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,,Zamyšlení ,, pod čarou“
My a …... plesová sezóna.
Svátky i Silvestra máme šťastně za
sebou. Někteří z nás si dali různá předsevzetí a
vložili do nich své velké naděje. Někoho už
předsevzetí opustila, mnohdy převelice rychle,
někdo si říká:,,Vydržím, nejsem žádná dvojka
máslo!“ V každém případě, nový rok nabírá na
obrátkách, a my všichni jsme se z toho
svátečního ,,vybočení“ dostali zase zpět na tu
správnou kolej. Ale ať už chceme či ne,
dozvuky tu ještě jsou. I když samozřejmě, ne u
každého z nás, pochopitelně! A to v podobě,
nad kterou snad nikdo z nás neskáče nadšením.
Tu jsme si smlsli, tam jsme ukousli, támhle
jsme okoštovali. ,,No, tak já ochutnám, ať
neurazím,“ bylo možno leckde zaslechnout. A
tak porůznu. A ejhle, nadešel čas plesů a mlsný
jazýček si vzpomněl, ač velice nerad, na své
hříchy!
I když na několikerá, leč stále marná upozornění a výzvy, taťka nevidí důvod vyzkoušet
oblek. ,,Proč, prosím tě? To bude dobré. Nevím, proč pořád ze všeho děláš vědu a hledáš
problémy, kde nejsou,“ zní většinou odpověď.
Žena si ale prozíravě řekne:,,No, já to raději prubnu, co kdyby! No propánakrále, jsem v
tom jak stará mladá, já se
snad picnu, vždyť jsem se tak hlídala! No nic, nějak to dopadne, mohlo by být i hůř!“ Dny
pozvolna plynou, nastává den s velkým D, večer s velkým V a očekávaný ples s velkým
P. Žena, která již několik hodin ,,okupuje“ koupelnu a dělá poslední úpravy a vychytávky,
zaslechne náhle zděšené až srdceryvné zvolání:,,No to je v háji, nedopnu to zpropadené
sako. Prý poddajný materiál! Jsem v tom jak ve svěrací kazajce. Ještě budu muset někomu
platit úrazovku, až mi rupne knoflík a trefí přitom někoho do oka.“ A pak ještě
zoufalejší:,,Kristepane, to jsem tak přibral, a nebo se ty kalhoty z čistírny tak srazily?
Zapnu je sice, ale nemám dech. Jsem jak havajská lovkyně perel-nádech a dlouhá výdrž!
Líbí se mi vypracovaný hrudník, ale teď ho mám, jako když Pepek námořník do sebe
sklopí alespoň dvě piksly špenátu!“
Naštěstí, ještě je čas. I na poslední chvíli jdou kalhoty popošít a nějaký šev povolit.
Hlavně ani přitom nezapomenout na dobrou náladu, kterou si vezmeme i s sebou na cestu.
A pak už jen hurá na ples, na který jsme se celý rok tak těšili! Také jsme pro to udělali
maximum, není to tak??
A už jste na nějakém tom plese byli nebo teprve půjdete, přejeme dobrou zábavu a
hezký večer, ať je nač vzpomínat.
Jiřina Dlabolová
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Pro zajímavost
PÁNI - DÁMY
a společenská událost

Pánský společenský oblek
Ženy volí krátké, koktejlové nebo dlouhé večerní šaty s nenápadnou bižuterií či pravými
šperky.
Smokingu pána odpovídá malá večerní toaleta ženy. Dlouhé šaty s dlouhým rukávem,
bez výstřihu nebo se střízlivým výstřihem. Vhodné jsou pravé šperky v přiměřeném
množství.
Frak muže, u ženy velká večerní toaleta. Dlouhé šaty bez rukávů s hlubokým dekoltem,
dlouhé rukavičky.
V každém případě bychom měli dbát na soulad a vzájemnou harmonii v oblečení muže i
ženy. Doplňky by náš vzhled měly opravdu jen doplňovat, ne mu dominovat.

Hasičský bál
U příležitosti
125.
výročí
založení
hasičského
sboru
v
Bukovině se v
sobotu 4.února
uskutečnil
tradiční
hasičský bál. K
tanci
hrála
skupina Oása
plus z Martinic.
I přes velice mrazivé počasí nás svoji
návštěvou poctilo na 110 hostů. Tradicí se
stala bohatá tombola získaná od 78
sponzorů. Na své výherce čekalo 237 cen v
průběžném slosování a 27 cen finálových,
které byly taženy o půlnoční přestávce. Bál
se všeobecně líbil.

masek, aby se upravily a na sál přišly v plné
kráse. Nechyběli vodníci, černokněžníci,
šejkové, čerti, princezny a spoustu jiných
masek. Hudební doprovod zajišťoval Jiří
Ježek. Prvními tóny se parket zaplnil dětmi
a začal ten pravý rej. Tanec se střídal se
soutěžemi, za které byly děti odměňovány
drobnými cenami. Na co se ale všichni
nevíce těšili, byla tombola. Na ty šťastné
výherce čekalo 247 cen v přímém slosování
a dvacet ve finálovém, kde už byly ceny
hodnotnější.
Nechybělo
vyhodnocení
nejlepších masek tohoto maškarního reje.
Do toho nejužšího výběru jich postoupilo
sedm. A ty byly odměněny dorty a velkými,
kulatými koláči. Byla to velice zdařilá akce,

Dětský bál
Nedělní odpoledne 5.února bylo věnováno
dětem, aby se sešly na dětském maškarním
reji. Na čtrnáctou hodinu se pomaličku podpořená
začali scházet první návštěvníci. Před návštěvníků .
zrcadlem se tvořili hloučky všemožných

necelou

devadesátkou
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Pozdrav
Za tímto slovem se skrývá spousta slov a
slovíček.
Převzatých,
ztracených,
rozmanitých. Řekněte sami jak vám je, když
vás pozdraví kamarád, soused, prodavač atd.
A ještě k tomu přidá úsměv! Pozdrav lidi
sbližuje. Jenže čím dál tím víc se setkáváme
s opakem. Co je hrozné, přestávají zdravit
děti! Jak je rozkošné, když nás pozdraví
dvouletý capart! Ale čím je starší, od této
tradice upouští. Proč?! Už to rodiče tak
nevyžadují,
protože prošlo pochvalnou
šikovností roztomilého děcka?! Je smutné,
když na autobusovou zastávku přicházejí
například dva mladíci a … nepozdraví! Jako
by, čekali na pozdrav od ostatních.!
Kamarádů či spolužáků. Pak teprve odpoví!
Kde dostávají tyto vzory? Doma? Ani pan
řidič jim za pozdrav nestojí. Ale v tom,
bohužel, nejsou sami. Tam počet
nezdravících stoupá.
Zdraví vůbec ve škole? Za pozdrav jim
nikdo nestojí, ale používat tvrdá, drsná
slova a hrubý slovník, to je pro ně zřejmě
prioritou!
Rodiče, nebylo by dobré si s dětmi někdy
posedět a pohovořit o základech slušného
chování? Nikdo z nás není dokonalý, ale
základ je základ! A u pozdravení to platí
dvojnásob!
Svobodová Eva
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Pozdravy trochu jinak
Jsou to sice krátká, ale velice důležitá
slůvka. Pozdrav ,,dobrý den“, ať už v sms
zprávě či emailu dokáže sice příjemce
navnadit k další komunikaci, ale
samozřejmě to platí daleko více v
komunikaci tváří v tvář. Tam je vyřčený
pozdrav prvním kontaktem. Doprovází jej
většinou úsměv, ale též podání ruky či
polibek. ,,Dobrý den“ přejeme všeobecně
lidem, které příliš neznáme, ale také těm, ke
kterým máme úctu. Přátelé zdravíme různě.
Asi nejčastěji říkáme ,,ahoj“. A tento
pozdrav si uzpůsobujeme podle svého
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momentálního naladění či založení. Vznikají
tak roztodivné podoby: ,,ahojda“, ,,ahojky“,
,,ahojťe“! Slovem ,,ahoj“ se původně
zdravili námořníci, pak trempové, takže
proslulé vodácké ,,ahoj“ je zcela namístě.
Čas od času se dá zaslechnout i
zavolání ,,zdar“ či ,,zdarec“. Ale
sokolské ,,nazdar“, od kterého jsou oba
výrazy zřejmě odvozeny, až spíš
zaslechneme jen s ironickým úsměvem ,,no
nazdar“!
Hojně rozšířený pozdrav ,,čau“, se u nás
uchytil díky italské filmové tvorbě. V
současnosti se opět porůznu vylepšuje.
Například ,,čautě“, ,,čauky“, ,,čaues“, apod.
Zdá se, že od něho pochází už tak trochu
pozapomenutý pozdrav ,,čágo belo“. Ten
byl populární v 90. letech. Na popularitě ale
poslední dobou získává německé ,,čus“. A
nebo při loučení mazlivé slůvko ,,pa“.
Všechny tyto pozdravy se dají použít jak
při setkání, tak při loučení. V neoficiálním
mluveném projevu je tedy výběr pozdravů
při loučení pestrý. Ale ani oficiální
rozloučení nedělá v řeči potíže. ,,Na
shledanou“, či ležérnějším ,,nashle“ a
nebo ,, na slyšenou“. Můžeme se rozloučit i
slovy ,,hezký den“.
Je takové pěkné rčení: nejdůležitější, ať
už u dětí či dospělých, je umět pozdravit a
poděkovat! Nepozdravení je v chování
hrubým přestupkem. Každý se potom může
domnívat, že děti nejsou rodiči dostatečně
vychováni, že rodiče nahlížejí na slušné
vychování s nezájmem. A upřímně, ani jim
to čest nedělá! Jsou takové tři zásady, které
bychom měli dodržovat:
1. Pozdravem nešetříme a při pozdravu
se díváme protějšku do očí.
2. Pozdravit je zdvořilost, odpovědět
nutností!
3. V každém případě zdravit a na
pozdrav odpovědět je slušnost, opak
působí hodně neotesaně!
zpracovala Jiřina Dlabolová
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zprávy z obecního úřadu
Podlaha ve
škole
Hezkou
zasedací
místnost ve
škole, hyzdila litá podlaha ze saduritu. Ten, kdo
tam měl možnost zavítat, si nemohl nevšimnout
co se po 40 letech s podlahou stalo. Po ploše
vzniklo nespočetné množství puchýřů, z kterých
po prasknutí vytékala neznámá tmavá tekutina,
páchnoucí jakousi penetrací. A protože se
nezadržitelně blíží uskutečnění sjezdu rodáků
bylo zapotřebí tuto místnost zkulturnit. Jak a čím
povrch podlahy nahradit? Dlažba, lino nebo
koberec? Prvé dvě možnosti by byly finančně
náročné, které by přesáhly částku 50 tis. korun.
Nejschůdnějším řešením bylo, narušená místa s puchýři odbrousit, zarovnat, položit 2 mm
mirelon pro dorovnání povrchu a nakonec položit průmyslový koberec. To vše se
provádělo svépomocí. Pořizovací cena podlahové krytiny s lepicími páskami, mirelonem a
lepidlem byla pouhých 9.643,- Kč. Po celkovém úklidu zde bude opět ta hezká zasedací
místnost v nichž se uskuteční výstava ke sjezdu rodáků.

Dlažba v KD
Čtrnáct dnů před hasičským bálem, se v kulturním domě, na pánských toaletách, z ničeho
nic zvedla dlažba a popraskala. Nikdo nepřišel na příčinu, proč se tak stalo. Ples za dveřmi
a co teď? Nebylo na co čekat. Došlo k vybourání staré a nalepení nové dlažby o ploše 4,5
m2. Náklady na opravu, včetně práce byly 4500,- Kč.

Statistika našich webových stránek
rok

návštěvy

návštěvnost v
sekundách

státy z celého světa

2009

6118

147 s

24

2010

7492

165 s

27

2011

8493

163 s

110

Návštěvnost bukovinských webových stránek má rok od roku stoupající tendenci. Nejvíce
návštěvníků, kteří otevřeli naše stránky byli pochopitelně z ČR, potom už následovali z
ostatních zemí v tomto pořadí: Holandsko, Německo, Slovensko, Rusko, Čína, Belgie,
Ukrajina, Brazílie. Celkem do nich ale nahlédli návštěvníci ze 110 zemí světa.
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Přechod na letní čas
Ze soboty 24. na neděli 25.března, budeme ochuzeni o jednu hodinu
tolik drahocenného spánku. Ručičky hodinek si totiž posuneme ve 2
hodiny ráno o hodinu dopředu (na 3.hodinu) .

PLATBY
Za komunální odpad:
Platba je určena na osobu trvale bydlící a u chalupářů zůstává jako jedna trvale bydlící osoba na
„chalupu“, dle zákona o odpadech.
Platba byla vypočtena na základě skutečných nákladů a to na částku 470,-Kč na osobu.
I nadále zůstává možnost platbu rozdělit na polovinu jaro/podzim.
Za vodu: Cena vodného byla stanovena na 16,- Kč za m3.
Za psy - zůstává na 120,-Kč za 1 psa jednoho majitele, za druhého psa téhož majitele je i nadále
180,-Kč
Platby můžete uskutečnit již nyní, podzimní potom v listopadu.
Platby je možné uskutečnit následovně: 1) Hotově na OÚ
2) Složenkou typu A
3) Bezhotovostně na účet 1263115349/0800
Při platbách složenkou nebo na účet prosíme uvádějte variabilní symbol číslo popisné, přičemž
před něj číslo 1 při platbě vodného a číslo 2 při platbě TKO. Při platbě za psy stačí pouze číslo
popisné.
Příklad: majitel nemovitosti čp.6: při platbě za vodu uvede variabilní symbol 16
za TKO
26
za psa
6

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2012
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili
Tříkrálové sbírky 2012. Výtěžek sbírky ve vaší obci Bukovina činil 3 001,- Kč. Prostředky
byly odeslány na ústředí Charity ČR v Praze 1. Největší část výtěžku sbírky bude použita
na nákup zdravotních pomůcek pro imobilní pacienty, jako jsou elektrické polohovací
postele, antidekubitní matrace a podložky, WC křesla, chodítka, hrazdičky a další
speciální pomůcky.
Další část výtěžku poputuje na projekty Diecézní charity Hradec Králové a Charity ČR.

Kolik volných dní „navíc“
V roce 2012 na nás opět čeká dvanáct státních svátků. Na
běžný pracovní den tentokrát připadne devět svátků, pouze tři
jsou v sobotu, nebo v neděli. Což je potěšující, máme více
volna pro naše soukromé akce. Ještě připomínám, rok 2012 je
rokem přestupným, tzn. v kalendáři tak po čtyřech letech
najdeme datum 29.únor.
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Produkce odpadů v naší obci za r.2011
sklo
plasty
papír
komunální odpad
železo
objemný odpad

0,857 t
2,753 t
0,608 t
30,438 t
3,257 t
8,560 t

۞۞۞

Pranostika = moudro našich předků
březen
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
V březnu vítr břízy fouká
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

duben
Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
V dubnu čas a panský kvas.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Dubnový sníh rodí trávu.

۞۞۞

Společenská

kronika

Narozeniny
Zástupci obce navštěvují své spoluobčany, aby
jim od dosažení šedesáti let svého věku,
pogratulovali k jejich životním jubileum. Touto
cestou tedy gratulujeme našim jubilantkám.
Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Přání předáváme panu Josefu Prokešovi čp.73,
Josefu Trejbalovi a Věře Grofové, kteří oslavili
své významné životní jubilea v lednu a v únoru.

♥♥♥
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HASIČI
Historie hasičství 2/3
HISTORIE HASIČSKÝCH SBORŮ
Ve
středověku
začali
panovníci
vydávat směrnice, vedli je k tomu velké požáry
středověkých měst. Ve směrnicích stálo, jak
zabraňovat požárům a jak je hasit. Příkladem je
statut města Prahy s názvem "O OHNI", ze
14.století. Podobně tomu bylo několik dalších
století. Požární směrnice byly v podstatě pořád
stejné jen podrobnější. K nejpodrobnější patří
směrnice Prahy z let 1611,1636,1638 a další
města jako třeba Chrudim (1510), Kutná Hora
(1559), Jihlava (1613) a další. Marie Terezie
vydala v roce 1751 "Řád k hašení ohně pro
města zemská, městečka a dědiny markrabství
moravského" pro pražská města a pro venkov,
pro slezské vévodství o rok později. Syn Marie
Terezie Josef II. vydal další požární řády, kde
byly uvedeny i povinnosti obyvatel. I přes
všechna nařízení požáru neubývalo. V roce
1610 vynalezl holanďan Van Den Heiden
hadici, ale ani po tom nevyžadovaly ruční
stříkačky odbornou obsluhu. Zlomem byl až
vynález parního stroje, který velmi ovlivnil
rozvoj požární techniky. Díky tomuto vynálezu
byli stříkačky výkonnější, dále to taky
umožňovalo dopravit vodu na mnohem vetší
vzdálenost. Byly, ale také těžší dražší a
vyžadovaly odbornou obsluhu. To vedlo k
tomu, že ve větších městech a podnicích byly
ustavování lidé, kteří měli na starosti hašení
požárů. Důležitou roli hrály také cechovní
mistři, kteří museli pravidelně vysílat tovaryše
do požárních záloh. Pád Bachova absolutismu
znamenal v Rakousku jisté uvolnění, mimo jiné
i spolčovací a shromažďovací právo. Malá
města neměla peníze na placené hasičské sbory.
Zde došlo ke sdružování hasičských nadšenců a
ke vzniku prvních dobrovolných hasičských
sborů. Tyto sbory nebojovali jenom s ohněm,
ale pomáhali taky například při povodních. V
uvedené době vznikaly i v menších městech a
ve větších vesnicích cukrovary a další továrny s
rozlehlými budovami, kdy případné požáru

nebylo jej možné jen"ulévat" vědry s vodou
postupující řetězem lidských rukou. Byly
vyžadovány znalosti, připravenost a fyzická
úroveň zasahující skupiny.
K prvním pokusům založit dobrovolnický
spolek hasičů došlo v Chrudimi v roce 1863.
První německé sbory vznikly v Zákupech
(1854) a v Liberci (1861). První český hasičský
sbor v Čechách byl založen r.1864 ve
Velvarech.
Zakladatelem byl
Karel
KROHN,
který
viděl
ochranné družstvo
při
práci
v
Hamburku.Velký
význam pro další
rozvoj
dobrovolného
hasičstva v českých
zemích měli hasiči
pražského
placeného sboru, kteří měli povoleno provádět
výcvik v mimopražských sborech. V této době
také vznikaly na řadě míst tělovýchovně
hasičské jednoty, které se později rozdělily na
Sokol a Sbor dobrovolných hasičů.
Na Moravě vznikly první sbory ve Velkém
Meziříčí (1868), o rok později v Třebíči, oba
byly založeny Titusem KRŠKOU,velkou
osobností hasičského hnutí na Moravě.
Rozhodující opatření v rozvoji dobrovolných
hasičů bylo vydání "ŘÁDU POLICIE
POŽÁROVÉ" v 70.letech 19.století. Tento řád
platil až od roku1941.
Nejdůležitějším úkolem všech hasičů vždy bylo
záchrana životů ohrožených osob případně i
jejich majetku. Tomuto humanistickému
poslání zůstávají věrni do dnešních dnů bez
ohledu jedná-li se o dobrovolného či hasiče z
povolání. A právě to je přitažlivé a zavazující a
v nejedné rodině se dědí hasičské poslání z
generace na generaci.
Konec
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Netradiční povolání našich rodáků
Petr Prokeš
(28.9. 1976)
Narozen v Jilemnici. Absolvent VOŠ herecké v Praze Michli.
Divadlu se začal věnovat na střední škole, kdy s S-divadlem
v Jičíně nastudoval roli Lionata v Zeyerově "Staré historii"
a Humphreyho v "Rytíři hořící paličky", autorů Beaumonta
a Flatchera. Vedle toho začal spolupracovat s autorským
divadlem D. I. V. , (rovněž z Jičína) kde hrál v inscenaci
režiséra a dramatika Josefa Lédla "Jak se máme dobře".
Do třetice se stal členem sdružení VHS (Volné herecké
sdružení), se kterým nastudoval inscenace "Vstupte!",
"Mastičkář" a "Krakonoš a trpaslíci",
které má stále na repertoáru. V roce
1995 se stal Petr studentem VOŠ
herecké. Během studií hostoval,
společně se svými kolegy z ročníku,
v Národním
divadle
v Praze
v Shakespearově komedii "Sen noci
svatojánské".
V roce
1999
absolvoval
rolí
Cholstoměra
v Tolstého "Příběhu koně", Anatola
ve stejnojmenné
hře
Arthura
Schnitzlera a Driscolla v aktovce
Eugena O´Neilla " v ponorkovém
pásmu".
V září 1999 nastoupil do angažmá v Městském divadle v Mladé Boleslavi. Jeho první rolí
na prknech kamenného divadla byl vodník Michal v Jiráskově "Lucerně", v režii Jaromíra
Pleskota.

Cesta tam a zase zpět...
Když na to tak pomyslím, možná to bude nejvýstižnější. "Cesta tam a zase zpět" tak
nazval britský velikán J.R.R.Tolkien svou nesmrtelnou ságu Hobit. Pravda, nejsem Hobit,
ani Bukovina se nikterak nepodobá Hobitínu, nicméně mám pocit, že v zásadě se dá cesta
Bilbo Pytlíka aplikovat na můj příběh.
Původně jsem měl psát o divadle. A trochu to nakonec o něm i bude. Ale já chci psát
hlavně o Bukovině. O místě odkud začala má Cesta tam. A kam také chci, aby jednou
vedla zpět.

Kotoul letmo...
Světlo tohoto světa jsem spatřil v Jilemnici. Netřeba ji blíže popisovat, má jistě svá kouzla,
ale ten pravý div pro mne navždy zůstane do ruda zabarvená půda na Horce a
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nejznamenitější vyhlídka, kterou jsem kdy spatřil. Myslím, že tam někde jsem se začal
formovat. Majestátní Černá hora byla o cosi blíž. Dětskýma očima je vše o cosi blíž.
Každý sen je na dosah rukou. Kde bylo vnímání, tam byla inspirace. A možná to bylo to
místo, kdy ke mě přišel onen pomyslný tolkienův prsten a já musel na cestu za svým
životem.
Je to jako pocit z právě dojedené zmrzliny. Pak dojíst i kornout. Ale chuti na chuť se
nezbavíš. Jenže sníst v životě všechno nejde. A pak jsem potkal jeho...

V zajetí hlodavce...
Jičín...kdesi na kraji devadesátých let. Vlna revoluce a probuzení se ještě stále valila zemí,
ale už bylo možno zahlédnout ten bod, kdy se láme a valí zpět, ale to předbíhám.
Jičín...maják na mé cestě. A žárovkou toho majáku byl Martin Zajíček. Symbol nekonečné
energie,někdy až zlehčeně faustovského zaujetí pro věc. A tady šlo o divadlo.
Jičín...K-klub. Káčko. Tam někde mi to začalo dávat smysl. Tam někde jsem si začal hrát.
Velký kluk v říši hraček, dospělá duše tápe jako ta dětská, jen si to nemůže dovolit dávat
na odiv, není-liž pravda milý Watsone. Hrát si je vlastně dobrá cesta si to vše tak nějak
uvědomit. Sledovat tu krásnou hru, kterou kdysi tak příznačně nazval další z velkých
literátů H. de Balzac Lidská komedie.
Ano. Jičín začal obtesávat ten kámen, který se svalil shůry. Bylo tolik podnětů, na něž
muselo být reagováno. Otevřenou hranicí se k nám převalily věci, hudba, knihy, filmy a
hry, které měl možnost jiný svět vstřebávat postupně, ale na nás bylo nějak tomu všemu
čelit, interpretovat, zamýšlet se. Jen si vzpomeňte, kolik toho najednou bylo nového,
neotřelého, lákavého. Viděno zpětně, zdá se to být až děsivé, co vše musel člověk vstřebat,
proti čemu se musel vyhranit, zvolit si stranu, na které bude stát v té zrychlené verzi našich
snů. A kdesi uprostřed všeho toho zmatku jsem najednou uviděl sám sebe s lístkem na
autobus směr Praha a se snem, který jsem následoval.

Detaily rozhodují o celku...
Ten sen se snažím přežít a užít si ho zároveň už dvanáctý rok v Městském divadle v Mladé
Boleslavi. Těch snů je víc, ale tenhle trvá tak dlouho, že nejde nezaujatě vypovědět...proto
raději o divadle zvaném Život....o životě, který začal v Bukovině a nějak/jakkoli
zarytý/zapouzdřený se mnou žije ve mně...

Z kroniky obce
Slavnost odhalení pomníku
Spolky v Bukovině-Karlově (Hasiči, Národní Jednota
Severočeská a Sokol) pod protektorátem Obecního zastupitelstva
v Bukovině u Čisté konaly dne 19.července 1925 slavnostní
odhalení pomníku , na němž 23 jmen vojínů z Bukoviny u Čisté,
ze sousední osady Karlova u Čisté a 9 čp. politické obce Čisté ve
světové válce zahynulých, vyryto jest. K truchlivé slavnosti dostavilo se mnoho občanů a
občanek nejen místních, ale i z
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dalekého okolí. V průvodu byla zastoupena selská jízda, školní dítky, hudba čistecká,
pozůstalí a příbuzní padlých, zemřelých a nezvěstných vojínů, spolky, dívky v národních
krojích, legionáři v kroji, obecní zastupitelstvo a mnoho lidí místních a z okolí. V průvodu
byly neseny kytice a věnce, které byly položeny na pomník. Na domech padlých,
zemřelých a nezvěstných vojínů vlály smuteční prapory. Po průvodu od hasičského
skladiště k pomníku následovalo uvítání starostou obce Janem Lumendou, proslov
,,Světová válka“ přednesený
Ludvíkem Kodymem, učitelem z Horní Kalné, hudba zahrála národní hymny. Pan Antonín
Votoček, řídící učitel poděkoval upřimně všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k
uskutečnění krásného díla. Pěkný pomník bude v obci viditelným znamením neštěstí, jež
světová válka na lidstvo přivodila. Průběh celé dojemné slavnosti, pomník i jeho výzdoba
se přítomným líbily a celá oslava provedena byla až do konce důstojným způsobem, takže
pozůstalí zesnulých seznali, že shromáždění cítí úplnou soustrast se zármutkem jejich a že
ctí památku všech těch zahynulých občanů- vojínů. Pak konal se koncert na louce u
pomníku. Večer sehráno bylo v hostinci u p. Tichého divadelní představení ,,Starosta
Stilmondský“.

Ceny životních potřeb k 31.12.1926
1kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1l
1l

cukr
pšeničná mouka
žitná mouka
káva
máslo
hovězí maso
vepřové maso
telecí maso
mléko
pivo

6,- Kč
4,20 Kč
2,60 Kč
45-52 Kč
22,- Kč
14,- Kč
18,- Kč
14,- Kč
1,60 Kč
2,60 Kč

sodovka
1,20 Kč
1m3
dřeva
60-80
Kč
1q
černého uhlí
34,- Kč
1q
hnědého uhlí
17,- Kč
1 kg
mýdla
7-10,- Kč
všední oděv pro dospělého
300,- Kč
sváteční oděv
600,- Kč
klobouk
60-100,- Kč
střevíce od obuvníka
145,- Kč
podrážky
20,- Kč

MOUDRA NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY
► Zármutek sneseš sám, ale radost musí být sdílena.
► Lidé nejsou horší, než byli dříve. Jenom zpravodajství o jejich činech je teď důkladnější.
► Slovo je žena, čin je muž.
► Moje dobrá výchova mi zakazuje hádat se s kočkou, zapištěla myš.
► Nikdy nevíme, co několika slovy můžeme vykonat.
► Škoda, že jste nepodplatitelný. Byl bych vám nabídl rozum.
► Nejeden ateista nechá své ženě kostel, když mu ona za to nechá hospodu.
► Člověk, který se dívá jen přes růžové brýle, oslepne.
► Bez vitamínů a bez zklamání je život nemožný.
► Člověk je v podstatě bytost s těmi ostatními nespokojená
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Plánované akce
Pozvánky na nejbližší akce
Obecní úřad v Bukovině u Čisté
si Vás dovoluje pozvat na

MASOPUSTNÍ POSEZENÍ
v pátek 24. února, od 19.00 hodin v jídelně
kulturního domu
Pochutnáte si na ovaru s křenem či pečené krkovičce. Můžete též
ochutnat perníčky, domácí koblížky nebo jiné sladkosti. Pivo,
kávu, čaj nebo i grog si hradí každý sám.

Hudba- harmonika Miloše Šulce
V souvislosti s nákupem masa (jistě pochopíte), bychom Vás chtěli požádat o
potvrzení účasti na tuto akci do 19. února, na tel. č. 732117165 (Dlabolová)
nebo 603464203 (Hanousek).
S tím bude souviset vstupné 60 ,- Kč.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
v sobotu 7.dubna, od 18.00 hodin v kulturáku
Program:
- promítání filmu Jiřího Hanouska – VII. Sjezd rodáků 2007
- mini tombola
- k tanci a poslechu hraje Miloš Šulc z Bukoviny (živá hudba pro
všechny generace), občerstvení zajištěno.
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Divadlo V Roztocké-Jilemnice uvádí

Hotel mezi dvěma světy
Napsal
Eric- Emanuel Schmitt

Poetická hra o věčném údělu člověka na zemi
S trochou humoru o vážných věcech a trochou vážnosti o veselých
smrtelnících.
Člověk nachází svou lásku nebo začíná opravdově žít, když už je
téměř pozdě.
Podaří se nakonec vrátit zpět a pokračovat potom v novém poznání.

Kulturní dům Bukovina u Čisté v sobotu 10.března
od 16.00 hodin.
Hasiči budou provádět svoz účastníků. V 15.30 hodin bude u Kodymů přistaveno auto,
které sveze účastníky ke kulturnímu domu. V 15.40 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.

Po ukončení představení nemusíte hned odcházet domů, můžete dále
pobýt , poklábosit s přáteli a občerstvit se.
Přiďte pobejt a podpořit ochotnické divadlo, které i v Bukovině mělo velkou tradici.
۞۞۞

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30.dubna v areálu pod Kaňkem
pobyt s opékáním špekáčku vám zpříjemní country skupina, zpívající na živo
DĚTSKÝ DEN
2.ČERVNA V AREÁLU POD Kaňkem
۞۞۞

VIII. Sjezd rodáků a přátel Bukoviny
22. června- setkání rodáků a občanů obce v kulturním domě (kulturní program)
23. června- oslavy v přírodním areálu pod Kaňkem
۞۞۞

ŠEUCOUSKÁ KAPELA
Koncert dechové hudby
6.července, od 16.00 hodin v přírodním areálu pod Kaňkem
۞۞۞
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VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
uskuteční se ve dnech 16.,17., a 18. března,
opět v jídelně kulturního domu v Bukovině,
vždy od 15.00 do 19.00 hodin.

Můžete zde najít inspirace na výzdobu svého
bytu nebo se jen potěšit pohledem. A že bude
nač koukat! Nejenom na věnečky s jarní
tématikou, ale krásně ručně zdobená vajíčka
dokonce i pštrosí,
dekorace z květin, háčkování i pletené
výrobky.
Bude i možnost zakoupení drobných
dekoračních ozdob, barev na vajíčka, tašek,
pohlednic apod. Nejde vše vyjmenovat,
přijďte se podívat, jistě nebudete zklamáni.
Drobné občerstvení bude zajištěno.

Máte-li zájem též předvést své výrobky, neváhejte a účast nahlaste
Jiřině Dlabolové, tel. č. 732117165 do 10. března.
Na výstavu vás zve Jiřina Dlabolová a kolektiv
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Aby se změnil svět…
Zuřila strašná bouře. Ledové ostří větru se zařezávalo do vodní
hladiny a zvedalo ji do obrovských vln bijících do pobřeží jako
beranidla, které při návratu rozrývaly a obracely mořské dno
jako obří pluhy. Vodní proud strhával malá zvířátka, která žila
při dně, korýše a plže, a vyhazoval je desítky metrů na břeh.
Bouře skončila stejně rychle, jako začala. Hladina moře se
zklidnila a ustoupila o několik metrů. Pobřeží zůstalo pokryté
blátem, ve kterém se zmítaly a umíraly tisícovky hvězdic. Bylo
jich tolik, že pláž jimi zrůžověla.
Ten zvláštní jev vzbudil pozornost mnoha lidí. Přijely i
televizní štáby, aby o podivném úkazu natočily reportáž.
Mořské hvězdice se téměř přestaly pohybovat. Pozvolna
hynuly.
Mezi lidmi byl také jeden chlapec, který přišel s tatínkem.
Smutně se na hvězdice díval. Všichni je jen pozorovali a nikdo
nic neudělal. Náhle se chlapec tatínkovi vytrhl z ruky, zul si boty
a ponožky a rozběhl se na pláž. Sklonil se, nabral do ručiček tři
malé hvězdice a běžel je hodit do vody. Pak se vrátil a celou akci
opakoval.
Z betonového chodníku na něj zvolal nějaký muž:
"Co to děláš, chlapče?"
"Házím ty hvězdice zpátky. Jinak tu na břehu všechny
pomřou, " odpověděl chlapec v běhu.
"Ale vždyť jich je tu tisíce! Stejně je všechny nestačíš
zachránit, " zavolal na něj muž. "A stejné je to i všude kolem,
na tom nic nezměníš!"
Chlapec se usmál. Vzal do ruky další hvězdici a hodil ji do
vody se slovy: "Ale pro tuhle jsem to změnil!"
Ten muž chvíli mlčel, pak se sehnul, zul se a slezl dolů na
břeh. Začal sbírat hvězdice a házet je zpátky do vody. Za chvilku
se k nim přidala dvě děvčata a už byli čtyři. Po chvíli bylo na
pláži padesát lidí, pak sto, dvě stě, tisíc. A nakonec byly
zachráněny všechny hvězdice.

Aby se změnil svět, stačilo by, kdyby se někdo,
třeba maličký, odvážil začít.
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Závody v běhu na lyžích
Po roční přestávce , kdy byly vloni sněhové podmínky velice špatné se v sobotu 11.února
uskutečnily závody v běhu na lyžích. Za mrazivého, ale krásného slunečného dopoledne se
za hasičárnou sešli účastníci závodu. Startovní pole čítalo deset dětí, čtyři ženy a šest
mužů. Závodníci byli rozděleni do šesti věkových kategorií, podle kterých absolvovali
správnou délku trati. V tak chladném počasí nechyběl horký čaj, grog a svařené víno. V
10.30 byl zahájen vlastní závod. Někteří
se s nástrahami trati vyrovnávali
všemožným způsobem, ale všichni bez
jakékoliv vážných problému dojeli
šťastně do cíle. Po sečtení dosažených
časů a vyplnění diplomů, bylo
vyhodnocení a dekorování závodníků
medailemi a diplomy. K tomu všemu byli
obdarováni dvěma balíčky s ovocem a
sladkostmi.

Umístění:
1-2 třída
1. místo 2. místo 3. místo 3-4 třída
1. místo 2. místo 3. místo 5-6- třída
1.místo 2. místo 9 třída
1.místo 2. místo ženy
1. místo 2. místo 3. místo 4. místo muži
1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 6. místo -

Matěj Šimůnek
Karolína Ježková
Jan Zmatlík
Jakub Ježek
Denis Grof
Tereza Zmatlíková
Jan Šimůnek
Michaela Šimůnková
Jan Exner
Tomáš Paulů
Petra Nezbedová
Monika Hanousková
Hana
Simona
Karel Zmatlík
Lukáš Zaplatilek
David Štilec
Jaroslav Grof
Pavel Ježek
Petr Štilec
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Člověk, který nežije v přírodě tak, jako v ní žije kámen nebo zvíře, nenapíše za celý život
dva kloudné řádky.
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