Bylo,
jest
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NEPRAVIDELNÝ VÝTISK ● VYDÁNO: 6/2012

,,Když se ti v jeden krásný den na střepy rozbije tvůj sen,
tak nebreč a zatni pěsti, vždyť střepy přinášejí štěstí.”.

●zamyšlení pod čarou ●zprávy z OÚ ●pranostika ●z kroniky
obce
● hasiči ●společenská kronika ●rozhovor ●povídka ●moudra
● děti, pozor ●plánované akce ●inzerce ● pro zasmání ●čí to bylo stavení
¨
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,,Přítel, to je někdo, kdo zná píseň ve tvém srdci a dokáže ti jí
zazpívat, když jsi, ty sám zapomněl slova.“

,,Zamyšlení ,, pod čarou“
My a ...jak myslíme, tak mluvíme.?!
Dovolte mi vyslovit myšlenku a otázku zároveň. Leckoho z vás jistě nejednou
napadla téţ: ,,Co by se stalo, kdyby se vaše rodina, přátelé a známí dozvěděli, co si
o nich skutečně myslíte.?!” Tuším odpověď většiny z vás.: ,, To snad ani raději
nechci vědět!” Svými řádky, které budou následovat, nemám na mysli ţádnou
konkrétní a skutečnou osobu, je to úvaha čistě všeobecná.
Jsou lidé, kteří mají spoustu kamarádů a přátel. Ale jsou i tací, kteří spoustu
kamarádů mají téţ, ale přátel poskrovnu. Nebo je i mnoho těch co nemají kamarády
takřka ţádné a přátel asi jako šafránu. Variant, ze kterých byste si vybrali tu svoji je
mnoho. Ať tak či onak, v daných případech vlastně vůbec nejde o kvantitu, ale
především o kvalitu. Posoudit a poznat, kdo je opravdový přítel či kamarád, to je to
nejtěţší. Někdy si opravdové přátelství budujeme několik let, chráníme si jej jak
poklad, jsme na něj hrdí. Někdy se s druhým člověkem jen tak potkáváme, míjíme,
nemáme si takřka co říct. Ale pak se v našem ţivotě něco nečekaného stane, něco co
nás zaskočí, překvapí, často srazí na kolena. A my se dočkáme pomoci, vstřícnosti a
pochopení právě od tohoto člověka! Ale ten letitý přítel a kamarád je někde v
pozadí, v nenávratnu. Pak jdou myšlenky v naší hlavě na plné obrátky. A výsledek?
Otázka proč??
Kamarád a přítel. Slova na první pohled téměř stejná, ovšem jiná svým hlubším
významem. Kamarád! Ten , se kterým se pozdravíme, nezávazně poklábosíme,
půjčíme si dvacku, padesátku. Přítel! Ten, kterému se můţeme kdykoliv se vším
svěřit, je tu pro nás ve dne v noci, ochoten kdykoliv pomoci či nás byť jen
vyslechnout. Ne nadarmo se říká, ţe přátelství je někdy víc neţ láska.
Kamarádi, známí, členové rodiny i přátelé by si měli říkat vţdy pravdu, být k sobě
upřímní. Jak se říká jednat na rovinu. Protoţe jinak to prostě nefunguje. Jinak to je
jen přetvářka a vše jen naoko.
Ano, upřímnost. Krásná, i kdyţ někdy bolestivá vlastnost. Pravda, říkaná nám
druhým sice bolí, ale máme jistotu, ţe nám není ,,mazán” med kolem pusy. Víme
hned, na čem jsme. A to se cení! Upřímný člověk nemá ve zvyku slibovat. Řekne
buď ano či ne! A tak by to mělo vypadat nejenom v rodině, ale i mezi známými a
přáteli. Pravdou je, ţe si bohuţel, někdy skutečného přítele moc neváţíme. Aţ kdyţ
ho z jakýchkoli důvodů ztratíme poznáme, o koho jsme přišli, jak moc jsme ztratili,
jak moc nám chybí! Ale to uţ bývá pozdě.

Jiřina Dlabolová
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jZp
Zprávy z obecního úřadu
■ Přidělování dotací
V předešlém čísle zpravodaje jsem se zmiňoval o přidělování
dotací. Toho čeho jsme se nejvíce obávali se stalo skutečností.
Se smutkem v duši musím konstatovat, ţe nám bohuţel nebyla
přidělena dotace na plovoucí čerpadlo pro hasiče, coţ by
nebyla zase tak veliká tragédie. Smutnější je výsledek druhé ţádosti z Operačního
programu ţivotního prostředí, na vodojem a vodovod. Ta taktéţ nebyla přidělena. Nedá se
nic jiného dělat neţ dále hledat další moţnosti k jejímu přidělení.

■ Kácení tůjí.
Pomník obětem 1.světové války byl
po dobu 87 let obrostlý tůjemi. Byly z
nich uţ velké stromy, které postupně
ničily a nadzvedávaly podstavec
pomníku. Při poryvech větru svými
větvemi pootáčely hoření částí sochy,
takţe mohlo dojít i k jejímu shození.
Z těchto důvodů byly pokáceny.

■ Komunitní kompostování na Jilemnicku
Jilemnicko – svazek obcí získal příslib finanční dotace na realizaci projektu
Komunitní kompostování na Jilemnicku. Projekt je podpořen z Operačního
programu životní prostředí, prioritní osa 4 – Nakládání s odpady.
Do realizace projektu je zapojeno 20 obcí mikroregionu Jilemnicko, které se spojily
k řešení společného postupu při sběru, třídění a likvidace biologicky rozloţitelného
odpadu. Na základě odborné studie byl pro region Jilemnicka jako nejvhodnější vybrán
způsob komunitního kompostování řízeným aerobním procesem technologií v pásových
zakládkách na volné ploše. Na území regionu bude v rámci projektu otevřeno 6
komunitních kompostáren, které budou spádově určeny pro zpracování materiálu nejen
pro danou obec, ale také pro obce sousední. Tyto komunitní kompostárny budou v obcích
Rokytnice nad Jizerou, Jilemnice, Vítkovice v Krkonoších, Horní Branná, Bukovina u
Čisté (bývalé hnojiště u Panenky Marie) a Roztoky u Jilemnice. Pro zajištění správného
zpracování materiálu bude pořízena technologie v rozsahu drtiče nebo drtícího míchacího
vozu, traktorový překopávač kompostu, traktor s čelním nakladačem, nosič kontejneru,
monitorovací technika a textilie na zakrytí zakládek. Ve vybraných kompostovacích
lokalitách bude provedeno případné zpevnění dané plochy pro nájezd těţké techniky,
oplocení plochy kompostárny a pořízení základního obsluţného objektu.
Potřebný materiál bude získáván z obecních pozemků, veřejných ploch a také ze zahrádek
obyvatel regionu. Kompostárny nebudou slouţit pro likvidaci bioodpadu pro soukromé
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subjekty a zemědělce. Výsledný produkt- kompost bude opětovně vyuţit na veřejných
plochách a obecních pozemcích. Provozovatelem pořízené techniky budou Technické
sluţby Vítkovice v Krkonoších, které také budou zajišťovat pravidelný sběr
z velkoobjemových kontejnerů umístěných v obcích. Zahájení svozu je plánováno na jaro
2013.
Realizace projektu si klade za cíl předcházet vzniku nadměrného mnoţství komunálního
odpadu, sníţit mnoţství skládkovaného odpadu a zajistit snadnější a efektivnější péči o
vzhled krajiny.
Realizace projektu: leden 2012 – prosinec 2013
Celkový rozpočet projektu: 13.201.580,-Kč
Výše dotace (90%): 11.881.422,-Kč

■ Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku
Jilemnicko – svazek obcí získal příslib finanční dotace na realizaci projektu Zajištění
sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku. Projekt je podpoře
z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 4 – Nakládání s odpady.
Realizace tohoto projektu je přímo navazující na realizaci projektu Komunitní
kompostování na Jilemnicku, který se zaměřuje na zajištění způsobu likvidace bioodpadu
v regionu Jilemnicko. V rámci tohoto projektu budou pořízeny velkoobjemové kontejnery
pro všechny zapojené obce, které budou slouţit pro shromaţďování zeleného materiálu
z obecních pozemků a zahrádek občanů. Systém sběru zeleného materiálu bude v kaţdé
obci nastaven samostatně, buď formou pravidelného přistavení kontejneru, nebo trvalým
zpřístupněním kontejneru v dané části obce. Svoz plných kontejnerů bude zajišťován
prostřednictvím nově pořízené techniky Technickými sluţbami Vítkovice v Krkonoších,
které na tuto činnost dále z rozpočtu projektu získají traktorový nosič kontejneru.
Ve vybraných obcích také proběhne pilotní ověření moţnosti svozu z menších plastových
nádob o obsahu 240 l přímo od rodinných domů a bytových domů.
V rámci projektu bude celkem pořízeno 40 ks velkoobjemových kontejnerů, traktorový
nosič kontejneru a 115 kusů plastových nádob o obsahu 240 litrů.
Zajištěný materiál bude systematicky sváţen na jednu z šesti komunitních kompostáren
v regionu a bude dále upravován tak, aby výstupním produktem byl kvalitní kompost
opětovně vyuţitelný na veřejná prostranství.
Realizace projektu: leden 2012 – prosinec 2013
Celkový rozpočet projektu: 2.502.300,-Kč
Výše dotace (90%): 2.253.070,-kč

■ 12 miliard do rozpočtů obcí???
Novela rozpočtového určení daní, kterou vládě předloţil ministr financí Miroslav
Kalousek, posílí rozpočty obcí o 12 miliard a přiblíţí systém financování samospráv
podmínkám, jeţ platí ve většině evropských zemí.
„Obce budou mít větší příjmy ze sdílených daní. I ta nejmenší z nich dostane nově
minimálně 9 000 korun na jednoho obyvatele, dnes má přitom pouhých 6 800 korun.
Většina českých a moravských obcí získá více peněz do svých rozpočtů, nejvíce pomůţe
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novela zákona obcím od 500 do 50 tisíc obyvatel. Právě ty na nespravedlivý systém dělení
daní dosud nejvíce doplácely,“ říká k návrhu Petr Gazdík, předseda poslaneckého klubu
TOP09 a Starostové.
Novela je výsledkem vyjednávání mezi koaličními stranami a kompromisem mezi
poţadavky TOP 09/STAN a ODS, která dlouho odmítala sníţení rozpočtů čtyř největších
měst – Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. „Stávající návrh ubírá čtveřici největších měst z
rozpočtů méně neţ původní návrh. V úhrnu 1,1 miliardy. Na druhou stranu ale ruší
původně plánované kompenzace, které velkým městům měly pomoci překlenout první
roky se sníţeným rozpočtem.
Novela RUD ubírá z rozpočtu Prahy 650 milionů, Brna 203 milionů, Ostravy 158
milionů a Plzně 90 milionů ročně. Celkově se ale obcím v rámci RUD rozdělí o 12 miliard
korun více, především díky tomu, ţe návrh do rozpočtového určení přidává prostředky
původně určené na národní dotační tituly. Toto opatření starostové vítají, nárokové čerpání
je podle nich totiţ transparentnější a vylučuje korupci či klientelizmus, s nimiţ se v praxi
při přidělování těchto prostředků někdy setkávali.
Ambicí koalice je, aby novela RUD byla schválena ještě na červnové schůzi Poslanecké
sněmovny a mohla platit od ledna roku 2013. Tak se tedy necháme překvapit co ti naši
chytří poslanci dokáţí ( nebo nedokáţí) odhlasovat.

■ Předsjezdové přípravy
V letošním roce pokračovaly dokončovací práce na opravě jeviště a taneční plochy v
přírodním areálu pod Kaňkem. Vypraskaný beton na jevišti byl vybroušen a vyplněn
spárovací hmotou. Poté následoval potěr nivelační směsí jak na jevišti, tak na taneční
ploše. Tím byl docílen rovný a hladký
povrch těchto ploch. V sociálním zařízení
byla z nevyuţívaného sprchovacího koutu
vybudována jedna toaleta. Ţeny se
věnovaly mytí oken v hasičárně, kulturním
domě a
nové květinové výsadbě u
veřejných budov a pomníků padlých.
Předcházelo tomu naváţení nové zeminy
do květináčů a záhonů. Muţi prováděli
hrubší práce jako okopávání záhonů,
kosení trávy, natírání apod. Do zahájení
sjezdu bylo vše včas připraveno. Ale je tu
i tradicí, ţe se ještě takové drobné práce dodělávaly den před vlastním sjezdem. Prostě za
22 dnů před sjezdem bylo vykonáno spousty uţitečné práce v počtu 157 hodin. Za tuto
obětavost několika občanů bych chtěl všem moc poděkovat.

■ Sjezd rodáků
Páteční večer 22.června byl věnován všem rodákům i místním občanům k setkání,
příjemnému pobavení a poklábosení s přáteli, kteří se moţná neviděli od posledního
sjezdu. To je před pěti lety! Program byl sestaven tak, aby příchozí zaujal co nejvíce.
Kolem 19.30 starosta obce v kulturním domě oficiálně zahájil, v pořadí jiţ osmý sjezd
rodáků a přivítal hosty. Úvodem zaznělo několik libozvučných lidových písní, opěvující
krásou naši vlast. A to v podání hudebníka místního občana Miloše Šulce, kterého
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zpěvem doprovázela Ivana Nálevková z
Martinic. Následovalo promítání filmu
Jiřího Hanouska s názvem ,,Filmová
kronika obce“. Nejenom, ţe zachytila
nejdůleţitější , dá se říci novodobé
události aţ do roku v období od r.2011,
ale přihlíţející seznámila i s roky dávno
minulými a s prvními záznamy jiţ od
roku 1386. Zhruba po hodince promítání
a několika písničkách, vystoupili místní
občané s nastudovanými parodiemi na
různé televizní pořady. Bylo to to pravé
vyvrcholení tohoto večera a sklidilo od
diváků
zaslouţený potlesk a uznání. Úspěch byl
moţná aţ nečekaný, ale odměnou všem
účinkujícím byl upřímný, srdečný a
nenucený smích, spokojených hostů.
Bylo opravdu velmi zdařilé. Děkujeme!
Ale také věříme, ţe dojde I na
pokračování. Vţdyť smích je koření
ţivota! A pak uţ se jen hrálo, tančilo a
zpívalo, sem tam zaznělo i několik, jak
se říká košilatých vtipů. Zkrátka, bylo
veselo! Ale při tom všem nesmíme zapomenout na vystoupení našeho rodáka, jeţ má k
hudbě opravdový a vřelý vztah, na Láďu Junka. Napsal slova k několika písním, z nichţ
snad nejznámější jsou ,,Krkonoše“. Jiţ sám název napovídá, ţe je zde opěvovaná láska ke
kraji, kde se narodil, k místu, které je jeho srdci nejbliţší. Poslední tóny a taneční kreace
byly ukončeny zhruba po druhé hodině ranní, ale protoţe spousta lidí měla druhý den
povinnosti jako ,,sluţba”, byli nuceni odejít i dříve.
Sjezd rodáků, ale i jiné akce, konající se pod širým nebem, mají jednu nevýhodu-změny
počasí. Umíme ovládnout jiţ spoustu věcí, ale ne poručit, aby nelilo, nefoukal vichr,
napraţilo slunce. Oči bedlivě sledují jiţ několik dní ba i týdnů předem, barometry a
předpověď počasí. Mělo být asi 23 °C a drobné dešťové přeháňky. Předpověď se ale
nenaplnila a my se probudili do krásného slunečného rána, coţ pořadatelům vykouzlilo
na tvářích spokojený úsměv. Jiţ před osmou hodinou ranní začalo být v areálu rušno. Do
stánků se přiváţelo zboţí pro prodej. Pivo, likéry i uzenina, která hned putovala na své
místo-do udírny. Hasiči přiváţeli historické stříkačky Sigmunda a Smekala. Pracovalo se
na ozvučení areálu, aby hudební tóny mohly zpříjemnit pobyt prvních návštěvníků.
Nazávisle na našem ozvučení přijel časně ráno kapelník a zvukař od dechové hudby
Táboranka. Postavili a připravili ozvučení kapely pro odpolední koncert.
V průběhu dopoledne aţ do 13.00 hodin byla v hasičárně otevřena výstava ze ţivota
hasičského sboru, kterou uváděl Zdeněk Jiřička. K nahlédnutí zde byly staré fotografie,
diplomy, kroniky, ale i uniformy a drobné předměty připomínající dobu dávno minulou.
Zdejší expozici shlédlo na čtyřicet návštěvníků. Škola byla určena pro výstavu ze ţivota
obce. Svým obsahem byla více zaměřena na školu, která slavila své 100.výročí otevření
nové školy v r. 1912. Expozici sestavil Josef Prokeš, Josef a Eva Jeţkovi. Průvodci
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výstavy byly v dopoledních hodinách Naďa Jiřičková, odpoledne Milada Šikulová a
navečer Monika Hanousková a Markéta Paulů. Po 17.00 hodině byla výstava uzavřena.
Na desátou hodinu se začali sjíţdět zástupci hasičských sborů našeho okrsku, aby byli
přítomni slavnostní Valné hromady
našeho sboru.
Starostou sboru,
Vladimírem Dlabolou, byla zahájena v
10.15 hodin. Přivítal hosty, seznámil
je s programem jednání a předal slovo
veliteli Jiřímu Jeţovi. Ten přednesl
zprávu o činnosti sboru za uplynulé,
120. leté trvání. Při této příleţitosti
bylo některým členům, kteří byli
navrţeni,
uděleno
Svazové
vyznamenání. Po tomto slavnostním
aktu následovala diskuse, kde se svými
příspěvky
vystoupili
zástupci
jednotlivých sborů. Pozdravili naše jednání a popřáli hodně zdaru v práci do
nadcházejícího desetiletí. Starosta obce Jiří Hanousek poděkoval za zásluţnou a
rozmanitou práci, kterou sbor vykonává nejen pro sebe , ale i pro naši obec. V 11.00
hodin byla Valná hromada ukončena. A
nastal čas podávat oběd. Vepřové, knedlík,
zelí a pivo. Tímto byl pohoštěn kaţdý
účastník. Jídelna se ale pomalu začala
zaplňovat i našimi rodáky a dalšími hosty.
Kromě jiţ zmíněné vepřové si mohli
pochutnat i na řízku s bramborem. Čas ale
neúprosně běţel a ve 13.00 hodin se začalo s
řazením průvodu u pomníku padlých.
Starosta obce, v krátké pietní vzpomínce
uctil památku obětem I. a II. světové války.
Záhy zazněly tóny státní hymny. Čestná stráţ
ve sloţení, Zdeněk Šubrt a Václav Prokeš v
jedné, David Svoboda a David Štilec ve druhé, poloţila kytice k oběma pomníkům. Za
doprovodu hudby se 105 členný průvod vydal do prostoru areálu pod
Kaňkem. Čelo průvodu tvořil vlajkonoš se státní vlajkou, dále za ním v trojřadu šli
vlajkonoši se sborovým, Svazovým a
obecním
praporem.
Následovali
vlajkonoši s prapory sborů z Roztok,
Nedaříţe a Kruhu. Za nimi pochodovaly
maţoretky, hudba, mladí hasiči,
krojovaní hasiči, hasiči v historických
uniformách a civilisté.
Odpolední
oslavy byly zahájeny starostou obce
krátkým proslovem a vřelým uvítáním
hostů ve 13.45, a tím se program rozjel
na plné obrátky. Koncert dechové
hudby ,,Táboranka“ byl prokládán
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jednotlivými vstupy tanců půvabných maţoretek z Lomnice nad Popelkou. Známý bavič
Libor Pantůček ,,sypal“ na hlavy diváků jeden vtip za druhým a nechybělo ani jeho
pověstné imitování známých osobností. Přihlíţející tím velmi pobavil a byl odměněn
zaslouţeným a uznalým potleskem. Následovalo odpočinkové vystoupení našeho rodáka
Libora Fišera s dcerou Aničkou, svojí sestrou Martinou s manţelem Milanem Pelikánem a
jejich dětmi. Příjemný byl i poslech smíšeného pěveckého sboru Camponotus z Jilemnice,
zdařile dirigovaný Evou Skalovou.
Závěr odpoledního programu zpestřila diváky
pobavila skupina ,,Rego“ z Vrchlabí. Bylo to vystoupení
muţoretů ve skotských krojích. I oni sklidili potlesk a ještě několik dlouhých minut po
svém vystoupení pózovali rozveseleným hostům, kteří si je chtěli vyfotografovat či
zachytit na film kamery. Jejich seskupení pak ještě obohatila skupinka ,,paní a dívek“
z jilemnice v dobových šatech našich
pra babiček. Tyto ţeny během
celého sjezdu rodáků roznášely a
hostům nabízely chutné koláčky s
různorodou náplní. Od 20.00 hodin
pokračoval program oslav taneční
zábavou. K tanci a poslechu hrála do
23.00 hodin místní skupina ,,Brok“
pod vedením Libora Fišera. Jejich
vystoupení pak vystřídala skupina
Petra Prokeše, a to do jedné hodiny
po půlnoci. Tato taneční zábava byla
obohacena o
vstupy
country
skupina Star West z Trutnova. Předvedli ukázku nejen country tanců, ale i stepu ve stylu
coutry-clogging. Na závěr večera se těšili nejen muţi, ale i ţeny. Smyslné tanečnice
předvedly nefalšovaný kankán a
byly
po
zásluze
odměněny
bouřlivým potleskem! Na úplný
závěr byl připraven ohňostroj. Trval
sedm minut. A bylo se opravdu nač
dívat. Za doprovodu hudby se
obloha nad našimi hlavami rozzářila
nespočtem barev, efektů a obrazců.
Prostě nádhera!
Oslavy navštívilo na 250 hostů.
Podstatné bylo, ţe nám i počasí
přálo.
Ohlasy
zúčastněných k
průběhu a skladbě programu oslav, byly hodnoceny převáţně kladně. Ještě po několika
dnech přicházely pochvalné SMS zprávy, emaily i dopisy. Bylo to příjemné ,,pohlazení“,
které ocenilo vynaloţenou, několikaměsíční práci všech, kteří se na přípravě sjezdu
rodáků podíleli.

■ Filmová kronika obce.
Při pátečním podvečeru, před vlastním sjezdem rodáků byl promítán film ,,Filmová
kronika obce“. Zájemci o toto DVD si ho mohou objednat u Jiřího Hanouska. Cena 150,Kč.
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■ Výstava ve škole pokračuje
Mohlo se stát, ţe jste Vy nebo Vaši
příbuzní a známí, nestihli navštívit
výstavu ve škole. Budete-li mít zájem,
stále existuje moţnost dodatečné
návštěvy a prohlídky výstavy, která zde
bude do konce července. Jen se stačí
ohlásit u Jiřího Hanouska, tel. 603464203
a domluvit si termín.

Pranostika = moudro našich předků
červenec
Slunce peče - déšť poteče.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
Jaký červenec, takový leden.
Kdyţ červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

srpen
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Srpen z počátku hřeje-li, zima pak se dlouho sněhem skvěje, jsou-li v srpnu hory
kalný, budou v zimě mrazy valný.
Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaţí, tak se podzimek daří.

Z kroniky obce
VIII. Slet všesokolský v Praze
Ve dnech 4.,5., a 6. července 1926 konal se v Praze VIII. Slet
všesokolský za obrovské účasti čsl. Národa i všech spřátelených
národů z celého světa. Sletu se zúčastnilo z Tělovýchovné
jednoty ,,Sokol“ v Bukovině – Karlově šest bratrů a jedna sestra.
Pět bratrů cvičilo prostná cvičení.

Hospodářský průběh roku
Tento článek by vám mohl něco připomínat, a pak že tohle dřív nikdy nebylo, opak je
pravdou.
Následkem zdlouhavé zimy jaro se téţ později probouzelo. Teprve od 26.3.ustálilo se
počasí do té míry, ţe se mohly polní práce vykonati. Od 3. do 9.května, kdyţ stromy
kvetly, značně se ochladilo a chumelilo se při bodu mrazu. Sníţená teplota byla hlášena v
celé střední Evropě a u nás 10.května poklesla teplota na -2°R (mrazu). Druhá polovina
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května byla jiţ teplá. Na ,,Medarda“ jen se lilo a v pravdě osvědčilo se lidské přísloví
,,Medardova kápě 40 dní kape, “ neboť od 8.6. do 20.7. téměř denně pršelo, takţe to bylo
nesnesitelné. Místy byly veliké bouře, průtrţe mračen a krupobití, které zničily úplně
louky, zahrady zelinářské, obilí, ba i telegrafní a telefonní sloupy a stromy vyvrátily, takţe
zemědělci octli se v situaci zoufalé. Leckde vnikla voda do bytů a chlévů. Spoustami vod
byly v mnohých revírech úplně zatopeny tisíce hektarů pozemků a násada vajec
koroptvých, baţantích, jakoţ i mnoho mladých zajíců bylo tím zničeno. Škody šly do
statisíců, nebť veškeré níţiny (zvláště moravské) byly proměněny v jedno veliké jezero a
na záchranu zvěře nebylo ani pomyšlení. Následkem stálých dešťů byly protrţeny tratě,
silnice, vodní hráze a rozvodněné potoky a řeky způsobily povodně v celé Evropě. Na
četných místech muselo se hasičstvo a vojsko ujmouti záchranných prací, neboť dravým
vlnám padlo za oběť i mnoho lidí. Mnozí poslanci zakročili u vlády, aby postiţeným
krajům poskytnuta byla okamţitá pomoc. Na horské ţně se jiţ počasí ustálilo a obilí se
sklidilo suché. První ţitné panáky spatřili jsme 2.srpna. Úroda byla uspokojivá. Obilí bylo
husté a leckde trpělo polehnutím. Brambory, zejména na vlhkých místech, trpěly mokrem
a hnily- jejich sklizeň byla velmi slabá, takţe místy stěţí jen sadbu sklidili. Leny byly
slabší a musely se i zaorati. Řepy, cukruvka a pícniny byly pěkné. Ovoce urodilo se dosti,
zvláště švestek. Včely trpěly nedostatkem pastvy. Podzim byl pěkný, takţe zemědělci
venku s chutí pracovali. Ještě 9.listopadu kvetly růţe v zahrádkách a po mrazech ani
potuchy. První mrazíky se sněhem se dostavily na počátku prosince. Počátek zimy byl
velmi mírný.

HASIČI
…..co už máme za sebou
■ Pálení čarodějnic
První dubnovou akcí se uskutečnilo pálení čarodějnic. Za jevištěm v
areálu se sešlo na šedesát hostů, aby si opekli špekáčky a pobavili se.
K ohni neodmyslitelně patří kytary a jiné strunné nástroje. I to tu ale
bylo. Poslechli jsme si ţivou hudbu v podání country kapely ,,Náhoda“ z Pecky. Byl to
velice příjemný a pohodový večer.

■ O pohár velitele v Čisté.
Mladí hasiči pod vedením Davida Štilce jeli
tradičně 1.května na dětskou soutěţ ,,O pohár
velitele“ do Čisté. Sjelo se sem ...druţstev
mladších a ..starších druţstev. Bukovinu
reprezentovali za mladší druţstvo Jan Šimůnek,
Denis Grof, Petr Mazánek, Michaela Šimůnková,
Karolína, Jiří a Jakub Jeţkovi. Starší druţstvo
bylo zastoupeno Jiřím Jeţkem, Michaelou
Šimůnkovou, Tomášem Paulů, Janem Exnerem,
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Dominikem Součkem, Kristýnou Exnerovou a Kristýnou Svobodovou. Elektronickou
časomírou byl měřen pouze jediný pokus v provedení poţárního útoku. Naši mladší
obsadili jedenácté a starší sedmé místo.

■ Okresní soutěž MH.
Pořadatelem okresní soutěţe Mladých hasičů byl 26.5. SDH Košťálov. Bukovina byla
reprezentována jedním druţstvem ve starší kategorii. Byli to Jan Exner, Tomáš Paulů,
Kristýna Exnerová, Jan Šimůnek, Michaela Šimůnková, Denis Grof, Petr Mazánek,
Kristýna Svobodová, Dominik Souček, Jiří a Jakub Jeţkovi. Soutěţe se zúčastnilo dvacet
druţstev ve starší kategorii a sedmnáct v mladší. Po nádherném umístění z podzimní
soutěţe, kdy obsadili druhou příčku, měli dobrou výchozí pozici pro celkové umístění. Po
zahájení soutěţe se začaly plnit jednotlivé discipliny. Na štafetě dvojic dosáhli času 87,19
s a třinácté místo, štafetě 4x60 m 56,19 desáté místo, 400m štafeta CTIF 96,66 desáté
místo, poţární útok CTIF 206,22 jedenácté místo. Jako poslední byla královská disciplina
– poţární útok. Zde se elektronická časomíra zastavila na 30,71 s, coţ bylo šesté místo. V
celkovém celoročním hodnocení se naše druţstvo umístilo na osmé příčce v okrese.

■ Dětský den.
První červnová sobota byla věnována dětem. Ve spolupráci s praţskou pionýrskou
skupinou ,,Beta“ jsme uspořádali Dětský den. Ten byl ve třináct hodin zahájen závodem
bezmotorových kár, zvaných Bukárek.
Na start se postavilo osm strojů. Jeden
ze Studence, Kalné , dva z Prahy a čtyři
z Bukoviny. Jelo se dvou kolově se
zastávkami
na
zpomalovacích
kontrolách, kde se plnily určité úkoly.
Od půl čtvrté dětské odpoledne
pokračovalo soutěţemi a hrami o ceny.
Byla to chůze na chůdách, skládání
obřích puzzlí, střelba lukem a šípem,
házení šipek na točící se terč, určování
sypkých materiálů v uzavřených
nádobkách, hod tenisovým míčkem na
cíl. Pro zpestření se střílelo ze vzduchovky a plynových zbraní s plastovými kuličkami.
Pro vyplnění programu se představil Karel Kordas s Hudebním divadlem pro děti ,,Kuk a
Cuk“. Nechyběla zde dovednostní soutěţ pro rodiče. Ţeny předváděly hod smetákem a
muţi hod polenem na dálku. Dětský den byl ukončen večerní diskotékou, uváděnou DJ
Jiřím Jeţkem. Před jejím zahájením byli ještě vyhlášeni vítězové soutěţí. Ve 23.00 hodin
nastalo vyvrcholení dne, kdy se ozvaly první výbuchy impozantního ohňostroje, který do
temné oblohy chrlil po dobu pěti minut své náloţe a světlice. To vše za doprovodu
příjemné a sladěné hudby.

■ Oslavy výročí
Sbor dobrovolných hasičů v Nedaříţí nás pozval na oslavy 110. výročí zaloţení sboru. V
sobotu 9.června, tedy vyjeli naši zástupci Vladimír Dlabola, Jiří Hanousek a Jaroslav
Exner do Nedaříţe. S našim sborovým praporem se účastnili průvodu, který se vydal od
začátku vesnice (ze směru Levínská Olešnice) k hasičské zbrojnici. Před tím, ale
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následovalo slavnostní otevření zrekonstruované staré hasičárny. Po příchodu k nové
hasičárně probíhala druhá část oslav. Proslov starosty SDH Nedaříţ, udělování
vyznamenání a ukázky historické techniky. Následovala volná zábava a klábosení s
kamarády.

■ Podkrkonošský pohár.
Mladí hasiči se v sobotu 12.května vydali do Nedaříţe, kde se konal Podkrkonošský
pohár. Vedoucí David Štilec sestavil druţstvo starších dětí. Celkem se na soupisce
zúčastněných objevilo dvacet tři druţstev. Devět starších a čtrnáct mladších. Soutěţe
probíhaly dle propozic hry Plamen. Plnily se disciplíny štafeta 4x60 m, kde naši dosáhli
času 59,07 s, coţ představovalo sedmé místo, dále následovala štafeta dvojic s dosaţeným
časem 99,38 s a deváté místo. Poslední plněnou disciplínou byl poţární útok CTIF s
časem 156,18 s a šesté místo. V součtu všech umístění naše druţstvo obsadilo šesté místo.

■ Okrsková soutěž
Dvě druţstva muţů a jedno ţen jela v sobotu 16.června do Nedaříţe, aby změřily své síly
s ostatními druţstvy v okrskové soutěţi v poţárním sportu. Jednalo se o provádění dvou
poţárních útoků z nadzemní nádrţe.
Dosahované
časy
byly
měřeny
elektronickou časomírou z pořádající
Nedaříţe. Bukovinu reprezentovali.
Druţstvo muţů ,,A“- Daniel Šubrt, Lukáš
Zaplatilek, David Exner, Jan Prokeš,
David Štilec, Jaroslav a Zdeněk
Šubrtovi. Muţi ,,B“- Jaroslav Grof ml.,
Jaroslav Exner ml., Miroslav Paulů,
Miroslav Svoboda, David Svoboda,
Pavel a Jiří Jeţkovi. V ţenském druţstvu
se objevily Kateřina Jiřičková, Monika
Hanousková, Eliška Jeţková, Markéta Paulů, Lucie Štilcová, Petra Nezbedová a Martina
Jiřičková. Za úmorného tepla se před čtrnáctou hodinou rozjely útoky ţen. Naše ţeny k
tomu přistoupily zodpovědně. Vyšmikly tam dva útoky a šly od válu. V celkovém součtu
si vybojovaly krásné druhé místo ze šesti druţstev. Muţi to tak jednoznačné neměli.
Druţstvo ,,B“ bylo na jednom z útoků diskvalifikováno a to je odsunulo na desátou příčku,
a druţstvo ,,A“ bylo o poznání lepší, to bylo šesté.

Společenská

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 Daně
Chrtkové, Josefu Jeţkovi, Zdeňku Jeţkovi, Antonii
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Hanouskové, Květuši Macháčkové a Květě Sedláčkové, kteří oslavili své významné
ţivotní jubilea v květnu a červnu.
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 Jaroslav Šubrt, se
slečnou Petrou Věchtovou.
 Manţelům Janu a Kristýně Prokešovým, k narození dcery Alenky, narozené
27.6.2012

♥♥♥
ZLATÁ BABIČKA
Bylo mi velkou ctí zahrát k ţivotnímu
jubileu 85 let sousedovi panu Oldřichovi
Jiřičkovi .
Poseděli jsme s ním, se starostou a paní
Jiřinkou Grofovou.
Byl to nádherný podvečer! Od té doby čas

od času přijde bodrý, milý Olda na kus řeči
k nám. Je to vţdycky milá návštěva s kterou
proţíváme nádherné chvíle. Kdyţ se Olda
rozpovídá je opravdu co poslouchat. Jednou
přišla řeč na jeho jiţ zesnulou manţelku.
Rozhodl jsem se, ţe si to nenechám pro sebe
a napíši pár řádků do obecního zpravodaje.
Jak to tehdy začalo ? Olda se s paní
Danuškou, jak jí dodnes říká seznámil u

muziky v kulturáku v Bukovině. Pak jí
doprovodil domů a padla první pusa na
dobrou noc. Opravdu jen jedna pusa ! To
bylo Oldovi 23 let. Potom se odebral do
Kalné, kde bydlel. Tak začalo krásné
přátelství, které přerostlo ve velkou lásku.
Paní Danuška pracovala v čistecké tírně,
kde vyjednala práci Oldovi, aby mohli být
co nejvíce spolu. ,, Ty kluku špačku , do
Kalný nepůjdu, “říká paní Danuška , a tak
se Olda přestěhuje do Bukoviny čp. 45.
Tam ţili ve společné domácnosti s rodiči.
Nedalo mi, neţ se zeptat na to, co vás
napadne, kdyţ si to představíte. ,, Úplně
poprvé to bylo o svatbě a to doma
v baráčku, “ říká s úsměvem Olda. A tak se
postupně narodili čtyři děti. Babička byla
úţasná hospodyně. Měli společnou
peněţenku o kterou se vzorně starala. Byla
pekařkou, cukrářkou a velkou hospodyní.
Starala se i o kravičku. Nosila tu správnou
širokou sukni hospodyně, kam se schovaly
nejrůznější rodinné problémy bezpečně tak,
aby nikdy nespatřily světlo světa.

-13 A tak to má v rodinách být. Pyšní se Olda.
Olda v té době jiţ pracoval v lese. Stahoval
dřevo s koněm. Ašan se jmenoval. Říká, byl
to úţasně chytrý kůň. Rozuměl mi kaţdé
slovo a na slovo poslouchal. Tak to spolu
dotáhli aţ do důchodu. Také jsme chodili ke
Grofům pro vodu, dnes jiţ vlastně k vám
připomíná Olda. Ţivot utíkal, vychovali
čtyři děti a pak přišlo období smutku. Pán
Bůh k sobě povolal tu nejmilejší babičku.
“Zůstal jsem sám” se slzami v očích říká
Olda. Byla to ta nejlepší babička na světě.
Byla moje první a poslední . Neumím si
představit lepší ţenskou! To opakuje Olda
kaţdou chvíli. Neměla to lehké, samá dřina!
Hospodářství, děti, rodina - to byl základ
manţelství!
Zdálo se ti někdy o jiné ?
,,Ne nikdy, vţdy jen o babičce!
Chtěl bych, aby si mě babička vzala k sobě,
protoţe si máme ještě co vypravovat!“
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Dnes je panu Jiřičkovi 85 let a babičce by
bylo 83 let. Není tak docela sám. Kaţdý den
jedna z dcer přiváţí oběd a o svého tátu se
vzorně starají! Mnozí starší lidé toto mohou
panu Jiřičkovi závidět! Staré přísloví , o
tom, ţe rodiče vychovají 10 dětí a 10 dětí
není schopno se postarat o rodiče, tady
neplatí.
Proč se lidé dnes neberou ?
Z tohoto příběhu se naskýtá zamyšlení nad
šťastným manţelstvím.
Moţná ţe věrnost, láska, porozumění a
tolerance nejsou staromódní fráze.
Na závěr přejeme Oldovi ještě hodně
pěkných chvil na tomto světě a to mezi
svými nejbliţšími přáteli a hlavně pevné
zdraví.
Miloš Šulc

Jedno velké tajemství aneb záhady z celého světa.
Kaţdý z nás má alespoň jedno opravdu tajemné tajemství a jistě se kaţdý pokoušel
rozluštit i nějakou tu menší záhadu. A právě o tom je tenhle příběh.
Píše se rok 3120 a naše modrá planetka uţ dávno nevypadá jako tomu bylo kdysi.
Místo aut se tu lidé přemísťují na okřídlených vznášedlech na biopohon, nikde v ovoci a
zelenině nenajdete ani jednoho škodlivého červíčka a všichni se chovají tak nějak
přívětivěji a klidněji. Jediné co přetrvalo z dávných časů jsou záhady. Pravda, slovutní
vědci z celého světa uţ několik z těchto zapeklitých hádanek objasnili, například takovou
prkotinu jako byl Bermudský trojúhelník mají dávno za sebou, ale stále je to jen špička
ledovce. Někde úplně dole, na pomyslném ledovci, je umístěno to nejtajemnější tajemství
ze všech. Vědci mu dali název „Suchá handra na dně mořském“. Mnozí z vás by jistě
ihned namítli, ţe takovýhle nesmysl nemůţe existovat, ale skutečně je tomu tak. Pojďme
se podívat na to, jak se to celé vlastně seběhlo.
„ Zabočte trochu doleva!“ upozornil svého kolegu profesor Zmatík, který seděl
na sedadle spolujezdce ponorky jménem Potápka. Řidič profesor Profík se zachrul na
sedačce a zaostřil zrak, aby přes slabé světlo viděl kam doleva, navigátor přesně myslí.
Kdyţ konečně zabočil, vyběhla mu na čele ţilka, tak jako tomu bylo vţdycky před
nějakým novým objevem.
Profesor Zmatík stiskl zelený knoflík a vypustil dvě pohyblivá ramena ponorky, kterým
s oblibou říkával chmatařky. Jedno rameno drţelo nevelkou nádobku a druhé do ní právě
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umísťovalo jakousi ţlutou zmuchlanou svítící kouli. Ani jeden z váţených učenců zatím
netušil s čím má tu čest a proto se ani jeden z nich nestrachoval o další bytí lidstva. „
Vzhůru na pevninu kapitáne!“ zvolal Zmatík a Profík se zasmál tak, aţ se mu jeho kulaté
bříško začalo natřásat a musel si dát velký pozor, aby s ním nezmáčkl nějaké tlačítko.
Asi za hodinu uţ oba vědci bádali v nevelké pracovně na pustém ostrově, který se
světem spojoval jen radiový signál a okřídlené vznášedlo, které právě klidně podřimovalo
na přistávací rampě. Oba muţi se skláněli nad novým objevem a jejich dlouhé prošedivělé
vlasy jim padaly do očí. Není se čemu divit, protoţe na pustém ostrově si člověk těţko
dojde k holiči na přeliv a při zkoumání mu z nepodařených pokusů bohuţel pár vlasů
zešedne. Profesor Zmatík otevřel nádobku s mořskou vodou, chňapl po svítící kouli a
vzápětí zaječel, aţ z toho naskakovala husí kůţe. Jeho kolega na něj jen zíral
s pootevřenou pusou a kroutil nevěřícně hlavou. Kdyţ se dosytosti nadivil vysokému
skřeku, který před chvílí slyšel, jal se svého spolupracovníka ptát, čeho se vlastně lekl.
Zmatík ještě pár vteřin stál jako opařený a poté konečně odpověděl: „ ta, ta, ta handra!“ I
druhý profesor uţ viděl, ţe z malinké svítící kuličky se teď stala handřička, ale nechápal,
jak člověka můţe něco tak malého takhle vyděsit. Zmatík hlasitě polkl a tiše pronesl: „ta
handřička je úplně suchá!“ Druhý vědec překvapeně vykulil oči. „Co je to za nesmysl?“
ptal se sám sebe a klidně ponořil ruku do nádobky. A skutešně i on zaječel a rozklepal se,
jako by právě stál v chladícím boxu. To co slyšel, byla pravda. Svítící handřička byla
naprosto suchá. Oba z toho byli úplně v šoku. Najednou se Profík vrhl ke dveřím a vyběhl
na pláţ. Zmatík tedy běţel za ním a zastavil se aţ uprostřed pláţe, kde leţel jeho kolega a
kamarád v jedné osobě. Leţel se zavřenýma očima pod obrovskou palmou a něco koktal.
Druhý profesor z toho vyrozuměl, ţe se jedná o nějaké mimozemšťany, vysychající moře a
svítící objekt. Nejdřív mu to nedávalo vůbec ţádný smysl, ale najednou ho to konečně
trklo. Poškrábal se na hlavě a štípl do ruky, aby zjistil, jestli se mu to jen nezdá. Kdyţ
znovu vyjekl, utvrdil se v tom, ţe nespí a jal se budit svého přítele. Ten sebou ještě
naposledy škubl a konečně otevřel oči. „Co se to se mnou stalo? Proč leţím tady na
pláţi?“ Jeho spolupracovník mu hned všechno jak se říká vyklopil a poté mu pověděl o
své teorii. Profík stále víc kroutil hlavou a tu a tam vykřikl:“ to je nemoţné! Naprostý
nesmysl!“ Aţ po dlouhé hodině přesvědčování konečně uznal, ţe měl vidinu a ţe něco
z toho, co Zmatík říká, můţe být pravda, ale stejně se dál tvářil, jako by mu někdo
rozdupal hrad z písku. Se zarputilým výrazem se otočil zády ke Zmatíkovi a rázně
odpochodoval do vědecké laboratoře.
Druhý vědec ještě chvíli zůstal na pláţi a znovu si přehrával, co jeho kolega
vykřikoval a přitom se jen tak mimoděk podíval na mořskou hladinu. V ten okamţik mu
málem vypadly oči z důlků, musel je promnout, aby se přesvědčil, ţe nespí. To co viděl,
byla ale skutečně pravda. Pro jistotu si ještě přeleštil brýle, jenţe ani tohle neodválo ten
strašný výjev, který se naskytl před jeho velkýma zelenýma očima a který byl ještě
přiblíţen a tedy zvětšen ne zrovna štíhlými skly jeho brýlí. Moře jako by někdo vcucnul do
země a na rozlehlém dně lapalo po dechu jak ustrašené hejno tuňáků, tak o kousek dál i
nebojácný ţralok tygří. Na Zmatíka šly mrákoty. Nepatrně zavrávoral, ale jeho mozek
nehodlal dopustit to, ţe se sloţí na zem a bude se tu válet na pláţi, zatím co celá mořská
fauna odejde do věčných lovišť.
S odhodlaným výrazem ve tváři se tedy obrátil směrem k laboratoři a pádil co mu
nohy stačily. Jakmile rozrazil bambusové dveře (málem je vytrhl z pantů), naskytl se jeho
očím nevídaný obrázek. Profík leţel na zemi se svítící handřičkou v ruce a nejevil známky
ţivota. Kolem něj mimozemšťané v kolečku a jeden zakrnělý mimozemšťan hrál na

-15 -

zpravodaj č.3/2012

trubku. Celá tahle scénka byla podbarvena hlubokým bručením, které vydávali
ostatní návštěvníci z Vesmíru. Zmatík se chytil stolku a otřel si krůpěje potu z čela. Uţ
váţně začínal pochybovat, ţe dát si hlívu ústřičnou k obědu byl dobrý nápad. V tu chvíli
ho jeden z ufonů popadl za rameno a pronesl: „vraťte neznámou věc nazpátek a vše se
vrátí zpět na začátek!“ Poté se uklonil a zmizel. Totéţ učinili i ostatní a tak v místnosti
zbyli zase jen dva prošedivělí vědci.
„ Vstávejte vy hromádko neštěstí!“ volal na Profíka a vytrhl mu z dlaně svítící
handřičku. „ Co to děláte?“ křičel Profík a snaţil se Zmatíkovi zabránit, aby mu jeho nový
objev vzal. Zmatík svraštil čelo a odpověděl: „ zachraňuji svět!“ Vyběhl ven a co mu jeho
staré klouby dovolovaly pádil po mořském dně. Po chvíli zmateného pobíhání konečně
našel prohlubeň, kterou se dostali k neznámé svítící věci. Protoţe uţ se nemohl dívat na to,
jak se zvířata trápí, vhodil předmět do díry a jen tak ze zvyku zvolal:“ šťastnou cestu!“
Chtěl ještě zamávat, ale to uţ se z díry valila mořská voda a opět zaplavovala dno. Zapojil
proto znovu svoje staré nohy a běţel zpět na ostrov. Stihl to na poslední chvíli. Protoţe
vlny uţ opět olizovaly molo, na kterém právě stál. Kdyţ se konečně vydýchal, obrátil svůj
zrak na moře. Opět bylo vše tak, jak mělo být.
Vrátil se tedy do laboratoře, kde uţ na něj čekal Profík s omluvou. „ Promiň mi to a
zapomeň, prosím,“ koktal roztřeseným hlasem a zamáčkl slzu. „Byl jsem zaslepen touhou
po slávě a vůbec jsem nepomyslel, jaký dopad to můţe mít na celý svět!“ Teď uţ se mu
slzy řinuly po jeho vrásčité tváři. Zmatík byl měkota a tak mu hned všechno odpustil.
Kdyţ se ale po večeři uloţil Profík ke spánku, spálil raději všechny materiály o tom, kde
se nachází lucerna s bájným „Zakletým prdem“, aby předešel další světové katastrofě
nedozírných následků.
Autorkou povídky- Eliška Zvelebilová

MOUDRA NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY
 Na světě jsou tři druhy přátel. Ti jenž vás mají rádi, ti kterým jste
lhostejní a ti ,kteří vás nenávidí
 Důvěra je jako velmi jemná květina, dlouho ji trvá než rozkvete a
snadno se zašlape.
 Máš-li přítele věrného, vaţ ho sobě více neţ zlata ryzího.
 Láska je dostupná kaţdým, ale přátelství je zkouška srdce.
 Máš-li dobrého přítele, máš víc neţ on.
 Není ţádné přátelství, kdyţ jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát.
 Falešný přítel je horší neţ nepřítel, protoţe nepříteli se vyhýbáš, kdeţto příteli věříš.
 Opravdové přátelství je ještě vzácnější neţ opravdová láska.
 Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vţdy ,člověk.

-16 -

―― NÁKUP

♦

PRODEJ

zpravodaj č.3/2012

♦

VÝMĚNA

________

 Prodám 3 ks dřevěného regálového nábytku v bílé barvě.
Výška 1,8 m, hloubka 25 ch, šíře 1,2 m a 3 ks stejné
výšky I šíře, ale hloubky cca 40 cm.
 4 ks dřevěných pohovek- válend bez matrací.
Dotazy volejte na 732117165.

Pro zasmání
 Jdou dva policajti lesem a najednou koukají, před nimi ţenská,prostě sexy kus, mini
sukýnka, přiléhavé tričko, podprsenka ţádná a snaţí se opravit kolo.
Kdyţ je ţenská zmerčí, tak hned na ně: "Pánové, neumíte někdo opravit kolo? Já tomu
vůbec nerozumím."
Jeden policajt na to: "Jo já se v tom vyznám, opravím vám to."
Druhý tomu prvnímu:"Tak, já pomalu půjdu a počkám tě za lesem."
No, chlap čeká na kámoše na kraji lesa 10 minut, 20 minut, kámoš furt nikde. Asi po
půlhodině chlap kouká - jeho kolega jede z lesa na kole té ţenské.
Tak se ho ptá:"Ty vole, tys tu ţenskou zabil a sebral jsi jí to kolo nebo co?"
Policajt odvětí: "Ale ne. Já jsem jí to perfektně spravil a ona byla tak šťastná, ţe si
sundala kalhotky a říká mi - vemte si co chcete.
No tak jsem si vzal to kolo." Na to ten druhý: "No to jsi udělal moc dobře,protoţe v těch
kalhotkách bys vypadal jak debil!"
 Říkala ţena manţelovi, kdyţ se vrátil uţ práce domů“,,Představ si, ţe tady byl
nějaký chlap a ptal se, jestli náhodou neprodáme osla! Kreten jeden, ...a co jsi mu
řekla? Ţe nejsi ještě doma?!
 Policejní hlídka zastaví podezřele kličkující auto. Pane řidiči, provedeme
alkoholický test! Bezva, ….a v které hospodě začneme?!
 V restauraci říká číšník druhému. Běţ a vyhoď toho chlapa, co spí na stole! Prosím
tě proč? Uţ jsem ho třikrát budil a pokaţdé znova ochotně zaplatil?
 K zubní lékařce přijde obrovitý chlap a přeje si vytrhnout zub. Ţena je drobné
postavy a tak dá křeslo co nejníţe dolů, ale přesto mu nemůţe dosáhnou do úst.
Snaţí se trochu posunout, ale chlápek začne křičet. Proč řvete, vţdyť ho ještě
nedrţím? To ne, ale stojíte mi na něm.
 V perlové ulici se přitočila k dědovi vnadná černoška. Kocourku, nechceš zajít ke
mně domů? Neblbni, řekne venkovan, ...co bych dělal v Africe?!
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Červenenc
Vojta K.Tomáško - recitál -pátek 6.7.2012 v 18.00 hod. Evangelický kostel Křížlice
Kytarový folkový recitál plný veselých i váţných písniček. Písniček o lásce o přátelství o
přírodě, písniček o víře i naději v lepší svět.
Pořádá Farní sbor evangelické církve v Kříţlicích a. Společenský dům Jilm Jilemnice u
příleţitosti státních svátků Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa.
Vstupné dobrovolné.
Příměstský tábor 16. – 20.7. 2012
Prázdninový kytarový kurz 23. – 27.7.2012
Nabízíme opět prázdninový kytarový kurz pod vedením kytarového virtuosa a výborného
pedagoga Libora Fišera. Kurz je vhodný pro začátečníky i pro pokročilé, děti i dospělé.
Krátká seznamovací schůzka proběhne 22.7.2012 od 19.00 hod. v hudebním salonku.
Cena kurzu: 350,- Kč Přihlásit se můţete v Informačním středisku.
Kytarový koncert - pátek 27.7.2012 v 19.00 hod. sloupový sál
Koncert Libora Fišera a absolventů kytarového kurzu.
Vstupné dobrovolné.

Srpen
22. Festival dechových hudeb - neděle 5.8.2012 13.00 – 19.00 hod. zámecký park
K tanci a poslechu Vám zahraje: Jilemničanka, Podzvičinka,Táboranka.
Zazpívá a zatančí Národopisný soubor Krkonošský Horal Vrchlabí
Pobaví vás dvojník pana Felixe Holzmanna a stálý host Vlachovky Lojzík Matoušek.
Odpolednem provází a také rád zazpívá Jiří Škvára.
V případě špatného počasí sál SD JILM Jilemnice. Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 120,- Kč, důchodci 90,- Kč, děti zdarma
Příměstský tábor 6.8. – 10.8.2012
Přejeme Vám příjemně strávený čas prázdnin a dovolených a doufáme, že Vás osloví
naše podzimní nabídka:
13.9.2012 v 19.30 hod. Limonádový Joe – DS Jirásek Nový Bydţov
23.9.2012 ve 14.30 hod. Co takhle svatba, princi? - pohádka DS Tyl Slaná
24.9.2012 v 18.00 hod. Národní parky USA II. – cestopisná přednáška
27.9.2012 v 19.00 hod. Cantarina Clarinette – koncert klarinetového kvarteta9.10.2012
v 19.00 hod. Můj báječný rozvod – Eliška Balzarová
14.10.2012 v 14.30 hod. Pohádky o mašinkách - pohádka Divadla Tramtárie Olomouc
15.10.2012 v 18.00 hod. Srdce Afriky – cestopisná přednáška
22.10.2012 v 19.30 hod. Karel Plíhal – recitál známého písničkáře
Předprodej vstupenek od 3.9.2012 na Informačním středisku, tel.: 481 54 10 08.
Kino 70 nebude v červenci a srpnu promítat.

-21 -

Co myslíte, čí to bylo stavení?

zpravodaj č.3/2012

-22 -

zpravodaj č.3/2012

,,Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit“.
Marcus Tullius Cicero

zpracovali: Jiřina Dlabolová, Jiří Hanousek
Příští číslo vyjde v srpnu 2012
Vydává Obecní úřad v Bukovině u Čisté, nákladem 62 výtisků, příjem příspěvků a
inzerce - písemně: Obecní úřad, Bukovina u Čisté čp.19, 514 01 Jilemnice, e-mail:
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