Bylo,
jest
a bude

v Bukovině u Čisté
zpravodaj obce č.2

_________________________________________________________________________________________________

4. ROČNÍK

●

NEPRAVIDELNÝ VÝTISK ● VYDÁNO: 4/2012

,,Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele”.

●zamyšlení pod čarou ●zprávy z OÚ ●pranostika ●z kroniky
obce ● hasiči ●společenská kronika ●netradiční povolání ●hodináři z BukovinyKarlova ●moudra ●pro zasmání ●děti, pozor ●plánované akce ●čí to bylo
stavení ●pro zasmání ●rozhovor
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Motto: Inteligentní rozhodnutí pochází z hlavy, chytré jen od srdce.

,,Zamyšlení ,, pod čarou“
My a …....změny, nejen přírodní!
Příroda se probouzí a nastává opět jedno z nejkrásnějších období v roce – jaro. Ale
své místo ,,na slunci“ si muselo pracně vybojovat. Je tomu jen pár týdnů nazpět, co jsme
se choulili do zimních bund a kabátů. A pak, rázem jakoby mávnutím kouzelného proutku,
vysvitlo sluníčko a hřálo a hřálo.... Zima to snad jiţ, doufejme vzdala. Ale studený a místy
velice nepříjemný , silný vítr nás ne a ne opustit. Pokud vykročíme proti němu, metá nám
do očí jemný prach, pokrývající cesty i silnice. A najisto také litujeme času, který jsme
věnovali úpravě svého účesu. Fouká-li nám do zad, ţene před nás s charakteristickým
šustotem malé větvičky i loňské suché listí, které se mu teprve nyní podařilo pořádně
,,setřást“ ze stromů a vymést ze zákoutí.....
Je to, jakoby nám, lidem říkal:,,Dělám pořádek, děláte si ho také?!!“ Je to kus pravdy.
Je tím samozřejmě myšlen nejenom úklid doma, v podobě nikdy nekončícího gruntování a
pořádek ve svých věcech. Ale jistě, hlavně a především pořádek ve svých citech, svědomí,
názorech a přesvědčení, v duši (ve svém nitru), ve vztahu člověka k člověku....
Mohli bychom jmenovat do nekonečna, ale kaţdý z nás jiště sám nejlépe ví, kde ten svůj
vlastně pořádek udělat, kde začít.
Jakoby ty změny v přírodě byly odrazem stavu, v níţ se právě nachází i naše společnost.
Snad se naše vláda, poslanci, senátoři i členové jednotlivých politických stran snaţí to
letité smetí také vymést! Ale kdyţ je ten nepořádek uţ uţ venku ze dveří, kde se vzal, tu
se vzal, objeví se ten pomyslný vítr. A rázem to všechno opět a ještě ve větší míře pečlivě
nafouká zpět. Často aţ pod koberce! A ještě s velkým, ohlušujícím bouchnutím zavře
dveře! Ano vítr to vzdal. Ale vzdáme to i my? Coţpak nás to smetí neotravuje? Nejsme uţ
unaveni tím, snad nikdy nekončícím nepořádkem?
Nejde nad vším neustále přivírat oči a dělat, ţe se nás to netýká, ţe to ,,nějak“ dopadne i
bez našeho přičinění! I nad tím bychom měli přemýšlet!
Pravda, blíţí se nejkrásnější období roku. Ale abychom si ho alespoň trochu uţili,
těšme se na kaţdý den. Byť by byl chladný, deštivý, sebevšednější. I ten nám totiţ můţe
dát něco nového, krásného, dosud nepoznaného
Báseň, ač napsaná v 19. století, i v dnešní době nutí k zamyšlení a říká mnohé.
A.S.Puškin
Sám, opuštěný v širé pláni,
dřív než vzplál jitřní hvězdy svit,
v zjařmené brázdy čistou dlaní
svobodu vydal jsem sít.
Zbytečně však jsem plýtval časem
a bez výsledku promrhal jsem svůj talent,
úsilí a cit.

Paste se, krotká stáda temná!
Pro nás vás hlas cti nic neznamená
Svoboda? Volnost? K čemu? Nač?
Vás jen tak mlátit, stříhat, holit!
Vždyť pro věky už stačí pro lid
cingrle, chomout, karabáč!
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jZp
Zprávy z obecního úřadu
Masopustní posezení
Po delším časovém odstupu uspořádal OÚ Masopustní
posezení, a to v pátek 24.února od 19 hodin. K poslechu,
případně k tanci, hrál na harmoniku Miloš Šulc. K občerstvení
byly připraveny, jiţ na dálku krásně vonící, domácí koblíţky a
krémem plněné linecké košíčky s ovocem.
Ale to nejlepší na hosty teprve čekalo. Byla
připravena skvělá vepřová pečeně z
krkovice, ovar a výtečný prejt.
Z důvodů objednání potřebného mnoţství
masa byl jiţ několik dní předem sestavován
seznam přihlášených hostů na toto
posezení.
ff Ovšem, člověk plánuje, ale čas pracuje
a mění naplánované. Stane se! A stalo se
tak i tentokráte.. Účast na poslední chvíli
odmítlo takřka deset lidí. Celková
návštěvnost byla třicet osm lidí. Ovšem pochoutek z masa bylo tolik, ţe i tak nebylo
moţné vše na místě zkonzumovat. Návštěvníkům bylo nabídnuto pečené maso i prejt k
odkoupení domů. A sláva! Podařilo se ,,odbýt“ téměř úplně všechno! I přes menší účast se
,,Masopustní posezení“ vydařilo. Kdo se chtěl-bavil se! Kdo nechtěl – jedl!

Výstava velikonočních dekorací
Ve dnech 16.,17.a 18. března , se vţdy od 15 do 19 hodiny, uskutečnila výstava
velikonočních dekorací a nápadů.
Vystavené
výrobky
sklidily
opravdu veliký úspěch. A právě z
tohoto důvodu bych velice ráda i
touto cestou poděkovala všem
vystavujícím za zapůjčení svých
výrobků. Některé z nich jsou pro
své majitele a ,,stvořitele“ takřka
,,srdeční záleţitostí“. Upřímný dík
patří Lucce Exnerové za překrásně
zdobené perníčky, které, jak se
říká, braly dech. Marcele Pechové
z Čisté u Horek za vajíčka zdobená různými technikami. Ale hlavně za dva kusy
nazdobených vajec pštrosích, jeţ sklidila obdiv. Paní Vondrová ze Slemena za
dekorativní,,zaječí“ misky i zápichy, vyrobené technikou zpracování papírových listů.
Věrce a Gábině Zaplatilkovým za dekoraci z květin. Výstava trvala tři
dny. Nejvíce návštěvníků přišlo v sobotu 17.3., a to v počtu čtyřicet devět. Celkem
výstavu shlédlo osmdesát devět lidí.
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Sousedské posezení
Další v pořadí jiţ třetí sousedské posezení se konalo v pátek 6.dubna od 19 hodin, a to
v sále kulturního domu. A jelikoţ nás v letošním roce, v měsíci červnu, opět čeká sjezd
rodáků a přátel obce, konaný v intervalu pěti let, byl hned v úvodu promítnut dokument ze
sjezdu posledního- z r.2007. K poslechu a hlavně k tanci, hrál opět Miloš Šulc s
doprovodem. A není od
věci říci, ţe opravdu velice
pěkně! Všem hostům,
kterých
bylo
kolem
sedmdesáti,
dodala
příjemná hudba i zpěv
pocit pohody a hlavně
dobré
nálady.
Moc
děkujeme!
Posezení
navštívil i Antonín Unger
s manţelkou a několika
přáteli, jeţ má pronajatou
budovu školy po Radku
Zázvůrkovi.
Sousedské
posezení pojali jiţ v duchu
Velikonoc a kaţdého z
hostů podarovali třemi modrobílými krasličkami zavěšenými na stuţce. Kromě piva a
nealko nápojů bylo moţné zapít cokoli i něčím ,,hřejivějším“. Podávala se káva, na přání
grog nebo čaj. K zakousnutí byly napečeny banánky z lineckého těsta a jablečné muffinky.
Pokud se někomu zdálo sladkého příliš, obsluha v kuchyni velice ráda ohřála párky či
šunkové klobásky. I toto sousedské posezení bylo fajn a můţeme jej hodnotit jako zdařilé.

Poděkování
Na všech akcích, které jsem v předchozích článcích popsala, a samozřejmě nejen v těch,
se podílela i spousta lidí, ochotných být ,,služba“. Ale také nelitovali svého zaslouženého
volna a pomáhali při přípravě sladkého pečiva či pečení masa. Všem patří upřimné
poděkování. Zvlášť bych ale tímto vyslovila dík Zdeňku Jiřičkovi, Zuzce Nezbedové a její
dceři Petře, Katce Jiřičkové, Rudovi Součkovi a jeho synovi Dominikovi a v neposlední
řadě i vždy ochotné Jiřce Grofové. Věřte, že se velice dobře spolupracuje s lidmi, kteří s
vámi sdílejí stejné zanícení pro věc, nelitují svého volného času a jsou ochotni udělat něco
nejen pro sebe, ale i pro ostatní!
Jiřina Dlabolová

Divadelní představení
Divadelní ochotnický soubor ,,V Jilemnici-Roztocké“ se v Bukovině představil se
svou nastudovanou hrou ,,Hotel mezi dvěma světy“. Divadlo se hrálo 10.března od
16.00 hodin v kulturním domě. Byla to poetická hra o věčném údělu člověka na
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zemi. Pojednávala s trochou humoru o váţných věcech a s trochou váţnosti o
veselých smrtelnících, kdy člověk nachází svou lásku nebo začíná opravdově ţít,
kdyţ uţ je téměř pozdě. Kaţdá domácnost byla o představení informována místním
zpravodajem. Po okolních obcích bylo
rozvěšeno na dvacet pět plakátů.
Tohoto pozvání vyuţilo a na
představení přišlo třicet dva místních
občanů. Návštěvnost byla na místní
poměry docela slušná. Hlediště bylo
zaplněno padesáti čtyřmi návštěvníky.
Byli tu z Dolní Kalné, Slemena,
Studence a Jilemnice. Členové
souboru si na dobrovolném vstupném
vybrali 1640,-Kč. Celou akci pořádala
obec.

Veřejný pořádek v obci
Na území obce Bukovina u Čisté došlo v loňském roce ke spáchání 2 trestných činů. Ve
srovnání s r.2010, kdy bylo zaevidováno celkem 6 případů spáchání trestných činů, se
jedná o výrazný pokles trestné činnosti. Jeden případ byl majetkový, kdy se bohuţel
nepodařilo zjistit pachatele. Ve druhém případě se jednalo o trestný čin proti veřejnému
zájmu, kdy se jednalo o řízení motorového vozidla řidičem, který měl vysloven zákaz
řízení. Na území obce Bukovina u Čisté došlo v loňském roce ke spáchání 2 přestupků. V
jednom případě se jednalo o přestupek v dopravě, který byl vyřešen blokově, a ve druhém
případě se jednalo o dopravní nehodu, kterou řešil Dopravní inspektorát Semily.

Vandalizmus i v Bukovině
V loňském roce jsme měli velkou radost z nově opravených autobusových čekáren. Ještě
jsem v jednom ze zpravodajů upozorňoval, aby se náhodou někdo nepokoušel o jejich
poničení. Ale kdyţ je někde něco hezkého, tak se stává to, ţe to zaujme i někoho jiného.
Nevím zda se mu ale nechá říci člověk. Asi ano, ale člověk vandal, který má radost, kdyţ
se můţe ukázat před svými kamarády a něco poničit co pracně vybudoval a uhradil někdo
jiný. Bohuţel se na autobusové zastávce u hasičárny objevily dva pokusy o proraţení
nového opláštění čekárny. I tento pokus můţe někoho dalšího inspirovat k tomu, aby dílo
zkázy dokonal a díru opravdu prorazil. Pakliţe by se to mělo dále opakovat, potom asi
instalujeme malou kamerku za pár stokorun, a ta nám tento prostor pohlídá a případného
viníka usvědčí.
starosta obce

Odpady u prodejny
Dalším nešvarem a to si myslím, ţe nedělají místní občané, protoţe řádně platí odpady a
vzorně je třídí. Ale je tu někdo, kdo donese igelitovou tašku s prázdnými skleněnými
lahvemi (od majolky apod.) aţ ke kontejneru u prodejny a poloţí ji na zem. Doslova uţ je
ale tak líný, nebo se nechce špinit od těch lahví, aby je vhodil do prázdného kontejneru na
sklo. Člověk musí aţ obdivovat jak je to pro někoho namáhavé. Dalším výtečníkem je
někdo, kdo opět u prodejny umístí černý pytel s odpady, který svozová firma Marius
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Pedersen neodváţí. Proto bych chtěl informovat, ţe tyto odpady musí být v modro bílých
igelitových pytlích s logem MARIUS PEDERSEN, které jsou k zakoupení na obecním
úřadě. Potom je vše v pořádku a jsou vyvezeny. V opačném případě zůstávají leţet na
parkovišti, pytel se roztrhne, vítr obsah rozfouká a je tu nepořádek, který musí někdo jiný
uklidit. Děje se to snad z neznalosti nebo úspoře financí za pytel ????

Návrh na zrušení Katastrálního úřadu v Jilemnici
K 1.1.2013 by mělo dojít ke zrušení Katastrálního úřadu v Jilemnici. Agenda pracoviště
by měla být přemístěna na Katastrální pracoviště Semily. Rozhodnutí o zrušení pracoviště
zatím nebylo schváleno nadřízeným orgánem ČÚZK. Proto jsem na tuto skutečnost
reagoval a zaslal dopis v tomto znění řediteli Katastrálního úřadu pro Librecký kraj
Ing. Lubomíru Týčovi.
Věc: Vyjádření k navrhovanému zrušení KÚ v Jilemnici
Dostala se mi do ruky zpráva o uvaţovaném zrušení pracoviště Katastrálního úřadu v
Jilemnici k 1.1.2013. Proto se k tomu musím vyjádřit za všechny občany obce Bukovina u
Čisté. Nejprve bych rád věděl z kterého nadřízeného orgánu je podán tento návrh. Chápu,
ţe se to má stát URČITĚ v rámci ZEŠTÍHLOVÁNÍ státní správy. Musíme šetřit za kaţdou
cenu. Jinak se to formulovat nedá, protoţe v poslední době je tento termín moderní a
hodně pouţívaný. My uţ ţádný jiný ani neznáme. Jsem pro zeštíhlování, ale jenom tam,
kde se to nedotkne obyčejného člověka!!! Státní správa, která by měla plně slouţit
občanovi a jít mu naproti se od něho naopak vzdaluje. Někdo by byl nejraději , aby snad
všechny úřady byly jen v Liberci a Praze. Co nám jsou platné Czech Pointy, které všechny
poţadavky občanů nevyřeší. V některých případech si ten občan musí na katastr zajet
osobně. Jak to má udělat, kdyţ je zaměstnán a potřebuje se bez vlastního dopravního
prostředku dostat v úředních hodinách do Semil, vzdálených 35 km od svého bydliště?
Má si vzít dovolenou a strávit na cestě celý den ???? Asi ano, ţe? Ale to ţádného
úředníčka, který dokáţe toto vymyslet prostě nezajímá!!!!!!! Chápu. Tento návrh mohl
podat určitě člověk, který velice dobře ví, jak se ţije na venkově, ţe ano! Nechal bych ho,
aby na tom venkově opravdu ţil a on by musel změnit názor. Jak můţe někdo arogantně
navrhnout, ţe občané z 21 obcí s 22.552 obyvateli a celkové rozlohy území 279 km2, coţ
je 8,8% celkové výměry kraje, přijde o katastrální úřad a bude muset dojíţdět do
vzdálených Semil.
Moje stanovisko zní a přimlouvám se, aby Katastrální úřad v Jilemnici NEBYL
RUŠEN. V opačném případě se uţ ničemu nebudu divit. Byl by to obraz toho, jak stát a
státní úředníci dokáţí pohrdat obyčejným prostým lidem.
S pozdravem
Jiří Hanousek
starosta obce

Rozpočet obce na r.2012
Veřejné zasedání OZ se uskutečnilo 16.března. Nejhlavnějším bodem jednání bylo
schválení finančního rozpočtu na r. 2012.

-6-

zpravodaj č.2/201

Rozpočet – výdaje obce Bukovina u Čisté na r.2012
Údržba a rekonstr. místních komunikací
Dopravní obslužnost
Pitná voda
- projekt. dokumentace
- nákup služeb
Školství- neinvestiční transfery obcí
- opravy a udržování
Místní knihovna
Kultura
- nákup materiálu
Veřejné osvětlení
Komunální služby – opr avy a udržování
Sběr a svoz komunálního odpadu
Ostatní dávky povahy soc. zabezp.
Požární ochrana - PHM
- nákup materiálu a služeb
- DHINM
- neinvest. dotace občan. Sdruž.

Místní zastupitelské orgány
Nepředvídatelné výdaje
Místní správa
Výdaje cel kem:

18
18
327
242
105
14
1
21
30
30
220
6
7
7
37
1
162
868
529
2 645

000,00
000,00
600,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
914,00
000,00
014,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Návrh rozpočtu – příjmy obce Bukovina u Čisté na r.2012

Daňové příjmy
Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za komunální odpad
Poplatky ze psů
Pobytové poplatky
Daň z nemovitosti
CELKEM

275000,00
18000,00
300000,00
28000,00
640000,00
2000,00
100000,00
4000,00
3000,00
150000,00

1520000,00

Nedaňové příjmy
Vodné
Pronájem školy
Pronájem kulturního domu
Komunální služby
Sběr a svoz kom. odpadu
Činnost místní správy
Příjmy z fin. operací
Finanční prostředky z minulého roku
Příjmy z pronájmu pozemku
CELKEM

100000,00
50000,00
5000,00
2000,00
22000,00
2000,00
6000,00
868914,00
7000,00

1062914,00

Přijaté dotace
Příspěvek na výkon státní správy
CELKEM

60100,00

60100,00

Kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
CELKEM

Rozpočtové příjmy celkem

2000,00

2000,00

2645014,00
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Hospodaření za r. 2011
příjmy-

2.468082,52 Kč

výdaje-

1.617174,49 Kč

Dotace
Pro letošní rok byly podány tři ţádosti na dotace pro plánované investice. Prvá z nich je na
veřejný vodovod. Zde si myslím, ţe v tomto případě bude její přidělení nejočekávanější,
ale i nejkomplikovanější (náklady na akci 9 mil. Kč, z toho dotace 90% ). Druhá se týká
opravy střechy se zateplením na budově obecního úřadu (náklady na akci 70 tis. Kč, z toho
dotace 60%). Třetí je na zakoupení plovoucího čerpadla pro hasiče (náklady na akci 30 tis.
Kč, z toho dotace 60%).

Daň z nemovitosti
Hromadné zasílání složenek pro placení daně z nemovitostí v roce 2012
Stejně jako v předchozích letech budou i v roce 2012 poplatníkům hromadně
rozesílány sloţenky pro placení daně z nemovitostí. Sloţenky budou průběţně od
16.dubna 2012 expedovány tak, aby byly všem poplatníkům doručeny nejpozději do
poloviny května 2012. Pro poplatníky, kteří platí daň z nemovitostí v obvodech místní
působnosti více finančních úřadů na území České republiky, budou sloţenky nově zasílány
v jedné zásilce, kaţdá ze sloţenek bude obsahovat údaje potřebné pro zaplacení daně u
konkrétního finančního úřadu.
Zpřístupnění hromadných předpisných seznamů na daň z nemovitostí v roce 2012
Poplatníkům daně z nemovitostí, u nichţ na zdaňovací období roku 2012 došlo ke
změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém
přiznání, sděluje správce daně novou výši daně rozhodnutím, jímţ je platební výměr,
zasílaný individuálně jednotlivým poplatníkům, anebo hromadný předpisný seznam,
zpřístupněný k nahlédnutí u správce daně z nemovitostí po dobu nejméně 30 dnů.
Zda finanční úřad vydá hromadný předpisný seznam, nebo zda novou výši daně sdělí
poplatníkům pouze platebními výměry, je plně v kompetenci správce daně (Finanční úřad
v Jilemnici Hromadný předpisný seznam na rok 2012 nevydal).
V roce 2012 budou hromadné předpisné seznamy všech finančních úřadů, které
stanoví daň tímto způsobem, zpřístupněny v jednotném termínu tak, aby do kaţdého
z nich bylo moţno nahlédnout na kterémkoli finančním úřadu. To usnadní přístup
k informacím o výši daně zejména poplatníkům s bydlištěm nebo sídlem mimo obvod
místní působnosti finančního úřadu, u něhoţ platí daň z nemovitostí, nebo těm, kteří tuto
daň platí u více finančních úřadů.
Hromadné předpisné seznamy k dani z nemovitostí na rok 2012 budou takto
zpřístupněny na dobu 30 dnů od 16. dubna 2012.V případě, ţe je daň
vyměřovánav souladu s daňovým přiznáním nebo ve výši poslední známé daně, jestliţe
nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně se výsledek vyměření
poplatníkům neoznamuje ani platebním výměrem ani hromadným předpisným seznamem.
O výši daně a případných nedoplatcích budou informováni na sloţence pro platbu daně,
kterou obdrţí v období cca od 16.4.2012 do 16.5.2012.

-8-

zpravodaj č.2/2012

Informace-co, kde, jak
Vodní aerobik v plaveckém bazénu v Jilemnici.
Cena: jednotlivé vstupné 100,- Kč
permanentka: 750,- Kč (10 hodin)
kdy: středa 19-20 hod., 20-21 hod.
neděle 19-20 hod., 20-21 hod.
Objednávky v plaveckém bazénu nebo na tel. 471544068, mobil:603719334. Z důvodu
maximální kapacity 15 osob je lepší rezervace.

Obecní lidová knihovna
Na dotazy občanů, kdy je otevřena místní knihovna, odpovídáme.
Pravidelně kaţdou neděli od
nebo po telefonické domluvě na tel č. 773595577, Martinková Jana

Pranostika = moudro našich předků
květen
Ţenich nebo nevěsta oddaní v máji budou brzy na onen svět povoláni.
Máj teplo dává a stromy květem zdobívá.
Roj, který se v máji rojí, za plnou fůru sena stojí, ale roj o svatém Jáně nestojí ani za vodu
v dţbáně.
Teplo v máji, seno v háji.
Máj chladný a deštivý pro stodoly je příznivý.

červen
Svatý Vít přináší mnoho deště.
Je-li slunečno na svatého Víta, urodí se mnoho ţita.
Svatý Jan otvírá zimě zase dveře.
Jasný den na Medarda tiší rolníkovo naříkání.
Z Medardovy kápě čtyřicet dní krápe.

Z kroniky obce
Sčítání hospodářských zvířat.
Na Silvestra r. 1925 bylo provedeno sčítání hospodářských zvířat v
Bukovině.
Koně přes 1 rok 12, klisna 1, telata 12, jalovina přes 6 měsíců 19,
býci 9, jalovice nepřipouštěné 14, jalovice připoštěné 12, krávy
plemenné 74, voli k tahu 2, voli ostatní 2, kozy 68, podsvinčata do
3 měsíců 8, běhouni nad 3 měsíce 10, prasnice plemenná 1, králíci
13, kohouti 19, slepice 386.

Dar
Okresní hospodářská záloţna v Nové Pace věnovala obci 400 korun k lidovýchovným
účelům. Obecní zastupitelstvo v Bukovině ustanovilo 200 korun pro knihovnu ţákovskou
a 200 korun pro knihovnu obecní.
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Změny v učitelském sboru
Dne 26.2.1926 došel dopis okr. Školského výboru ze dne 22.2.1926, č. 1046.o.š.v, kterým
se oznamuje, ţe Zemská školní rada v Praze, přeloţila Antonína Votočka, definitivního
řídícího učitele na škole zdejší, k jeho ţádosti na trvalý odpočinek ode dne 1.března 1926.
Při tom mu vyslovuje svůj dík a uznání za svědomitou 42 letou sluţbu školní a přeje mu
pevného zdraví na zasloţeném odpočinku. Řídícím učitelem byl teprve od 1.2.1921, kdy
jednotřídní škola zdejší proměněna byly na dvoutřídní. Dne 27.a 28.5.1926 se odstěhoval
do Studence. Dne 28.5. v 6 hodin večer rozloučili se s odcházejícím říd. uč. Antonínem
Votočkem sbor učitelský, školní dítky, místní školní rada a obecní zastupitelstvo ve školní
budově a doprovodili ho ke Studenci. Pan Josef Paulů, definitivní učitel při zdejší škole,
ustanoven byl od 1.března 1926 zatimním řídícím učitelem při zdejší škole a od 1.9. 1926
se stal definitivním řídícím učitelem.

HASIČI
Historie hasičství 3/3
HISTORIE BUKOVINSKÉHO SBORU
Dovolte mi, abych při příleţitosti 125. výročí zaloţení hasičského
sboru v Bukovině u Čisté, připomněl některé skutečnosti z historie
hasičského dění v naší obci: V nejstarších dochovaných písemných materiálech je první
zmínka o poţáru v naší obci v č.p. 4 okolo roku 1800. Druhý zaznamenaný poţár byl
v roce 1849, kdy vyhořelo stavení č.p. 3. Další následoval v červenci roku 1883. Tehdy
blesk zasáhl domek č.p. 55 včetně jeho majitele pana
Františka Šorma. Domek vyhořel, majitel domku byl
bleskem zabit. Tato tragická událost urychlila
formování ochrany proti poţárům v naší obci. Ještě v
tomtéţ roce obec zakoupila dvoukolovou ruční
stříkačku od firmy Smekal. V roce 1884 byla nákladem
obce postavena budova pro hasičskou stříkačku v horní
části obce.
Dle archivních dokumentů byl Sbor
dobrovolných hasičů v Bukovině u Čisté oficiálně ustaven
dne 19. června 1887. Tomuto slavnostnímu okamţiku
předcházelo vysvěcení výzbroje a sloţení slibu hasičské
věrnosti v kostele v Čisté. Později místní sbor čítal 32 činných
a 32 čestných členů z Bukoviny a okolních obcí. Prvním
velitelem sboru byl zvolen Jan Lumenda, místovelitelem Josef
Štilec, podvelitelem Edmond Košťál. Členové si obstarali ze svých prostředků i slavnostní
stejnokroje. Jejich nošení bylo politickou správou po několika letech zakázáno, protoţe se
podobaly uniformám rakouských generálů. V lednu 1897 byl sbor přijat do Novopacké
hasičské ţupy. Roku 1898 došlo v důsledku různých
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nesrovnalostí a nepochopení členů k rozvratu ve sboru.
Někteří členové výzbroj neodevzdali a zůstali tak věrni hasičské věci. Zásluhou nového
výboru se jiţ 22. června téhoţ roku, sbor zúčastnil ţupního sjezdu v Čisté. V září roku
1902 vykonal ţupní dozorce pan Rafael Engelman přehlídku zdejšího sboru dobrovolných
hasičů s uspokojivým výsledkem. Vypuknutím první světové války v roce 1914, řady
členů sboru postupně řídly. Ke konci roku 1917 zůstali z 37 činných členů v obci pouze 3,
zbývajících 34 členů sboru bylo povoláno do vojenské sluţby. V bojích této nesmyslné
války 5 členů sboru padlo a 2 byli po válce nezvěstní. Na valné hromadě v roce 1921 byl
zvolen nový výbor sboru. Jedním ze slavných dnů byl 29. červen roku 1924, kdy byl
konán v naší obci 24. sjezd Novopacké ţupy. Sbor veřejnosti předvedl, svoji vyspělost a
akceschopnost. Organizace sjezdu, konaného za účasti 40 sborů s 539 členy, byla
zemským dozorcem Františkem Těšínským hodnocena velmi kladně. Devatenáctého
července 1925 se členové hasičského sboru zúčastnili odhalení pomníku obětem první
světové války v naší obci. V roce 1926 byl k našemu sboru připojen „odbor“ sboru
dobrovolných hasičů obce Čistá, který od roku 1911 zajišťoval poţární ochranu v bývalé
osadě Karlov a devíti popisných číslech obce Čistá, přiléhajících k obci Bukovina. Roce
1928 byl ve znamení Všeslovanského hasičského sjezdu v Praze. Za náš sbor se zúčastnili
členové: Josef Prokeš, Josef Klazar a Arnošt Prokeš. V roce 1929 uspořádala
Podkrkonošská ţupa samaritánský kurz, který absolvovali 4 členové a 2 členky zdejšího
sboru. Dne 23. prosince byli členové sboru vyfotografováni do ţupního almanachu. Na
valné hromadě 4. ledna 1931 byl zvolen nový výbor sboru. Sbor nezahálel ani v době
druhé světové války, kdy byla činnost hasičů fašisty značně tlumena. V roce 1940 byla
zakoupena motorová stříkačka zn. Sigma od firmy Sigmund v Olomouci – Lutíně. Při
územních změnách v r. 1960, byla tato stříkačka předána obci Zboţí u Nové Paky. Tuto
stříkačku se nám podařilo získat zpět v roce 2000 od bratrů hasičů ze Štěpanic u Nové
Paky. Po rozsáhlé rekonstrukci jsme ji představili na dětském dnu 2006. Stejně jako
ostatní občané zdejší obce, zúčastnili se i členové sboru dobrovolných hasičů boje proti
fašismu dle svých moţností a příleţitostí. Po druhé světové válce se dali členové sboru
dobrovolných hasičů opět do práce, a jiţ v roce 1946 se zúčastnili sjezdu ve Vrchovině.
Poválečné osídlování pohraničí však i zde způsobilo útlum činnosti sboru. Počet obyvatel
Bukoviny v té době poklesl z 350 na necelých 200, takţe poklesl i počet činných členů
sboru dobrovolných hasičů. Útlum činnosti přetrvával několik let. V roce 1953 byl zvolen
nový výbor sboru. Přesto, ţe se rozšiřovala i členská základna, útlum činnosti přetrvával
aţ do roku 1957. poté se sbor omladil natolik, ţe se opět podařilo dát dohromady
druţstvo, schopné zúčastnit se soutěţí. Technika však byla zastaralá, hadice ztrouchnivělé,
chyběly i stejnokroje a další výstroj. Finanční prostředky z OIPO v Nové Pace nestačily
pokrýt ani základní potřeby. Začátkem roku 1960 byla projednána moţnost stavby nové
poţární zbrojnice. V průběhu roku však došlo k územním změnám, jimiţ byla naše obec
začleněna do okresu Semily. Na rozloučenou s OIPO (okresní inspekce poţární
ochrany)v Nové Pace byla našemu sboru vyměněna zastaralá stříkačka PPS-5 za novou
typu PPS-8. O stavbě nové poţární zbrojnice bylo z finančních důvodů rozhodnuto aţ
v roce 1963. Po vyřešení problémů s umístěním budovy mohly začít na jaře 1964 stavební
práce. Dokončení stavby bylo v roce 1964 se skutečným nákladem 45000 Kč. Ve dnech
19. a 20. června 1965 se sešla široká veřejnos příznivců
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poţární ochrany na okresní kolo soutěţe poţárních druţstev spojené s oslavami otevření
nové poţární zbrojnce. Vstup nových, mladých členů přinesl i úspěchy v soutěţích
poţárních druţstev. V roce 1974 druţstvo muţů obsadilo 2. místo v okresním kole
soutěţe poţárních druţstev. V tomto období se organizace rozrostla na 60 členů a zájem
byl i mezi školní mládeţí. Díky obětavým mladým funkcionářům se v r. 1977 mohl zaloţit
krouţek Mladého poţárníka. Zakládajícím byl především Miroslav Paulů st. a o několik
měsíců později se přidali i Jiří Hanousek a nově přijatý člen ze Studence Zdeněk Šír.
Největší úspěch našeho sboru v roce 1981 přinesla trpělivá práce s mládeţí. Po výhře
okresního kola hry Plamen postoupili do krajského kola v Hradci Králové, kde obsadili
krásné 5. místo. Sbor v Bukovině u Čisté měl, ale v současné době ještě má zastoupení v
Okresním sruţení hasičů v Semilech. Prvním z nich byl Miroslav Paulů st. V roce 1980
přijal funkci velitele okrsku a zároveň vedoucího odborné rady velitelů OSH Semily. Tu
vykonával aţ do roku 1994. Nechá se říct, ţe se jeho nástupcem v tomto orgánu OSH,
stal Jaroslav Exner ml. Ten v radě velitelů působí od r. …... dodnes. Zároveň vykonává
funkci okrskového velitele. Okresní konferencí Svazu poţární ochrany v Semilech, byl v r.
1981 zvolen Jiří Hanousek za člena komise dorostu do Krajského výboru Svazu poţární
ochrany v Hradci Králové. Jeho dvouleté funkční období trvalo od r. 1981-1983. Poté
celou řadu let působyl v komisi dorostu při Okresním výboru v Semilech.V roce 1983 byl
Jiří Hanousek delegován na sjezd Svazu poţární ochrany ČSSR, který se konal v Praze.
Tímto jsme měli po 55 letech na sjezdu zástupce našeho sboru. K úspěšným zásahům nám
sluţí naše technika. hlavně naše poţární vozidlo. V dobách nedávno minulých, kdy jsme
ještě ţádné vozidlo neměli, byl náš zásah v případě poţáru takřka nemoţný. Poţární
stříkačka PPS-8 byla přepravována pomocí traktoru. Začátkam 70. let byl MNV zakoupen
starší mikrobus nisa, který slouţil převáţně k přepravě poţárních druţstev. V roce 1981
byl hasiči zakoupen poštovní vůz značky ROBUR v dezolátním stavu. Díky obětavosti
několika členů se vozidlo podařilo přestavět na speciální poţární automobil. Tato
přestavba představovala neuvěřitelných 2645 hodin poctivé práce. V roce 1982 proběhla
výměna zastaralé PPS-8 za pouţitou PPS-12 pocházejíci z Jilemnice, která byla umístěna
do vozidla. Dvanáctého dubna 1986 započla přestavba hasičárny. Tato akce byla
organizována a realizována z převáţné části našimi členy. Bylo odpracováno 4829
brigádnických hodin během 132 dnů. Při velkých povodních v roce 2002 bylo zasaţeno
obrovské mnoţství lidí, kteří z hodiny na hodinu přišli o všechno. Celý záchranný systém
pomáhal při odstranování následků. I my jsme se podíleli a 21.9. odjeli naši členové
pomáhat do obce Tuháň nedaleko Mělníka. Hasičský sbor věnoval 5000 korun přímo
postiţené obci. Druhou pomoc na odstraňování škod i se stejnou finanční částkou poskytli
v r. 2010 obci Višňová. Nesmíme zapomenout ani na zásluţnou práci našich ţen. Největší
vzestup nastal koncem 70. let. Od té doby se pravidelně zúčastnují okrskových soutěţí,
kde obsazují přední místa. Svědčí o tom i fakt ţe v letech 1994- 2002 nanašli v okrsku
přemoţitelky. Ani muţi nemají bilanci tak špatnou vţdyť 12 let v řadě aţ do roku 2003
vyhrávali okrsková kola soutěţe. V letech 1990, 1992, 2002 a 2007 ke 120. výročí
zaloţení našeho sboru, jsme byli pořadateli branného závodu mladých hasičů a dorostu.
Jednalo se o okresní soutěţ mladých hasičů, konané 13.října. Dle podaných přihlášek na
Okresní sdruţení hasičů v Semilech, mělo přijet 650 dětí včetně doprovodu a rozhodčích. .
Velkou radost nám dělaly i naše děti, které do nedávna vedl Jiří Hanousek a od roku 2005
převzal vedení David Štilec. Děti nás pravidelně reprezentují ve hře Plamen a účastní se i
pohárových soutěţí v okolních obcích, kde pravidelně sbírají cenné kovy. V roce 2006 a to
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15.března byla obcí zřízena JSDHO. Tato jednotka byla určena k vyjezdům pro zásahy
všeho druhu. Našťestí tato jednotka neměla zatím moc práce. Vypomáhali jsme při
odstraňování závady na obecním vodovodu a v r. 2006 při velké jarní vychřici jsme se
potýkali s odčerpáním vody z jednoho zatopeného sklepa. Od roku 2005 se do
reprezentace našeho sboru zapojilo i druţstvo dorostenců, které bylo sloţeno převáţně
z našich členu, ale pro nedostatek omladiny nám vypomáhali i kamarádi z Čisté a
Nedaříţe. Tato druţba jak se zdá přináela ovoce neboť naši dorostenci vybojovali v roce
2005 historický úspěch, a to postup do krajského kola dorostu. Tam se jim podařilo
vybojovat úctyhodné páté místo. Jedním z velkých historických okamţiků sboru nastal v
sobotu 29.srpna 2009, kdy bylo Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce předáno do
uţívání nově pořízení hasičské auto. Jednalo se o IVECO Daily, které bylo zařazeno do
Integrovaného záchranného systému okresu Semily. Jeho celkové náklady na pořízení
byly 703 tis. korun. Po zakoupení modernějšího hasičského auta Iveca nám vlastně vybyl
náš miláček, dlouholetý a spolehlivý vůz Robur, jeţ byl majetkem obce. Vznikla
nerudovská otázka, kam s ním. Byly dvě. Prodat nebo ho věnovat do některého z
hasičských muzeí. Nakonec byl 9.ledna 2010, prodán novému majiteli, vášnivému
motoristickému fandovi za 25 tis. korun.
Stát se účastníkem světového rekordu v dálkové dopravě vody, ze stroje do stroje se
nestává tak často. My jsme to ale jednou jiţ okusili a to v r.2002 na letišti Hradčanech u
Mimoně a víme jaký to nádherný pocit udělat něco, co na této planetě ještě nikdo nikdy
nedokázal. V roce 2010 následoval další rekord pořádaný SDH Nové Dvory okr. Ţďár
nad Sázavou. Zde se podařilo pokořit vzdálenost 63,46 km.
To byl výčet jen těch nejdůleţitějších událostí, kterými místní hasičský sbor za 125 leté
období prošel. Je samozřejmostí, ţe se účastní hasičských soutěţí všeho druhu. Ať to jsou
muţi, ţeny nebo děti. Účastní se oslav s ruční stříkačkou Smekal při výročích okolních
sborů apod. A co je chválihodné? Ţe se dle svých moţností starají i o kulturní dění v obci.
Za coţ jim patří veliký dík.

konec

…........co nás čeká?
■O pohár velitele v Čisté. V tomto
termínu se začínají rozjíţdět hasičské
soutěţe. Stalo se uţ tradicí, ţe se 1. května
mladí hasiči zúčastní soutěţe ,,O pohár
velitele“ v Čisté. Jedná se o provedení
poţárního útoku.

■Podkrkonošský pohár. Této soutěţe
12.května v Nedaříţi, se mohou zúčastnit
druţstva mladých hasičů. Budou plnit

discipliny štafeta 4x60 m, štafeta dvojic a
poţární útok CTIF. Děti to mohou pojmout
jako přípravu na blíţící se okresní soutěţ,
která proběhne 26.května v Kundraticích.

■Okrsková soutěž. SDH Nedaříţ bude
16.června pořadatelem okrskové soutěţe v
poţárním sportu. Budeme se muset
soustředit na vyladění soutěţního stroje PS12 a poté vlastnímu tréninku, aby byl co
nejkvalitnější a výsledné umístění
samozřejmě co nejlepší. Pravděpodobně nás
budou reprezentovat dvě druţstva muţů a
jedno ţen.
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kronika

Narozeniny
Zástupci obce navštěvují své spoluobčany, aby jim
od dosaţení šedesáti let svého věku, pogratulovali
k jejich ţivotním jubileum. Touto cestou tedy
gratulujeme našim jubilantům. Přejeme jim hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti. Přání předáváme panu
Josefu Prokešovi čp.23, Marii Tiché a Oldřichu
Jiřičkovi, kteří oslavili své významné ţivotní
jubilea v březnu.
Co krásnějšího může být, než sny o lásce ve dvou snít?
Co vzácnějšího může být, než jeden pro druhého žít? Co
více může člověk chtít, než lásku sňatkem završit? Krásný
život ve dvou přeje Obecní úřad v Bukovině u Čisté

Gratulujeme

Do svazku manţelského, v sobotu 7.dubna vstoupil náš občan Jan Prokeš čp.73, se
slečnou Kristýnou Grofovou.

♥♥♥
Netradiční povolání našich rodáků
K hudbě jsem se dostal vlastně náhodou ale
je moţné, ţe to byla i hříčka osudu. Kdyţ mi
bylo deset, dostal jsem k Vánocům kytaru a na
jaře začali do Bukoviny jezdit manţelé
Jelínkovi, náhodou. A tak jsem hrál ta cvičeni a
skladbičky a jednou se mne pan učitel ptal jestli
bych nechtěl jít na konzervatoř. Moc se mi to
nezdálo, myslel jsem , ţe konzervatoristi jsou
samí géniové, tak to alespoň ukazovali v
televizi, ale já se tam pak dostal a viděl ţe tam
jsou ještě menší ,,géniovéˮ neţ já. Uţ na
konzervatoři jsem začal učit, dokonce snad uţ
ve druhém ročníku a tím jsem spadl do povolání
, které dělám dodnes. Během všech studií ať uţ
na konzervatoři nebo i na vysoké škole ve
Weimaru
to
byl
vţdy
příjemný
přivýdělek .
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Teď mám vlastně povolání dvě .To první
jako hudebník, kytarista a to druhé jako
učitel. Teď učím na soukromé škole,
kterou řídí Alaxander Blume. Ta sídlí v
Eisenachu, v durinskem městě, kde se
narodil Bach , Martin Luther, kde je hrad
Wartburg a vyrábělo se tu auto Wartburg.
Jako soukromá škola si na sebe musíme
vydělat sami, coţ znamená i jiný přístup
k ţákům tedy k zákazníkům. Pracujeme
převáţně se skupinkami, ale samozřejmě
i s jednotlivci .To vše přináší nejen jiný
lidsky přístup ale i pedagogicky to
znamená např., ţe do ţáků nehustíme
nějaká nudná cvičeni , která předpisují
osnovy ale spiše muziku, kterou si ţáci
vyberou, samozřejmě po konzultaci s
učitelem, aby se to dalo zahrát. Zajímavé
je , ţe mám i mnoho dospělých ţáků. Do
nedávna jsme pouţívali licence firmy
YAMAHA a já měl to štěstí, ţe jsem
mohl vytvářet učební materiály, to
znamená kytarové školy, učebnice. Jsou
to čtyři díly a pouţívají je Yamaha školy
v cele střední Evropě. Aby učitelé věděli
jak se podle toho má učit, vedl jsem
semináře v Hamburku pro celé Německo,
ale byl jsem i Holandsku, Litvě a Bosně
Herzegovině. Před časem spolupráce
naší školy s Yamahou skončila a nejen
naší školy, ale i mnoha škol v Německu.
YAMAHA tu pedagogickou větev
omezuje a tím vznikl prostor pro novou
společnost, která se jmenuje CON
MUSIKA a pro tu teď píšu učebnice, uţ
jsou hotové dva díly konzertní kytary a
jeden díl pro elektrickou kytaru. Teď
připravuji třetí a čtvrtý díl akustiky a dva
pro elektriku. Tak ţe je pořád co dělat,
píšu i skladbičky pro děti i pro sebe a
vedle toho mam kolem 140 ţáku týdně.

zpravodaj č.2/2012

Můj rekord byl 155 a podle statistik to
bylo nejvíce instrumentálních ţáku na
jednoho učitele v Německu. Moje druhé
zaměstnání je jako hudebník ale upřimně
řečeno bez toho učení by se člověk asi
neobešel. Pokud chci dělat poctivou a
pěknou kytarovou hudbu, musím počítat
s tím, ţe publikum se zredukuje na
kytarové fandy příznivce neotřelých
stylů. V době discounteru, levných
televizních zabav, je pro pořadatele čím
dal těţší vytáhnout lidi od televizi a
právě televize určuje vkus a hází nám
osobnosti podle kvót sledovanosti. Tak se
často stává ţe na televizní ,,tváře” přijde
více lidí ať umí co umí, hlavní je být u
toho a vidět osobu YX ze vzdálenosti 10
metrů, a pak vyprávět známým jak
vypadá blbě bez make upu. Já tak často
hraji v malých kostelíčcích, klubech a v
lázních, kde se sejde publikum malé, ale
se zájmem a to dokáţe potěšit.
Kromě sólového programu, mam i trio s
latinsko americkou hudbou s programem
Jazz vino a šunka, kde posluchači nejen
uslyší hudbu, ale ochutnají i španělskou
šunku a vino. Hraje se mnou známý
jazzový basista z Prahy Petr Dvorsky, ale
i náš soused holanďan Gerben Clements,
mám duo s mandolinistkou Natalii
Alancovou, hrál jsem s českým
kytarovým kvartetem a to i pro
prezidenta Klause. Kapelu Brok asi
všichni znají .Teď bych chtěl nahrát CD
právě s tím triem a momentálně
dokončujeme CD s mandolinistkou. S
manţelkou Radkou a dcerou Aničkou
ţijeme uţ pár roku v Eisenachu, ale
naštěstí máme spoustu prázdnin a jsme
velice často v Čechách a v Bukovině.
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Hodináři z Bukoviny-Karlova
Dne 26. ledna 1790 se v Karlsdorfu (osadě Karlov) narodil Františku a Alţbětě
Prokešovým syn František. Byl to tkadlec a domkař, později hodinář. V r. 1818 se
oţenil s Annou Mádlovou z Nové Paky. V tomto manţelství se narodilo pět dětí.
Čtyři hoši a děvče. Kam se dostalo děvče Anna nevím. To se nepodařilo zjistit. Ale
všichni čtyři hoši se stali hodináři. Bedřich Prokeš v Novém Bydţově, Josef v
Turnově, František v Lomnici. Ten, o kterém chci psát byl Jan. Ten se v r.1841
oţenil s Marií Pilařovou z Levínské Olešnice a odstěhovali se do Sobotky. U svého
otce se vyučil hodinářskému řemeslu. Za krátkou dobu se stal vyhlášeným
hodinářem. Vyráběl hrací a jiné časoměrné strojky. Mezi zajímavé patřilo několik
hodinových strojků. Ještě po mnoha letech se firma ELTON sháněla po plánech
hodinek, které prý měly jít bez dalšího nataţení i více neţ 25 let. Nejvíce se ale
věnoval opravám a výrobě věţních hodin. Mimo jiné, hodiny na škole v Čisté a na
kostele ve Studenci jsou téţ jeho práce. Někdy v r.1860 městské radě v Praze nabídl,
ţe opraví Staroměstský orloj. Zhotovil
dokonce malou funkční kopii orloje, která
byly vystavena na Staroměstské radnici.
Vzhledem k tomu, ţe jiţ tehdy existovala
konkurence a Prokeš nabídl za opravu
malou
finanční
odměnu,
stal
se
nedůvěryhodným. V radě seděl hodinář a
ten tu zakázku dostal. Prokeš ale má velkou
zásluhu na tom, ţe Staroměstský orloj
nebyl sešrotován. Mimo jiné, potíţe s radicí
měl i malíř Josef Mánes. Jan Neruda se o prokšových hodinách zmínil ve svém
fejetonu. Napsal, ţe v Praze na orloji se časomíra nemůţe shodnout a v Sobotce
prokšovy hodiny měří čas spolehlivě. Toto vše lze nalézt v publikacích Mánesův
orloj, radnice Staroměstská aj. Prokeš Jan zemřel v r.1890 a je pochován na hřbitově
v Sobotce.
Další zajímavou osobou je syn Jana Prokeše (hodináře) Julius-1850-1936. Ten se
oţenil se Zdenou Veselou, která pocházela ze známého rodu sklářů Kavalírů.
Maminka Zdenky byla rozená Kavalírová. V rodině Veselých bylo celkem pět
děvčat. O Zdeně jsem se uţ zmínil. Boţena se vdala za Bedřicha Frídu, bratra
Jaroslava Vrchlického. Marie byla ţenou básníka Josefa Václava Sládka. Nejmladší
dcera Olga Veselá byla operní zpěvačkou Národního divadla. Aby toho nebylo
málo, tak strýcem těchto dívek byl Josef Václav Fryč. Ještě bych zmínil Prokeše
Aloise z Karlova, narozeného v r.1802. Od něho se odvíjí rod Prokešů (přes tři
generace) aţ po Prokšovou Vlastu provdanou Kodymovou, Boţenu, provdanou
Hekovou, Marii Nedvídkovou, Annu provdanou Pauerovou, Františku provdanou
Špidlenovou. Za zmínku jistě stojí i to, ţe tchán Františky, byl znáný praţský
houslař František Špidlen.
Autor příspěvku Josef Ježek
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MOUDRA NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY
 Ne všichni, kteří vypadají šťastně, šťastní skutečně jsou. Mnozí se totiţ smějí jen
proto, aby neplakali..
 Má se za to, ţe politika je druhé nejstarší řemeslo. Musím ale říct, ţe mi aţ příliš
připomíná to nejstarší.
Ronald Regan
 Přítel je ten, kdo ti podá ruku a dotkne se tvého srdce...
 Je jisté, ţe povaha lásky a povaha přátelství jsou zcela odlišné: přátelství ještě
nikoho nikdy nepřivedlo do blázince.
 Jak jistý je přítel, zjistíš ve chvíli nejisté.
 Pravou krásu člověk nesmí hledat očima, ale srdcem.
 Dobrý člověk dává bez prošení, průměrný, kdyţ je prošen, špatný nedává nikdy
 Svědomí, to je jen tichý hlásek, který nám šeptá, ţe se někdo dívá.
 Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat.
 Štěstí nalezneme teprv tehdy, aţ o něm přestaneme snít.

Pro zasmání
 Víš, proč jsou cikáni menšina?
- Protoţe většina jich sedí v base.
 Jede cikán mercedesem a píchne jedno kolo. Vystoupí z vozu, vyheveruje auto a
začne povolovat šrouby. Projíždí další cikán v žigulíku. Zabrzdí až hvízdají gumy,
vyskočí z auta, rozbije mu přední sklo a zařve na toho druhého.Dodělej ty gumy
já ukradnu autorádio.
 Přišel nedávno jistý muţ na jedno z našich mnoha ministerstev, prošel několik
kanceláří, ale v ţádné se nepracovalo, Situace mu začala být podezřelá, kdyţ se od
vrátného dozvěděl, ţe všichni pracovníci mají v zasedačce pracovní aktiv. Vypravil
se tedy do zasedačky a pozdravil: „Čest práci, soudruzi!“ Pracovníci vyskočili jako
uštknutí a začali povykovat: „Ţádný čest práci! Časy se přece změnily!“ „Vím, ţe
časy se změnily,“ pravil s úsměvem návštěvník, „ale já nezdravím časy, zdravím
přece vás - a vy jste se nezměnili.“
 Před odvodní komisi přijde branec, kterému se na vojnu vůbec nechce: "Já mám
tuberkulózu!" "To nic není. Soudruh Zápotocký měl také tuberkulózu, a co
všechno dokázal! Schopen, odvést!" Druhý branec to také zkouší: "Mám ploché
nohy!" "To nic není. Soudruh Gottwald měl také ploché nohy, a co všechno
vykonal pro vlast! Schopen, odvést!" Třetí mladík před komisí praví: "Já jsem
blbý!" Vojenský lékař se do věci vloží: "Nepřirovnávat! Odvést!
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Plánované akce
30.dubna- od 19 hodin se v areálu pod Kaňkem
uskuteční pálení čarodějnic. K poslechu hraje
country kapela Náhoda z Pecky.
2. června – 13.00 - Dětský den-soutěţe a hry o ceny.
19.00 - diskotéka
22. a 23. června – 8. Sjezd rodáků a oslavy 125. výročí zaloţení hasičského
sboru

Program sjezdu rodáků 2012
pátek 22.6.2012
19.00 – 24.00

Přátelské posezení s promítáním filmu Jiřího Hanouska s názvem
,,Filmová kronika obce“, tanec, hudba – Miloš Šulc z Bukoviny

sobota 23.6.2012
10.00 – 11.00
11.00 – 12.15
12.30
12.45
13.00

Slavnostní Valná hromada hasičského sboru
Oběd
Řazení slavnostního průvodu u bytovky
Pietní vzpomínka u pomníku padlých, kladení věnců
Průvod- dechová hudba Táboranka, maţoretky

Odpolední program bude moderován Zbyškem Pantůčkem, známým bavičem a
imitátorem
13.30 – 13.45
13.45 – 14.45
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.15
17.15 – 18.00
18.00 – 18.30
19.00

Slavnostní zahájení SR- uvítání hostů starostou obce
Koncert dechové hudby Táboranka, maţoretky
Ukázka staré hasičské techniky
Koncert dechové hudby Táboranka
Hudební vystoupení rodáka Libora Fišera s jeho hosty
Smíšený pěvecký sbor CAMPONOTUS Jilemnice
Koncert dechové hudby Táboranka
Muţoreti - pánské maţoretky ve skotských oblečcích.
Ukončení odpoledního programu

20.00 – 03.00

Taneční zábava- skupina Brok, skupina Petra Prokeše
Country tance taneční skupiny Star West Trutnov -kankán

23.00

Ohňostroj
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Návštěva u našich nových spoluobčanů.
Jak všichni víte již od února se u nás nastálo usídlili Miloš a Ivana Šulcovi.
Protože se léta s panem Milošem Šulcem osobně znám, přijal jsem pozvání na
skleničku dobrého moravského vínka a při té příležitosti ho požádal o rozhovor pro
článek našeho zpravodaje.

První moje otázka : Proč právě Bukovina ?
Pan Šulc - čtyři roky jsme usilovně s mojí paní hledali domek. Nechtěli jsme nikde u
hlavní silnice ani v husté zástavbě. Jen pro dokreslení - za poslední tři roky jsme se třikrát
stěhovali, vţdy kdyţ jsme si připravili domov k obrazu svému, nájemci se začali chovat
úplne jinak a my šli zase o dům dál. Přestalo nás bavit neustále respektovat měnící se
pravidla! Jednou jsem se dozvěděl, ţe jsi starostou Bukoviny a dotázal se, zda zde není
nějaký malý pozemek, nebo domek na prodej. Pozval jsi nás a provedl vesnicí. Ukázal
nám několik pozemků a mimo jiné i chalupu naproti bytovce. Ze silnice jsem řekl, ţe do
toho v ţádném případě nejdu. Neutěšený pohled na polorozpadlou chalupu. Skončili jsme
na návštěvě bývalého pionýrského tábora, kde nás mile přivítal pan majitel. Kdyţ jsme se
vraceli domů, očima jsem pohladil chalupu a moje paní řekla - všiml sis toho místa ?
Druhý den jsme opět chodili kolem chaloupky a ve finále vyhledali pana Grofa a ten nám
umoţnil prohlídku. Chalupa zevnitř byla ještě v zoufalejším stavu neţli zvenčí. Ten večer
jsme oba nezamhouřili ani oko. Paní měla neustále v podvědomí místo, které jsme roky
hledali. Ráno jsme opět navštívili pana majitele a poţádali o zapůjčení klíčů aţ do konce
týdne. A jiţ to začalo - zedníci, tesaři a moje prognóza - roubení zbourat a celou chalupu
přestavět. Začali jsme si zvykat a kaţdým dalším dnem se ujišťovali, ţe koupě je správnou
volbou a ţe to musíme zvládnout. Jak to dopadlo je vidět jiţ na první pohled. Musím říci,
ţe vstřícnost pana Grofa a jeho milé paní byla neobyčejně potěšující. Domek jsme
zakoupili v říjnu a v polovině února jsme se nastěhovali. Nedokáţeme se zříci myšlenky,
ţe to byl dar od Boha.
Zeptal jsem se : a co majitel, viděl již chalupu opravenou ?
Kdyţ jsme domek zakoupili, řekli jsme si, ţe na jeho vzhledu nebudeme nic měnit. A jako
první návštěvu si pozveme právě Grofovi. To se také stalo. Přijeli jako na svatbu. Pan Grof
v zánovní lesácké uniformě s lahví šampanského a jeho milá paní ve svátečním z domácím
štrúdlem. Bylo to nezapomenutelné odpoledne, které se neobešlo bez slziček a to i s očí
třiaosmdesátiletého pana Grofa. Uvnitř chalupy jsme zachovali původní pec na chleba a
udělali z ní jakési nostalgické místo pro pár původních předmětů, hlavně však pro
společnou fotografii pana Grofa s námi před původní chalupou, která zde bude viset v
rámečku do naší smrti.
To je od vás moc hezké, že máte tak krásný vztah s Grofovými a teď z jiného soudku: co
ty Miloši a tvá muzika ?
Muziku jsem začal provozovat po vojně a právě pod Bukovinu. Tehdy bylo za potřebí mít
zřizovatele. A toho se ochotně ujal Pepa Prokeš, mimo jiné člověk kterého si velice váţím.
Jak jsi přišel právě na Josefa a vůbec na Bukovinu ?
Myslím si, ţe to bylo spojeno s mým povoláním. Jako řidič autobusu jsem vozil mnoho
lidí do práce, dodnes nemohu zapomenout na ranní úsměvy a šprýmaření paní Marie
Klazarové, přítele Václava Martínka a dalších….
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Moc jsem měl rád Miloše Lumendu, tvého tátu, Milana Kodyma staršího a další osobnosti
Bukoviny. Kdyţ svatba v Bukovinském kulturáku, tak úţasná paní Jiřinka Grofová s paní
Felcmanovou. Byly to nejkrásnější chvíle mého ţivota s muzikou. Mnohokrát jsem hrál na
akcích místních hasičů. O zábavném souboru PCHÁČ ve sloţení : Pepa Prokeš, Vláďa
Junek, Jarka Exner, jste toho slyšeli mnoho a mnoho a mě bude ctí v budoucnu s nimi, tak
trochu spolupracovat.
Jak vidím známých tu máš víc než dost ?
To opravdu mám, zaţili jsme zde mnoho krásných chvil s kapelou.
Jak jsi zapadl mezi nové sousedy ?
Musím říci, ţe jsem zprvu nevěděl s kým budu sousedit. Zatím se k nám všichni chovají
velmi přátelsky a mile. I kdyţ musím přiznat, ţe postrádám svého nejlepšího kamaráda z
vojny, muzikanta a souseda ze Studence Ivana Štorma. Málo platné přátelství a sousedství
trvající čtyřicet let se hned tak nahradit nedá.
Miloš nalévá další skleničku dobrého moravského moku. Co je pravdou, že se stýkáš se
známým zpěvákem Láďou Kerndlem ?
Je to pravda, jiţ mnoho let se přátelíme. Navštěvujeme jeho statek v Ţernovníku blízko
Černé Hory, kde má svůj Jazz club. Myslím si, ţe se máme vzájemně moc rádi. Já si ho
váţím za to jaký je úţasný člověk - co se týče srdečnosti, upřímnosti, pracovitosti a
zejména bojovnosti. Jistě víš jak bojoval se zlou nemocí. Jeho úţasnou paní Miládku jsem
poprvé viděl holohlavou - po chemoterapiích. Musím říci, ţe jsou mým velkým ţivotním
vzorem. Kaţdý rok na Silvestra k nám přijíţdí Láďa se svojí kapelou na oběd. Moc se
těším aţ ho letos přivítám právě v naší chaloupce v Bukovině.
Když se dívám z okna, vidím prázdný rybníček. Jak tě to napadlo ?
Vzhledem, ţe jsem často projíţděl Bukovinou, všiml jsem si po větších deštích bláta na
silnici, které bylo splaveno z polí. Řekl jsem si, ţe je škoda vody nevyuţít. Proto rybníček.
Zatím je prázdný, neboť voda prosakuje narušením zeminy při bagrování. Věřím, ţe po
osetí a slehnutí zeminy bude schopný vodu zadrţovat.
Dobře : ale proč potřebuješ rybník ?
Víš, celý ţivot bylo mým snem ţít na místě s výhledem na les a na zahradě s louţí s
lekníny a rybičkami. Tady se mi naskytla příleţitost. U dřevěné chaloupky se voda hodí z
důvodu poţární bezpečnosti a teď i s důvodu mé velké vášně, kterou je myslivost. Těším
se na hnízdící kačeny, které se budou prohánět po hladině rybníka.Vzhledem k tomu, ţe je
o mě známo ţe miluji děti, umím si jednou představit partu bukovinských kluků, při
rybářských posezeních.
To jsou krásná předsevzetí: chtěl bych tě Mílo požádat o spolupráci při tvoření kultury v
obci. Co ty na to ?
Víš, ţe jsem tuto otázku očekával ? Rád Tě chci ujistit, ţe bude pro mne velkou ctí pomoci
kultuře v Bukovině a pokračovat tak ve šlépejích protagonistů Pepy Prokeše a dalších,
kteří v minulosti zvedly laťku hodně vysoko. Vzhledem k tomu, ţe je úplne jiná doba bude
velmi těţké se jen přiblíţit. Musím přiznat, ţe se chystám Bukovinu po stránce kultury tak
trochu zviditelnit, ale to si prozatím s prominutím ještě nechám pro sebe.
Lahvička vínka pomalu vysychá a mě již nezbývá než poděkovat manželům Šulcovým za
milé přijetí a pohostinnost a popřát ať se jim v naší vesnici hezky žije.
starosta
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