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              jestjest  
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4. ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  10/2012

,,Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme představit ”. 
                                                                                        
                                                                                                                      BROWN

●zamyšlení pod čarou ●zprávy z OÚ  ●co se dělo pod Kaňkem 
●pranostika   ●z kroniky obce   ● hasiči  ●společenská kronika 
●moudra   ●žil mezi námi  ● povídka  ●výstava   ●inzerce 

●podzimní romance   ● plánované akce   ● čí to bylo stavení   ●děti, pozor   ● pro 
zasmání  ●dobré rady   
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Zamyšlení ,, pod čarou“
                                                            
My a …, pohlednice? Nebo sms!

    Nemusíme být až tak zase velcí pamětníci, abychom si nevzpomněli, kdy se v hojném 
počtu začaly používat počítače, ale především mobilní telefony.
   Leckdo z nás s ním pomalu i spí. Samozřejmě, má-li v něm nařízeno buzení... Neumí si 
den  bez  mobilu,shlížení  displeje  a  neúnavného  mačkání  jeho  tlačítek,  ani  představit. 

Ačkoli!  Dnešní  moderní  mobilní  telefony  už  ani  ta  tlačítka 
nemají. 
      Použitím mobilu si sdělujeme své dojmy, zážitky, sháníme 
se  po  dětech,  po  manželích  i  manželkách,  je  prostě  naší 
nedílnou součástí. No ovšem, taková je doba. Vše jde kupředu, 
vše  se  vyvíjí,  na  trhu  se  objevují  nové  a  nové  značky  s 
vlastnostmi,  o  kterých  se  nám  ani  nesnilo.  Dokáží  pomalu 
zázraky.
    Ale proč o tom všem píšu! Představte si, a jistě vám to nedá 
ani  moc  práce,  že  má  váš  příbuzný,  známý  nebo  kamarád, 
prostě  někdo  blízký,  jmeniny,  narozeniny  či  významnou 

událost nebo výročí. Dost často máme takovéto informace uloženy přímo ve svém mobilu, 
abychom nezapomněli.  A co v takovéto chvíli   s  největší  pravděpodobností  uděláme? 
Pošleme oslavencovi sms s přáním všeho nejlepšího a hlavně hodně zdraví. ,,No což,“ 
řekneme si, ,,pozdrav jsem poslal(a), alespoň nemůže říct, že jsem zapomněl(a)!“ Jistě, i to 
je  sice  pravda,  ale  přání  zaslané  formou sms je  neosobní,  studené a  dost  často velice 
strohé.  Pryč  jsou časy,  kdy  jsme  rozesílali  do  všech  možných  koutů  naší  země  přání 
pohlednicová. Ano, jistě, jsou pochopitelně k mání i v dnešní době. Nápaditější, krásnější! 
Ale bohužel, oproti již zmiňovaným sms i podstatně finančně náročnější....  Mnohým z nás 
se jistě dostala do rukou pohlednicová 
přání  z  dob  našich  dědů,  babiček. 
Jsou na nich obrázky, které nám něco 
říkají, naladí nás i v naší duši pohodu, 
pohladí.  Dýchají  na  nás  nostalgií  a 
vzpomínkami. Svoji nespornou krásu 
má  ale  i  popsaná  část  těchto 
pohlednic. Ano, mám na mysli písmo! 
Nádherné  písmo,  kterým  se  naši 
prarodiče mohli pyšnit. Ale pro ně to 
bylo  naprosto  samozřejmé!  Aby  ne, 
ve  školách  se  vyučoval  a  byl 
klasifikován krasopis. Lze to posoudit i při četbách kronik či jiných důležitých spisů, ale 
hlavně a především právě u těch pohlednic. Vím a chápu. ,,Pohlednicová“ doba se už asi 
zřejmě nevrátí. Dostane-li se vám nějaký ten ,,pohled“ do rukou, zvolněte, zavzpomínejte. 
Vraťte zpět své myšlenky, opusťte alespoň na chvíli dnešní uspěchaný čas a shon. Věřte, 
stojí to za to! 

                                                                                                                 Jiřina Dlabolová
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    Zprávy z obecního úřadu
■   Navýšení ceny vodného  
Ač  je  to  věc  nepopulární  je  nutností  k  tomu  přistoupit.  Jedná  se  o 
navýšení  ceny  vodného.  Od  roku  2008   byla  obecně  závaznou 
vyhláškou obce stanovena částka 16,-  Kč za 1m3.  Tím, že stoupají 
ceny elektrické energie, náklady na rozbory vody (rozpočet na rozbory 
100 tis.  Kč/rok),  poplatky  celnímu úřadu,  jsme nuceny přistoupit  na 

navýšení ceny vodného na 20,-Kč/m3 pro obyvatelé, a 32,-Kč pro živnostníky a podnikatelé. Tato 
cena byla schválena obecně závaznou vyhláškou obce dne 19.10.2012 s tím, že její návrh byl 
zveřejněn na úřední desce OÚ a v elektronické podobě na stránkách obce od 18.8. do 2.9.2012. 
Tato vyhláška nabude účinnosti od 1.1.2013. 
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Promítání filmu
Mnozí z vás se doslechli,  že při pátečním setkání rodáků 22.června,  byl ve večerním 
programu promítán film s názvem ,,Filmová kronika obce”, který zachytil vývoj událostí 
od jejího založení až po současnost. Někteří z vás včetně sloužícího personálu tento film 
neměli možnost  shlédnout. Tito zájemci se dotazovali,  zda by byla možnost  tento film 
znovu promítnout. Ano! Uskutečníme to v pátek 2.prosince v kulturním domě od 19.00 
hodin.  Kdo bude mít zájem, nechť přijde, bude určitě vítán.

Výsledky voleb
Voleb do zastupitelstva kraje se zúčastnilo 20 stran. Z nich bylo voleno 45  členů do ZK 
Z 65 obcí byla Bukovina s 50% účastí voličů na  7 místě v okrese.
V naší obci se hlasovalo takto:
Voliči v seznamu 166
Vydané obálky   83
Odevzdané obálky   83
Platné hlasy   75
účast ve volbách                         50%

KSČM 19 hlasů
TOP 09 a Starostové 10 hlasů
ODS   9 hlasů
Česká strana selského rozumu   9 hlasů
Koalice KDU – ČSL   7 hlasů
ČSSD   6 hlasů
Starostové pro Liberecký kraj   4 hlasy
Česká pirátská strana   4 hlasy
Změna pro Liberecký kraj   4 hlasy 
Suverenita – Blok JB pro LBK   1 hlas
SNK – Evropští demokraté   1 hlas
Nová budoucnost pro LK   1 hlas
Ostatní strany                  0 hlasů

Bukovinský občan Jiří Jech kandidoval do zastupitelstva kraje za Českou stranu selského 
rozumu a od bukovinských voličů získal 5 hlasů.

přehled zisku mandátu do zastupitelstva kraje
Starostové pro Liberecký kraj 13
KSČM 10
Změna pro Liberecký kraj 10
ČSSD   7
ODS   5
Volba do senátu 1. kolo
Voliči v seznamu 166
Vydané obálky   77
Odevzdané obálky   77
Platné hlasy   71
účast ve volbách    46,39%
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V prvním kole voleb do Senátu byli v Bukovině zvoleni Mgr. Stanislav Eichler  za ČSSD 
s 20 hlasy a  Jaroslav Zeman za ODS s 6 hlasy. V rámci jabloneckého volebního obvodu, 
získal Jaroslav Zeman s 8043 hlasy a Stanislav Eichler  5838 hlasů.

Volba do senátu 2. kolo
Voliči v seznamu 166
Vydané obálky   45
Odevzdané obálky   45
Platné hlasy   41
účast ve volbách    27,11%
V druhém kole voleb do Senátu byli v Bukovině zvoleni Mgr. Stanislav Eichler  za ČSSD 
s  25  hlasy  a   Jaroslav  Zeman  za  ODS s  16  hlasy.   V  rámci  jabloneckého  volebního 
obvodu,  získal Stanislav Eichler  8236 hlasů a Jaroslav Zeman  14403 hlasy a stal se 
senátorem.
Obecní úřad tímto děkuje členkám  místní volební komise za trpělivost a  zdárný průběh  
voleb. 

Volby
Nikdo z nás si nemusí namlouvat, že je občan této země spokojen se současnou politikou 
vlády, s chováním politických stran, s jejich aférami,  které se s různými úspěchy daří 
rozkrývat. Nejhorší jsou sliby stran v jejich předvolebních kampaních, kdy mají plná ústa 
demokracie a ,,starost o blaho lidu“. Po několika měsících bohužel zjišťujeme, že to co 
nám pěli a mazali med kolem úst je tu tam. Obyčejný občan už má prostě politiky plné 
zuby. A tak se stalo, že některý z místních voličů vyjádřil svoji nespokojenost k současné 
politice humornou formou  následovně a po svém.

Óda na politiku.
Naši drazí politici,
vy jste vážně velký krysy,
slibujete hory,doly,
lidi, ale nejsou voli.
Selský rozum podle vás,
na zimu nám poslat hrách.
Lepší život slibujete,
nic z toho nedodržujete.
Když občan stovku ukradne,
oheň na střeše je hned.

Vy okrádáte stát náš,
to je svinstvo podle nás!
Slibujete pořád dál,
koho by se pan král bál.
Masaryk ten by z vás blil,
o svobodu se zasloužil.
Výběrová řízení podvodem,
milionář z tebe bude fofrem.
Chceme všichni lepší stát,
už přestaňte svůj lid SRÁT !!!!

Zase nic.
V některém z jarních zpravodajů jsem se zmiňoval o podané žádosti na dotaci, z které se 
měla  provést  oprava  střechy  na  obecním úřadě.  Bohužel  ani  tentokrát  jsme  neuspěli. 
Žádáno bylo prostřednictvím svazku obcí Jilemnicko, takže postiženi nejsme jenom my, 
ale i ostatní obce, které v žádosti figurovaly. Všeobecně se ví, že krajský úřad semilský 
okres  odírá  a  nadržuje  spíše  České  Lípě,  Jablonci  nad  Nisou  a  podobně.  Sice  to 
nepřiznávají, ale již několikrát jsme se  o tom mohli přesvědčit. Tak to příští rok zkusíme 
znovu.
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Přidání hlásiče
Do úseku mezi hoření autobusovou zastávkou a Kodymovými byl pro lepší slyšitelnost 
přidán jeden hlásič veřejného rozhlasu.

Úřední deska OÚ
Vyvěšování nejrůznějších dokumentů na úřední desce se bude provádět ve vitrinách na 
obecním úřadě. Vývěska u prodejny osiří.  

Zájezd
Po dlouhých letech se podařilo zorganizovat zájezd pro místní občany. Z místních se to 
nedal  požadovaný  počet  získat  a  proto  byli  osloveni  i  další  .  Byli  to  kamarádi  nebo 
příbuzní místních občanů. Nakonec se podařilo obsadit celý autobus se čtyřiceti čtyřmi 
místy. Návrh zájezdu zpracovala Jana Exnerová a většina účastníků si pochvalovala, že to 
byla dobrá kombinace navštěvovaných míst. Nejprve byla navštívena destilérie v Zásadě u 
Jablonce nad Nisou. Byli jsme  seznámeni s výrobou destilátů od přijmutí ovoce, kvašení , 

destilace až po jeho stočení do láhví a to 
jak promítnutím krátkého  filmu, tak také 
vlastní  prohlídkou  výrobních  prostor. 
Připravena  byla  degustační  ochutnávka 
jednotlivých druhů destilátů nebo likérů. 
Někteří  využili  možnosti  nákupu 
destilátů nebo upomínkových  výrobků v 
podnikové  prodejně  za  výhodné  ceny. 
Poté se pokračovalo na 12.30 hodin do 
státního zámku Hrubý Rohozec.  Zámek 
Hrubý  Rohozec  se svými  původně 
zařízenými  interiéry  skýtá pravdivý 
pohled  do života  šlechty v 1. polovině 

20. století.   Všechny   místnosti  mají  bohatou  výzdobu  a jsou zařízeny  původním 
nábytkem,  obrazy,  porcelánem a dalšími  umělecky  i historicky cennými předměty.   Na 
poslední návštěvu se asi nejvíce těšili muži, neboť šlo o exkursi soukromého pivovaru ve 
Svijanech.  Měli  jsme  možnost 
projít  pivovarem a seznámit se 
s  celým procesem vaření  piva 
včetně jeho stáčením do sudů. 
Nejočekávanější  ale  byla 
ochutnávka   piva  natočeného 
do mosazných džbánů přímo s 
velkých  tanků.   Potom  už  v 
17.30 hodin následovala večeře 
v  pivovarské  restauraci  a 
dvacáté hodině bylo zaveleno k 
odjezdu domů. Z řad účastníků 
padaly  převážně  pochvalné 
ohlasy.
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Sousedské posezení
Je tu podzim a doba, kdy byl čas na uspořádání dalšího sousedského posezení. Uskutečnilo 
se v sobotu 13.října v kulturním domě. Předcházelo mu vyhlášení soutěže ve  štrůdlování.

Třináct šikovných a ochotných hospodyněk přihlásily 
do soutěže své  štrůdly.  Objevily se mezi nimi i dva 
druhy  naslano.  Po  zahájení  večera  byla  vybrána 
tříčlenná,  odborná a  nezávislá  hodnotitelská  porota. 
Ta se odebrala do jídelny, aby započala s ochutnávkou 
jednotlivých štrůdlů. Byl to úkol nelehký, vybrat ten 
nejlepší.  Nakonec  úspěšně  dospěli  k  určení  pořadí 
prvních tří. Mezi tím už vyhrával Miloš Šulc líbezné 
melodie  pro   62 hostů usazených na sále.  Hudba a 
tanec  byly  nakrátko  přerušeny  a  chvilka  klidu  byla 
využita pro vyhlášení těch tří nejlepších štrůdlů. Třetí 
místo si vypekla  Jiřina Štilcová, druhé Ivana Šulcová 
a vítězkou se stala Eliška Ježková. Všem dámám byly 
uděleny pamětní  listy  a první tři  byly  ohodnoceny 
drobnými  cenami.  Poté  se  na  parketu  připravili  dva 
pražští   hosté  k  předvedení  akrobatického  tance. 
Předváděli  krkolomné přemety,  točení se  na hlavě a 

podobné kousky.  Po ukončení  této  ,,šou“  vystoupil  jejich  kamarád  Tonda Unger,  aby 
přednesl častušku o celé řadě našich  občanů. Po krátkém hudebním vstupu, přišlo na řadu 
promítání filmu z letošního sjezdu rodáků. 
Ještě  nezhasla  lampa  v  promítacím 
projektoru, a už v zákulisí byli připraveni 
bukovinští herci, aby se představili se svým 
nastudovaným  bukovinským  kabaretem. 
Obsahoval  řadu  humorných  scének,  se 
kterými  se  osazenstvo  sálu  nesmírně 
bavilo. Naše herce odměňovali smíchem a 
bouřlivým potleskem. Tímto bylo kulturní 
vystoupení  ukončeno a  následoval  už  jen 
tanec  a  hudba.  Ve  tři  hodiny  dozněly 
poslední tóny a zbytky vytrvalých se taktéž odebrali k domovům. Z pohledu pořadatelů, 
ale jistě i přítomných hostů, bylo toto sousedské posezení příjemné i zábavné. 

Čistička.
Zemědělské družstvo je vlastníkem čističky odpadních vod u okálů. Nový předseda ZD se 
snaží napravovat věci po svém předchůdci, a proto přišel s nabídkou, zda by obec dvacet 
čtyři let starou nefunkční čističku odpadních vod neodkoupila. Po konzultaci s odbornou 
firmou,  která  se  provozováním  čističek  zabývá  nám  bylo  sděleno,  že  by  bylo 
nejjednodušší,  aby se  vlastníkem stala  obec,   než aby to  přešlo na jednotlivé majitelé 
rodinných domů. Od jakéhokoliv  provozovatele to bude vyžadovat  úpravy tak, aby se 
zařízení stalo plně funkční. To znamená opravit mechanickou a elektrickou část vlastního 
zařízení. Předpokládaná částka 30 tis. Kč včetně DPH. Přibližně stejná částka bude na 
opravu vyústění kanalizace do místní vodoteče. Tato nabídka včetně předpokládaných 
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nákladů  byla  předložena  k   projednání  obecnímu  zastupitelstvu.  Usnesení,  schválené 
všemi sedmi zastupiteli zní: čistička bude odkoupena za 1 tis. Kč a převedena na obec. Ta 
bude i provozovatelem. Ale  s podmínkou, že každý z vlastníků rodinného domu, napojený 
na čističku,  uhradí  jednorázový provozní   vklad ve  výši  5  tis.  Kč .  Zbylé náklady se 
promítnou do ceny stočného, které bude vypočteno dle § 20, zákona č.274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích.

K odpadům
Vážení občané a chalupáři. Nikoho z vás se nechci nikterak dotknout. Ani v nejmenším 
nepochybuji o tom, že jsme všichni gramotní,  že umíme číst nebo alespoň rozpoznávat 
obrázky. Ale je tu někdo, kdo to asi nedokáže! V některém předešlém čísle jsem se o tom 
již  zmiňoval.  Jedná  se  o  stanoviště  s  kontejnery  u  prodejny.  S  různými  časovými 
prodlevami sem někdo nosí odpad, který není určen pro svoz  plastů  a skla, pro který zde 
jsou zřízeny dva kontejnery. Opakovaně tam někdo nosí odpadky v černých nebo modrých 
pytlích,  které  nejsou  určeny  pro  vývoz.  Ještě  jednou důrazně  opakuji,  že  to  musí  být 
modrobílý plastový pytel s logem Marius Pedersen, s možností zakoupení na obecním 
úřadě  a  potom  do  něho můžete  nacpat  cokoliv,  ale 
nesmí to mít větší hmotnost než 20 kg. Ve čtvrtek  18.10. se 
tu opět objevil černý pytel s nespecifikovaným  odpadem. 
Tento  člověk  si  asi neuvědomuje, že přidělává práci 
někomu jinému,  který   to musí  za  toho  dotyčného, 
neukázněného  producenta odpadu  uklidit.  Ani  jedna  ze 
svozových  firem  odpadu pytel neodveze! Ten tak zůstává 
na místě, kde byl odložen. Ale ten ,,někdo“ je spokojen, protože si doma uklidil. Na závěr 
bych chtěl poprosit všechny chalupáře, aby  zbytek tohoto článku   nebrali osobně. Ale já 
se domnívám, že tuto neplechu nám dělá ,,někdo“ z chalupářů, protože místní občan má 
svoji popelnici a patřičně ji využívá, protože za ní řádně platí. Tím mu je jedno, co do ní  
nacpe.  Naopak!  Chalupář vyčerpá přidělené pytle od obecního úřadu a je-li šetřílek, tak 
proč by si měl kupovat další? Já si uklidím po svém a ostatní mě mohou vlézt na záda. 

Takže člověče, ať jsi kdokoliv a čteš tento článek, zamysli se nad svým počínáním a 
polepši se, ANO?
                                                                                                                                       starosta

 
Přidání kontejnerů na odpady

Na místní komunikaci k zahradnictví, v zatáčce, kde se cesta 
začne svažovat k hlavní silnici, budou pravděpodobně do konce 
měsíce  října,  přistaveny  kontejnery  na  plasty,  sklo  a  papír. 
Začněte tedy využívat nové a vám hlavně bližší stanoviště. Dále 
bude  na  parkovišti  u  hasičárny,  zkušebně  přistaven  jeden 
kontejner na textil. 
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SPORT
■   Nohejbalový turnaj  

Sobotní  chladné  a  deštivé  počasí  22.září, 
přivítalo  v  areálu  pod  Kaňkem  osm 
tříčlenných  družstev,  aby  změřilo  síly  v 
nohejbalovém  turnaji.  Herní  systém 
spočíval  v  tom,  že  každý hrál  s  každým. 
Počet vítězství určil konečné pořadí. V 18 
hodin došlo k vyhlášení výsledků v turnaji. 
Na osmém místě skončilo družstvo  Fčelařů 
–  David  Štilec,  Lukáš  Zaplatilek,  Jan 
Prokeš,  sedmá  příčka  patřila  Karlu 
Zmatlíkovi,  Ruslanu  Sobranovi  a  Danielu 

Šubrtovi, obě družstva z Bukoviny,  šestí se umístili nohejbalisté z Volče okr. Pardubice, 
pátí byli muži z Levínské Olešnice, čtvrtou příčku brali bukovinští Miroslav Paulů, Petr 
Štilec a Jiří  Ježek,  třetí  medailové místo si  vybojovali  nohejbalisté z Nedaříže, druhou 
příčku obsadilo družstvo Tokamac z Volče a na příčku nejvyšší dosáhlo  družstvo THC, 
taktéž z Volče. 

Pranostika = moudro našich předků
listopad

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.

V listopadu hřmí – sedlák vesnou sní.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 
prosinec

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. 
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu. 

O svaté Barboře, ležívá sníh na dvoře 
O svatém Mikuláši často snížek práší 

Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí
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           Z kroniky obce

Prodej panství čisteckého
Majitel panství čisteckého, kníže Eduard z Auerspergů  prodal panství 
čistecké v r. 1929 p.Josefu Zajícovi 

Rozpočet obce
Celková potřeb                         11.771,-
Celková úhrada   5.130,-
Schodek   6.641,-
Schodek se uhradil obecní přirážkou k daním přímým a to: 
25% k dani činžovní 37,-Kč, jež vynesla 9 ,-Kč
200% k ostatním daním 3.315,-Kč 96 haléřů, jež vynesla 6.631,-Kč 92 haléřů

Sčítání v Bukovině u Čisté
Sčítání k 27.5.1930
Koně 13
skot 265
kůzlata, kozli, kozy 66 
vepřový brav 45
kohouti, slepice 802
houseři, husy 10
zaseto a zasázeno
pšenice ozimá 20 ha 41a
pšenice jarní           12a
žito ozimé 52 ha 30a
žito jarní   1 ha 10a
ječmen ozimý           10a
ječmen jarní   1ha  98a
oves 57ha  98a
brambory 21ha

Sčítání ovocných stromů k 20.9.1930
jabloně 540
hrušeň 291
třešeň 141
švestka 2165

Sčítání lidu  k 1.12.1930
domů 89
muži 176
ženy 197
náboženství řím.-katolické 349
bez vyznání 18
náboženství čsl. 5
náboženství pravoslavné 1
národnost česká 369
národnost slovenská 2
národnost ruská 1

                                                                         národnost německá          1

                      

H  ASIČI  

Na oslavách
Nejstarší  hasičský sbor v okolí je v Roztokách. Ten  15.září oslavil 
140.výročí svého založení. Na jeho oslavy jsme byli taktéž pozváni a 
této  příležitosti  bylo  i  využito.  Oslavy  byly  pojaty  jako  různé 
dovednostní soutěže se starými pístovými a parními stříkačkami. Po 
uvítacím proslovu starosty sboru byly zahájeny zmiňované soutěže. 
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Kdo první roztopí parní stříkačku a dosáhne tlaku páry 5 atm. , shazování stojících lahví, 
nastříkávání  vody  ze  vzdálenosti  10  m do  sudu  s  časovým limitem,  jehož  nastříkané 
množství vody se potom odměřovalo a kdo dostříká nejdále. Do této akce se zapojilo 7 
parních a 5 ručních pístových stříkaček. Naši si vybojovali 6 místo.

Oprava hasičské nádrže

Hasiči se v sobotu 13.října pustili do opravy 
hasičské nádrže pod Kotlikovými. Vypustili 
obsah  vody,  vyčistili  od  nánosů  bahna  a 
započali  s  opravou  okolo  výpustního 
ventilu. Zdálo se, že podél něho uniká voda. 
Beton  okolo  ventilu  byl  mírně  obsekán  a 
posléze  byl  omazán  speciální  rychle 
tuhnoucí  směsí.  Únik  vody  okolo  ventilu, 
ale nebyl tím hlavním místem. Voda unikala 
někde pod betonovým dnem, ale její místo 
se nepodařilo bohužel určit.

Na soutěži Plamene







Naše  družstvo  mladých  hasičů  zahajovalo 
nový  ročník  hry  ,,Plamen  2012-2013“ 
závodem  požárnické  všestrannosti  v 
Bozkově.   Naši  byli  zastoupeni  družstvem 
ve  starší  kategorii  ve  složení  Jiří  Ježek, 

Dominik Souček, Michaela Šimůnková, Petr 
Mazánek  a  Kristýna  Svobodová.  Za 
dorostence  jednotlivce  soutěžil  Jiří  Nový. 
Do celoroční soutěže se v sobotu 20.října na 
start  postavilo  38  družstev  starších,  35 
mladších, 4 družstva dorostenek, 2 družstva 
dorostenců, 1 družstvo dorostenců smíšené, 
4 dorostenky jednotlivkyně a 11 dorostenců 
jednotlivců.  Celkem  asi  415  soutěžících 
mladých hasičů a dorostenců. Vlastní závod 
byl  zahájen  v  9.45  hodin.  Naše  družstvo 
bylo trošku v nevýhodě, protože  nastoupilo 
na start jako poslední v 12.52 hodin. Čekání 
je  vždy  to  nejhorší  co  může  závodníka 
potkat. Ale  podaný výkon nebyl zase až tak 
nejhorší. Myslím, že překvapili i samotného 
vedoucího Davida Štilce. Byla zde perfektně 
odvedená  střelba  ze  vzduchovky,  protože 
zde  nasbírali  pouhé  tři  trestné  minuty.  Na 
druhé  disciplině,  kterou  byla  topografie  je 
nutností nedostat ani jeden trestný bod, což 
se  splnilo  a  nikdo  z  družstva  nechyboval. 
Ale na třetí už padaly trestné. Zde byl špatně 
uvázán uzel a to byly tři   minutky  navíc. 
Další  beztrestnou  disciplinou  byla  první 
pomoc. Pátá disciplina byla požární ochrana 
a  další  tři  minutky  na  vrub  družstva.  Na 
poslední  šesté,  se  provádělo  šplhání  po 
vodorovném  laně.   Zde  přišel  sporný  a 
diskutabilní  výrok rozhodčího, který udělil 
další  tři  trestné  minuty.  K  čistému  času 



28.14  minut  dosaženého  na  trati,  přibylo 
tedy 12 trestných minut. Celkový a výsledný 
čas  40.14 minut je zařadil na osmé  místo a 
na vítěznou Poniklou ztratili 9.24 minut. Jiří 
Nový,  coby  dorostenec  vyrazil  na  start  ve 

14.05  hodin  jako  poslední  ze  startovního 
pole. Na trati postupně nasbíral 13 trestných 
minut.  V  celkovém  hodnocení  na  něho 
zbylo jedenácté poslední místo. 
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Společenská  kronika

Narozeniny 
Zástupci  obce  navštěvují  své  spoluobčany,  aby  jim  od 
dosažení  šedesáti  let  svého  věku,  pogratulovali  k  jejich 
životním  jubileum.  Touto  cestou  tedy  gratulujeme  naši 
jubilantce.  Přejeme  ji  hodně  zdraví,  štěstí  a  spokojenosti. 
Přání  předáváme    Jiřině  Lumendové,   která  oslavila  své 

významné životní jubileum v říjnu.  

  ♥♥♥
 MOUDRA NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY
 
► Ničemné je nepodat ruky těm, kdo klesli 
► Nemůžeme jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžeme navzájem pomoci!
► Prospěch z přátelské úsluhy je úsluha sama 
► V nouzi Ti dá radu každý dobrý přítel, ale málokterý Ti dá pytel mouky
► Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe 
► Nevděčný je ten, kdo vrací dobrodiní bez úroku 
► Vždyť se i o tebe jedná, když sousední stavení hoří 
► Neštěstí mne naučilo poskytnout pomoc nešťastným 
► Moc dlužím, nic nemám. Zbytek dám chudákům 
► Ten, kdo udělal dobrý skutek  má mlčet. Mluvit má ten, v jehož prospěch byl udělán 
► Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému  
► Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný
► Nenávidím pomoc přátel, kteří váhají 
► I kdybys stál na pokraji sil a jediná vůle ti zbyla, pomohl bych ti 

 ♥♥♥
   Rozdíl mezi kamarádem a  přítelem..........  

 Když Tě navštíví kamarád, chová  se jako host, ale opravdový přítel otevře a obslouží 
se.....
 Kamarád Tě nikdy neviděl plakat, ale příteli se chvějí ramena, když vidí Tvé slzy....
 Kamarád nezná jména Tvých rodičů, ale přítel má jejich telefonní čísla i adresy ve svém 
notýsku.....
Kamarád přinese lahvinku vína na Tvé narozeniny, ale přítel přijde dříve a zeptá se, s čím 
Ti může pomoci a po skončení oslav zůstane, aby Ti pomohl s úklidem...
Kamarád nesnáší, když mu voláš, jestliže už šel spát, ale přítel se ptá,proč jsi mu tak 
dlouho nezavolal....
Kamarád si s Tebou rád pokecá, ale přítel Tě  vyslechne, když máš romantickou lásku i 
problémy...



Kamarád si myslí, že přátelství skončilo, jestliže jste se pohádali, ale přítel Ti po hádce 
zavolá....
Kamarád si myslí, že jsi tady vždy jen pro něho,  ale přítel je zde pořád pro Tebe....
Kamarád si tento vzkaz přečte a zapomene na něj, ale přítel ho přepošle a vrátí ho také 
TOBĚ …
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Žil  mezi námi

* 13.07.1919
† 19.2.2011

    Jistě  si  většina z  Vás  
dokáže  připomenout  
bukovinského  chalupáře 
Františka Navrátila, který  
v r. 1979 zakoupil chalupu 
čp.  42.  Vždy  slušně 
vystupujícího,  ochotného 
zastavit  se  na  silnici  a  prohodit  několik  slov  s  

kolemjdoucím. Byl velice uctivý, společenský  a nezkazil žádnou legraci. Tak jsme ho tu  
znali my. Ale představme si z jeho vlastního vyprávění,  jeho bohatý život trošku blíže.
František  Navrátil  se  narodil  13.  7.  1919 v Bouzově  u Litovle.  Absolvoval  obecnou a 
měšťanskou školu v Bouzově a Lošticích u Litovle. Již jako desetiletý chlapec začal chodit 
cvičit  a  hrát fotbal  do Orla a jako patnáctiletý mladík se  dostal  do Baťova Zlína, kde 
nejprve vstoupil do školy práce, která byla jakousi obchodní akademií a byla zdarma. Poté 
přestoupil na obchodní akademii ve Zlíně. Zde se ale už platilo školné, a tak si při studiu 
vydělával  na  živobytí:  „Rodiče  byli  zemědělci,  měli  pár  koní,  čtyři  krávy,  prasata.  
Pěstovali obilí, brambory, řepu. Bylo nás šest sourozenců. Musel jsem si na sebe vydělat,  
protože rodiče mi neposílali žádné peníze. To byla škola života. Ze začátku jsem dělal ve  
dřevařské  výrobě dělníka.  Během studia na obchodní  akademii  jsem začal  pracovat  v  
nákupním  a  prodejním  oddělení  v Baťově  podniku,  kde  jsem  dělal  pomocné  práce,  
statistiku.“
Na studiích bydlel pan Navrátil v Tomášově, internátu zbudovaném pro ty nejnadějnější 
mladé muže, kteří byli mnohdy z chudých poměrů. Baťovým vzorem byl při tom Eton, a 
tak prý mladí muži nosili i cylindry. Museli se zúčastňovat i řady společenských událostí, 
samozřejmostí byly i taneční hodiny, ale děvčata byla naprosté tabu.
Ve třetím ročníku obchodní akademie poslala firma Františka Navrátila na pracovní stáž 
do Anglie, aby se zdokonalil v angličtině. Psal se rok 1938: „V Anglii jsem byl ubytován u  
jednoho  Itala.  Jako  začátečník  v angličtině  jsem zde  prožil  krušné  chvíle.  Chtěl  jsem 
vyniknout, protože jsem povahou ctižádostivý člověk. Neustále jsem proto četl, dřel a dřel,  
abych se zdokonalil v angličtině. Řídil jsem dovoz sušických sirek do Anglie. Nakupovali  
jsme zápalky a prodávali je do VB. Celou výrobu Sušic jsme prodávali my. A byl to dobrý  
obchod, skutečně měly úspěch.“
Původně byl  František Navrátil  do Anglie  vyslán na dva měsíce:  „Věděl jsem ale,  že  



vypukne válka, a tak jsem se nevrátil. Šéf mi pomohl prodloužit pobyt v podniku a poté  
jsem  dobrovolně  vstoupil  do  české  armády.  V Anglii  jsem  strávil  necelý  rok  a  válka  
skutečně začala.“
Jako devatenáctiletý šel na velvyslanectví k odvodu. Je jedním z mála Čechoslováků, který 
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rukoval  v Londýně  již  v prvních  dnech  ustavené  zahraniční  československé 
armádyv Anglii:  „Byl jsem urostlý mladík a do armády mě hned přijali. Chtěl jsem jít  
k letcům, ale nedostal jsem se tam. Poslali mě do Woolten Hallu v Yorkshiru, abych zde  
jako  vojín  absolvoval  základní  pěší  a  poté  zbrojní  výcvik.  Postupně  jsem  se  setkával  
s Čechoslováky,  kteří  přijížděli  z celého světa.  Začalo se  
pozor,  pohov,  až  po  střílení  z lehkých  kulometů,  Bren 
gunů.  Nosili  jsme  bojové  oděvy,  battledresy.  Byl  jsem  
dobrý  střelec,  ale  toužil  jsem  po  letectví.  V anglických 
labouristických  novinách  Daily  Herald  vyšel  inzerát,  že  
letci mají velké ztráty a že hledají nové dobrovolníky. Tak  
se  mi  konečně  splnil  sen.  Dali  mě  na  roční  výcvik  na  
palubního  telegrafistu  do  Midlands.  Musel  jsem se  učit  
morseovku, zacházet s vysílačkami a ještě mě čekal výcvik  
palubního letce, tj.  střelba z letadla do letadla. Byl jsem  
svobodník, hodnost jsem dostal až po výcviku u letců a stal  
jsem se anglickým seržantem. Ve volném čase jsem chodil  
do hospody, protože tam se dobře procvičovala angličtina.  
Samozřejmě  nejpříjemnější  konverzace  byla  se  ženami.  
Celkem jsem strávil ve výcvikových střediscích tři roky.“
Po dokončení  střeleckého výcviku byl  František  Navrátil  poslán  do českého leteckého 
depa.  Létalo  se  na  wellingtonech  a  cvičily  se  bombardovací  nálety.  Po  půl  roce  byl 
přeřazen, už jako plukovník, do bojové perutě 311: „Bombardovali jsme německé cíle na  
francouzském  pobřeží.  Byly  velké  ztráty,  takže  jsme  po  nějaké  době  nebyli  schopni  
obsáhnout  úkoly,  které  na  nás  byly  kladeny.  Proto  jsme  byli  přeloženi  k pobřežnímu 
letectvu. Při bombardování německých strategických cílů hrozilo nebezpečí, že nás zaměří  
a sestřelí. Já jsem měl veliké štěstí, že jsem během létání nebyl zasažen ani sestřelen. O  

letcích,  kteří  byli  zasaženi,  jsme  se  dovídali  velmi  málo.  
Člověk  musel  být  otrlý,  aby to  přežil.  Říct:  ,No,  mohlo to  
potkat mě.‘ A tím to skončilo. Jiné úvahy se za války dělat  
nedaly…  Posádky  bombardovacích  letadel  byly  většinou  
československé,  jen  při  některých  letech  byl  kapitánem 
Angličan, protože naši letci neměli zkušenosti.“
U pobřežní letky v Biskajském zálivu
Po  náročném  půlroce  u  bombardéru  přešel  plukovník 
Navrátil k pobřežní letce, která vyhledávala ponorky:  „Měli  
jsme  americké  čtyřmotorové  bombardéry  (ne  wellingtony),  

které  byly  upraveny  na  radar,  což  byla  hlavní  pomůcka  pro  hledání  ponorek.  Naším  
úkolem bylo oznámit pozici nálezu a Angličani tam ihned poslali námořnictvo, které mělo  
proti ponorkám hlubinné nálože apod. Bomba vybuchla v určité hloubce a neletěla až na  
dno.  Tlak  při  výbuchu  poškodil  ponorku,  ta  musela  nad  vodu  a  Angličani  ji  chytili.  
Úspěšných zásahů ale bylo velmi málo. Často se stávalo, že jsme letěli, a nic jsme nenašli.  
Hlavním  nebezpečím  byla  stíhací  letadla  z Francie.  Naše  hlavní  operační  zóna  byl  
Biskajský záliv,  který byl  výchozím bodem pro Atlantik.  V Biskajském zálivu jsme měli  
základnu.  Do  čtyřmotorového  amerického  letadla  se  vešli  dva  piloti,  telegrafista,  
radarovýdůstojník, střelci. Já jsem v té době létal jako telegrafista a seděl jsem za pilotem.  
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Ve wellingtonech bylo jen pět lidí a nebyl tam radar. I tady jsem byl jako telegrafista. Do  
vzduchu  jsme  museli  denně,  lety  u  
pobřežního  letectva  byly  dlouhé.  Téměř  
denně jsme létali čtrnáctihodinové pátrací  
lety.  Po deseti  hodinách odpočinku jsme  
šli znova do vzduchu. Několikrát jsme se  
setkali  s německými   dvoumotorovými  
messerschmitty,  se  kterými  nebylo  radno  
se potýkat. Proto jsme se snažili dostat se  
do mraků. Možnost zmizet byla ale horší.“

Pobyt u pobřežní letky byl pro Františka Navrátila příjemnější:  „Na dovolenou jsem se  
vypravil do Londýna, kde jsem měl přátele. Byl tam český klub, kam se dalo zajít a posedět  
při plzeňském pivě. Byl to klub českých občanů, do nějž rádi chodili českoslovenští vojáci.  
Za žold jsem si mohl koupit cigarety a jedno pivo denně. Kouřit jsem přestal, když moje  
manželka onemocněla rakovinou plic.“ 
Dvacet letů do Indie 
Po  dovolené  se  plukovník  Navrátil  vrátil 
k pobřežní letce, odkud po skončení povinných 
letů žádal o přeložení k dopravnímu letectvu, a 
to k 246. peruti dopravní: „Byl jsem přeložený  
k anglické peruti, to bylo ještě za války. Létali  
jsme do Indie, kde jsem byl dvacetkrát. Létali  
jsme  přes  Maltu,  Káhiru,  Střední  východ  do  
Karáčí  a  Kalkaty.  V Kalkatě  jsem  byl  rád,  
protože  tam  působila  firma  Baťa,  a  já  zde  
našel staré přátele ze Zlína. Samotný let trval  
dva dny tam a dva dny zpět. My jsme do Karáčí vezli náklad nebo pasažéry a zpět zase,  
třeba letušky, důstojníky nebo nějaký náklad.“
Zprávy o domově z novin a anglického rozhlasu
U této letecké společnosti pracoval ještě po skončení války. Přál si ale vrátit se domů: 
„Zprávy  o  rodině  jsem měl  jen  kusé.  Korespondence  s rodinou  byla  možná  spíše  jen  
prostřednictvím vzkazů od přátel. Snažili jsme se číst noviny a poslouchat rádio. Často  
jsme četli anglické a později i české noviny, které si českoslovenští vojáci sami vydávali.  
Na základnách byla možnost poslouchat anglický rozhlas. K tiskovinám z domova jsem se  
nedostal.“
Návrat domů
Domů se vrátil letecky do Prahy a pak na Moravu: „Zůstat v armádě mě nelákalo. Chvíli  
jsem létal z Brna do Ostravy. Po nějaké době jsem z armády odešel a začal jsem pracovat  
v zahraniční  firmě jako vedoucí exportního oddělení,  tím jsem se vrátil  zpět  ke svému  
původnímu povolání.  Bohužel  jsem byl  jako voják ze  Západu neustále kontrolován,  až  
nezbylo, než vstoupit do strany. Pět let žil plukovník Navrátil s manželkou v Anglii, kam jej  
vyslal jeho zaměstnavatel, zahraniční firma.“

 Plukovník Navrátil byl držitelem čtyř válečných křížů, medaile Za chrabrost, medaile  
Za zásluhy a dalších ocenění.
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Facebook alias droga dnešní doby

Přišel, viděl, zvítězil. I takto bychom mohli definovat server Facebook (dále jen fackabuk). 
Pro dnešní děti se stal fackabuk naprostou jedničkou. A co tak úžasného nám přináší? 
Podle  mého  názoru  je  toho vcelku dost.  Dozvídáme se  mnoho  zajímavých  informací, 

prohlížíme si  nejnovější fotky našich přátel a 
navzájem si posíláme srdíčka. Nabízí se však i 
další otázka: co od nás facebook odnáší? Tady 
toho bude ovšem o dost víc. Muž, který tento 
systém  vymyslel,  to  měl  nejspíš  dobře 
spočítáno. Miliony lidí na celém světě jsou na 
facebooku  téměř  závislé  a  ten  muž,  co  to 
všechno  spískal,  si  teď užívá  svých  milionů. 
Děti,  které  se  na  facebook  pravidelně 
přihlašují,  dělají  rodičům velké starosti.  Stojí 
to vůbec za to? Pro někoho ano, ale když si 

nedává dobrý pozor, komu svěřuje své údaje, může to špatně skončit. Jednou z možností je 
to, že dotyčný obdrží od rodičů pár facek, (proto fackabuk) anebo to může skončit daleko 
hůř. Proto bych se neptala: Jak mám svůj účet zabezpečit? Ale raději bych se držela hesla: 
Facebook je dobrý přítel, ale špatný pán.
Kontrasty prázdninového a školního režimu.
Pokusím se vám přiblížit  kontrasty mezi  školou a prázdninami.  Začnu bodem prvním, 
který se jmenuje vstávání. Tento úkon provádíme každé ráno a je úplně jedno, jestli jsou 
zrovna prázdniny,  nebo škola.  Charakteristické pro vstávání  do normálních  pracovních 
dnů je toto: Večer si  nařídíme budík, abychom náhodou nezaspali,  a pak se spokojeně 
zavrtáme do peřin. Ráno nás ze snu vytrhne děsivý řinkot budíku a tak se chtě, nechtě, 
musíme vypravit do koupelny. Když vypadáme docela k světu, jdeme se trochu posilnit. 
Nakonec se oblékneme a pádíme na autobus. Důsledkem tohoto závodu je neustálé zívání 
při  první  hodině.  Oproti  tomu  si  o  prázdninách  hovíme  až  do  oběda  a  vůbec  na  nic 
nespěcháme. Tím se dostáváme k jídlu. Doma si nabereme, co hrdlo ráčí a cpeme se třeba 
celé dopoledne. Zato do školy si musíme  připravit sváču a obědy, které nám občas moc 
nejedou, rychle zhltneme a pospícháme domů vybílit ledničku. U oběda se nám mnohdy 
povede zašpinit naše nové oblečení omáčkou, kouskem masa, nebo vodou z polévky. A 
tak je jasné, že za týden ve škole vystřídáme hodně modelů ze svého šatníku. Oproti tomu, 
že do školy máme to nejlepší, doma už se nepředvádíme v plné parádě a nosíme takové 
oblečení,  že  leckdy  vypadáme  jako  hastroši.  Další  bod  této  charakteristiky  jsou  naše 
aktivity. Ve všední dny se zmůžeme maximálně na nějaký ten zájmový kroužek, a přesto 
přicházíme domů značně vyšťavení. Nýbrž o prázdninách se hrneme na tábory, víkendy 
pod stanem, festivaly a pořád nemáme dost. A konečně tu máme poslední bod. Spolužáci 
ve škole se s námi potkávají každý den a tak se občas člověk zamyslí nad tím, jestli jich už 
nemá dost. Pak ho ale přepadne pocit, co by se stalo, kdyby je už nikdy neviděl, a zase je 
rád, že je má. Ale i přátele, které jsme poznali o minulých prázdninách se na nás už těší a  
my na ně taktéž. A tak končím tuto charakteristiku a pořád zastávám názor, že i když se z  
kontrastů mezi školou a prázdninami dělá hrozné drama, je to vlastně prkotina, kterou 
zvládneme levou zadní. 
                                                                                                               Eliška Zvelebilová

                                                                     - 16 -                                       zpravodaj  č.5/2012  



Výstava adventních věnečků
(a jiných vánočních dekorací)

   Ať už nám to je po chuti či ne, rok 2012 ,,polyká“ poslední dny a týdny svého působení.  
Čas uplynul snad rychleji, než voda v korytech řek 
a  jsou  tu  pomalu,  ale  jistě,  neúnavné  a  vtíravé 
myšlenky na Vánoce. 
   Loni  se  konající,  první  výstava  adventních 
věnců,  sklidila  velký,  ale  hlavně  opravdu 
zasloužený  úspěch!  A  to  především  díky  všem 
děvčatům a ženám,  které  své výrobky nabídly k 
nahlédnutí.
      Letošní,  v  pořadí  tedy  druhá  výstava,  se 
uskuteční týden před první adventní nedělí. Bude 
trvat tři dny a co více, bude zároveň prodejní.  
Výrobky,  které  vás  zaujmou  lze  zamluvit  a  po 
skončení  výstavy  zakoupit  nebo  i  objednat  více 
kusů.  Je  na  co  se  těšit!  Vystavujících  se  letos 
přihlásilo více,  přibudou květinové aranže a jiná 
překvapení. 
    Ale co je hlavní a podstatné!  Stále  se můžete 
přihlásit!  (  tel.  732117165  po  17  hodině  denně, 

Jiřina Dlabolová). Nebude chybět vánoční stromek, svařené vínko, káva, čaj i ochutnávka 
vánočního cukroví.

Výrobky je potřeba přivézt ve čtvrtek 22. listopadu do kulturního domu v Bukovině k 
převzetí, a to v době mezi 17 a 20 hodinou.

   Vlastní výstava bude zahájena v pátek 23.listopadu v 17 hodin do 20   
hodiny. V sobotu 24.listopadu a neděli 25.listopadu od 14 do 17 hodin.

Srdečně vás všechny zveme a těšíme se na vaši milou návštěvu této výstavy. Naberte 
inspiraci, odpočinete si …..

                                                                                                          Jiřina Dlabolová

――  NÁKUP         PRODEJ        VÝMĚNA  ♦ ♦   ________

 Prodám: 
           Nové, nepoužité kolečkové brusle, velikost 6 (40), včetně chráničů
           loktů a kolen. Cena 900,-Kč

 4 ks dřevěných pohovek- válend bez matrací. Kus 350,- Kč
  Tři kusy hnědo vínového dřevěného nábytku (bývalý obývací  

pokoj), nelakovaného. Celková cena 1.200,-Kč.
 Chladicí skříň, dvoudveřovou Skadiluxe ve výborném stavu, cena 5000,-Kč

          Veškeré informace na tel. č. 732117165.

Neztratil někdo svazek klíčů???? Přihlaste se na obecním úřadě
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Podzimní romance
Hřejivé slunce si svoji každodenní pouť  po obloze stále více krátí, 
my ale pevně věříme,
že se k nám rozmarné léto opět brzy vrátí.
V přepestrém hávu moudrému podzimu síly přibývá,
nebeská brána mu zeširoka svoji vlídnou náruč otvírá.
Listí na stromech zlataví, nabírá barvou vínovou, hnědou i rudou....
,,Musím se jářku notně snažit,“ říká si nahlas!
Ať malíři ani básníci v této roční době nezahálí, ať neusnou nudou.
Ať opěvují bělavé  ranní mlhy, časný šepot vánku i v trávě křišťálově se třpytící kapičky 
rosy. 
My ne! Tam jen křehké, pohádkové víly mohou zlehýnka našlapovat bosy. 
V umně utkané pavučině, jako z hedvábí, nehybně pavouk sedí a čeká
až drobnou mušku do jeho osidel nepozornost přivábí.
Denního světla není už tolik nazbyt, 
jako dřív, šera přibývá. 
Je ale tolik krásy kolem nás, že na smutek mnoho času nezbývá...
                                                                                                                  Jiřina Dlabolová

            Plánované akce

pátek 2. listopadu od 19.00 hodin v kulturním domě 
promítání filmu  ,,Filmová kronika obce“
                                  ♣
sobota 3.listopadu- od 19.00 hodin v kulturním domě

                                     taneční zábava, k tanci hraje bukovinská kapela Brok
♣

 pátek 23.listopadu v 17 hodin do 20 hodiny. V sobotu 24.listopadu a neděli  
25.listopadu od 14 do 17 hodin v kulturním domě 
Výstava adventních věnečků

♣

sobota 1.prosince od 17.00 hodin v kulturním domě
Mikulášská besídka s nadílkou, soutěže a hry o ceny

♣

pátek 7.prosince od 18.00 hodin v kulturním domě
Výroční valná hromada hasičského sboru

♣
středa 26.prosince od 18.00 hodin ve Sloupovém sále č.p.1 v Jilemnici 
Smíšený pěvecký sbor Camponotus Jilemnice pod vedením Evy Skalové si Vás 
dovoluje pozvat na svůj vánoční koncert . 
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                                  Co myslíte, čí to bylo stavení?
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Děti pozor
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  Pro zasmání 
►Děda letí poprvé letadlem a začíná se mu 
dělat špatně. Postěžuje si letušce a ta mu dá 
pytlík, který má použít, když bude nejhůř. Když 
se letuška po chvíli vrátí, vidí, jak jsou všichni 
cestující pozvraceni od hlavy až k patě, jenom 
dědula spokojeně kouká z okna. Ptá se ho, co se 
stalo. "No, už jsem to nevydržel a vyzvracel 
jsem se do toho pytlíku. Jenomže on byl úplně 
plnej, tak jsem trochu upil. No a potom blilo 
celý letadlo!" 

►Letuška se ptá v hlavní kabině:
  "Není mezi cestujícími lékař?"
Jeden z cestujících vstane a jde do pilotní 
kabiny. Za chvíli vyjde a ptá se:
  "Není mezi cestujícími pilot?" 

►Jede chlap v džípu po poušti a najednou mu 
auto chcípne. Chlap vyleze a otevře kapotu. 
Chvíli dovnitř zírá, ale neví, co s tím. Najednou 
zničeho nic se vedle něj objeví bílý kůň, strčí 
hlavu pod kapotu, zařehtá a auto je spraveno. 
Chlap chvíli kouká, a kdyz kůň zmizí, naskočí 
do auta a jede dál. Dojede do oázy, vyskočí z 
auta a vypráví svůj zážitek Arabům kolem. Když 
to dovypráví, jeden Arab mu povídá:
  "Tak to jste měl docela štěstí. Ještě tu běhá 
takovej hnědej, a ten autům vůbec nerozumí."

►Proč jede každý Trabant přes vesnici naplno?
Aby ho psi neroztrhali. 

►Na kolejích leží zakrvácená babka a sténá:
  "Nohy! Moje nohy!!!"
Jde kolem ajznboňák a praví:
  "Co to žvaníte ženská! Vždyť ŽÁDNÝ 
NEMÁTE!" 

►Chlápek seděl v hotelovém baru s kamarádem 
ubytovaným tamtéž a vyprávěl:
  "Představ si, dneska v pět ráno mi tloukla na 
dveře jedna ženská."
  "Teda, v pět ráno... a cos udělal?" "No, nezbylo 

►Na tiskové konferenci se ptali nejúspěšnějšího 
lovce dravé zvěře:
  "Je to pravda, že pokud člověk nese hořící 
pochodeň, neublíží mu žádná šelma?"
  "Samozřejmě, záleží ovšem také na tom, jakou 
rychlostí ji ten dotyčný člověk nese!"  

►Vyčerpaný lovec se potácí divočinou a na 
jedné mýtině vidí malé tábořiště se dvěma muži 
sedícími u ohně. Dopajdá se k nim a ulehčeně 
vydechne:
  "Jsem docela rád, že vás vidím. Před třemi dny 
jsem zabloudil..."
  "Moc se neradujte. My jsme zabloudili před 
třemi týdny..." 

►Přijede tramvaj na konečnou, otevřou se 
dveře, lidi vystoupí, řidič si otevře noviny. Po 
pěti minutách zvedne hlavu a v zrcátku vidí, že 
vevnitř někdo zůstal, tak hlasitě zařve:
  "Konečná! Vystupovat!!!"
Paní zavře knihu a ještě hlasitěji zařve:
  "Pro vás snad paní Konečná, hulváte!" 

►Přišel nedávno jistý muž na jedno z našich 
mnoha ministerstev, prošel několik kanceláří, ale 
v žádné se nepracovalo, Situace mu začala být 
podezřelá, když se od vrátného dozvěděl, že 
všichni pracovníci mají v zasedačce pracovní 
aktiv. Vypravil se tedy do zasedačky a 
pozdravil: „Čest práci, soudruzi!“ Pracovníci 
vyskočili jako uštknutí a začali povykovat: 
„Žádný čest práci! Časy se přece změnily!“ 
„Vím, že časy se změnily,“ pravil s úsměvem 
návštěvník, „ale já nezdravím časy, zdravím 
přece vás - a vy jste se nezměnili.“ 

►Za totality stojí chlap na Václavském náměstí 
a vykřikuje: "Za 5000 letenky do New Yorku! 
Za 5 000 letenky do New Yorku!" Zastaví se u 
něho pán a ptá se: "To je zpáteční, prosím Vás?" 
Pán pokračuje: "Za 5000 do New Yorku, blbce 
nebereme, za 5000 do New Yorku..

mi nic jiného, než ji pustit ven. 
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 Dobré rady na každý 
den

Jak vyklopit jogurt
Chcete-li snadno vyndat veškerý obsah kelímku s jogurtem nebo 
zakysanou smetanou,  nepoužívejte  lžíci.  Odtrhněte víčko,  otočte 
kelímek do misky dnem vzhůru a zabodněte do dna ostrý nůž. Nůž 

vytáhněte a s kelímkem klepněte. Vypadne celý obsah a uvnitř nezůstane vůbec nic.
 Neklouzavá ramínka
Trička  či  halenky  už  vám  z  ramínka  nesklouznou,  když  na  konec  každého  ramínka 
navlečete gumičku a několikrát jí kolem něj obtočíte. Je to jednoduché a účinné!

Pevný provázek.
Když potřebujete převázat balík, málokdy se vám podaří provázek vypnout tak, aby byl 
těsný. Pokud ho nejdřív namočíte do vody, mokrý zavážete a teprve pak necháte uschnout, 
vypne se sám, bez toho, abyste se museli namáhat. 

Jak na třísku.
Někdy si zarazíme třísku tak hluboko, že nejde ven ani pinzetou. Kousek mýdla zvlhčete 
vodou tak,  aby  bylo měkké  a  smíchejte  ho  se  špetkou hnědého cukru.  Směs  dejte  na 
náplast a přiložte na zraněné místo. Nechte přes noc působit. Ráno náplast sundejte a tříska 
bude venku.

Zavařování v myčce.
Naplňte sklenice obvyklým způsobem a uzavřete. Pak je vložte do myčky na nádobí a 
spusťte program na 70 °C. Pochopitelně nesmíte přidat žádný mycí prostředek. Jakmile 
ukončí myčka program, neotevírejte ji a nechte sklenice vychladnout uvnitř. Pak je uložte 
do spíže. 

Alobal šetří energii.
Když odmrazujete mrazničku, vymyjte ji na závěr octovou vodou. Nebudou se v ní držet 
pachy.  Když  bude  suchá,  vyložte  šuplíky  alobalem.  Nejenže  se  tak  rychle  nepokryjí 
námrazou, ale zároveň lépe udrží chlad a můžete mrazák zapnout na nižší stupeň. 

Paprika nepálí.
Aby nepříjemná  palčivost  paprik  zmizela,  rozřízněte  papriku napůl,  odstraňte  všechna 
semínka  a  potom  vnitřek  pečlivě  nasolte.  Nechte  alespoň  hodinu  působit  a  potom 
opláchněte. Pak můžete papriku použít obvyklým způsobem. 

Dětský olej
 Nakapat kolem náplasti a na ni - půjde snadno strhnout.
 Uvolní těsný prsten. Uvolní latex z pokožky.
 Trochu dětského oleje s pár kapkami parfému - olej do koupele
 Odstraní ekzémy na dětské hlavičce.

Dětský zásyp
 Plachtu jemně posypat zásypem - ochladí se. Na čerstvou mastnou skvrnu.
 Posypat cibulky z květin před sázením.
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,,Věda zjistila, že nic nemůže zmizet beze stopy. Příroda nezná zničení, pouze změnu. “. 
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