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Umění žít spočívá z devadesáti procent ve schopnosti vyjít s lidmi, s nimiž nelze vyjít.
Samuel Goldwin

foto:Jiří Exner
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Zamyšlení ,,Pod čarou“
My, léto a ..horko, vedro, hic, pařák....
Čas prázdnin, a vytoužené dovolené je v plném proudu. Na krásné teploučké
letní dny jsme se bez rozdílu věku těšili všichni. Ale skutečnost předčila naše
očekávání. Téměř od poloviny června u nás takřka nespadla ani kapka deště.
Výjimkou byl snad poslední červnový den. Sprchlo sice, ale za pár minut bylo po
všem. Od té doby je obloha jako vymetená, blankytně modrá, jen se vše spalujícím
sluncem. V současné době se denní teploty pohybují v rozmezí 30°- 36°C. Sucho a
horký vzduch vykonávají své. Nejenom lidé, ale i zvířata vyhledávají stinná místa,
byť by byla sebemenší. Ale životadárné sluníčko nikoho nešetří. Každý kdo se
dostane na ,,dostřel“, je zasažen nekonečným množstvím jeho žhavých paprsků,
bodajících do naši kůže jako jehličky.
I květiny a keře, které nám, poskytují chladivá zákoutí trpí vedrem. V poledne není
ani znát, že jsme ráno zalévali. Listy salátů, okurek, kedluben, rajčat i jiné zeleniny
ve sklenících a na záhonech, zplihle visí a odevzdaně čekají na zálivku a večerní
chládek.
Svoji radost ovšem neskrývají hlavně děti. Od rána do večera se neúnavně cáchají
a čvachtají v bazénech a na koupalištích. My dospělí, konečně naplňujeme své
celoroční či dokonce celoživotní představy o ideální dovolené. Někteří již léta
směřují na tatáž místa v tuzemsku či v zahraničí. Některé pobyty na písečných
mořských plážích mají zamluvené již rok předem. Pokud nejsme opravdu skalními
vyznavači a milovníky historie, procházek po hradech a zámcích, či poznávacích
zahraničních zájezdů, bude cílem naší cesty některé z prosluněných mořských
letovisek. A když nás až zase tolik neláká dovádění v průzračně čisté mořské vodě s
krabíky, pobíhajícími po bělostném písku, uvelebíme se na pláži pod slunečníkem.
Může se stát, že nás nějaká zbloudilá vlnka i sem tam něžně polaská a pošimrá na
chodidlech...
Ale ať už na svoji dovolenou, či jen volné víkendy, pojedeme kamkoli, měli bychom
si to náramně užívat.
Ale pozor! I když takové letní dny s tropickými teplotami nebyly už více jak 200 let,
potrvají i nadále. Podle dlouhodobých předpovědí snad i měsíc. Možná více, možná
méně, v každém případě na sebe buďte opatrní, pijte a nešetřete krémy na opalování.
Protože i ten sebekrásnější zážitek z dovolené dovedou notně pokazit rudá, bolestivě
spálená záda.
Jiřina Dlabolová
Přejeme vám pohodové dny plné klidu a zaslouženého odpočinku a na shledanou nad stránkami
dalšího vydání našeho zpravodaje na přelomu měsíce srpna a září.

***
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Pranostika = moudro našich předků
ČERVENEC
Svatý Prokop seje houby.
Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.
Červenec zatopí, až obilí na poli praská.
Na Máří Magdalénu očekávej jistý déšť.
Jak teplý svatý Jakub, tak studené Vánoce
K Anně svatý hodina ze dne se tratí.

*
SRPEN
Když srpen zpočátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje.
Máme-li střídavé počasí na Bartoloměje, máme též střídavý podzim.
Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje.

*

Přezdívky a rozlišení stejných příjmení
Grofovi čp.17(nyní Paulů Jos.) - u transformátoru
Grofovi čp.14(nyní Součkovi) - u zvonku
Grofovi čp.69 – podlipákovi
Grof Jaroslav čp.71 - Holmanovi

*
zprávy z obecního úřadu
■Realizace letošních projektů
Pro realizaci letošních, dvou nejdůležitějších
projektů, cesty k zahradnictví a veřejný rozhlas byly
osloveny vždy tři firmy. Z nich byla vybrána vždy ta
s nejvýhodnější nabídkou. Pro veřejný rozhlas to je
firma Wento z Pardubic, se kterou byla již podepsána
Smlouva o dílo. Realizace už započala v úterý 29.6.,
kdy přijeli technici a zmapovali technickou stránku
přímo v terénu. Vlastní montážní práce se uskuteční
v červenci až srpnu. Pro místní komunikaci byla
vybrána firma Strabag z Benátek nad Jizerou. Vlastní
realizace bude zahájena počátkem srpna.

■Projekt na vodojem
Projekt na vodojem je zpracován. Nyní se budou
muset doložit veškeré dokumenty, aby se mohly
předložit pro další část přípravných prací, kterou je
schvalovací řízení na stavebním úřadě, pro vydání
stavebního povolení. Realizace projektu nebude
nijak laciná záležitost. Cena je již známá a dosahuje
částky bezmála 7 milionů korun. Pro obecní
rozpočet to je astronomická částka. První krok pro
realizaci je splněn. Druhým a nejdůležitějším
krokem bude získání finančních prostředků a třetím

bude vlastní realizace.

■Otevření místní prodejny potravin???
Leckdo by si mohl říci, že uzavřením prodejny
potravin, vše ohledně zásobování místních obyvatel
ustalo. Opak je pravdou. Možnost otevření prodejny
by tu byla. Pouze za podmínky, že prodavač(ka) by
byli z Bukoviny nebo blízkého okolí. Uchazeči o
prodávání by byli zaměstnanci firmy, která by byla
ochotna zde tuto prodejnu otevřít. Toto by byla
ideální příležitost pro nezaměstnané nebo důchodce.
Nenašel by se někdo z vás, který by byl ochoten do
této činnosti jít? Nebo jste si už zvykli, že tu
prodejna není ? Bližší informace můžete získat na
OÚ.

■ Návštěvnost na internetu.
Během měsíce května navštívilo naše webové
stránky 815 návštěvníků, což je v průměru 26 za
den s průměrnou délkou prohlížení 196 sekund. V
červnu to bylo 838 návštěvníků, což je v průměru
27 za den s průměrnou délkou prohlížení 162 sekund.
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■Oficiální otevření Hájenky
Na pátek 18. června byli pozváni všichni občané Bukoviny ke slavnostnímu

hraní. Návštěvníci si průběžně chodili

otevření rekreačního střediska v Hájence. Počasí sice moc nepřálo, ale i tak se
tam sešlo na šedesát místních občanů, dvaceti tří členný hudební soubor z
Holandska a několik cizích lidí. Starosta obce, byl majitelem Gerbenem
vyzván k slavnostnímu odhalení nástěnné cedule s názvem rekreačního areálu.
Starosta při té příležitosti řekl pár slov k tomuto otevření a poděkoval za občany
za pozvání. Poté Gerben s Liborem Fišerou ml. sáhli po hudebních nástrojích,
aby zahráli několik latinskoamerických skladeb. Po nich nastoupila skupina
APM BIGBAND z Holandska hrající swing a pop. Sám majitel se zapojil do

pro občerstvení včetně špekáčků na
opékání. Svoz účastníků prováděli
hasiči se svým vozem. Úplně
poslední bukovinští hosté se přes
kopec přehoupli před svítáním.

■Kandidátní listiny
Pro vstup do nového obecního zastupitelstva již projevilo zájem několik kandidátů. Těm, kteří ještě chtějí kandidovat
nebrání nic tomu, aby podali své kandidátní listiny individuálně. Mohou se informovat na obecním úřadě nebo na
stránkách krajského úřadu - www.kraj-lbc.cz .

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2010
•

Termín voleb – 15. a 16. října 2010.

•

Registrační místa pro podávání kandidátních listin (KL) na MěÚ Jilemnice:
správní odbor, budova B, kancelář č. 218, Alena Jonová, DiS., tel.: 481 565 150
v případě nepřítomnosti:
sekretariát, budova radnice Jana Exnerová, tel.: 481 565 129, 731 506 046

-

Doporučuje se termín podání KL předem telefonicky domluvit.
•

Počet volených zastupitelů a počet potřebných podpisů na petici (příloha ke KL nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů) sdělí starosta příslušné obce.

•

KL lze podat nejpozději do 16:00 h. 66 dnů přede dnem voleb ( do 16:00 dne 10. 8. 2010).

•

Veškeré informace k volbám do zastupitelstev obcí, zejména vzory KL, prohlášení kandidátů,
petičních
archů
apod.
jsou
umístěny
na:
http://spravni-odbor.krajlbc.cz/page1279/VOLBY-2010-do-zastupitelstev-obci.

•

Volby do zastupitelstev obcí upravuje zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

***
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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 našim jubilantům. Přejeme jim hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti. Přání předáváme Oldřichu Grofovi a
Anně Trejbalové, kteří oslavili nebo oslaví své významné životní
jubilea v červenci a září.

Narození dítěte
Manželům Pavlíně a Eriku Ottovým čp. 85, se 28. května narodila dcera Daniela. Tímto Danielce přejeme šťastné
vykročení do nového života.

***

Sport a ozvěny z pod Kaňku
■Sportovní areál žije

Sportovní areál pod Kaňkem žije naplno. Každý pátek a neděli od 17.00 hodin se zde scházejí muži, aby
si zde zahráli nohejbal. Ženy mají ve stejný čas zabrané úterky a čtvrtky, aby si zahrály volejbal. Tato
hra opravdu frčí, protože se zde schází dvanáct žen. Ty vám vzkazují, že není důležité to umět. Někomu
to jde lépe nebo hůře. Pakliže to moc neumíte, tak se nemáte zač stydět. Nebojte se a přijďte si
protáhnout tělo a udělat něco pro své zdraví.

■Nohejbalový turnaj
V pondělí 5. července byl za hezkého a slunečného počasí odehrán
nohejbalový turnaj za účasti devíti tříčlenných družstev. Čtyři byly z
Bukoviny, dvě z Levínské Olešnice a po jednom z Nedaříže, Nové Paky
a Prahy. První sety se začaly hrát v osm hodin. Tento turnaj už nebyl
pouhý pouťák. Bylo to patrné ze hry jednotlivých družstev. Bylo vidět,
že asi hrají dost často. Razantní servírování, důsledná hra na síti, rychlé
výměny se střídaly s dlouhými než se podařilo soupeře zdolat. Poslední
zápas se odehrál v 18.00 hodin. Následovalo vyhlášení výsledků s tímto
pořadím:
1. Nová Paka, 2.Nedaříž, 3. Bukovina s hráči Filipem Součkem, Karlem
Geršlem a Maškem, 4. Levínská Olešnice I., 5. Praha, 6. Bukovina s hráči Pavlem Ježkem, Petrem Štilcem a Borůvkou,
7.Levínská Olešnice II., 8. Bukovina s hráči Davidem Štilcem, Lukášem Zaplatilkem Danielem Šubrtem, 9. Bukovina s
hráči Miroslavem Paulů, Jiřím Ježkem, Jiszem.

■Pronájem přírodního areálu.
Firma Walraven-Suchánek z Horek u Staré Paky si u nás 25. června pronajal přírodní areál pod Kaňkem. Pro
zaměstnance firmy zde měl závěrečné posezení se sportovními hrami a večerní muzikou s tancem.

***
■Motoristický sport
O víkendu 9.-10. července pořádal Sbor dobrovolných hasičů Čistá u Horek již IV. ročník nejtěžšího závodu pro stroje
50 ccm vyrobených do roku 1989. Nejtvrdší závod se pod názvem
Fichtlmania 2010 jel na trati dlouhé 2200 m v atraktivním prostředí
autokrosového a motokrosového závodiště Štikovská rokle u Nové Paky. A
co na něm bylo tak těžkého? Šlo totiž o maraton – čtyřiadvacetihodinový
vytrvalostní závod. Celkem bylo přihlášeno 28 posádek se stroji tovární
výroby a 32 speciálů. Z Bukoviny byly do závodu přihlášeny tři posádky na
továrních strojích. Se startovním číslem 48 to byli ,,Fčelaři s posádkouProkeš Jan, Štilec David, Zaplatilek Lukáš a Jiří. Startovní číslo 49 oblékali
ProŠumachři s posádkou- Šubrt Daniel a Zdeněk, Prokeš Václav st. a ml.
Poslední posádka s číslem 33 byli Bednáři s Ježkem Jiřím, Zmatlíkem
Radkem, Štolpem a Greburem. Nejlépe si vedli ProŠumachři na 7. místě s
počtem najetých kol 258. Šestnáctí se umístili Bednáři s počtem najetých kol 220 a jednadvacátí byli Fčelaři s počtem
najetých kol 180.
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■Okresní soutěž

Vyhlášením výsledků a umístění jednotlivých družstev v
okrskové soutěži mělo určit postupující družstva do
okresní soutěže. Postupujícími měli být jak u mužů tak i u
Jako už tradičně se pořádá Dětský žen družstva z prvních míst. Tady se tak nestalo, ty se
den ve spolupráci s pionýrskou zřekli postupu a tak reprezentaci našeho okrsku zajišťovali
skupinou Veselí Medvědi z Prahy.
Letos se uskutečnil 6.června v
areálu pod Kaňkem. První pořadatelé se začali scházet za
krásného slunečného počasí v 8.30 hodin. Dětský den byl v
deset hodin zahájen závodem bezmotorových kár, zvaných
Bukárek. Na start se postavilo šest posádek. Závod
probíhal dvoukolově se zastávkami na zpomalovacích
kontrolách, kde se plnily určité úkoly. V průběhu
odpoledne bylo vyhlášení vítězů. Všichni závodníci byli
odměněni diplomy a drobnostmi připomínající tento závod.
Prvním třem závodníkům byli ještě předány soutěžní
poháry. Od půl druhé dětské odpoledne pokračovalo
soutěžemi a hrami o ceny. Vyhrát sladkosti nebo jiné
drobnosti přišlo na třicet dětí převážně z Bukoviny. V naši muži z druhého i ženy ze třetího místa. Okresní
rámci odpoledne byla provedena ukázka provedení soutěž v požárním sportu okresu Semily se vším všudy tzn.
požárního útoku mužů, mladých hasičů a pražských s požárním útokem, štafetami 4x100 m a během
vedoucích od Veselých Medvědů, kteří to ještě v životě jednotlivců na 100 m s překážkami se konala týden po
neviděli. Ale zase tak špatní nebyli. Dětská diskotéka, byla okrskové soutěži, 26. června na atletickém stadionu
zahájena DJ Jiřím Ježkem v 19.30 hodin.
Ludvíka Daňka v Turnově. Přihlášeno bylo 10 družstev žen
a 11 mužů. Bukovinu reprezentovali v ženách: Jiřina
Sestavení soutěžní stříkačky
Po dlouhé době a si soutěžní družstvo pro požární sport Štilcová-strojnice, Monika Hanousková, Eliška Ježková,
postavilo soutěžní stříkačku s motorem o obsahu 1500 Kateřina Jiřičková, Lucie Štilcová, Petra Nezbedová,
ccm. Její první start byl 19.června na okrskové soutěži ve Markéta Paulů a Martina Jiřičková. Za muže startovali
Lukáš Zaplatilek- strojník, Daniel Šubrt, Jan Prokeš,
Žďáře .
Jaroslav Šubrt, David Štilce, David Exner, Jan Grof, Jiří
Ježek a Filip Souček. Naši s velkými ambicemi na úspěch
neodjížděli. Jeli pouze jako zástupci,
reprezentovat
Okrsková soutěž
studenecký
okrsek.
Nejprve
se
rozeběhly
štafety
mužů na
Žďárský sbor byl 19. června pořadatelem okrskové
100
m
překážek.
První
štafeta
našich
mužů
zde
s časem
soutěže. Zde na této soutěži se nic neměnilo. Soutěž
77.57
sekund
obsadila
9
příčku.
Druhá
byla
spočívala v provedení dvou požárních útoků. Prvý dle
diskvalifikována.
Ženy
na
stejné
disciplině
s
časem
96.73
požárního sportu, druhý také tak, ale práce jednotlivých
členů družstva byla vylosována. Bukovina postavila Jedno sekund obsadily taktéž 9. místo. Následoval běh na 100 m
družstvo žen ve složení: Jiřina Štilcová – strojnice, Petra s překážkami. Muži i ženy opět atakovali s časem 142.45 a
Nezbedová, Lucie Štilcová, Veronika Labiková, Eliška 180.06 sekund, deváté příčky. Z královské discipliny
Ježková Martina Jiřičková a Markéta Paulů. Družstvo -požárního útoku si muži s časem 38.61 sekund odnesli
mužů ,,A“ reprezentovali: Lukáš Zaplatilek – strojník, 11.místo , ženy s časem 49.44 sekund 9 místo. Dále se
Daniel Šubrt, Jan Prokeš, Jaroslav Šubrt, David Štilce, prováděl běh na 100 m překážek. Umístění našich
David Exner a Zdeněk Šubrt. Družstvo mužů ,,B“ bylo jednotlivců bylo následující. Z 84 mužů byli 22. Prokeš
sestaveno takto: Jaroslav Exner ml.-strojník, Jiří Ježek, Jan, 57. Šubrt Daniel, 60. Souček Filip, 62. Šubrt Jaroslav,
Pavel Ježek, , Jan Grof, Miroslav Paulů, Jiří Jech a 67. Grof Jan, 71. Štilce David, 77. Zaplatilek Lukáš a 78.
Miroslav Svoboda. Celkové výsledky družstev. Ženy Exner David. Ze 73 žen byla 45. Ježková Eliška, 46. Paulů
dosály na třetí příčku, muži ,,A“ byli druzí a muži ,,B“ Markéta, 57. Nezbedová Petra, 67. Hanousková Monika,
68. Štilcová Lucie, 69. Jiřičková Martina, 70. Štilcová
šestí.
Jiřina. V celkovém hodnocení muži obsadili 11. a ženy 9.
místo.

…. co už máme za sebou
■Dětský den

■

■

***
Co nás čeká.....
21.8 Noční soutěž Nedaříž
28.8. Noční soutěž Úbislavice
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IX. díl

víte, že …....

Československá měnová reforma (1945)
Československá měnová reforma, která proběhla 1. listopadu 1945 měla za úkol snížit objem
peněz v oběhu a znovu zavést československou korunu.
Do té doby bylo oběživo
používané na území státu velmi
pestré. V Čechách na Moravě a ve
Slezsku se používaly protektorátní
koruny a německá marka, na
Slovensku slovenská koruna, na
území dříve obsazeném Maďary se
používalo pengő. Vojáci sovětské
armády platili korunovými
poukázkami z roku 1944 a
americká armáda platila
markovými poukázkami. Od 25.
srpna 1945 byla v platnosti i
prvorepubliková bankovka.
Státovky platné po měnové reformě od 1.11.1945
Všechny peníze byly vyměněny v poměru 1 : 1 za státovky vytištěné v Anglii. Každý si mohl
vyměnit 500 Kčs. Částky převyšující 500 Kčs byly nuceně složeny na tzv. vázané vklady. Tyto
vklady zůstaly zablokovány až do roku 1953, kdy byly při další měnové reformě bez náhrady
zrušeny.
Protože byl nedostatek mincí, zůstaly i po reformě v oběhu protektorátní mince, mince první
republiky a mince Slovenského státu.
Kurs amerického dolaru byl stanoven na 50 Kčs.

Z kroniky obce
O Bukovině se povídá tato pověst
V Čisté byl veliký poprask. Zvoník se navečer
vyloudal na věž, aby čisteckým klukům
zazvonil, ža mají jít domů. Po paměti sáhl po
provaze, ale nenahmátl ho. Když svůj pokus
ještě dvakrát bezvýsledně opakoval, vylezl po
zpuchřelém žebříku ke zvonu a tu shledal k
svému hroznému úžasu, že provaz zmizel. A
vzpomínal si, že přece v poledne zvonil, ale
také si uvědomil, že nezavřel. Nebylo
pochyby, že provaz někdo ukradl. Ale kdo?
Tuhle věc skoro posvěcenou! ,,Toho musí pan

bůh potrestat “. Věc se stala zcela prostě.
Jeden soused z Bukoviny byl si v Čisté s
trakařem pro seno. Když je měl naložené,
viděl, že zapomněl doma provaz. Dobrá rada
drahá a na rozmýšlení nebylo moc času.
Rozhodl se hned. Doběhl se do blízkého
čisteckého kostela a na zvonici odvázal
provaz. Přivázal jím seno a druhého dne ho
zase vrátil. Po té příhodě zůstala všem
bukovinským
občanům
přezdívka
,,provazníci“.
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I n z e r c e:

NÁKUP ♦

Obec prodá decimálku. zn. jako nová

-

PRODEJ ♦ VÝMĚNA

zpravodaj č.4/2010

________

cena dohodou

♦♦♦♦
Plánovaná akce
Pátek 23. července od 20.00 hodin - rockový festival v areálu pd Kaňkem

♦♦♦♦
Několik prázdninových vtipů pro pobavení

☺Útěcha
Ptá se zájemce o zájezd v cestovní kanceláři před placením: „A prosím vás, jste pojištěni proti
úpadku?” Úřednice se na něj konejšivě podívá a povídá: „Nebojte se, to se dozvíte na letišti!”

☺Čas na koupání
Lákají kamaráda do vody: „Pepo, tak krásně, voda teplá, pojď se koupat!”
„Na co, plavat neumím a čůrat se mi nechce!”

☺Žádné houpání
Na dovolené povídá matka synovi: „Po obědě nesmíš na houpačku, Pepíčku, mohlo by ti být zle.”
„Ale mami, když doma smím, proč tady ne?”
„Protože doma nestojí tvůj oběd sto padesát korun!”

☺Dovolená Pendolina
Ptal se rychlík Pendolina: „Hele, kam pojedeš letos na dovolenou?”
Pendolino: „Do Ostravy.”
Rychlík: „Proč zrovna do Ostravy?”
Pendolino: „Ještě jsem tam nikdy nebyl!”

☺Ryska na břichu
Na plovárně: ,,Co ta ryska na břiše – slepé střevo? “
,,Ne, to mi jen máma udělala fixkou čárku, pokuď smím do vody!“

☺Plodné rekreace
Tak jsem byl vloni v Alpách- manželka otěhotněla. Předloni na Kanárech-žena otěhotněla. Rok
předtím na Šumavě- zase otěhotněla.“A co s tím budeš dělat Pro jistotu ji letos vezmu s sebou!

♦♦♦♦

Příroda je stále otevřená kniha a jen v ní opravdu stojí za to číst.
Antonio Gaudí y Cornet

zpracovali: Jiřina Dlabolová, Jiří Hanousek
Příští číslo vyjde na přelomu srpna až září 2010
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