Bylo,
jest
a bude

v Bukovině u Čisté
zpravodaj obce č.2

___________________________________________________________________________________________

3. ROČNÍK

●

NEPRAVIDELNÝ VÝTISK

● VYDÁNO: 4/2011

,,Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí“.
Albert Einstein

● zamyšlení pod čarou ●pranos tika
●zprávy z OÚ
●hasiči ●společenská kronika ●z kroniky obce ●plánované akce
●moudros ti ●recep ty ●pro zasmání ●děti, pozor ●čí to bylo s tavení
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Zamyšlení ,, pod čarou“
My a …... vše kolem nás
Je nádherný slunečný den. Dávám dohromady poslední ,,střípky“ příspěvků
do zpravodaje, konkrétně ,,zamyšlení pod čarou“ a jsem na rozpacích. Vždy
jsem měla několikatýdenní ,,předstih“ na téma, v kterých budu psát do dalších
čísel, ale teď jsem ,,na rozcestí a nevím, kudy se dát. Použiji takové přirovnání,
které také jistě znáte. Jste jako generál, za kterým stojí obrovské vojsko. Pak
ale nastává ta pravá bitva. Vy se otočíte a zjistíte, že za vámi nikdo není, že jste
sami....
Ne, že by nebylo o čem psát. To ne, možností je na výběr jistě nepřeberně. Jen
u mne na miskách vah převažuje více pesimismu nad optimismem. Ale pozor,
pokud bude čtenář pokračovat ve své četbě, chci jej upozornit, že vše, o čem
píši, je jen můj pohled na určitou věc či skutečnost. Je to pouhé konstatování z
mého úhlu pohledu a nikomu své názory a potřeby nevnucuji a ani to dělat
nehodlám.
Ve svých příspěvcích, které jsou v ,,zamyšlení“ otištěny, chci jen upozornit na
určitá dění ve společnosti, občas v minulosti, v přírodě.
Přeji si, abyse čtenář u mého článku odreagoval nebo i zamyslel. Prostě, snažil
se dívat na věc stejným pohledem jako já. Možná se mi to daří, možná ne. A
jak se říká:,,To je to, oč tu běží“. Každý máme své práce až nad hlavu, ano. Ale
v koutečku duše jsem předpokládala, přesněji řečeno, těšila se, že se o spousty
názorů a postřehů budu moci podělit s vámi ostatními.
Každé vydání obsahuje něco, s čím souhlasíte, co se vám líbí, ale můžete i
oponovat. Nepíší se jen samé hezké a dobrá zprávy. Těch špatných a zlých je
také habaděj. Je to jako v životě člověka.
Přeji si, aby se ve zpravodaji objevilo i něco nového. Jistě, jsou a mají tam být
především důležitá sdělení pro občany. Ale bylo by smutné, aby se z toho stala
pouhá rutina, studená, strohá oznámení.
Možná si někdo řekl: ,,Tak si tady zase vylila dušičku“. Ale věřte, tak to
opravdu není. Dobrý pozorovatel a čtenář jistě vytušil, co jsem celým svým
článkem chtěla říct.
A na závěr moudro G.K. Chestertona:
Jenom ti, kteří vydrží deset minut, když je vše ztraceno, vytvářejí naději .
Jiřina Dlabolová

***

-2-

zpravodaj č.2/2011

Pranostika = moudro našich předků
BŘEZEN
Když v březnu hřmí, ve stodolách se tmí
Je-li v březnu dešťů mnoho, neúroda je pak z toho
Po Zvěstování Panny Marie cikán kabát propije
Svatý Josef s tváří milou, končí zimu s plnou silou
Na jaře slyší-li kdo kukačku kukat a počítá, kolikráte zakukala, tolik roků bude živ.

DUBEN
Co do svatého Jiří vyroste, má se palicí do země zatlouct
Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí
Suchý březen, mokrý duben, chladný máj, v stodolách ráj
Zima je trýzeň, jaro je přízeň

***
zprávy z obecního úřadu
■ Návštěvnost na internetu.
Během prvého čtvrtletí letošního roku navštívilo naše
webové stránky
2096 návštěvníků ze 49 zemí s
průměrnou délkou nahlížení 3,5 minuty.

■Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
V pátek 11.února se uskutečnilo Veřejné zasedání obecního zastupitelstva za přítomnosti
všech zastupitelů a ..občanů. Nejdůležitějším bodem programu bylo schvalování rozpočtu
obce na r. 2011 a hospodaření za r. 2010
Obecnímu zastupitelstvu byl předložen finanční rozpočet na r. 2011, v tomto znění.
Daňové příjmy
1.510.000,- Kč
Nedaňové příjmy
139.000,- Kč
Přijaté dotace
799.864,- Kč
Kapitálové příjmy
2.000,- Kč
Rozpočtové příjmy celkem
2.450.864,- Kč
Rozpočtové výdaje celkem
2.450.864,- Kč
podrobnější přehled finančního rozpočtu na r. 2010, je k nahlédnutí na OÚ.
Finanční hospodaření obce, za r.2010
Hospodaření v r. 2010:
příjmy- 1.778.534,93 Kč
výdaje- 2.779.366,60 Kč
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■ Sousedské posezení
Pro místní občany a chalupáře zorganizoval místní OÚ kulturní akci ,,Sousedské
posezení“. A to 12.března od 18.00
hodin. Bylo zahájeno promítáním filmu
Jiřího hanouska s názvem ,,..takhle tady
žijem“. Obsahem filmu byl přehled dění
v naší obci v průběhu jednoho roku.
Podle ohlasů a názorů hostů byl tento
příspěvek zdařilý, líbil se. Hned po
shlédnutí se všichni přítomní občerstvili
kávou, čajem či grogem, podle přání. K
poslechu, ale i k tanci hrál velmi pěkně
muzikant Petr Vávra z Nové Paky. Dle
návštěvníků můžeme říci, že akce byla
velice zdařilá. Již z tohoto důvodu plánujeme další sousedské posezení, a to na období
posvícení.

■ Pojízdná prodejna
Od 6.dubna začala do Bukoviny zajíždět pojízdná prodejna s pečivem. Přidala se k tomu
pojízdná se zeleninou a dále se uvažuje i s masem. Dojíždí vždy dva dny v týdnu a to ve
středu a v pátek od 12.00 hodin. Popojíždí po jednotlivých stanovištích. První zastávka je
u odbočky k hájence, druhá u hasičárny, třetí u prodejny, čtvrtá u okálů a poslední u
Kodymů. K prodeji je pět druhů chlebů, pečivo, sladké, chlebíčky zákusky a apod. Obec
službu zprostředkovala bez jakéhokoliv finančního příspěvku dojíždějícím ! Dojezdové
intervaly se mohou někdy prodloužit. Pokud ale budete chtít tuto službu využívat, buďte
trpěliví.

■ Výstavba pergoly.
Pro zlepšení prostředí a zázemí v přírodním areálu, byla v sobotu 9.4. zahájena výstavba
pergoly. Je umístěna před sklepem a bude
využívána
při
sportovních,
ale
samozřejmě i jiných kulturních akcích
pro posezení návštěvníků.

■ Publikace k památkám
V loňském roce jste se někteří z vás
mohli setkat s člověkem, pohybujícím se
okolo našich památek, křížků, kapliček a
soch. Bylo to v rámci projektu, Svazku
obcí Jilemnicka, který byl zaměřen na
vypracování znaleckého posudku, tzv. pasportu na všechny drobné památky
v mikroregionu. Navazující aktivitou na tuto činnost bylo vydání odborné publikace
včetně obrazové dokumentace, která přehledným způsobem představuje všechny dotčené
památky odborné i laické veřejnosti. Nákladem 400 ks byly vydány barevné vázané
publikace, které jsou
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rozmístěny po obcích, školách, knihovnách, muzeích nebo informačních centrech.
Realizace celé akce představovala výdaj 467.960,- Kč a trvala od ledna 2010 do prosince
2010

■ Upozornění pro držitele cestovního pasu
Zápisy dětí do 10ti let bude možné provádět do vydaných cestovních pasů rodičů
n e j p o z d ě j i do 30.06.2011. Po tomto datu nebude možné již žádné zápisy do
cestovních dokladů provádět. Veškeré zápisy dětí provedené v cestovních pasech budou
platné do 26.06.2012. Po tomto termíny všechny zápisy dětí v cestovních pasech rodičů
automaticky pozbudou platnosti na základě novely zákona a děti budou muset cestovat na
své cestovní doklady. Bližší informace Vám ochotně zodpovíme na tel.č. 481 565 211
nebo osobně na Městském úřadu Jilemnice, správní odbor – cestovní doklady.

♦♦♦
Hasiči
■ Patron hasičů a ostatních, kteří pracují s ohněm
Nahlédneme-li 4. května do kalendáře, s překvapením zjistíme,
že zde není ani "jiskérka" ba ani "čmoudík" o hasičích, a že
tento den patří všem Květoslavům. Hasiči však velmi dobře
vědí, že 4. květen je dnem umučení
jejich patrona - svatého Floriána.
Svatý Florián ochránce v nebezpečí ohně, vody a války, patron
hasičů, kominíků a zedníků. Postava ve zbroji římského vojína
s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v
připomínce toho, že prý kdysi svou modlitbou odvrátil
plamennou zkázu. Svatý Florián se narodil ve 3. století
v dnešním Zieselmaieru u Vídně. Pocházel z vojenské
rodiny a byl vojenským úředníkem. Za vlády císaře
Diokleciána roku 284 - 305 se stal jednou z obětí
jeho zásahu podle protikřesťanských ediktů v roce
303 a 304. Svatý Florián, vysloužilý velitel pluku
římských legií a vedoucí kanceláře císařského
místodržícího v římském Lauriaku (dnešní
Lorch u Ennsu v Horním Rakousku) - v
hlavním městě provincie Noricum - se dostal
do žaláře za pokus osvobodit 40 uvězněných
křesťanů. Bylo na něj naléháno, aby se vzdal víry.
To však odmítl. Byl krutě mučen. Soud nevzal v úvahu jeho zásluhy v armádě ani jeho
bezúhonný život. Nakonec mu dne 4. května 304 n. l. kat přivázal na krk mlýnský kámen
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a hodil jej do řeky Ennsu, kde utonul. Floriánovo mrtvé tělo bylo vyplaveno na skálu a tam
ho hlídal orel, aby ho nemohli pohané zhanobit. Vdova Valerie jeho tělo tajně pochovala
na svém statku nedaleko Lince v místě, kde se dnes rozkládá město St. Florian. Nad jeho
hrobem byl v 6. století vystavěn augustiánský klášter. Jeho ostatky byly přeneseny do
Říma, část ostatků získal též Karel IV. , dnes jsou uchovány v chrámu svatého Víta. Svatý
Florián se stal patronem hasičů proto, že byl usmrcen ve vodě, kterou se oheň hasí.
"Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián".

♦♦♦
….. co už máme za sebou
■ Soutěž v Čisté
Mladí hasiči se v neděli 1.května zúčastnili soutěže v požárním útoku. Přijali pozvání do
Čisté, kde probíhala soutěž o ,,Pohár
velitele sboru“.Soutěž spočívala v
provedení jednoho požárního útoku,
který je pro diváky velice atraktivní.
Přítomno zde bylo celkem 33
družstev. Z toho 13 v kategorii
starších, do které bylo přihlášeno i naše
družstvo. Vedoucí David Štilec a
Lukáš Zaplatilek sestavili družstvo
takto: Kristýna Exnerová, Dominik
Souček, Jan Exner, Tomáš Paulů, Jiří
Ježek, Denis Grof a Michala
Šimůnková. Pokus se zdařil s malými nedostatky a s dosaženým časem 23,39 sekund
obsadili 7. místo.

….. co nás čeká?
■ Podkrkonošský pohár
Nedaříž přivítá v sobotu 14.5., soutěžní družstva mladých hasičů na sedmém ročníku
,,Podkrkonošského poháru“. Budou se plnit disciplíny v požárním útoku CTIF , ve štafetě
dvojic a štafetě 4 x 60 m. Oficiální zahájení je v 9.00 hodin na louce u Jilosu.

■ Okresní soutěž MH
Pořadatelem okresního kola hry PLAMEN, je SDH Rokytnice nad Jizerou. Uskuteční se v
sobotu 21.05.2011. Jedná se o druhou část celoroční soutěže. Po sečtení bodů z
podzimního ,,Závodu požárnické všestrannosti“ a tohoto závodu, bude známé konečné
umístění družstev v celoroční soutěži r. 2010-2011.
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■ Okresní soutěž dorostu
Soutěžní družstva dorostu a jednotlivců se setkají v neděli 22.5. v Jilemnici, aby stejně
jako mladí hasiči ukončili tímto závodem celoroční soutěž. Náš sbor bude do soutěže
nominovat dva dorostence- jednotlivce. Soutěž se bude odbývat od 8.30 hodin na hřišti u
nemocnice.

■ Okrsková soutěž požárních družstev
Studenec bude 11.6. hostit soutěžní družstva mužů a žen v požárním sportu. Okrsková
soutěž se bude odbývat od 13.00 na louce za školou. Bukovina přihlásila dvě družstva
mužů a jedno žen, k měření výkonů s konkurencí z ostatních sborů okrsku.

♦♦♦
■ JAK TO VIDĚLI JINÍ …...
Ve Zpravodaji č.3/2010 byl popisováno překonání světového rekordu v dálkové dopravě
vody. Tato znění článku bylo dle skutečnosti. Ale byli mezi námi i tací, kteří to viděli
trošku jinak a jeho popis podali humornější formou.

Výjezd Ždár - Dálková doprava vody.
Velitelé : Jiří Hanousek, Václav Hanousek,
Pavel Sucharda, Jiří Ježek, Jaroslav Grof,
Lukáš Zaplatílek, David Štilec, Miroslav
Paulů, Zdeněk Šubrt.
Mužstvo : Jan Grof, Pavel Ježek.
Pokud se na někoho zapomnělo,
upozorňuji,
že
alkohol
způsobuje
dlouhodobý výpadek paměti.
Dne 6. 5. 2010 byl nařízen od velitelů
odjezd od Hasičské zbrojnice v Bukovině u
Čisté na 13.00 hod. místního času do již
zmíněného Ždáru, bojím se uvést, který
Ždár, ale je tam někde u Brna. Při odjezdu
se zjistilo, že velitelé zapomněli obléci
mužstvo.
Při nástupu do našeho hasičského
vozidla mají všichni velitelé až na mužstvo
bledé obličeje, , třesoucí se ruce a překotná
řeč z jejich strany jsou prvními
abstinenčními příznaky. Mužstvo pojalo
svoji úlohu vážně a do vozidla nastupují v
růžových tvářích a ruce se jim už netřesou.
Nastoupilo tam ve své nehynoucí slávě, na
kterou bohužel už zbyly jenom vzpomínky
a kromě bezbolestného tlachání se mužstvo

na nic jiného nezmůže - uvidíme.
Jako první úkol tohoto výjezdu ještě před
příjezdem na místo bylo vymyšlení motta
pro náš sbor, které nás mělo reprezentovat
při pokusu o rekord. Muselo se, ale pro náš
sbor vymýšlet opatrně, opakuji pro náš sbor,
protože se v našem krásném sboru
nacházela nasazená štěnice z jiného sboru.
Ale motto se nakonec podařilo vymyslet.
Bylo ve znění Když se vidím, tak se stydím.
Po příjezdu na místo určení, jsme si
vyhlídli místo pro stanování. Po pečlivém
vyložení materiálu, kterému předcházela
stejně důsledná pečlivá příprava, při
nakládání, jsme zjistili, že na velký stan, na
který jsme se všichni těšili se můžeme
dívat, tak akorát na fotce, která je přilepená
na krabici. Problém nastal, že nedošlo i přes
pečlivost při nakládání k naložení několika
důležitých
součástek
potřebných
k
postavení stanu. Tak tedy první večer není o
stát. Jedinou zmínkou k tomuto večeru,
může být setkání soukmenovců z Bukoviny
u Moravy s námi. Při následném družení to
vzápětí vypadalo, jako kdybychom chtěli
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noci se taky nemá cenu zmiňovat, snad
jenom, že mužstvo spalo ve stanů dívek.
Upřesňuji dívek a žen našich velitelů, kteří
pokračovali v hromadné sebevraždě.
Druhý den ráno budíček v 5. 00 hod.
začal několika ranami v podobě dělobuchů,
do všech, jako když střelí. Někteří z nás
nejsou k poznání ani po dostavění altánu,
který se nepodařilo postavit celý předešlého
večera.
Po zmatečném řádném odjezdu, kdy
stále někteří z nás upadají do krátkého
bezvědomí, a jejich bílá barva v obličeji se
mění na bledou mužstvo dostává opět barvu
červenou a ruce se jim neklepou.
Na stanoveném místě jsem z hrdostí
rozbalil tři hadice(mužstvo roztáhlo celkem
pět hadic) a to jenom proto, abych se na
samém konci dozvěděl, že takhle pečlivě
rozbalené hadice nemá široko daleko žádný
sbor, jako mi. Snad jenom jednou vadou na
kráse bylo to, že jsme hadice natáhli
špatným směrem. Ale z heslem všichni za
jednoho se k této chybě přiznávám i já a to i
přes to, že jsem nebyl přítomen na
předchozí poradě.
Jako by té smůly nebylo dost, po zjištění
špatného
směru
natažených
hadic,
projíždělo kolem vozidlo televize Nova s
tou kozatou reportérkou. V tom okamžení
jsme všichni utekli do lesa, abychom si
neudělali mezinárodní ostudu, protože
stačila už ta veřejná - místní.
Po
nasměrování hadic do správného směru
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jsme spočítali hadice, čtyři před mašinou a
čtrnáct za mašinou což se rovnalo patnácti
položeným hadicím.
Rekord se málem nepodařil, na konci
dálkové přepravy vody, měla být, jako vždy
historická parnička z Roztok u Jilemnice,
tam však několik bratrů z obsluhy spáchalo,
také sebevraždu a bylo v krátkodobém
bezvědomí. Nakonec to, vše dobře dopadlo
a výstřik, výstřik se nakonec konal.
Čekání v průběhu dne na vodu byl
zpestřením program Zdeňka Šubrta s jeho
kolem. Nedá se říci ani napsat co s kolem
dělal to se musí vidět, ale faktem zůstává,
že přihlížející kolemjdoucí diváci hodili do
klobouku, nějaké ty drobné a tak si Zdeněk
toho dne neoprávněně vydělal 54 Kč.
Po zbalení hadic, jsme se rozjeli zpět do
stanového městečka. K tomuto večeru není
opět co dodat, stačí jít o několik statí zpátky
a výsledek večera je stejný, jako večer
předešlý, tak proč to psát. Pouze v pozdních
nočních hodinách byla u mužstva zjištěna
ztráta jednoho páru hasičských kanad. Po
krátké pátrací akci byly boty objeveny.
Takže mužstvo nemuselo hlásit, žádnou
ztrátu materiálu při výjezdu. Tu však na
druhý den hlásil bratr velitel Lukáš
Zaplatílek, že i jemu chybí boty. Domů se
naštěstí podařilo přivézt všechny boty.
Na druhý den ráno jsme na čtvrtý pokus
sbalili stan, již po druhé za, tak krátkou
dobu a rozjeli se k domu.
Pavel Ježek

Příspěvek byl vytištěn bez jakýchkoliv úprav v doslovném znění pisatele

♦♦♦
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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 paní, Danušce Chrtkové, Zdeňku Ježkovi, Naděždě
Jiřičkové, Miladě Šikulové a Věře Tiché, kteří oslaví své významné životní jubileum v
květnu a červnu.

Rozloučení
■S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás navždy opustila paní Danuška
Jiřičková, která zemřela v pondělí 14.3. ve věku 82 let. Poslední rozloučení se uskutečnilo
v sobotu 19.3. v chrámu Páně v Čisté.

♥♥♥
Z kroniky obce
Zakoupení lesů
OZ se na svém zasedání 22.3.1928 usneslo, aby bylo od velkostatku
Čistá zakoupeno 50 ha lesa. Mělo se tak uskutečnit až po projednání
podmínek.

Vybudování studánky
Z jednání z 12.prosince 1929 ohledně studny na pozemku p. Josefa
Jirásky čp.21 vyplynulo toto.
Za přítomnosti zájemníků J. Jirásky, Fr. Másla, B. Bartoše na straně jedné a O. Šubrta, K.
Ulvra, F. Kodyma na straně druhé.
Aby bylo ukončeno nedorozumění
skrze používání a znečisťování vody
ve studni u čp.21 byla mezi stranami
sjednána následující dohoda. Josef
Jirásko povoluje od stávající studny
směrem k cestě k čp. 20 ve vzdálenosti
1,5 m od původní studny přenechat
jednou pro vždy 2 m2 svého pozemku
pro vykopání nádržky pro vodu.
Zájemci O. Šubrt, K. Ulvr, A.
Kodymová zaplatí p. Jiráskovi za
pozemek odškodné 100 Kč pro vždy. Přebytečnou vodu ze studny, si budou trubkou
odvádět do nádržky. Nádržku si měli upravit tak, aby nedocházelo k poškozování okolního
pozemku. V dodatku ujednání z 8.dubna 1930 bylo zakotveno, že z
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čp.22, 18 a 41 se zříkají veškerého práva na studnu a používání pumpy k čerpání do voznic
sudů apod. Bylo jim dovoleno napumpování vody k vaření do konví pouze v případě
poruchy jejich vlastní pumpy nebo nečisté vody. Tato dohoda byla uzavřena za
přítomnosti obou zúčastněných stran, starosty obce a osmi svědků.

Plánované akce
4.6.

- Dětský den v Bukovině
12.30 - závody Bukárek
19.00 - diskotéka
22.30 - ohňostroj

14. 5. - Májový jarmark
Místo konání: Jilemnice, náměstí
Více informací: www.sdjilm.cz
Májový jarmark s sebou přináší nádech jara a nadcházejícího léta.
Mezi prodejní nabídkou se velmi často objevují květiny, zahrádkářská sadba, zahrádkářské
potřeby, řemeslná výroba všeho druhu, ale i současné moderní zboží. Doprovodný
program je zaměřen
na folklórní a folkovou hudební scénu. Můžete se těšit například na taneční skupinu Paul
Dance z Jilemnice, Liduščino divadlo z Prahy nebo moderátora Petra Ticháčka. V rámci
doprovodného programu bude také zpřístupněna radniční věž.

Vyhlášení foto soutěže
Čekají nás nejkrásnější měsíce roku. Vše, tady po několikadenních ranních mrazících
takřka vše, začíná kvést, zeleň na větvích stromů začíná být výraznější a jasnější. To vše
jistě pozorujete a vnímáte všichni, kteří chodíte na procházky okolím Bukoviny. A máteli ,,foťák“, potom je zrovna pro vás určena soutěž o ,, nerozkvetlejší“ fotografický obrázek
míst a zákoutí obce, ve které žijete. Foťte v měsících – květen, červen, červenec. Cokoli,
co upoutá vaši pozornost nebo jak se říká ,,chytí za srdce“. Kvetoucí stromy, keře, louky
jako pestrobarevné koberce, květy kosatců, macešek, tulipánů, narcisů.....
Na zadní stranu jedné či více fotografií napište tužkou své jméno, vložte do obálky a
vhoďte do schránky umístěné na budově OÚ. Nadepište prosím ,,FOTO SOUTĚŽ“. V
případě pořízení digitální fotografie, zašlete její kopii ve formátu JPG, na adresu
-hanousekjiri@tiscali.cz. Nejhezčí foto bude zveřejněno v jednom z dalších čísel
zpravodaje a její tvůrce bude odměněn věcnou cenou. Uzávěrka bude 31.7.2011. Těšíme
se nejen na tyto fotografie, ale i na vaše náměty, rady, postřehy, připomínky, ale i dotazy.

…..co možná nevíte

■Narcis
Podle staré řecké báje byl mladý Narcis neobyčejně krásný. Protože však odmítl
náklonnost nymfy Echó, bohyně Afrodité jej odsoudila k tomu, že se zamiloval do svého
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vlastního obrazu ve vodě. Tak dlouho se kochal svým obrazem, až spadl do tůňky a utopil
se. Vedle tůňky vyrostl květ, který nese jeho jméno. Je ještě několik verzí této báje, ale ze
všech plyne ponaučení, že záliba ve vlastním půvabu přináší neštěstí a může se stát i
osudem.

■ V letošním roce bude významným měsícem říjen.
Ten bude mít 5 neděl, 5 pondělí a 5 sobot. To se stává jednou za 823 let. Tyto roky jsou
nazývány "peněžními měšci".

♦♦♦
Moudrosti nejen pro dnešní dny
 Mít na něco právo neznamená ještě mít pravdu.
 Nedívejte se na mediální tváře, dívejte se raději na tváře na ulici!
 Pravda je opravdu svatá; budete-li jí opakovat příliš často, nikdo vám neuvěří!
 Přátele potřebujete i proto, že se často vyjadřujeme nedokonale. Kdo jiný by vás
mohl opravovat?
 Neexistuje nezajímavý předmět, existují jenom nezajímaví lidé.
 Kolik lidí zaprodalo svoji duši, jen aby byli obdivováni hlupáky.
 Kdo prošel opravdovým bojem, ten se marnému boji zásadně vyhýbá.
 Veškeré přehánění je namístě, přeháníte-li správnou věc.
 Odvaha obhajovat tradiční ctnosti má dnes přídech zločinu.
 Člověku, kterému záleží jen na jediné věci, je velmi nebezpečný.
 Svět nikdy nezajde na nedostatek divů. Svět zajde na nedostatek údivů.
G.K.CHESTERTON

♦♦♦

Recepty
Tak chutná ovoce nejlépe.....

Rychlý koláč s jahodami (lze použít i jiné ovoce)
Těsto: 1 hrnek hladké mouky, půl hrnku cukru krupice, či krystal, půl sáčku kypřícího
prášku, 1 sáček vanilkového cukru, 1 celé vejce, čtvrt hrnku mléka, 100 g Hery
Náplň: 1 balení tvarohu (250 g), 3 lžíce zakysané smetany, 3 sáčky vanilkového cukrumísa jahod navrch
doba přípravy cca 30 min.
Připravíme těsto, rozprostřeme ho do vymazané a hrubou moukou vysypané dortové
formy. Na něj rozetřeme tvarohovou náplň. Neroztíráme ji úplně do krajů, aby vznikl
hezký okraj z těsta. Navrch poskládáme rozpůlené jahody. Pečeme v troubě předehřáté na
180 °C asi 40 minut.
Přejeme dobrý pocit a dobrou chuť z vlastnoručně vytvořené pochoutky.
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Děvčata, hospodyňky, jistě si i vy máte spoustu receptů na ovocné koláče a nákypy či jiné
moučníky. Blíží se i doba venkovního opékání či grilování různých mas, klobás a jiných
pochoutek. Pravda, je nepřeberné množství receptů na grilování, ale co když je právě ten
váš nejlepší? Budeme velmi rádi, pokud se o ně podělíte i s našimi čtenáři. Stačí jen recept
napsat, vložit do obálky a vhodit do schránky na OÚ. Zveřejníme hned v příštím čísle
zpravodaje, děkujeme.

Pro zasmání


 Dežo dělá autoškolu. Projede stopkou bez zastavení a instruktor se ho ptá: "Vy jste
neviděl, jaká tam byla značka?" "Hliníková, mám se vrátit?"
 "Tati, proč na nás ta gorila za sklem tak hnusně čumí?" "Psst, tiše, děti! Jsme teprve
u pokladny!"
 Hlasatel v televizních novinách: ˝Vážení diváci. Mám pro vás dvě zprávy. Jednu
dobrou a jednu špatnou.
Ta špatná je, že dva poslanci parlamentu onemocněli nemocí šílených krav. Ta
dobrá je, že bude muset být utraceno celé stádo!
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Děti pozor !
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Co myslíte, čí to bylo stavení ?
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,,Je to vzácná shovívavost přírody, že nás tak dlouho nechává naživu”.
Michel de Montaigne
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