušší  opravou  byla 
výměna  vodovodního  rozvodu  po 

chodbě  až  do  kuchyně.  Odbočky  do 
výčepu  a  WC  nevykazovaly  žádný 
únik a proto zůstaly původní.
■ Příprava komunálních voleb 
Je nezbytné  abychom už  uvažovali  o 
komunálních volbách. Do voleb bude 
zaregistrované  Sdružení  nezávislých 
kandidátů. Má to svoje výhody oproti 
kandidatuře  Nezávislého  kandidáta. 
Do   poloviny  července  musí  být 
nahlášen  počet  členů  obecního 
zastupitelstva,  které  bude  voleno  v 
říjnu  tohoto  roku.  Do  15.června 
některé  z  Vás  určitě  někdo osloví   s 
dotazem,  zda  chcete  kandidovat  do 
OZ. I kdyby Vás nikdo neoslovil, máte 
plné  právo  se  do  daného  termínu 
přihlásit  sami.  Na  základě  Vaši 
přislíbené  kandidatury bude  určeno  a 
nahlášeno kolika členné bude budoucí 
zastupitelstvo  a  posléze  utvořena 
kandidátka.
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PL AT B Y
Občané a chalupáři, kteří ještě neuhradili poplatky ze psů, odpadů a vody, mohou platby  uskutečnit následovně:
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

***
Spole  č  enská kronika  

    Gratulujeme
Zástupci  obce  navštěvují   své  spoluobčany,  aby  jim  od  dosažení 
šedesáti let svého věku, pogratulovali k jejich životním jubileum.
Touto cestou tedy gratulujeme  našim jubilantům. Přejeme jim hodně 
zdraví,  štěstí  a  spokojenosti.  Přání  předáváme  Jaroslavu  Grofovi, 
Danušce Chrtkové, Zdeňku Ježkovi a Janu Sedláčkovi, kteří oslavili 
své významné životní jubilea v březnu, dubnu a květnu.

***
Ozvěny  z  pod  Kaňku

Sportovní areál pod Kaňkem je opět využíván. Každý pátek a neděli od 17.00 
hodin se zde scházejí sportovci, aby si zde zahráli nohejbal či volejbal. Přijďte 
si i vy protáhnout tělo a udělat něco pro zdraví.

V sobotu  29.  května  byl  odehrán  nohejbalový turnaj  místního  významu za 
účasti šesti dvoučlenných družstev. Tato tréninková akce prověřila připravenost 
každého jedince, před dalšími turnaji s účastí družstev z okolních obcí.

***
► V neděli 6. června je v Bukovině pouť◄
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Hasiči
….  co už máme za sebou

■  O pohár 
velitele v 
Čisté
V  letošním 
ročníku 
soutěže,  o 

pohár  velitele  v  Čisté,  který  se   konal  1.května,  bylo 
přihlášeno  dvacet tři družstev mladších a čtrnáct starších. 
Naše  barvy  sboru  hájili:  Dominik  Souček,  Jan  Exner, 
Kristýna  Exnerová,  Tomáš  Paulů,  Jiří  Ježek,  Ondřej 
Šimůnek  a  Michaela  Šimůnková.  Byl  prováděn  pouze 
jediný  požární  útok,  měřený  elektronickou  časomírou, 
kterou  zajišťoval  sbor  z  Martinic.  Vystoupení  našich 
nebylo nejhorší, snad i mile překvapili, když s dosaženým 
časem  25  sekund  dosáhli  na  šestou  příčku.  Velitelem 
soutěže jim byl předán diplom  a několik drobností. 

■ Čarodějnice
Letošní  pálení  čarodějnic  se 
mimořádně  vydařilo.  Počasí  přálo, 
byl  krásný  teplý  večer.  A 
návštěvnost?  Nečekaně  vysoká.  V 

jeden okamžik zde bylo na sedmdesát hostů. Opékaly se 
buřty, povídalo, hrálo na kytaru a zpívalo písně hodící se k 
táboráku.. Byl to příjemně prožitý  večer plný pohody.  

■ Okrsková schůze v Bukovině
Bukovinský  sbor  hostil  23.dubna  zástupce  hasičských 
sborů okrsku Studenecko. Konala se totiž okrsková schůze 
za přítomnosti třiceti dvou zástupců. Hlavním programem 
jednání byla příprava okrskové soutěže požárních družstev, 
která se uskuteční ve Žďáře. 

■   Okresní shromáždění delegátu
V  sobotu  20.března  se  v  Bradlecké  Lhotě  uskutečnilo 
Okresní  shromáždění  delegátů  SDH  okresu  Semily.  Za 
bukovinský  sbor  byl  delegován  br.  Jaroslav  Exner  ml. 
Shromáždění  bylo  přítomno  91  delegátů  ze  136 
pozvaných.  Hlavním  programem  jednání  byla  volba 
starosty okresního sdružení  hasičů  (OSH),  kterým byl v 

tajném hlasování jednohlasně zvolen br. Miloslav Milánek. 
■  Podkrkonošský pohár
V  sobotu  15.května,  se  v 
Nedaříži  uskutečnil   šestý 
ročník  ,,Podkrkonošského 
poháru“  mládeže  v požárním 
útoku CTIF , ve štafetě dvojic a 
štafetě  4 x 60 m. Soutěž byla 

zahájena v 8.00 hodin za přítomnosti sedmi družstev starší 
a  devíti  mladší  kategorie.  Bukovinu  reprezentovali  ve 
starší  kategorii:  Jiří  Ježek,  Tomáš  Paulů,  Michaela 
Šimůnková, Kristýna Exnerová, Lenka Labiková, Dominik 
Souček,  Jan  Exner,  Jan  a  Ondřej  Šimůnkovi.   Zmíněný 
pohár,  slouží  k  prověření  soutěžících  před  nadcházející 
okresní  soutěží.  Jedním z rozhodčích na požárním útoku 
CTIF  byl  Vladimír  Dlabola.  Dosažené  výsledky  nebyly 
nikterak  oslnivé  a  tomu  odpovídalo  i  celkové  umístění. 
Stačilo to pouze na šesté místo. 

■Okresní soutěž Plamene
V  sobotu  22.  května  se  sešli 
Mladí  hasiči  na  své  okresní 
soutěži hry Plamen v Nedaříži. 
Startovalo  zde  14  družstev 

mladší  kategorie  a  17  starší.  Bukovinu  reprezentovalo 
družstvo  starších:  Jiří  Ježek,  Tomáš  Paulů,  Michaela 
Šimůnková, Exnerová, Lenka Labiková, Dominik Souček, 
Jan Exner, Jan a Ondřej Šimůnkovi. Dobrá výchozí pozice 
z podzimního závodu všestrannosti, která se započítávala 
do tohoto závodu, nebyla bohužel využita a i po velkém a 
bojovném  úsilí  to celkově stačilo pouze na 12. místo v 
celkovém umístění. 

■ Okresní  soutěž  
dorostu 
Neděle  23.května  patřila 
dorostu.  V  Poniklé  proběhla 
okresní  soutěž  dorostu. 
Bukovina postavila sportovce 

pouze za jednotlivce. Byli to: Petra Nezbedová 6. místo, 
David Exner 4. místo a Daniel Šubrt 5. místo. 

Co nás čeká......

■  Okrsková soutěž 
V sobotu 19.června  od 13.00 hodin se sjedou hasiči okrsku Sdudenecko, na svou okrskovou soutěž v požárním sportu. 
Bukovinu budou reprezentovat dvě družstva mužů a jedno žen. Pořadatelem je SDH Žďár.

*
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Jak se dělá svě tový   rekord
    Stát se účastníkem světového rekordu se nestává tak často. My 
jsme to ale jednou již okusili a to v r.2002 na letišti Hradčany u 
Mimoně a víme jaký to nádherný pocit udělat něco, co na této 
planetě ještě nikdo nikdy nedokázal. V loňském roce se objevila 
zpráva SDH Nové Dvory okr.  Žďár nad Sázavou o pokusu o 
překonání světového rekordu v dálkové dopravě vody, který se 
měl konat v srpnu nebo září 2009. Okamžitě jsme reagovali a 
nezávisle  s SDH Roztoky u Jilemnice jsme podali přihlášku k 
účasti.  Od  organizačního  štábu  k  nám  přicházeli  pravidelné 
informace i stavu příprav. Byli jsme trošku zklamáni když nám 
bylo sděleno, že se rekord nepodaří zajistit v daném termínu a 
odkládá  se  na  květen  2010.  A potom  to  přišlo,  sen  se  stal 
skutečností.

         V pátek 7. května 2010 v odpoledních hodinách se začaly sjíždět hasičské vozy se svými posádkami na ojedinělou 
a svým rozsahem obrovskou mega akci. Celkem 288 sborů z celé České republiky, mezi nimiž byl i jeden ze Slovenska, 
mělo sraz v atraktivním prostředí westernového městečka Šiklův mlýn na Vysočině. Mezi nimi byly i sbory z Roztok u 
Jilemnice, Bukoviny u Čisté, Stružince a Veselé u Semil, všichni z  okresu Semily. Zhruba na závěrečných tisíc metrů 
posledního úseku č.8, byly tyto jednotky nasazeny. Roztocká parní stříkačka měla stanoviště  těsně pod vrcholem Devíti 
skal,  aby dovršila triumf našich kolegů. SDH Stružinec na stanovišti 815 zavodňoval hadice vodou z cisterny. Trasa 
byla vytyčena od nejníže položeného sboru žďárského okresu z obce Dolní Loučky do nejvýše položeného bodu, a to na 
vrchol Žďárských vrchů Devět skal s převýšením trasy 541 m.

     Do místa určení jsme dorazili po šestnácté hodině.  Následovalo 
přihlášení  naši  jednotky na  štábu,  kde  nám byly  podány další 
informace. Mezi tím nám bylo v campingu přiděleno místo 

na  parkování  vozidla  a  postavení  stanu  pro  ubytování. 
Rozbalily se stolečky, lavičky a vše ostatní pro pohodlí členů 
jednotky  a  jejich  příznivců.  Tím  bylo  zázemí  dostatečně 
vytvořeno.  V  podvečer  si  většina  osazenstva    šla 
prohlédnout  celý  areál,  včetně  westernového  městečka. 
Začalo  se  rozsvěcovat   ve  stanech,   šířila  se  vůně 
různorodých pokrmů připravovaných v udírnách, ohýncích a 

grilech.  Byla cítit neodolatelná vůně připravovaného masa. Zaznívaly tóny kytar, harmonik a slova písní. Prostě zábava 
jak  má  být.  Přátelská  atmosféra  mezi  všemi  hasiči  byla  cítit  na  každém kroku.  Nevládla  žádná  nevraživost  nebo 
pohrdání s kýmkoliv. Vzájemně se prohlížela technika, diskutovalo se porovnávalo a vyměňovalo zkušenosti. A na víc, i 

alkohol  dokáže  stmelovat.   Jenom  velitelé  byli  o  tyto 
prvopočáteční  postřehy  ochuzeni.  Ti  museli  být  od  19.30 
přítomni školení, kde si je přebrali jednotliví velitelé úseků a 
byli  seznámeni se všemi důležitými informacemi a pokyny 
týkajícími  se sobotního rekordu.. 

      V sobotu 8. května v 5 hodin ráno zazněly tři obrovské 
rány z děla, kterými bylo signalizováno že je budíček. Pohled 
ze stanu nebyl nikterak vábný. Pršelo. Po snídani se začaly 
sbory postupně rovnat u výjezdu z areálu. Jako první odjížděl 
úsek  číslo  jedna  na  svoje  předem  určené  stanoviště. 
Rozjíždění vozidel bylo velice zdlouhavé, ale i přes to v 8.30 
hodin byli všichni na svých stanovištích které od sebe byly 

vzdáleny přibližně 400 m. Počasí stále nepřálo, když nepršelo, alespoň mrholilo. Tento stav vydržel asi do devíti hodin. 
Naše  stanoviště č. 816, nám bylo předáno v sedm hodin.  Nacházelo se v lese, asi 5 km od poslední  vesnice Kadov. 
Byli jsme odříznuti od světa. Ihned se započalo s rozvinováním osmnácti kusů hadic ,,B“, dvě zůstaly jako záložní. 
Když bylo hadicové vedení  nataženo, přišlo na řadu postavení altánku, aby byli hasiči chráněni proti dešti. Potom už se 
pouze vyčkávalo, až radiostanicí přijde zpráva, že se tlačí voda.
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Započalo plnění hadic vodou z místních zdrojů a cisteren, potom se vše odpojilo a čerpalo se  pouze   na první zdroj. 

V 10.30 byla celá akce odstartována a voda se začala pomalu 
hýbat. Nejproblematičtější byl však úsek č. 1, kde stále něco 
drhlo.  Popraskala  spousta  hadic,  docházelo  k  výměnám 
stříkaček  pro různé technické závady.  My na konci jsme 
netrpělivě  očekávali  zprávy  z  radiostanic,  které  by 
oznamovaly že se voda tlačí na ten, či onen úsek. Bylo ale 
jen  slyšet,  že  tam  a  tam mají  problémy.  Okolo  šestnácté 
hodiny, sami pořadatelé ztráceli naději na úspěch. Ale i přes 
nepříznivé  zprávy se na  samý vrchol  Devíti  skal  škrábaly 
štáby z  regionální  televize,  TV Nova,  reportér  z  Českého 
rozhlasu, novináři a já. Každý chtěl být u toho. Člověk zde 
nemohl udělat kloudnou fotografii, protože tu bylo na 3 m 2 

přelidněno. Ze všech stran byla cítit nervozita  a strach ze 
zklamání.  Chvilku  napětí  přerušil  signál  z  radiostanice  se 
zprávou, že voda je na sedmém, potom na osmém úseku. Na 

vrcholu skály jsme zaslechli volání, voda je už u parničky. Už jí tlačí nahoru. Lidé se začali sbíhat pod úpatí skály, aby 
viděli ten historický okamžik. Voda se blížila. Bylo vidět jak se  hadice začínají nadouvat a sloupec vody v ní jak šplhá 
po skále k vytouženému cíli. Už, už, už  je před proudnicí. Kamery začínají vrčet, závěrky fotoaparátů rachotí jako 
kulomety. Výstřik.  Vybuchlo obrovské nadšení přítomných, 
ale  vzápětí  vše rázem ztichlo.  Vytrysklo jen několik litrů a 
pak  už  nic.  Pro  uznání  rekordu  se  musí  minimálně  deset 
minut  stříkat.  Co to  zase je,  kladli  si  všichni  otázku.   Ha, 
prasklá hadice ,,C“ těsně před vrcholem a na poslední chvíli i 
prasklá poslední hadice ,,B“ hned před parní stříkačkou. To 
bylo jen několik málo minut zdržení a opět bylo slyšet  jak 
Jarda Grosman z Roztok  zaroštoval pod kotlem a parnička 
nabrala výkon. Doslova rvala vodu na vrchol. Huráááááááá, je 
to tadýýýýýýýý. Voda v 17.30 hodin tryskala z proudnice a 

rozprskávala  se 
po skále, kropila 
diváky  stojící 
pod  ní.  V  ten 
moment  nikomu 
nic nevadilo. Obrovské ovace a potlesk přítomných odměňoval nejenom 
tam ty na vrcholu skály, ale především patřil  všem, kteří byli odhodláni 
dosavadní rekord pokořit a vynaložili tomu veškeré úsilí. Všem, kteří tři 
roky  neúnavně  pracovali  na  zorganizováni  této  ojedinělé  akce,  která 
prokázala  um  a  odhodlání  dobrovolných  hasičů.   Pak  už  jen  zbývalo 
vyřídit  papíry  s agenturou  Dobrý  den,  aby  byl  rekord  zapsán  do 
Guinessovy knihy rekordů. 
 Touto  cestou  bych  chtěl  i  já  poděkovat  naši  jednotce  za  vzornou 
reprezentaci  a  popřát  ještě  hodně  takových  zdařilých  akcí,  které  by 
dokázaly ohromit 
celý svět. 

Na  závěr  se 
určitě  hodí 
výstižná  věta 
bratra  Jiřího 
Sáblíka,  strůjce 
tohoto  rekordu: 
„Kdyby  nebyli 
lidé,  kteří  dělají 

bláznivé kroky, nikdy by nevznikl žádný rekord nebo vynález 
a možná bychom ještě dnes žili v jeskyni.“

Jiří Hanousek 

*
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fakta k rekordu:
DEVĚT SKAL 2010 - 8.5.2010
Rekord v dopravě vody na dálku

Trasa: Dolní Loučky (295 m n.m.) – Devět skal (836 m n.m.) – převýšení trati 541 metrů
Délka trasy: 63,46 km
Začátek čerpání vody v Dolních Loučkách: 10:35 hodin
První výstřik na Devíti skalách: 17:30
Konec akce: 17:40 (rekord uznán agenturou Dobrý den)
 
Technické údaje: 

akce se zúčastnilo celkem 288 sborů dobrovolných hasičů z toho 287 z České republiky a 1 sbor ze Slovenska 
celkem bylo použito 234 čerpadel 
použito bylo celkem 3 553 hadic B 
spojení zajišťovalo celkem 291 radiostanic 
na akci se podílelo celkem 2 592 hasičů (z toho 1 669 mimo okres Žďár nad Sázavou) 
v hadicích v době rekordu bylo celkem 300 m3 vody 
bylo přemístěno 580 m3 vody 
v době čerpání protékalo v hadicích 36 m3 za hodinu 

 

…..to, co hýbe světem             VIII. díl   
  víte, že …....

Československá měnová reforma (1919)

Československá měnová reforma roku 1919 také zvaná Rašínova měnová reforma měla za úkol oddělit 
československý peněžní oběh od ostatních částí bývalého Rakousko-Uherska. Hlavním architektem této měnové 
reformy byl ministr financí Alois Rašín.

Cíle reformy
− osamostatnit peněžní oběh 
− zlikvidovat inflační peníze, které vznikly během první světové války. 
− vytvořit novou československou měnu. 
− založit měnovou politiku na maximálním zhodnocení měny – tedy na zvyšování její kupní síly 
− spojit korunu se zlatem – zlatý standard.

Provedení
V noci  z  25. na  26.února  byly uzavřeny hranice  a  byl 
zastaven veškerý pohyb osob a zboží přes hranice, včetně 
poštovního  styku.  V  době  od  3.do  9.března bylo 
provedeno  okolkování  rakousko-uherských bankovek  a 
byla zavedena koruna československá v poměru 1 : 1.

Reforma  byla  provedena  kolkováním  bankovek.  Byla 
okolkována polovina předložených hotovostí. Okolkovaná 
hotovost  zůstala v oběhu. Druhá polovina byla zadržena 
jako nucená  státní půjčka. Byly vydány vkladní listy, tedy 
vládní  dluhopisy,  které  zněly  na  jméno  a  byly 
nepřevoditelné. Tímto způsobem bylo staženo z oběhu asi 
34 % oběživa.

Současně s tím byl pořízen soupis veškerého movitého a 
nemovitého  majetku,  cenných  papírů  a  vkladů.  Tento 

soupis byl podkladem pro dávku z majetku a z přírůstku 
majetku. Úkolem tohoto opatření bylo eliminovat aktiva a 
majetek, který byl inflačního původu. Dávky byly výrazně 
progresivní  a  měly  za  úkol  odčerpat  finanční 
bezhotovostní kupní sílu a zdanit válečné zbohatlíky.

V  dubnu 1919 byla zavedena  koruna československá - 
peněžní  jednotka  nového  československého  státu.  Proti 
tomuto  označení  protestovala  řada  historiků,  kteří 
namítali,  že  toto  jméno  nemá  oporu  v  české  historii. 
Navrhovali jiné označení – např. sokol, říp apod.

Současně  s tím se připravovaly podmínky pro zavedení 
zlatého  standardu.  Hlavním  úkolem  bylo  vytvoření 
potřebné zlaté rezervy – zlatého pokladu. Jedním zdrojem 
byly dobrovolné dary (94 tisíc  zlatých mincí  a  medailí, 
64 kg ryzího

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolek
http://cs.wikipedia.org/wiki/25._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
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 zlata)  a  výnos  státní  půjčky  ve  zlatě,  stříbře  a  cizích 
valutách. Tak bylo získáno 3 300 kg ryzího zlata, 272 000 
kg ryzího stříbra). Půjčka byla splacena do roku  1926.
Provedení  i  výsledek  reformy  je  dodnes  považován  za 
obdivuhodný.  Československá  koruna  se  stala  jednou  z 
nejstabilnějších měn v Evropě.

Problematickou  okolností  byl  fakt,  že  v  době 
provedení  reformy  nebyla  ještě  uzavřena 
versailleská  mírová  jednání  a  stanovena 
definitivní  hranice  ČSR.   Proto  byla  v 
některých oblastech osídlených národnostními 
menšinami reforma bojkotována.

 

             
  D ě t i,    p o z o r .

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/1926
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_                  I nze r c e:       NÁKUP    ♦      PRODEJ    ♦     VÝMĚNA    ________

 
Obec prodá decimálku. zn. jako nová       -     cena dohodou
  

♦♦♦♦
Plánovaná akce:

 ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒▒▒ 

Slavnostní otev ení rekrea ního st ediska ,,Hájenka“ř č ř

Pozvání platí
 pro všechny občany Bukoviny

v pátek 18.6. od 20.00 hodin 
Program: 
20.00    slavnostní ceremoniál - otevření 
             -  občerstvení
             -  prohlídka areálu
20.30    večer s hudbou - TRIO Libor Fišer ( hudba z Latinské Ameriky)
                                      - APM  BIGBAND (Holadsko), 23 hudebníků hrají swing a pop.
                
Do 10.června Vás navštíví kontaktní osoba, která od Vás bude chtít vědět zda pozvání 
přijímáte.
Bude to pro hostitele sloužit jako závazná přihláška.

Doprava účastníků tam i zpět, bude zajištěna  hasičským autem. Odjezd v 19.30 
hodin  z hoření části Bukoviny. Zájemci o svoz mohou čekat u svých stavení. 

▒ ▒ ▒▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒▒▒ 

                                                                                                                     
■ Zpoplatnění zpravodaje
Od příštího čísla tj. č.4 , budou Zpravodaje zpoplatněny částkou     10,- Kč.  I když si 
můžete říci, proč za to platit, vždyť těch několik popsaných papírů tak moc nestojí, 
opak je pravdou.  Při 60 výtiscích každého čísla jsou přibližné náklady 800,- Kč. 
Proto  bychom  byli  rádi,  aby  se  částečně  pokryly  náklady  na  jeho  pořizování. 
Distribuce  zůstane  stejná,  pouze  s  dotazem,  zda  si  ho budete  chtít  koupit  či  ne. 
Děkujeme za pochopení. Další číslo tj. 4 připravujeme na  měsíc červenec.



Bryčka času 
(A.S. Puškin,  
Výbor z díla)

Ač víc než 
zdrávo na ni 
kladou,
bryčka vše lehce 
uveze.
Čas, dobrý kočí 
s šedou bradou,
z kozlíku nikdy 
nesleze.

Když časně ráno 
začne jízda,
Jsme samý žert a 
samý špás.
Křičíme: 
,,Ksakru, ať to 
hvízdá!“
Nedbáme, že si 
zlámeme  vaz.

V poledne už 
nám kuráž 
schází,
Už na nás notně 
dolehlo
to cestování 
jámy, srázy.
Voláme: 
,,Zmizni 
nemehlo!“

Bryčka dál stejně kolébá se.
Večer ji nikdo nehoní.
Dřímem. Už chcem být v kanafase-
A čas dál práská do koní….
       
          

zpracovali: Jiřina Dlabolová, Jiří Hanousek

Příští číslo vyjde  v červenci  2010

Vydává Obecní úřad v Bukovině u  Čisté, nákladem 65 výtisků, příjem  příspěvků a inzerce - písemně: 
Obecní úřad, Bukovina u Čisté čp.19, 514 01 Jilemnice, e-mail: oubukovina@cmail.cz  nebo 
hanousekjiri@tiscali.cz,  info-tel. 603464203,  604908673 , text neprošel jazykovou opravou.
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