Bylo,
jest
a bude

v Bukovině u Čisté
zpravodaj obce č.3

_________________________________________________________________________________________________

3. ROČNÍK

●

NEPRAVIDELNÝ VÝTISK

● VYDÁNO: 6/2011

Naučte se odpouštět. Život je až příliš krátký na to, abychom lidi, jež nám ublížili,
nenáviděli.
N.N

● dětský den ●pranos tika
● zprávy z OÚ ●hasiči
●spor t
●společenská kronika ●z kroniky obce ●plánované akce
●moudros ti ●pro zasmání ●děti, pozor ●čí to bylo stavení
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Vážení čtenáři,
až neuvěřitelně se blíží prázdniny a vytoužený čas dovolených. A tak i já tentokrát opouštím
od ,,zamyšlení pod čarou“. ,,Vrátím“ ale ještě své myšlenky zpět k jedné z posledních akcí,
jež se konala v naší obci...
Den, věnovaný dětem , byl letos
uskutečněn v sobotu 4.června ve 14 hodin.
Ještě před zahájením se v prostoru areálu
seřadilo osm soutěžních strojů- bukárek k
přejímce. Čas se opravdu vydařil, sluníčko se
na nás z blankytně modré oblohy usmívalo a
hřálo od samého rána. Každý, kdo přišel měl
možnost občerstvit se u stánku s pivem nebo
nealko nápoji. A ještě i s něčím ostřejším!
Pokud se někomu zdálo, že domácí oběd
nebyl dost vydatný a žaludek to dával hlasitě najevo, nebo naše čichové buňky prostě jen
dráždila podmanivá vůně linoucí se z udírny, mohl si zakoupit párek, kuřecí řízek nebo
uzenou krkovičku. A věřte, že ta neměla
chybu! O jídlo a pití bylo tedy postaráno.
A co děti? Ano, i ty si měli kde hrát. Ale
hlavně soutěžit! Na ploše areálu byla
rozmístěna stanoviště, kde se v různých
disciplinách soutěžilo o papírové penízepoukázky. Za ty
pak děti v jednom ze stánků obdrželi
věcné ceny nebo sladkosti. Soutěžilo
například v ,,jízdě“ na lyžích po betonu, v
pase uvázaný provázek s rozhoupanou
lžicí většinou ne a ne se trefit míček.
Leckeré pokusy byly velice úsměvné,
přesto přirozené. Veškeré úsilí bylo i
hudebně doprovázeno přispěním Jirky Ježka. Když se soutěže chýlily k závěru, vedoucí všeho
toho mumraje Radek Zázvůrek, vyhodil do vzduchu veškeré zbylé papírové poukázky na
ceny. Tak to byla mela! V duchu jsme si
představovali, jak bychom se asi chovali
my dospělí, kdyby se na naše hlavy
snášelo množství skutečných bankovek.!
Již zmiňovaný Radek Zázvůrek se se
svými
přáteli
pohybovali
mezi
soutěžícími
dětmi
ve
slušivých
převlecích. A to nejen princezen a
vodníků, ale i jiných pohádkových
bytostí.
Ale ještě než došlo k vyhlášení vítěze v
jízdě na vlastnoručně vyrobené či
upravené kárce,
měli děti možnost okouknout techniku místního hasičského sboru. Avšak nejvíce se vyřádili v
pěně, kterou pro ně hasiči ,,nafoukali“. Někteří ji měli úplně všude a
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museli být osprchovány vodou stříkanou z hasičské hadice. To teprve bylo ono! Tento zážitek
snad i překonal jízdu na koni. Ano, i toto si děti mohli vyzkoušet. Podívat se z koňského
hřbetu na rodiče s hora. Děkujeme. V letošním ročníku ,,Bukárek“ se stali vítězi bratři
Noskové z Horní Kalné. Po vyhlášení a rozdání cen většina rodičů s dětmi odešla domů. Ale
od 19 hodiny večerní měla propuknout diskotéka. Ta, a vlastně v podstatě i celý den byl
,,laděn“ do stylu Silvestra. Proto se také v rohu pódia
tak úžasně vyjímal zdobený smrček, ozářený
červnovým sluníčkem. Ovšem nejen den, ale i pozdní
večer se povedl. Bylo příjemné teplo, pěkná hudba,
dobré občerstvení a s tím související i dobrá pohoda!
Před plánovaným ohňostrojem ve 22 hodin sice
začalo drobně mrholit. Ale nikomu z přítomných
návštěvníků to neubralo na náladě v očekávání
krásného
zážitku.
A
bylo opravdu
na co koukat!
Ohňostroj byl
perfektní! Jeho
prožitek
byl
umocněn
i
skvěle
vybraným
hudebním
doprovodem. I deštivé mráčky se rozplynuly a zábava
pokračovala v plném proudu. Někdo vydržel do
pozdních nočních či časných ranních hodin. Dětský
den si i s večerní diskotékou zpestřenou úchvatným
ohňostrojem vydařil po všech stránkách.
Ale jednou událostí byl přece jenom trochu jiný,
výjimečný. Po dlouhých letech spolupráce se s námi
všemi loučila Pionýrská skupina ,,Veselí Medvědi“ v čele s Radkem Zázvůrkem. Jeho
zásluhou a přičiněním se v naší
obci konala spousta kulturních a
společenských akcí pro děti i
dospělé.
Moc děkujeme a
přejeme hodně zdaru a štěstí.
Jiřina Dlabolová
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Pranostika = moudro našich předků
KVĚTEN
Mokrý máj - v stodole ráj.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla
Na mokrý květen přichází suchý červen
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.

ČERVEN
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

***
zprávy z obecního úřadu
■ Výstavba pergoly.
V minulém čísle Zpravodaje jsme se zmiňovali o
výstavbě pergoly v přírodním areálu. S budováním se
započalo 9.4. a dokončena byla 31. května. Předcházely
tomu zemní práce od vybrání základů a plochy pod
zámkovou dlažbu, prováděné Bohoušem Šimůnkem z
Nedaříže. Písek a kámen dovezl Jan Grof z firmy AMDV Horka u Staré Paky. Zdění
opěrných zdí, pokládku zámkové dlažby, opravu venkovní omítky a vyzdění topeniště
udírny prováděli
Ladislav Grof,
Václav a Jiří Hanouskovi. Vlastní
stavba dřevěné konstrukce se
uskutečnila ve čtvrtek 26.května.
Následující den byla zastřešena a
pokryta. místním truhlářem Pavlem
Ježkem a Janem Grofem. Můžete se
říci, vždyť to je jen pár cihel, trámů a
prkýnek. To se ale jen zdá, i když
jsme se to vše snažili pořídit co
nejlevněji , celkové náklady včetně
proplacených brigád se pohybují
okolo 55 tis. korun.
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■ Vylepšení kuchyně v kulturáku.

■ Kolaudační řízení

Stejně jako lidé, tak i inventář a zařízení
stárne. V kulturáku dosloužily dva
elektrické sporáky. Nešla jedna trouba,
nehřály plotýnky. Nahrazeny byly jedním
nerezovým sporákem zn.......Má pět
plynových hořáků na propan butan a
velikou elektrickou troubu. Už byl
vyzkoušen
a
kuchařky
si
velice
pochvalovaly. Kuchyň si zasloužila i
výměnu stávající podlahové krytiny.
Nahrazena bylo novým linem. Musel se
vystěrkovat původní popraskaný a nerovný
beton. Poté bylo položeno nové a odolnější
lino. Dále byl dokoupen mycí a odkládací
nerezový stůl.

Na podzim loňského roku byl u školní
budovy vybudován biofiltr. V úterý
14.června proběhlo za účasti
Odboru
životního prostředí z Jilemnice, kolaudační
řízení daného zařízení. Při prohlídce nabylo
zjištěno závad.

■ Pronájem školy

Po ukončení nájemní smlouvy k 30.4. a
odchodem
pionýrské skupiny
Veselí
Medvědi z Prahy, nám škola osiřela.
Nebylo to však na dlouho. O její
provozování ve stejném rozsahu jako
Medvědi, projevila zájem další pionýrská
skupina, taktéž z Prahy. Jejím šéfem je nám
již dobře známý kamarád Antonín Unger.
■ Územní řízení.
Smlouva o pronájmu byla podepsána 1.6. na
Dne 23.5.podala Obec Bukovina žádost na dobu 15 let.
vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:Posílení vodních zdrojů, vodojemu a ■ Vymetení a revize komínů
rozšíření vodní sítě pro obec. Ústní jednání Obecní úřad vám nabízí hromadné
se uskuteční 8.7. na obecním úřadě se všemi zprostředkování kontroly vašich komín.
pozvanými účastníky tohoto řízení.
Vaše závazné požadavky předkládejte do
konce července na OÚ v Bukovině u Čisté.
Můžete zavolat na tel. č. 603464203, E■ Územní plán
Nový územní plán bude v nejbližších mailujte na oubukovina@mail.cz nebo
týdnech právoplatným dokumentem obce. hanousekjiri@tiscali.cz nebo zanechávejte
Ten si klade za cíl nalézt takové písemné vzkazy v poštovní schránce na OÚ.
předpoklady, které by umožnily další Prohlídky by se uskutečnily před topnou
výstavbu a trvalé udržitelný rozvoj sezonu, v měsíci srpnu nebo září.
spočívající v nalezení vyváženého stavu
mezi
zájmy
životního
prostředí, Ceník provedené kontroly komínu.
hospodářství a pro společenství lidí 150,- Kč za vymetení a kontrolu jednoho
obývající dané území. Územní plán by se průduchu, v případě, že nebude shledána
měl snažit naplnit potřeby současné závada, zpráva bude vystavena zdarma. V
generace tak, aby umožnil existenci a přežití případě závady, tam naopak vznikne nějaký
poplatek. Majitele to má motivovat k
i generací příštích.
V kulturním domě se v pátek 8.července odstranění závady.
od 19.00 hodin uskuteční veřejné
projednání Návrhu územního plánu
Bukovina u Čisté.
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HASIČI
■Podkrkonošský pohár
Mladí hasiči se v sobotu 14.května vydali do Nedaříže, kde se
konal Podkrkonošský pohár. Vedoucí David Štilec sestavil
družstvo starších dětí. Celkem se na soupisce zúčastněných
objevilo
dvacet tři
družstev.
Devět starších a čtrnáct mladších.
Soutěže probíhaly dle propozic hry
Plamen. Plnily se disciplíny štafeta
4x60 m, kde naši dosáhli času
59,07 s, což představovalo sedmé
místo, dále následovala štafeta
dvojic s dosaženým časem 99,38 s
a deváté místo. Poslední plněnou
disciplínou byl požární útok CTIF s
časem 156,18 s a šesté místo. V
součtu všech umístění naše družstvo obsadilo šesté místo.

■ Okresní soutěž MH
Pořadatelem okresního kola hry PLAMEN, byl SDH Rokytnice nad Jizerou. Uskutečnilo
se v sobotu 21.5.2011. Jednalo se o druhou část celoroční soutěže. Do soutěžního klání se
zapojilo
sedmnáct
družstev
mladších a osmnáct starších
kolektivů
mladých
hasičů.
Bukovina byla reprezentována
Janem Exnerem, Tomášem Paulů,
Kristýnou Exnerovou, Dominikem
Součkem, Michaelou Šimůnkovou,
Denisem Grofem, Jiřím Ježkem,
Petrem Mazánkem a Jakubem
Ježkem.
Po sečtení bodů z
podzimního ,,Závodu požárnické
všestrannosti“, kde obsadili 17
místo, sbírali další pořadí na
jednotlivých
disciplinách.
Na
štafetě 4x60 m osmé místo, štafeta dvojic sedmnácté, štafeta 400 m CTIF jedenácté,
požární útok CTIF třinácté, požární útok na vodu nebyl hodnocen u žádného družstva. Po
sečtení umístění bylo známé konečné pořadí družstev v celoroční soutěži r. 2010-2011.
Bukovina obsadila dvanáctou příčku.
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■ Okresní soutěž dorostu
Soutěžní družstva dorostu a jednotlivců se setkaly v neděli 22.5. v Jilemnici, aby stejně
jako mladí hasiči ukončili tímto závodem celoroční soutěž. Soutěž se odbývala od 8.30
hodin na hřišti u nemocnice. Náš sbor přihlásil do soutěže jednoho dorostence Davida
Exnera. Ten v konkurenci šesti jednotlivců obsadil páté místo. Naše dorostenka Markéta
Paulů vypomáhala svým dorosteneckým kolegyním v Čisté. Ze tří družstev skončily na
druhém místě.

■ Finanční dotace na Dětský den
Náš sbor získal z Grantového fondu Libereckého kraje, na činnost související s výchovou
dětí a mládeže finanční dotaci ve výši 9.700,- Kč. Projekt byl vypracován na pořádání
Dětského dne. V předběžné finanční rozvaze na akci, byly náklady 16.400,- Kč.

■ Okrsková soutěž požárních družstev
Studenec byl 11.6. hostitelem soutěžních
družstev mužů a žen v požárním sportu.
Okrsková soutěž se odbývala od 13.00 na
louce za školou. Celkem do soutěže vstoupilo
deset družstev žen a devatenáct družstev
mužů ze studeneckého okrsku. Navíc tam
hostovalo družstvo našich kamarádů z Volče.
Soutěž spočívala v provedení dvou požárních
útoků s vodou. Bukovina přihlásila dvě
družstva mužů a jedno žen. Muže z
družstva ,,B“ reprezentovali: Jaroslav Exner,
Václav Hanousek, Jan Grof, Miroslav Paulů,
Miroslav Svoboda, Jiří a Pavel Ježkovi. Muže z družstva ,,A“ reprezentovali: Jan Prokeš,
David Štilec, Lukáš Zaplatilek, Jaroslav Grof, David Exner, Zdeněk a Daniel Šubrtovi. Za
ženy Jiřina Štilcová, Romana Mazánková, Veronika Labiková, Monika Hanousková,
Eliška Ježková, Petra Nezbedová a Markéta
Paulů. Nácviky před soutěží byly intenzivní a
proto měly přinést nějaká dobrá umístění.
Opak byl pravdou. Ani jedno naše družstvo
nikterak nevyniklo. Zůstaly hluboko za
očekáváním. Ne, že by to neuměli, ale zradila
technika. Připravený stroj s obsahem motoru
1500 cm3 vypověděl službu. Zarachotilo v
něm a to znamenalo konec. Musela být
nasazena náhradní stříkačka
s obsahem
motoru 1200 cm3. Oproti konkurenčním
strojům byla v oslabení. Znatelně zaostávala v rychlosti s dodávkou vody k jednotlivým
proudům, což ovlivňovalo dosahované časy. A ty byly následující: muži ,,A“ 27,124 a
34,070 sekundy, muži ,,B“ 34,565 a 28,418 sekundy a ženy 38,693 a 33,051 sekundy.
Svými výkony a dosaženými časy se jednotlivá družstva umístila takto: Ženy byly šesté z
devíti, muži ,,A“ pátí a muži ,,B“ devátí z devatenácti družstev.
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SPORT
■ Nohejbalový turnaj
Místní sportovní fandové v nohejbale, uspořádali pod Kaňkem v
sobotu
28.května nohejbalový turnaj
tříčlenných družstev. Přihlásilo se jich
šest. Jedno z Nedaříže, tři z Bukoviny a
po jednom z Dolní a Levínské Olešnice.
Herní systém byl stanoven tak, že hrál
každý s každým, z čehož vzešel vítěz.
Tím se stalo družstvo z Nedaříže, druhé
z Bukoviny, třetí Levínské Olešnice,
čtvrté z Dolní Olešnice , páté a šesté z
Bukoviny.

■ Bukovinští reprezentanti
V současné době reprezentují Bukovinu u Čisté mladí fotbalisté, kteří působí v různých
soutěžích a věkových kategoriích. Jedná se o Jana Šimůnka, který ve věkové kategorii
mladších žáků působí v soutěži krajského přeboru za fotbalový klub Jilemnice. V téže
soutěži a ve stejném klubu je ve starších žácích jeho bratr Ondřej.
Za FC Dolní Kalnou, v kategorii mladší přípravky v okresním přeboru působí Matěj
Šimůnek, Michaela Šimůnková, Jakub Ježek a Jiří Ježek. Svůj první zápas ve svých 5
letech v květnu tohoto roku měl i Karel (Karolina Ježková). Tito posledně jmenovaní
bukovinčáci napomohli svému družstvu k získání titulu ,,Vítěz okresní soutěže Trutnov
mladších přípravek za sezonu 2010/2011“. K tomuto úspěchu přispěl i jeden z trenérů
družstva, Pavel Ježek z Bukoviny.

■ Na turnaji v malé kopané
V sobotu 25.června pořádala TJ Sokol
Ubislavice, 13 ročník ,,Podkumburského
poháru“ v malé kopané. Turnaje se
zúčastnilo osm šesti členných mužstev,
rozdělených do dvou skupin. První dvě
mužstva z každé skupiny postupovala
do boje o medaile. Do druhé skupiny
,,B“, bylo zařazeno družstvo z Bukoviny
u Čisté, které z této skupiny postoupilo a
v bojích o medaile skončilo těsně pod
stupni vítězů na 4 místě.
Sestava mužstva: Jan Grof, Jiří
Ježek, David Burger, Miroslav Vágenknecht a další dva hostující hráči z fotbalového
klubu v Mladé Boleslavi.
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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 panu
Zdeňku Jiřičkovi, Miluši Kodymové a Marii
Prokešové, kteří oslaví své významné životní jubileum v červenci a srpnu.

♥♥♥
Z kroniky obce
Veřejné osvětlení
Zřízení telefonu.
První
zmínka
o
zavedení telefonu do
Bukoviny padla již
16.května 1929 v
přípise
Okresního
úřadu v Nové Pace
čís.16197.
Dále se jednalo o zřízení telefonu do obce
na schůzi MNV 23.června 1946. Bylo
rozhodnuto telefon zřídit, ale zjistit přesné
informace s jakým nákladem pro obec by
bylo spojené a jakého nákladu by to
každoročně vyžadovalo.
Vlastní jednání bylo zahájeno až v roce
1948. Měla být zřízena telefonní účastnická
stanice v hostinci u p. Vojtěcha Tichého a v
kanceláři MNV, vše na náklad obce.
Stavební náklad na stavbu telefonu byl
schválen 22.srpna 1948 v částce 9.750,- Kčs

Veřejné osvětlení po obci bylo osazeno v
r.1931 osmi lampami a na náklad obce bylo
zřízeno jedno světlo u hasičské budovy.
Lampy byly osazeny žárovkami 25 W a
svítilo se v tmavých nocích od začátku tmy
do 21.00 hodin

Žádosti o koncese.
Pan Vojtěch Tichý žádal 1. března 1932 o
udělení koncese hostinské a výčepní pro
čp.8 , v Bukovině u Čisté. Dosavadní
koncesi v tomto domě měl Jan Tichý, který
se jí chtěl vzdát ve prospěch svého bratra,
žadatele. Koncese byla udělena.
Pan Hynek Hanousek žádal 11.prosince
1933 o povolení koncese hostinské v
Bukovině u Čisté čp.48. Vzhledem k tomu,
že žadatel chtěl živnost provozovat v
novostavbě, kterou hodlal v r.1934 postavit,
tak k udělení nebylo námitek a žádosti bylo
vyhověno.
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Plánované akce
5.července od 16.00 – přírodní areál pod Kaňke

8.července- VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
od 19.00 hodin v jídelně kulturního domu
(za účasti pozvaných: zpracovatelka ÚP- Ing. arch. Blažková a všech
ministerstev a dotčených institucí)
Program: hlavním bodem programu bude veřejné projednání upraveného a
posouzeného Návrhu územního plánu obce Bukovina u Čisté

9.-10. července - Roztoky

- 10 -

13.-16. července JILEMNICE
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13.srpna - LETNÍ PARTY PRO VŠECHNY GENERACE
v přírodním areálu pod Kaňkem
program: diskotéka pro děti se soutěžemi spojenými s hudbou a
tancem
( např. nejhezčí taneční kreace nebo Bukovina hledá Superstar)
zábava - hudba bukovinská kapela ,,Brok“ se svými hosty
diskotéka

MOUDRA NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY
• Občan těžko rozezná rozdíl mezi daní a pokutou, snad až na to, že pokuta je vždy
podstatně nižší.
• Nikdy nelze bojovat na vítězné straně; nejdříve musíme za něco bojovat, a teprve
potom zjistíme, která strana zvítězila.
• Servírovat hudbu k jídlu je urážka nejen kuchaře, ale i hudebníka.
• Existují dva typy řečníků. Jeden řeční výborně a nechce přestat, druhý řeční mizerně
a přestat nemůže.
• Co nazýváme emancipací, je vždycky a nezbytně jen volba mezi jedním nebo jiným
omezováním.
• Říká se, že cestování do cizích zemí rozšiřuje obzory. Někdy mi připadá, že spíše
zužuje.
• Člověk si musí být svou morálkou absolutně jist – z prostého důvodu, že pro ni
jednou bude trpět.
• Najít pravdu pomocí logiky se podaří jenom tehdy, když už jste ji nalezli i bez ní.
• Mylné názory nepřestanou být mylné jen proto, že jsou dnes v módě.
• Jedna z nejodpornějších lidských ješitností: chtít být obdivován svými obdivovateli
za obdivování něčeho, co sami neobdivují.
G.K. Chesterton

Pro zasmání
• Manželé sedí v prázdném kupé proti sobě. Po půl hodině povídá manžel: ,, Drahá,
pojď sem. Sedni si ke mně“. Manželka poslechne, přitulí se k němu a šeptne mu do
ucha:,,A co tak najednou ?“ Muž jí obejme a říká: ,,Už jsem se na tebe nemohl
dívat.“
• Chlápek drhne naštvaně mýdlem džíny:,, Nikomu už se nedá věřit! Nikomu!
Dokonce ani sobě! A to jsem si chtěl původně jen prdnout......“
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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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