Bylo,
jest
a bude

v Bukovině u Čisté
zpravodaj obce č.5

_________________________________________________________________________________________________

3. ROČNÍK

●

NEPRAVIDELNÝ VÝTISK

● VYDÁNO: 10/2011

,,Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat co řekl“.

●zamyšlení pod čarou ●zprávy z OÚ ●pranostika ●hasiči ●co
se dělo pod Kaňkem ●změna času ●společenská kronika ●z kroniky obce ●co
možná nevíte ●plánované akce
●co bude u sousedů ●moudra ●balón
●poezie ●děti, pozor ●pro zasmání ●jak na to ●rychlovky ●čí to bylo stavení
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Nestrannost je dnes jen vznešený výraz pro lhostejnost
a lhostejnost je jen elegantní výraz pro ignoraci.
G.K.Chesterton

,,Zamyšlení ,, pod čarou“
My a …... čas, který plyne.
Slunce, teplo a sucho. Déšť, chlad a vlhko. To i ono je nutné. Když ale jedno či druhé
trvá příliš dlouho, je to špatné, často zlé.
I nad počátkem prázdnin jsme mohli jen odevzdaně pokrčit rameny a čekat, co dny
příští přinesou. Zaskočily nás velké výkyvy v teplotách, kdy bylo sychravo a deštivo.
Slunečné dny byly vzácné. Prvních pár týdnů se opravdu nepovedlo.
Je těsně před půlnocí, 21.července a venku
již druhý den takřka bez ustání leje a leje.
Proudy vody dopadají na již přesycenou zem.
Tam, kde to sebemenší prohlubeň dovolí,
vytváří se kaluže. Ty své rozměry stále
zvětšují, až se spojí v jednolitou vodní
hladinu.
Podél
obrubníků
tečou
s
monotónním šuměním větší či menší potůčky
vody. Kanály jejich nekonečný obsah
vytrvale a s charakteristickým zvukem
,,polykají“. Prší, prší a zas prší. Louky jsou
nacucané a nasáklé jako houba. Tráva na nich je utlučená a připláclá. Při každém
došlápnutí je slyšet čvachtavý zvuk. Každá šlépěj se okamžitě naplní bahnitou vodou.
Květy rostlin kloní své stonky k zemi. Tolik
vláhy už neunesou.
Dešťové kapky s větší či menší intenzitou
vytrvale bubnují na střechy a s rámusem se
hromadí v přeplněných žlábcích. Okapové
roury je pak dovedou tam, kde nenadělají
žádnou škodu... Bez toho, abychom stačili
vnímat čas, sledujeme se zaujetím dráty
elektrického vedení. Kapky po nich
klouzavě sjíždějí jako o závod. Občas se
stane, že jedna druhou dohoní a k zemi se
řítí obě. Kde se vzal, tu se vzal úplně mokrý
vrabec. Jakmile se dotkl drátu, všechny kapky okamžitě zmizely do nenávratna. Všechno
to dění bychom mohli sledovat do nekonečna. Jistě, je krásné, když je blankytně modré
nebe a my při pohledu vzhůru musíme hodně přimhouřit oči, aby nás sluneční paprsky
neoslnily.
Ale i déšť, pokud jej není opravdu příliš, má své neopakovatelné kouzlo. Vždyť zemi a
všemu ostatnímu dodá tolik potřebnou vláhu a pročistí vzduch.
Ale jak se říká: všeho s mírou a čeho je moc, toho je příliš.
Jiřina Dlabolová

-2-

zpravodaj č.5/2011

zprávy z obecního úřad
Nová taneční plocha
V přírodním areálu pod Kaňkem se prováděla oprava
taneční plochy pod jevištěm. Stalo se to už nutností,
protože třicet let starý beton byl již popraskán,
odpadávaly z něho celé kousky
betonu a při nočním tancování zde
mohlo dojít i při sebevětší
opatrnosti k vymknutí kotníku.
Opravě předcházela jednodenní
příprava pro betonování a v
sobotu 24.září se to uskutečnilo.
Tři zedníci a tři pomocníci se
vrhli na práci a za dopoledne
nebylo co řešit. Osm kubíků
betonu bylo dovezeno mixem z
betonárky z Nové Paky. Byl to
kvalitní beton, zvaný silniční.
Tomu odpovídala i cena. Včetně
dopravy stál jeden kubík 3 190 Kč

Oprava čekáren
Mnozí z vás, kteří jezdíte autobusem a čekáte na něj v autobusových čekárnách jste mohli
postřehnout, že si už také zasloužily, aby došlo k výměně střešní krytiny a bočnic. Starý
krycí materiál byl nahrazen novým a průsvitným materiálem. Zamezí se tím, aby vám
zatékalo za krk nebo nebo na vás
foukal boční vítr. Opláštění
prováděl p. Šimek ze Studence.
Nebyla to nijak laciná záležitost.
Oprava stála bezmála 28 tis.
korun. Proto bych chtěl tímto
apelovat převážně na mladší
generaci lidí, která se v
čekárnách porůznu zdržuje, aby
toto opláštění nijak neničili
nedopalky cigaret. Neházeli do
nich kamení, nesnažili ho lámat
a jakýmkoliv jiným způsobem
poškozovat. Samozřejmě tím je
na mysli i poškozování barvou a
spreji. Myslím si, že jsme dost kulturní a vzdělaní lidé, kteří si dokáží vážit nových věcí,
které přispívají ke zkvalitnění kultury cestování a zlepšení našeho okolí.
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Energetika
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3. pís. g) zákona č. 458/2000 Sb, v
platném znění si dovolujeme požádat vlastníky a uživatelé
dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU
TOHOTO ROKU

Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ na
dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě
budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do
jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo na vzdálenost 10 m od
osy vedení na dotčeném pozemku mimo komunikace, budov, plotů apod.
Děkujeme Vám za spolupráci
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Pranostika = moudro našich předků
LISTOPAD
Listopadu měsíce když hřmí, hojnost obilnou, úrodu i množství to znamená.
Ozdobí-li listopad květem štěpy, budou mřít starci i děti.
Listopadový sníh sám špatné osení nedělá.
Vydá-li strom v listopadu květu, sahá zima k létu.
Listopadová slota: trocha deště - fůra bláta.

PROSINEC
Jestli jsou o Vánocích vrby plné rampouchů, budou o Velikonocích plné kočiček.
Vánoce jsou májem zimy.
Dny nejkratší - svátky nejdražší.
Když zahučí na Vánoce hrom, obalí se květem strom.
Na Vánoce-li zebe, pro pole dar to z nebe.

۞۞۞
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HASIČI

Historie hasičství 2/3
Historie hasičství v Evropě
Velká Británie
Ve Velké Británii bylo vydáno první
nařízení týkající se hašení ohně hned po
roce 1189, kdy v Londýně zuřily velké
požáry. Hasičská služba byla určena
zvláštním hasebním sborům v městských
čtvrtích. Bylo nařízeno, že v každém domě
musí být studna, nebo velká nádoba na vodu
pro hašení. Aby se zamezilo zakládání
požárů, bylo zakázáno být večer po
zazvonění klekání venku. Roku 1268 byli
ustanoveni v Londýně ponocní. Teprve za
20 let nato bylo vydáno toto nařízení i pro
další Anglická města. Po roce 1556 byli
ustanoveni v Londýně zvláštní hlásní, kteří
měli povinnost každou hodinu vyvolávat:
Opatrujte světlo, oheň, buďte milosrdní k
chudým a modlete se za zemřelé? V 18.
století v roce 1774 byla založena známá
London Fire Brigade. Její vydržování
převzaly roku 1833 pojišťovací společnosti.
Dánsko
V Dánsku právě jako v ostatních severských
státech jsou již od 17. století známy požární
řády. Město Bergen v Norsku mělo již roku
1675 dobře vybavený hasičský sbor a
městský vodovod. Ve Stockholmu je
požární řád z roku 1666 a řádně
organisovaný sbor teprve v roce 1875.
Tento sbor měl vojenské zřízení.V
Lucembursku bylo organizování hasičských
sborů poměrně pozdní. První hasičský sbor
byl založen až v roce 1843.

Amsterodamu. Ještě kolem roku 1900
nemělo Holandsko žádný venkovský
hasičský sbor.
Francie
Ve Francii se používalo hasičských
stříkaček již od roku 1578. Ve druhé
polovině 17. století postavil Carlier s
Courtinem a Moném v Paříži nový druh
stříkaček. Zlepšenou stříkačku vynalezl
roku 1786 pařížský strojník Gaspard. Ještě
lepší stroj pak sestavil roku 1800 jiný
strojník Picol ve městě Ableville. Vývin
pravidelného hasičstva se počítá rokem
1700. První placený hasičský sbor byl
zřízen v Paříži v letech 1780 ? 1800. Od
roku 1881 existuje Svaz důstojníků a
poddůstojníků hasičských.
Portugalsko
Portugalsko mělo v hlavním městě Lisaboně
hasičský sbor s dobrou výzbrojí již před
rokem 1750, ale po velkém zemětřesení v
roce 1755 sbor upadl a až po roce 1850 bylo
hasičstvo znovu organizováno.

Německo
V Německu byly vydávány předpisy o
požární policii již od 13. století. Augspurg,
Műnchen, Bremen, Passau. První stříkačka
(dřevěná ruční) byla v Německu známa již
roku 1450. Roku 1518 vynalezl zlatník
Platner
stříkačku
s
nepohyblivým
nátrubkem. Kovář J. Kautsch v Nűrnbergu
zlepšil tuto stříkačku a v roce 1682 k ní
přidal větrník jiný vynálezce Jakub Luipold.
První hasičské sbory v Německu byly
Holandsko
placené sbory v Berlíně v roce 1680. Říkalo
Holandsko dalo světu prvního vynálezce
se jim Zeměpanské placené hasičstvo?.
hadic Jeana van der Heydena, který se stal v
Byla to povinná hasičská služba pro občany
roce 1672 požárním velitelem města
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ve věku 20-30 let. Po roce 1700 byly zřízeny skutečné hasičské ochranné sbory v
Hamburgu, Lűbecku a Bremenu. Dobrovolné hasičstvo v Německu vzniká teprve ve
čtyřicátých letech a jeho zakladatelem byl Karel Metz v Heidelbergu. Druhým byl G. D.
Magirus v Ulmu. Ten byl také svolavatelem prvního hasičského sjezdu ve Stuttgartě. V
roce 1854 byl ustaven v Ulmu Německý hasičský svaz.
Rakousko
Rakousko mělo počátky hasičství skoro totožné s hasičstvem v Německu. Ve Vídni byl
vydán první hasící řád v roce 1534, v Salzburgu v roce 1640 a Linzi 1657. Hasičstvo v
Rakousku vzniklo bez pomoci státu a i bez pomoci samosprávních svazků, bylo tedy
skutečně dobrovolné a ke všemu si muselo pomoci samo, vlastními prostředky.
Uhry
V Uhrách byly poměry stejné, snad o to horší, že autonomní maďarské vlády dlouho
považovaly hasičské průkopníky za šiřitele hnutí iredentistického a stály ostře proti nim.
Španělsko
Španělsko zavádělo hasičstvo podle francouzských vzorů a nejstarší sbor byl založenu
roku 1822 ve městě Granada.
Švýcarsko
Ve Švýcarské Ženevě nacházíme první zprávu o hasičské organizaci až po roce 1820.
Zákonem z roku 1876 bylo hasičstvo organizováno zcela vojensky. Sloužit v hasičstvu
musel každý branec od 32 do 42 roku. V důsledku tohoto zákona bylo švýcarské hasičstvo
vzorem pro hasiče v jiných státech.
Turecko
V Turecku byly odedávna v městech řemeslné skupiny samozvaných obránců proti ohni,
jež se nazývaly: Tulum-badži. Platit jim musel občan zasažený ohněm. Teprve po roce
1874 byly po rakousko-uherském a německém vzoru založeny v Cařihradě řádně
organizované hasičské sbory.
Rusko
V Rusku se počalo s organizováním hasičstva teprve po roce 1800. Až do světové války
byla v carském Rusku hasičská služba povinná, podobně jako ve Švýcarsku, pro všechny
záložníky. Hasičská služba byla tedy službou státní

Co už máme za sebou
.

■ Podkrkonošský pohár a soutěž veteránů
V sobotu 10.září přivítal nedařížský sbor soutěžní družstva dětí i dospělých na
podzimním kole Podkrkonošského poháru a soutěž veteránů. Dětských kolektivů bylo
přihlášeno jedenáct, mužů pět. Soutěž dětí spočívala v provedení jednoho požárního útoku
s elektronickou časomírou. Bukovina byla zastoupena jedním družstvem dětí ve složení:
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Dominik Souček, Jan Exner,
Tomáš Paulů, Jan Šimůnek,
Kristýna Exnerová, Denis Grof a
Jiří Ježek. Ti si vedli vcelku dobře.
Nic nepokazili, ale chyběla tomu
trošku větší rychlost. Dosažený čas
22 sekund je slušný čas, ale
nestačil na ty nejlepší. To stačilo
pouze na šesté místo. Muži ve
složení: Ladislav Grof, Václav
Hanousek,
Vladimír
Dlabola,
Lukáš Zaplatilek, David Štilec,
Jaroslav a David Exnerovi. V mužské kategorii se soutěžilo pouze se stroji PS-8 a na dva
útoky. Po prvním provedeném útoku se ocitli
na třetím místě a bylo to nadějné pro druhý
pokus a celkové umístění. Bohužel, zklamala
technika. Stroj nasál vodu s přehledem, ale
doprava vody k proudům byla pomalá. Stroj,
jak se v naší terminologii říká, netlačil. S
dosaženými časy 45,18 z prvního a 54,12
sekund z druhého útoku, vybojovali čtvrté
místo a bramborovou medaili.

■Soustředění MH
Soustředění mladých hasičů se uskutečnilo ve dnech 8. a 9.října v rekreačním středisku na
Pecce. Vedoucí David Štilec s sebou vzal všechny děti, které má k dispozici ke cvičení.
Smyslem soustředění bylo, aby si před podzimním závodem všestrannosti osvěžili paměť
ve znalostech, jak se orientuje mapa podle buzoly, určování hasebních prostředků,
poznávaní topografických značek a věcných prostředků. Dále bylo třeba zdokonalit se v
praktické části. Znát jak se vážou jednotlivé uzle, šplhá po vodorovném laně, skáče přes
vodní příkop, střílí ze vzduchovky a provádí první pomoc zraněnému.

■ Závod požárnické všestrannosti
Zahájení nového ročníku celostátní dětské
soutěže ,,Hry Plamen 2011-2012“, se
uskutečnilo 15. října v Levínské Olešnici. Ráno
bylo sice mrazivé, ale s přibývajícími hodinami
přecházelo do krásného slunečného dne. V 9.40
začalo zápolení družstev hasičské mládeže v
závodu hasičské všestrannosti. Ten se skládal z
disciplín: střelba ze vzduchovky, základy
topografie, šplhu po vodorovném laně, požární
ochrany, první pomoci a vázání uzlů. Vedoucí
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David Štilec a Lukáš Zaplatilek do závodu postavili tyto děti: starší kategorie: Tomáše
Paulů, Jana Exnera, Dominika Součka, Jiřího Ježka a Kristýnu Exnerovou. Do mladší
kategorie Michaelu Šimůnkovou, Jakuba Ježka, Denise Grofa, Matěje Šimůnka a Petra
Mazánka. Celkem zde bylo přítomno 76
pětičlenných hlídek mladých hasičů, z
toho 43 mladších a 33 starších, 4 hlídky
dorostenek,
2
dorostenců,
1
dorostenecké smíšené, 8 dorostenek
jednotlivkyň a 9 dorostenců jednotlivců.
Naše družstvo vyrazilo na trať se
startovním číslem 20. Jejich první
disciplínou byla střelba ze vzduchovky.
Zde dosáhli vynikajícího výsledku. S
Roprachticemi se zde dělili o první a
druhé místo, pouze s dvěma trestnými
body. Pokračovali na topografii, první
pomoc a šplh po vodorovném laně, kde prošli bez ztráty květinky. Následovaly dvě
kontroly, na kterých byli penalizovány trestnými body. Nesmyslně zde chytili jeden
trestný bod na požární ochraně a tři na uzlech. Nebýt těchto čtyř trestných bodů, mohli být
první. Ty je ale odsunuly i tak na krásné třetí místo v okrese. Toto umístění je velice
dobrou výchozí pozicí pro druhou, letní část celoroční soutěže, která určí celkové pořadí v
celoroční činnosti. Mladší hasiči běželi s třiadvacítkou. Když zohledníme jejich věk, tak
podali také dobrý výkon. Byli penalizovány 24 trestnými body. Devíti na vzduchovce a
uzlech a po třech na požární ochraně a šplhu po vodorovném laně. Celkově to bylo
umístění na 14 příčce. Všichni účastníci byli dekorováni medailemi a družstvům byl
předán diplom. Měli jsme zastoupení i v rozhodcovském sboru. Na několika kontrolách
působili Vladimír Dlabola, Jan Prokeš, Jaroslav, Jiří a David Exnerovi.
۞۞۞

SPORT
Turnaj v minigolfu
O jednu ze zábav se postaral Petr Škráček, a to 28.července. Od 15.00
hodin se na areálu pod Kaňkem uskutečnil turnaj v mini golfu, jehož se
zúčastnili soutěžící ve třech věkových kategoriích.
I. děti do 12 let - byli pouze dva účastníci, kteří byli odměněni sladkostmi za účast.
II. Děti do 16 let- největší zastoupení
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1.místo- Tomáš Paul
2.místo- Dominik Souček
3.místo- Pavel Fejkl
III.dospělí
1.místo- David Štilec
2.místo- Jan Prokeš
3.místo- Jiří Hanousek
Nešlo vlastně ani tak o vítězství, či
pořadí, ale především o zábavu, pohodové
odpoledne a v neposlední řadě i chuť zkusit
něco jiného, netradičního. Počasí bylo fajnové, občerstvení zajištěné, návštěvnost, která
nezklamala.

Turnaj v nohejbale
V sobotu 17.září se na místním antukovém hřišti sešlo pět tříčlenných družstev, aby
odehrály poslední turnaj v nohejbale v letošní sezóně. Bylo to družstvo z Nedaříže,
Levínské Olešnice a tři z Bukoviny.
Družstvo s názvem ,,Bednáři“, tvořili Jiří
Ježek, Miroslav Paulů a Miroslav
Wagenknecht. ,,Fčelaře“ reprezentovali
Jan Prokeš, David Štilec a Daniel Šubrt.
Za ,,Pafipe“hráli Petr Štilce, Pavel Ježek a
Filip Souček. Hrálo se systémem každý s
každým. Celkový turnaj vyhrálo družstvo
z
Nedaříže,
druhou
příčku
si
vybojovaly ,,Pafipe“, třetí ,,Bednáři“,
čtvrtou ,,Fčelaři“ a poslední místo zbylo
na družstvo z Levínské Olešnice.

Rozhovor
Člověk ani kolikrát neví, čím se místní děti zabývají. Někteří se jen tak potulují a
bloumají, jiní jsou zapojeni do
zájmových kroužků apod. Ale
je tu několik dětí, které většinu
svého volného času věnují
sportu. Někteří z nich už mají
svoji představu, čeho by chtěly
v budoucnu dosáhnout. Proto
jsem udělal krátký rozhovor s
Ondřejem Šimůnkem, bytem
Bukovina u Čisté čp.56. Ti
ostatní vám budou postupně
představeni v následujících
číslech zpravodajů.

-9Kolik ti je let Ondro?
Je mi 14 let
Jaký máš rád sporty a který je tvůj
nejoblíbenější?
Všeobecně rád sportuji. Hraji florbal,
basketbal, ale nejoblíbenějším sportem je
fotbal
Děláš nějaký aktivně?
Ano, hraji fotbal
Kdo tě k němu přivedl?
Můj otec, který ho také hraje
Jak dlouho už hraješ fotbal?
Už se tomu věnuji od svých šesti let
Kde jsi začínal hrát?
Začal jsem chodit do Jilemnice. Nejprve
jsem hrál za minižáky, postupně za starší
přípravku a postupoval za mladší a starší
žáky.
Ještě tam hraješ?
Ano ještě jo.
Slyšel jsem, že hraješ i jinde, je to
pravda?
Ano ještě hraji za starší žáky FC Hradec
Králové, naší základnou je stadion
Háječek, FC Hradec Králové
Jak dlouho už tam hraješ?
Není to dlouho, jsou to teprve dva měsíce.
A jak ses tam dostal?
Přihlásil jsem se do dětského tábora v
Deštné v Orlických Horách, kde probíhal
fotbalový kemp. Tam nás prověřili
zkušení trenéři a na základě dosažených
výsledků mě oslovili, zda bych nechtěl jít
hrát za Hradec. Taková nabídka se přece
neodmítá a proto jsem jí přijal.
Prý tam jezdíš i na tréninky, jak často?
A jak se tam dopravuješ?
Jezdím na pravidelné tréninky čtyřikrát
týdně a jezdím převážně autobusem. Ale
stane se, že to někdy nestíhám, tak mě
tam vozí taťka nebo děda.
Jsou srovnatelné s tréninky s Jilemnicí?
Ne. Jsou podstatně lepší a kvalitnější. Dá
mě to daleko víc.
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To je časově náročný, jak to zvládáš?
(fotbal a škola)
Jo zvládám to, zatím mi to moc nevadí,
musím si třeba odpustit počítač, ale to se
nechá oželet
A to stíháš hrát dvě soutěže?
Ano, hraji jak za Jilemnici i Hradec
Králové
Jsi v hlavní sestavě mužstva?
Zatím ne, ale postupně se tam začínám
propracovávat a dostávám příležitost
Na jakém postu hraješ?
Hraji pravého obránce
Dostáváte nějakou odměnu za vyhraný
zápas?
Ne, jedinou odměnou je, že si můžeme
zaběhnout několik koleček okolo stadionu
Kolik jsi už odehrál zápasů za Hradec?
Zatím jsem byl nasazen do dvou
přátelských a dvou mistrovských zápasů.
Hrajeme třeba s Libercem, Jabloncem nad
Nisou, Slávií Praha aj.
A co góly, už máš nějaký zápis?
Tady ještě ne, ale v Jilemnici jsem loni
nastřílel deset branek a letos zatím tři
Chtěl bys někdy hrát vrcholový fotbal?
Určitě a chtěl bych se s tím i živit.
Za jaký klub?
Jednoznačně za Liberec, protože mu i
fandím
S kterým nebo proti kterému známému
fotbalistovi by sis chtěl někdy zahrát(a
proč)
S plzeňským Litberským, protože to je
nejlepší obránce u nás v lize, kterého
znám
A co národní reprezentace?
Samozřejmě, je to můj sen, stejně jako
všech ostatních hráčů , není potřeba o tom
diskutovat
Děkuji za rozhovor a přeji co nevíce
sportovních úspěchů, které povedou k
Tvým vysněným cílům.
Jiří Hanousek
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Drakiáda
Drakiáda, jinak řečeno pouštění draků,
bylo naplánováno na sobotní odpoledne
1.října na 14.00 hodin. Vítáni byli všichni.
Děti i dospělí, s draky velkými i malými,
doma zhotovenými či koupenými. Pokud se
nezdařil vlastnoruční pokus o cokoli, co by
se udrželo ve vzduchu, bylo možno zakoupit
dráčka či jinou létající příšerku v
papírnictví. Ale nádherné, pestré draky
větších rozměrů bylo možno pořídit i cestou
do Nové Paky v obci Vidochov. Velikosti,
materiálu a barevnosti sice odpovídala i
cena, ale i tak tam vždy stála početná
skupina
kupujících.
Vyhlídky,
tedy
předpověď hezkého počasí s příznivými teplotami nad 20°C, byly více než dobré a lákavé. Ale i
dny předtím byly kouzelné. Teploty místy dosahovaly i 27°C, ale vítr jako kdyby se bál silněji
zafoukat. To aby neopadala první ,,nadílka“ překrásně zbarveného listí, jež se už na mnoha
stromech zhusta objevilo.
Lidé, kteří se z jakýchkoli důvodů nestihli opálit v letních měsících, dostali jedinečnou
příležitost ,,osmahnout“ se právě nyní. A šlo to velice dobře. Sluníčko hřálo přímo ukázkově!
Dopřávalo nám tím i možnost užívat si krásného babího léta...
V daný sobotní den nás již časně ráno probudilo hřejivé sluníčko a nádherně modravá,
bezmračná obloha. ,,Bezva“, řekli jsme si ,,akorát, že se nehne ani lísteček!“ A opravdu! Téměř
celé dopoledne panovala sice skoro letní idylka, leč také naprosté bezvětří. To ovšem nebránilo
tomu, aby se na place pod ,,Kaňkem“ sešlo několik účastníků ,,Drakiády“ již v půl druhé. Vítr se
slitoval a začínal dovádět. S přibývajícími minutami přibylo i draků. Ti, kteří nelenili a zdolali
strmý břeh nad areál, mohli zhlédnout ,,létání“ v akci. Někteří draci se vznášely a skotačily i v
dvou set metrové výši! Některá dráčata se marně snažila překonat zemskou přitažlivost. Podívaná
to byla ale pěkná, to ano.
Po 15.00 hodině přijela zpestřit program taneční skupina dětí Paul Dance z Jilemnice.
Vystoupení se přihlížejícím velice líbilo. Choreografií, dynamičností a elánem, s jakým děvčátka
tančila. Mimo jiné, tyto děti pojedou na mistrovství světa v tancích, konaném letos v Liberci.
Také byla odměněna potleskem a posléze i nějakým mlsem. Konečně, sladkosti si mohl kdokoliv
zakoupit v mobilním domku Petra Škráčka. Tato akce s draky byl jeho nápad. K dostání bylo
pivo, k večeru (hlavně) i několik druhů punče, pekly se bramboráky, z udírny voněly klobásy. A
sluníčko se na všechny z azurově modré oblohy zasněně usmívalo. O kus dále, za kopečkem,
měly děti i možnost podívat se na svět z koňského hřbetu. Z Čisté u horek k nám přijela se dvěma
koníky paní Anička.
Jakmile se začalo stmívat, kolem sedmé večerní, začali někteří kupovat létající lampiony Lampiony přání. Mohlo se na ně napsat přání, dole zapálit, nechat naplnit teplým vzduchem a
…... pustit. Se zakloněnými hlavami jsme sledovali více či méně úspěšný let jednotlivých
lampiónků. Některý zmizel za obzorem, několik jich ,,skončilo“ jen po několika desítkách metrů.
Bylo to příjemně prožité odpoledne. Návštěvníci s dětmi odcházeli sice dříve, ale o něco více
oblečení se zase za chvíli vrátili. Citelně se ochladilo. Ale ještě kolem deváté hodiny večer bylo u
občerstvení poměrně veselo.... A tak jsme se (respektive někteří z nás) rozloučili s doznívajícím
létem a přivítali barvami hrající, nastupující podzimní období.
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Společenská kronika
Gratulujeme
Martině Jiřičkové a Milanu Křížkovi, k narození syna
Ondřeje Křížka, narozeného 25.6.2011
Lucii Štilcové a Janu Ulrychovi, k narození dcery Anetky
Ulrychové , narozené 8.9.2011

♥♥♥
POZOR !
Ze soboty 29.října na neděli 30.října si budeme moci o ,,hoďku“ déle
schrupnout. Ručičky hodinek totiž posuneme, tentokrát o hodinu zpět.

Z kroniky obce
Mniška
Naše lesy byly v r. 1921 ohroženy mniškou. Nebezpečí bylo větší,
než obyvatelstvo tušilo. Úkladný a urputný nepřítel našich
lesů ,,mniška“ ohrozil lesy tou měrou, že se zdálo, že bude
zničeno vše, co se lesem zove. Aby aspoň mladé lesní kultury
před hrozící zhoubou byly zachráněny, nutno bylo rychle ruce k
dílu přiložiti a s pracemi záchrannými započíti. Lesní úřady spoléhaly na naší mládež, ta
musela přispět k záchraně mladých lesních kultur. Proto byly dítky zdejší školy v tom
směru řádně poučeni a k ničení mnišky stále nabádány a to nejen v době nutného sběru
housenek , ale i potom, jak sbírati motýle v době rojení. Dítky chodily vždy po školním
vyučování i ve feriálních dnech do okolních panských lesů, kdež horlivě mnišku sbíraly.
Tím způsobem zničily tisíce motýlů.
Zrušení tabačenek
Od 12.září 1921 byly zrušeny tabačenky, čímž byl tabák uvolněn úplně, ale za to jeho cena
značně vzrostla. Pakliček tabáku před válkou stál osm haléřů, v r. 1921 sedmdesát haléřů.
Jakost všech tabákových výrobků byla špatná.
Sloučení Karlova s Bukovinou
Dne 9.října 1923 konala se společná schůze obecního zastupitelstva v Bukovině u Čisté se
zástupci osady Karlova (politické obce Čistá), ve které bylo usneseno, aby osada Karlov se
samotou ,,Hájenkou“ a 9 čp. politické obce Čisté byly sloučeny s politickou obcí
Bukovinou u Čisté a zvětšená tato obec, aby se jmenovala Bukovina u Horek.
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Národní revoluční výbor
Dne 1.května 1945 vstoupil v život první revoluční výbor, který byl předem ustaven a
převzal správu obce do svých rukou.
Členové Místního národního revolučního výboru byli.
Arnošt Prokeš
starosta
Václav Hek
člen obecní rady, rolník v Bukovině čp.37
Josef Paulů
řídící učitel ve výslužbě
Bohumil Prokeš tovární dělník
František Máslo tovární dělník
Jaroslav Fučík
tovární dělník
Zdeněk Tichý
dělník
Václav Šulc
úředník
František Štilec chalupník
Jaroslav Zmatlík chalupník
Oldřich Klazar
strojní zámečník
Starostou obce byl zvolen Arnošt Prokeš, bývalý starosta obce. Byly ustaveny hlídky pro
bezpečnost obce a na odzbrojování německého vojska procházejícího obcí. Hlídky byly po
šesti mužích pro dolní a horní část obce. Zbraně se používali z odzbrojené německé
armády.
۞۞۞

Co možná nevíte
Královská měs t a
Patři mezi nejkrásnější historická města u nás. Původně byla majitelem českých králů,
kteří jimi obdarovávali své manželky. Proto také
Hradec a Dvůr získaly přídomek Králové. Manželky
českých panovníků žily z jejich dani a darů a
zároveň jim města sloužila za sídlo mimo Prahu.
Prvními věnnými městy se na začátku 14.století
staly Hradec, Chrudim a Vysoké Myto.. Posledním
byl v r. 1569 Novy Bydžov. Právní forma věnných
měst zanikla až v r. 1918.
۞۞۞
Klíčový dopis premiérovi.
Nejen naše obec, ale 1200 dalších se připojilo k akci, která by měla podpořit změny
financování samospráv, jak je ve vládě navrhuje Ministerstvo financí ČR. Klíčovým
dopisem byl osloven předseda vlády Petr Nečas. Byl v něm žádán, aby se vahou jeho
osoby zasadil o brzké prosazení změny zákona o rozpočtovém určení daní k dosažení cílů
vlády, jak jsou citovány z jejího prohlášení. V Programovém prohlášení, se uvádí, že
„cílem vlády je dlouhodobá stabilní dohoda, která formou zákona stanoví příjmy obcí tak,
aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů na obyvatele mezi „nejchudšími“ a
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„nejbohatšími“ obcemi a aby to odpovídalo situaci ve vyspělých zemích Evropské unie.“
(str. 5 Programového prohlášení vlády). (Před r. 2008, rozdíl v příjmech mezi největší a
nejmenší obcí činil 6,5 násobek! Přechodnou novelou zákona v r. 2008 se rozdíl zmenšil
na 4,5 násobek. )Tak uvidíme jak naše vláda dokáže držet slovo, nebo podlehne tlaku čtyř
největších měst Praze, Brnu, Ostravě a Plzni, které spoléhají na svou politickou sílu a vše
směřují k zachování neoprávněných privilegií velkých měst nebo dokonce k jejich dalšímu
posílení. Současný stav rozpočtového určení daní v porovnání s Prahou je neúměrný. V
Praze to je na osobu 29,6 - 31,7tis. korun, Bukovina má 6,8 tis. korun na osobu. Proto je
pro nás klíčové tento návrh zákona prosadit, aby se rozdíl zmenšil na 3 násobek, tak jak
pan premiér přislíbil.
V případě úspěšného prosazení tohoto zákona, by si naše obec
polepšila. Po přepočtu na osobu by se částka povýšila na 8,3 tis. korun na osobu. V ročním
rozpočtu obce, by to dělalo navýšení o 284 tis. korun. Předpokládaná účinnost návrhu by
byla od 1.1.2013.
۞۞۞

Plánované akce
29.října (sobota) - Sousedské posezení

od 18.00 hodin

v kulturním domě
Program:
- promítání dokumentárního filmu Jiřího Hanouska – Norsko
- módní přehlídka – móda 30 let minulého století
- mini tombola
- k tanci a poslechu hraje Petr Vávra z Nové Paky (živá hudba

pro všechny generace), občerstvení zajištěno.
Hasiči budou provádět svoz účastníků. V 17.30 hodin bude u Kodymů přistaveno
auto, které sveze účastníky ke kulturnímu domu. V 17.40 hodin bude pokračovat po
odbočce k zahradnictví a po silnici zpět ke kulturnímu domu. Stejným směrem bude
organizován odvoz účastníku domů. Každý může čekat po celé trase svozu, kde může
nastoupit.
۞۞۞

2.prosince (pátek) od 18.00 v kulturním domě - Výroční valná hromada členů SDH
- hodnocení celoroční práce
- volná zábava
۞۞۞

3.prosince (sobota) od 18.00 v kulturním domě - Mikulášská besídka s nadílkou
- hry a soutěže
- nadělování balíčků
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Pozvání na výstavu
Poslední číslo zpravodaje v letošním roce vyjde na přelomu měsíce listopadu a prosince.
Přípravy na blížící se vánoční svátky budou již ,,nastartované“. Ale především! Letos nás
první adventní neděle přivítá již 27.listopadu! Teď si řeknete: ,,Je polovina října a tady už
se mluví o adventu.“ Ale věřte! V jedné
písni známého zpěváka je text : … čas letí
jako bláznivý, já nechytím ho, ani vy....
Samozřejmě ne všichni, ale převážná
většina z nás se ráda vrátila k tomu zvyku a
advent si bez svítícího věnečku či jiné
dekorace už neumí představit. Můžeme si jej
koupit, pravda. Ale to přece není ono!
Každý z nás má svoji vizi, představu. A tu je
potřeba ,,zhmotnit“. Vytvořte si svůj vlastní
adventní věnec. Avšak nenechávejte si tu
podívanou na vlastní tvorbu jen sami pro
sebe. Popusťte uzdu své fantazii, ale také pamatujte, že v jednoduchosti je ta pravá krása.
A právě proto pro tuto příležitost připravujeme výstavu adventních věnců na stůl i
zavěšení. Uskuteční se ve dnech 25.11.
pátek a 26.11. sobota od 16.00 do 19.00
hodin. A co víc! Můžete ochutnat vánoční
svařák, linecké cukroví a voňavé perníčky.
Přijďte se pochlubit tím, co vytvořily vaše
šikovné ruce. Zavřete za sebou dveře a
nechte za nimi starosti typu: co ještě
nemám, co ještě musím....
Zájemci o účast na výstavě se mohou již
nyní závazně přihlásit u Jiřiny Dlabolové na
tel. č. 732117165. Poslední den na přihlášení
je 20.listopad. Pozvánky budou rozeslány i do sousedních obcí. Výstava se uskuteční
pravděpodobně v jídelně kulturního domu. Bude upřesněno. Věřím, že bude nač se dívat a
co obdivovat. Moc se těšíme.
Jiřina Dlabolová
Co se bude dít u sousedů
v Čisté u Horek
16.října - slavnostní otevřeni komunitního plácku ,,Markvartické náměstíčko“.
Program začne ve 14 hodin. Vystoupí taneční skupina The Colours.
28.října - v budově školy se od 14 hodin uskuteční beseda o historii Čisté. Ukázka
historických předmětů spjatých s obci. Na besedu naváže vycházka s prohlídkou
kostela sv. Prokopa.
26.listopadu - od 19.30 hodin rocková benefice Rock for Church na
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získání finančních prostředků na opravu Božích muk. Vstupenka v předprodeji 50,-Kč, na
místě 70,-Kč.

MOUDRA NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY
• Věříte-li v lásku na první pohled, nezapomeňte se dívat.
• Důvěra a láska musí chodit spolu. (B. Němcová)
• Armáda beranů, kterou vede lev je silnější než armáda lvů, kterou vede beran.
(Napoleon)
• Na své nepřátele musíme dávat pozor, neboť nikdo nezpozoruje naše chyby dříve,
než oni. (Antisthenes)
• Jednou tě zamrzí, že jsi nepromluvil, stokrát, že jsi mlčel. (L.N.Tolstoj)
• Smích není špatný začátek přátelství. A jeho nejlepším koncem. (Oscar Wilde)
• Držet si hlavu rukama ještě neznamená přemýšlet. (Josef Poláček)
• Je lepší rozsvítit byť jen jednu svíčku, než proklínat temnotu. (Konfucius)
• Kdo nic neví, musí všemu věřit. (Jan Neruda).
• I když si sedneš na dno moře, rybou se nestaneš. (přísloví)

Balón
Ti z vás, kteří jste v sobotu, 20. srpna byli již časně na nohou, mohli jste po sedmé
hodině raní, spatřit balón. Pohyboval se po blankytně modré obloze a jeho let
směřoval od severu k jihu.
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Trocha poezie, nikoho nezabije ….
Pro....
Přede mnou jako přelud letmý,
jak anděl krásy stanulas.
To okouzlení nedoved by
k paměti dosud vyrvat čas .
A potom v každé těžké chvíli
vydaný strastem napospas
jsem vídával tvůj pohled milý
a slýchával tvůj něžný hlas.
Šly roky. Vichřice a zmatky,
jež přehnaly se kolem nás,
odvály sny i hlas tak slabý
a obraz tvůj v mé mysli zhas.
Pak v osamění plném hrůzy,
když člověk žít už nemá nač,
kdy opustil mě bůh i múzy,
ztratil jsem lásku, smích i pláč.
Duše však znovu vstává ze tmy
a onu chvíli kouzlem zas
přede mnou jako přelud letmý,
jak anděl krásy stanulas.
Mé srdce k životu se vrací,
procitá jako ze sna spáč
a zná zas božskou inspiraci
a zná zas lásku, smích i pláč.
A.S.Puškin
(Výbor z díla)
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Děti pozor

zpravodaj č.5/2011
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zpravodaj č.5/2011
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Pro zasmání

zpravodaj č.5/2011
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zpravodaj č.5/2011

Jak na to......
Fígle, finty, triky i zlepšováky v praxi

Acylpyrin
proti lupům - 2 acylpyriny rozdrtit a přidat k šamponu na vlasy - nechat působit 2 minuty
Alobal
Pokud chybí drátěnka, může se hrnec vydrhnout i pokrčenýma alobalem.
Banán
Dává se do pekáče, aby změklo maso.
Cibule
Zbaví nože rzi.
Citrony
Plátky citronu zaplaší mravence.

Rychlovky pro návštěvu
Česnekové tousty se sýrem
Ingredience
toustový chléb nebo veka, máslo, sůl, česnek, tvrdý sýr
Postup
Změklé máslo osolíme a utřeme s rozmačkaným
česnekem. Soli a česneku podle chuti. Česnekovým
máslem potřeme krajíčky toustového chleba nebo veky,
posypeme nastrouhaným sýrem a dáme do hodně
vyhřáté trouby na 5-8 minut zapéct. Podáváme teplé se zeleninovým salátem.

Rohlíky opečené se sýrem
Ingredience
8 - 10 rohlíků, 100 g tvrdého sýra, 3 vejce, sladká mletá
paprika, hořčice, cibule, čerstvá zelenina, olej
Postup
Sýr nastrouháme a smícháme s vejci a špetkou papriky.
Rohlíky podélně rozpůlíme. Na řeznou stranu rohlíku
naneseme lžičkou sýrovou směs, rovnoměrně rozetřeme
a
touto stranou překlopíme na pánev s rozpáleným olejem. Osmažíme dorůžova. Pak rohlík
otočíme a opečeme z druhé strany. Osmažené rohlíky potřeme hořčicí a ozdobíme kolečky
cibule a kousky jiné zelenin
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Co myslíte, čí to bylo stavení ?

zpravodaj č.5/2011

,,Příroda je stále nekonečně populárnější než dějiny”.

[Karel Čapek]
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