
 Bylo, Bylo,  
              jestjest  
                     a  bude a  bude
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 zpravodaj obce č.1
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5. ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  2/2013

,,Člověk vytváří člověka ke svému obrazu – ale ne vždy ho pak ve skutečnosti  
pozná” 

                                                                                      

● zamyšlení  pod  čarou  zprávy  z  OÚ  pranostika● ●  
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bylo  stavení    ● d tiě ,  pozor    ● pro  zasmání   pletení  pomlázky●  
●dobré rady     
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Zamyšlení ,, pod čarou“
My a...jede, jede poštovský panáček...

        Pošta  a  její  služby  pro  nás.  Tak 
zamyšlení  na toto téma jsem zvažovala již 
několikrát!  Avšak  vždy  se  dostala  na 
,,přetřes“  témata  jiná.  Až nyní!   Jedním z 
důvodů bylo (již poněkolikáté) mé čekání na 
poště v Jilemnici. Tentokráte jsem uvízla ve 
frontě  čítající  tři  lidi.  Byla  jsem  ta  třetí. 
Právě  uplynula  dvacátá  pátá  minuta  a  já 
nepostoupila ani o krok!Paní za přepážkou s 
nekonečnou  a  až  obdivuhodnou  trpělivostí 
dohledávala  v  počítači  balíček,  který 
požadoval zákazník v čele již nedočkavě se 
vlnící fronty. V prostorách za přepážkou se 
sice pohybovalo ještě několik pracovnic, ale 
ty  se  věnovaly  činnostem  jiným  ,jim 
svěřeným. Avšak jejich pomoc, tedy alespoň 
některé z nich, by v ranní a odpolední špičce 
nebyla  zcela  jistě  k  zahození!  Další 
pomyslnou  kapkou  byl  článek,  jež  mě 
upoutal  v místním zpravodaji jedné z obcí 
našeho okresu. Občanům se oznamovalo,že 
provoz  ,,jejich“ pošty bude omezen pouze 
na několik odpoledních hodin. Vedení obce 
to  bylo  z  ředitelství  stroze  oznámeno  sms 
zprávou! Už se ani nenamáhali oznámením 
písemným.  A  důvod  omezení?  Věřte, 
nevěřte!  Poštovní  pracovnice  prý  uzavírá 
málo smluv, tím neplní řádně své povinnosti 
a  někým  tam  nahoře  daný  harmonogram. 
Nechápu!  Nejen  já!  A  vůbec  už  nechápu, 
proč se mají na poště zdržovat sepisováním 
smluv,  prodejem  hraček,  plyšáků,  knížek, 
samolepek,  omalovánek  atd.atd.  Ženy 
pracující  na  poštách  mají  určitě  jinou 
smysluplnější  práci,  než  se  zabývat  tímto! 
Samostatnou  kapitolou  je  doručování 
časopisů  i  běžné  pošty  do  domácností. 
Občas se stane i  to, že se během několika 
hodin  u  vašeho  domu  objeví  i  tři  auta  s 
logem České pošty! Není to při současných 
cenách  benzínu  a  nafty  přílišný  luxus?! 
Nehledě  na  to,  že  se  těmto  mobilním 
doručovatelkám  přidává  víc  a  více  míst, 
kam  mají  poštu  doručit.  K  někomu  tudíž 

dorazí i v půl čtvrté odpoledne. Jistě nejsem 
sama, kdo nechápe logiku a také důsledky 
tohoto výmyslu. Nepochybuji, že si mnozí z 
vás  vzpomenou  (a  rádi)  na  svoji  paní 
pošťačku. Jezdívala takřka na čas. Ať už na 
kole  nebo  si  svůj  rajon  ,,  obíhala“  pěšky. 
Vzájemně  jsme  si  popřáli  hezkého  dne, 
poklábosili.  Její  návštěva se stala nedílnou 
součástí  našich  všedních  dní.  Zrovna  tak 
jako  je  Pošta  nedílnou  a  takřka 
neodmyslitelnou  součástí  našich  větších  či 
menších obcí. Tedy alespoň zatím je! Vždyť 
podívejme  se  kolem.   Z  vesnic  zmizely 
školy,  malé  provozovny,  fabričky, 
prodejny...   A  mizí  už  i  ty  pošty!  Tedy 
místa, kde bývala vždy největší koncentrace 
lidí,  kteří  se tu setkávali.    Tohle všechno 
mizí v nenávratnu. Co jednou zanikne, jen 
málokdy dojde obnovy nebo znovuotevření. 
A  o  to  všechno  jsme  my,  lidé  žijící  na 
vesnici ochuzeni. To, že tady dýcháme čistý 
vzduch  nám  v  tomto  případě  opravdu 
nestačí! Ano, pravdou je, že lidé, kterých se 
to  již  týká,  protestují  a  podepisují  petice. 
Ale v našich  podmínkách a  poměrech  zde 
panujících  bývá takřka  pravidlem,  že  se  o 
daném  problému  horlivě  diskutuje, 
polemizuje,  slibuje  pomoc,  garantuje 
podporu  atd.atd.   Leč,  bohužel  pro  nás 
občany,je  prakticky  už  předem  o  všem 
podstatném  rozhodnuto!   Můžeme 
protestovat, jak chceme! A nemusíme chodit 
daleko! Vždyť to se netýká jenom pošt. Ale 
například i nedávno zrušeného Katastrálního 
úřadu v Jilemnici a jeho přeložení do Semil. 
Proč  to  obyčejnému  člověku  nějak 
zjednodušovat, že?! Ještě by si na to zvykl! 
Zamyslel  se  nad  tím  vším  někdo  tam 
,,nahoře“  nad  těmito  pochybnými  kroky  a 
manévry  s  naší  trpělivostí?  Určitě  ne! 
Připomínky a  názory  těch ,,dole“ jsou jim 
totiž naprosto ukradené! 

                                     Jiřina Dlabolová 
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    Zprávy z obecního úřadu

Volba prezidenta republiky v Bukovině u Čisté

I. kolo

Počet voličů                         168
vydané obálky                         121
odevzdané obálky                         121
platné hlasy                         120
volební účast v %                      72,02

                                                   počet hlasů
Fischer Jan Ing. CSc.            32
Franz Vladimír Prof. JUDr.   20
Zeman Miloš Ing.             16
Schwarzenberg Karel            14
Roithová Zuzana MUDr.            12
Bobošíková Jana Ing.              9

Sobotka Přemysl MUDr.                    8
Dienstbier Jiří            7
Fischerová Taťana                           2

II.kolo 

Počet voličů                         166
vydané obálky                         110
odevzdané obálky                         110
platné hlasy                         109
volební účast v %                       66,27

                                                    počet hlasů
Zeman Miloš Ing.                           67
Schwarzenberg Karel            42

■     Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2013  
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili 

Tříkrálové sbírky 2013. Výtěžek sbírky v naší obci Bukovina u Čisté činil 3 814,-Kč. 
Prostředky byly odeslány na ústředí Charity ČR v Praze 1. 
Letošní  výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší  části  použit  na  nákup pomůcek pro 
špatně pohyblivé pacienty.  V případě potřeby pomůže zajistit i  nákup zdravotnického 
materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu, kteří by se dostali 
do tíživé sociální situace. V předešlých letech jsme tak díky vybraným prostředkům mohli 
pořídit  například elektrické polohovací  postele, antidekubitní matrace nebo mechanické 
vozíky  pro  zapůjčení  do  domácností  nemocných.  Každoročně  sbírka  podpoří  i 
humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto roce půjde o příspěvek na výstavbu 
vodárny v Indii v Nirmal Nagar.

■   Statistika našich webových stránek  
Návštěvnost bukovinských webových stránek v roce 2012 dosáhla čísla  7217. Nejvíce 
návštěvníků, kteří otevřeli naše stránky byli pochopitelně z ČR, potom už následovali z 
ostatních  zemí  v  tomto  pořadí:  USA,  Holandsko,Severní  Korea,Německo, 
Vietnam,Čína,Francie,Ukrajina,Rusko,Anglie,Polsko  a  Slovensko.  Celkem  do  nich  ale 
nahlédli návštěvníci z 90 zemí světa. Délka návštěv byla v průměru 164 sekund. Měsíc 
červen, byl s 806 nahlédnutími nejnavštívenějším měsícem v roce. A co se týká dnů v 
roce? Tak po Dětském dnu 4.6. jich bylo 48, a po sjezdu rodáků. 26.6. jich bylo 51.
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Z  MĚNA ČASU ZE ZÍMNÍHO NA LETNÍ ČAS  
V neděli 31.3. 2013 ve 3:00 hod. se posune čas dopředu na 2:00 hod.
Zimní čas trvá: od 28. října 2012 do 31. března 2013
Co znamená změna zimního času na letní:-  o jednu hodinu si  v den 
posunu času pospíte méně - ráno bude déle tma, večer však bude déle 
světlo.

PLATBY

Za komunální odpad:
Platba je určena na osobu trvale bydlící a u chalupářů zůstává jako jedna trvale bydlící osoba na 
„chalupu“, dle zákona o odpadech.
Platba byla vypočtena na základě skutečných nákladů a to na částku 470,-Kč na osobu.
I nadále zůstává možnost platbu rozdělit na polovinu, jaro/podzim.

Za vodu: Cena vodného byla stanovena na 16,- Kč za m3. 
Za psy - zůstává na 120,-Kč za 1 psa jednoho majitele, za druhého psa téhož majitele je i nadále 
180,-Kč 
Platby můžete uskutečnit již nyní, podzimní potom v říjnu.
Platby je možné uskutečnit následovně: 1) Hotově na OÚ
                                                                 2) Složenkou typu A
                                                                 3) Bezhotovostně na účet 1263115349/0800
Při platbách složenkou nebo na účet prosíme uvádějte variabilní symbol číslo popisné, přičemž
před něj  číslo 1 při platbě vodného a číslo 2 při platbě TKO. Při platbě za psy stačí pouze číslo 
popisné.
Příklad: majitel nemovitosti čp.6: při platbě za vodu  uvede variabilní symbol 16 
                                                                       za TKO                                         26
                                                                       za psa                                              6

Výměna oken
V jarních měsících se uskuteční výměna oken u hasičárny, kulturního domu a obecního 
úřadu.  Demontovány budou firmou tak, že zřejmě dojde k poškození rámů. Ale nabízíme 
Vám tedy  k odběru pouze křídla se skly. Kdo by měl zájem, nechť se přihlásí nejpozději 
do 23.března, aby se s odběrem dopředu počítalo. Jinak všechny ostatní budou 
zlikvidovány.

Obec Bukovina  nabízí  okenní křídla bez rámů, cena 50,- Kč za kus
                    120x150    6ks   tzv. vakuová
Dvoukřídlé  150x170    5ks 
Dvoukřídlé  120x120    4ks 
dvoukřídlé   120x150    2ks 
dvoukřídlé   120x115    2ks
                      60x90      5ks
Ocelové a prosklené vchodové dveře ( od obecního úřadu)
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■   Výměna vodoměrů.  
Je to již bezmála dvacet let co byly odběratelům pitné vody instalovány vodoměry. Na 
některých z nich už nejdou přečíst naměřené hodnoty, nebo  nemusí měřit správně. Proto v 
letošním roce dojde k výměně vodoměrů u všech odběratelů. Náklady na montáž budou 
hrazeny obcí. Jen na vás budeme potřebovat telefonní kontakt, aby se s vámi mohl technik 
dohodnout na termínu a postupu při jejich výměně.

■   O odpadech   
Je skutečností, že je mezi námi dost těch, kteří nevědí, jak s kterým odpadem správně 
naložit. Bohužel,je to tak! Pojďme si tedy jenom ve stručnosti říci o tomto několik málo 
vět.  Odpad,jež doma běžně vyprodukujeme, se nazývá DOMOVNÍ. Že se skládá z 
několika druhů je nasnadě. SMĚSNÝ komunální odpad je ten, který zbude po řádném 
vytřídění využitelných a nebezpečných odpadů, a vy jej dáváte do běžných popelnic nebo 
kontejnerů. Tento odpad se pak odváží na místa,určená jako skládky. 
PAPÍR,SKLO (ať už čiré či barevné) a SMĚSNÝ PLAST jsou dále využitelné suroviny. 
Jistě je svědomitě třídíte z domovního odpadu a zajišťujete tak možnost jejich recyklace. 
Produkujeme ale samozřejmě i jiné odpady, tzv.VELKOOBJEMOVÉ. Pro ty se přistavuje 
kontejner (většinou dvakrát ročně-duben a říjen). Pak i odpad NEBEZPEČNÝ 
(ředidla,barvy,akumulátory,pneumatiky, dosloužilá elektronika atd.atd.). Svoz je též 
dvakrát do roka. 
Pro přehled vyprodukovaného odpadu shlédněte tabulku. 
Třídění odpadu je důležité a nezbytné a my vám za tento zodpovědný přístup děkujeme.

■      Produkce odpadů v naší obci za r.2012  
sklo                                 3,053 t
plasty                              2,611 t
papír                               0,851 t
komunální odpad          33,228 t 
železo                              1,300 t   
objemný odpad             9,770  t

■   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  rozložitelného 
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 a Roztoky u Jilemnice. Pro zajištění správného zpracování materiálu bude pořízena 
technologie v rozsahu drtiče nebo drtícího míchacího vozu, traktorový překopávač 
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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 těžké techniky, oplocení plochy kompostárny a pořízení 
základního obslužného objektu.  Potřebný materiál  bude získáván z obecních  pozemků, 
veřejných ploch a také ze zahrádek obyvatel regionu.  Kompostárny nebudou sloužit pro 
likvidaci  bioodpadu  pro  soukromé  subjekty  a  zemědělce. Výsledný  produkt-  kompost 
bude  opětovně  využit  na  veřejných  plochách  a  obecních  pozemcích.  Provozovatelem 
pořízené  techniky  budou  Technické  služby  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  množství  komunálního  odpadu,  snížit  množství  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

■   Schválená usnesení ZO, za r.2012  
1/2012     ZO  schvaluje finanční rozpočet obce na r. 2012
2/2012     ZO bere na vědomí  Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2011 
3/2012     ZO  schvaluje závěrečný účet  za r. 2011 
4/2012     ZO schvaluje  finanční příspěvek na činnost SDH 
5/2012     ZO  schvaluje organizační zabezpečení sjezdu rodáků 
6/2012     ZO odvolává  místostarostu obce Jana Prokeše 
7/2012     ZO  volí  místostarostku obce  Jiřinu Dlabolovou
8/2012     ZO  schvaluje měsíční odměnu místostarostovi,které je  v souladu s § 72
                zákona o obcích a nařízeni vlády č. 37/2003 Sb., 
9/2012     ZO schvaluje nákup čističky odpadních vod od ZD Levínská Olešnice  
10/2012   ZO  schvaluje navýšení ceny vodného na 20,-Kč a 31,- Kč/m3
11/2012   ZO  schvaluje rozpočtovou změnu č.1,tak jak byly jednotlivé položky předloženy
12/2012   ZO schvaluje  uskutečnění Sousedského posezení
13/2012   ZO schvaluje  nákup a montáž  dalšího zařízení k bezdrátovému rozhlasu
14/2012   ZO bere na vědomí projednané body 1 až 6.
15/2012   ZO  ukládá starostovi zajistit nabídky k montáži oken dle požadavků obce.
16/2012   ZO schvaluje OZV č.1/2012 o místních poplatcích 
17/2012   ZO  schvaluje opravu ČOV, jednorázový provozní  vklad ve výši 5 tis. Kč a její
                 provozování.
18/2012   ZO  schválilo rozpočtové provizorium na r. 2013 dle předloženého návrhu
19/2012   ZO schvaluje rozpočtovou  změnu č.2,tak jak byly jednotlivé položky předloženy 
20/2012   ZO  schvaluje výši členského příspěvku pro Svazek Jilemnicko ve výši 32,-Kč 
21/2012   ZO  schvaluje výši odměn, knihovnici,obsluze vodáren, důchodcům a členům
                komisí, kteří nejsou členy ZO, tak jak byly předloženy ke schválení
22/2012   ZO  schvaluje termín vyplacení odměn
23/2012   ZO  schvaluje termín provedení inventarizace majetku obce.
24/2012   ZO  ukládá termín provedení odečtu vodoměrů.
25/2012   ZO schvaluje finanční příspěvek 5.000,-K,č na úhradu pečovatelské služby.

V  případě, že jsou body usnesení pro někoho nedostačující, tak mu bude na obecním úřadě  
umožněno  nahlédnutí do zápisů z jednotlivých zasedání ZO.
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Kolik vás je v republice?

Čech                        6464
Čechová                        6910
Baše 308
Bašová 271
Ježek 4432
Ježková 4658
Šimůnek 1755
Šimůnková 1848
Drapák 315
Drapáková 314
Prokeš 2586
Prokešová 2684
Martinek 2029
Martinková 2474
Kodym 117
Kodymová 192
Horák 12215
Horáková 12872
Exner 519
Exnerová 586
Lumenda 10
Lumendová 9
Mohyla 374
Nezbedová 466
Nedomlel 107
Nedomlelová 99
Hanousek 876
Hanousková 933
Paulů 250
Košťál 1881
Košťálová 1964
Zábrodský 164
Zábrodská 143
Dlabola 159
Dlabolová 163
Labik 12
Labiková 15

Šubrt 1789
Šubrtová 1998
Trejbal 599
Trejbalová 594
Štilec 58
Štilcová 61
Klazar 179
Klazarová 185
Souček 3769
Součková 3986
Škráček 41
Janhuba 119
Janhubová 101
Chrtková 147
Jiřička 332
Jiřičková 370
Geršl 172
Geršlová 171
Šulc 3884
Šulcová 3978
Svoboda 25372
Svobodová 26669
Zaplatílek 169
Zaplatílková 166
Jech 765
Jechová 937
Fišer 4213
Fišerová 4778
Sedláček 8960
Sedláčková 9312
Ott 418
Ottová 1026
Šikulová 517
Tichý 5835
Tichá 6081
Grof 225
Grofová 272
Macháček 4785
Macháčková 4970
Sobran 5
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Pranostika = moudro našich předků
březen

Jaké je masopustní úterý, takový bude podzim. 
Na svatého Řehoře, líný sedlák, který neoře. 

Na Popeleční středu fouká-li vítr svěží, úrodný rok nato běží. 
Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí. 

Josef s Marií zimu zaryjí. 
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí  nehýbej! 

duben
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíří 

Velikonoce krásné úrodu nám dají  pakli slunce hasne, louky sucho mají. 
Pršívá-li 1. dubna, bývá mokrý máj. 

Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání. 
Co duben našetří, to květen spálí. 

Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný. 

                           Z kroniky obce
Požár
V lednu 1933 shořel ve zdejší obci domek čp.76, ve kterém zůstával p. 
František Havel se svou manželkou.
V prosinci 1933 shořelo ve zdejší obci obytné stavení a stodola p. Jana 
Stránského čp.33

Dvouminutová vzpomínka
Na Bílou sobotu o 12. hodině v poledne všude ve městech i dědinách přestalo se na 2 
minuty pracovati a každý vzpomínal těch, kteří se nedočkali míru. Mezi obětmi války byli 
nejen vojáci, ale i děti a matky, jež zemřely nemocemi a hladem. Jejich památka byla 
uctěna dvouminutovou vzpomínkou. Trubači sboru dobrovolných hasičů ve zdejší obci 
zatroubili před počátkem vzpomínky signál ,,Pozor“. Po ukončení signál ,,Konec“. Potom 
nastalo slavnostní vyzvánění obecním zvonem. U pomníku padlých ve světové válce stála 
po dobu vzpomínky čestná samaritánská stráž zdejšího sboru dobrovolných hasičů

Z  rušení a opětné otevření II. třídy  
Presídium zemské školní rady v Praze, výnosem ze dne 7.8.1933, čís. 3659, zrušilo II. 
Třídu při zdejší obecné škole. Od 1.9.1933 organizována byla zdejší obecná škola jako 
škola jednotřídní. Proti zrušení II. Třídy byla podána místní školní radou a obecním 
zastupitelstvem v Bukovině u Čisté stížnost ministerstvu školství a národní osvěty v Praze. 
Presidium zemské školní rady v Praze vyhovělo stížnosti a povolilo výnosem ze dne 
18.9.1933, č. 4760, aby zdejší obecná škola byla i ve školním roce 1933-1934 
organizována jako škola dvoutřídní. Dne 21.9.1933 byla opět otevřena II.třída při zdejší 
obecné škole.  
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Třicetileté trvání sboru dobrovolných hasičů.
Sbor dobrovolných hasičů v Bukovině u Čisté pořádal v neděli dne 14.srpna na louce p. 
Jana Heka v Bukovině čp. 3, slavnost třicetiletého trvání sboru s následujícím programem.
O půl druhé hodiny odpolední seřazení průvodu u hasičského skladiště
Průvod obcí k pomníku padlých  ve světové válce

1. Od pomníku odchod na místo slavnosti
2. Na  místě  slavnosti,  uvítání  přítomných  náměstkem  starosty  obce  Arnoštem 

Prokešem
3. Žákyně Jiřina Prokšová přednesla báseň k uvítání hasičů

     4.   Uvítání starostou sboru Janem Lumendou
  5.   Župní starosta Ludvík Kodym přednesl slavnostní řeč

     6.   Jednatel sboru Arnošt Prokeš přednesl proslov k jubilantům
     7.   Udílení diplomů jubilantům
     8.   Cvičení místního sboru
     9.   Slavnostní hasičská scéna

10.  Koncert hudby čistecké
11.  Večer v hostinci p. Tichého ,,Veselice“

Sbírka pro nezaměstnané
Dne 18.prosince 1933 byla provedena v Bukovině u Čisté sbírka pro nezaměstnané, která 
vynesla 88,-Kč.

                      
           HASIČI

...co už máme za sebou

■   Zábava  
Během roku bylo asi  málo akcí.  A proto jeden z šílených nápadů 
zněl, udělat 29.prosince taneční zábavu. Na popud čistecké kapely 

Čipřido, došlo k jednání i mezi bukovinskou kapelou Brok o společné produkci. Každá 
kapela si zahrála dvě hodiny a na závěr se do hudební produkce zapojil DJ Jirka Ježek se 
svou rockodiskotékou. Pořadatelé mohli konstatovat, že zde bylo na 108 platících hostů a 
jejich spokojenost byla zjevně patrná. 

■    Na valných hromadách  
Další valné hromady, které naši zástupci navštívili,  byly ve Žďaře, Levínské Olešnici, 
Roztokách a v Jilemnici.

■      Hasičský  bál  
Vždy v druhé polovině plesové sezóny bývá v Bukovině tradiční Hasičský bál. Tentokrát 
to bylo 9.února, bohužel současně se Šibřinkami ve Studenci, což byl velice nešťastný 
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termín. Můžeme usuzovat, že souběh plesů měl vliv na návštěvnost toho našeho. Ale i tak 
přijelo  několik  masek  ještě  k  nám, 
aby se tu mohly pobavit. Za přispění 
hudební skupiny ,,Oasa  plus,”  si  na 
sto  hostů   vytvořilo  hezkou 
atmosféru,  kde se tančilo a zpívalo. 
Vyvrcholením  večera  bylo  losování 
tomboly. Na své výherce čekalo 320 
cen  v  běžném  slosování  a  32  cen, 
tažených ve finálovém slosování, kde 
už byly podstatně hodnotnější  ceny. 
Svými  cenami  nebo  finančními 
částkami  přispělo  do  tomboly 
hasičského  a  dětského  bálu  89 

sponzorů, za což jim velice děkujeme. Je to za námi a můžeme se těšit na příští bál, který 
se uskuteční 1.února 2014.

■      Dětský bál  
I dětský  maškarní  rej  byl  úspěšný. 
Konal se hned v neděli po hasičském 
bále.  Opět  se  uspořádání  setkalo  s 
dětským bálem ve Studenci. Ti věrní 
studenečtí se k nám asi rády vracejí, 
protože opět přišli a nedbali na to, že 
mají bál doma. Mamimky vyparádily 
svá  děcka  nejrůznějšími  převleky, 
aby  vypadaly  co  nejlépe  a  mohly 
soutěžit o nejlepší masku. O hudební 
doprovod se postaral s živou hudbou 
Miloš  Šulc  s  Ivanem  Štormou  a 
zpěvačkou  Ivanou  Nálevkovou. 
Probíhaly  zde  soutěže  souvisící  s 
tancem a zpěvem. Výkony dětí byly odměňovány drobnými cenami. Rodiče s dětmi se 
vrhli po dvojicích prodávajících losy, s obavami aby na ně zbylo, nebo aby si vybrali ty 
určitě  VYHRÁVAJÍCI.  Tombola  čítala  na  232  cen  v  obyčejném  slosování  a  24  ve 
finálovém. Věřme, že se děti vydováděly a se vzpomínkami z tohoto bálu se budou těšit na 
ten další v příštím roce. 

■      Řekne se, děti jdou do hasičáku  …..  
    Je to takový vžitý výraz pro kroužek ,,Mladý hasič.“ Ten byl při našem hasičském sboru 
založen Miroslavem Paulů st. v r.1976. Za pomocníky a zanedlouho své nástupce si vybral 
mě a Zdeňka Šíra ze Studence. Zprvu jsme o vedení a výcviku dětí  nevěděli takřka nic. 
Vše se muselo pochytit na školeních a soustředěních vedoucích mládeže. I když Zdeněk 
odolával nátlakům na získání kvalifikace vedoucího, já jsem absolvoval týdenní kurz pro 
nové vedoucí mládeže v Jánských Koupelích u Opavy. 
 V té době docházely do hasičáku děti jako Milan Kodym, Jaroslav Exner nebo Jarmila 
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Prokešová. Ale byli tam i jiní, o kterých se budu zmiňovat později. Trénovalo se, jezdilo 
po soutěžích a postupně se dostavovaly první úspěchy na poli okresních soutěží. Začali 
jsme šlapat  na paty konkurenci  z Levínské Olešnice nebo Studence.  To byla družstva, 
která  se  pravidelně  umísťovala  na  předních  místech  v  okrese.  Měli  k  tomu  ale 
předpoklady, protože jejich vedoucími byli učitelé Láďa Bezkočka a Jáchym Klinger. Ti si 
vybírali žáky ze svých školních tříd a tím měli kádr družstev zabezpečen. Na rozdíl od nás, 
kde docházelo 15 dětí moc velký výběr nebyl. Ale dokázali jsme se s tím poprat a děti  
motivovat k co nejlepším výkonům. S odstupem času musím říci, že  byly zodpovědní  a 
cílevědomí. Když se na někoho křiklo, přidej,  tak opravdu přidal. Když mám možnost 
posuzovat  výkon  některých  dětí  na  dnešních  soutěžích,  musím  konstatovat,  že  je  to 
mnohdy naopak a ještě se po vás dívají, co po něm chcete  a myslí si, já mám času dost.  
Tím jsem chtěl říci, že  jejich zodpovědným přístupem k výcviku dosáhly prvního velkého 
úspěchu 24.května 1981, na okresní soutěži ve Víchové nad Jizerou. Tehdy z omezeného 
množství  dětí  byli  nominováni  Hana  Trejbalová,  Jiřina  Grofová,  Lída  Grofová,  Jana 

Sedláčková,  Jiří  Exner,  Jiří  Sedláček, 
Jiří Trejbal, Jaroslav Grof, Petr Paulů a 
Libor Fišer.  Soutěž zde probíhala bez 
vážnějších  problémů  a  to  byl 
předpoklad,  že  se  družstvo  může 
umístit  vcelku  dobře.  Jaké  to  bylo 
překvapení a výbuch radosti, když při 
vyhlašování výsledků četli: ,,Bukovina 
získává  druhé  místo.“  Studenec  a 
Bukovina  dosáhly  stejného  počtu 
bodů  ,,19.“  Při  stejném  součtu  bodů 
rozhodovalo lepší umístění v požárním 

útoku. V tomto případě jsme byli horší. Ale i tak mezi námi panovala obrovská radost z 
nečekaného úspěchu. Studenec tedy vyhrál a měl právo reprezentovat semilský okres na 
krajské soutěži v Hradci Králové. Při předávání pokynů k postupu, bylo oznámeno, že se 
Studenec  této  soutěže  nezúčastní.  Právo  postupu  tedy  připadlo  Bukovině.  Zprvu  jsme 
tomu nechtěli uvěřit, považovali jsme to za žert. Potom mě a Zdeňka zavolal předseda 
mládeže při okresním výboru a ujistil nás o tom, že je to pravda. Když jsme byli  postaveni 
před hotovou věc, tak se řeklo:,,Jedem. Hned po neděli nastal ten správný shon. Termín 
byl  neúprosný.  Nastala  příprava  svého 
materiálu,  potřebného  k  vykonávání 
disciplín. Co jsme neměli sami, muselo se 
půjčit  jinde.  Každé  odpoledne  až  do 
setmění se nacvičovalo, pilovalo se co se 
dalo. Ale co čert nechtěl. Vyvstal problém, 
protože  nám  některé  děti  vypadly  pro 
nemoc. Nebyla jiná možnost, než si půjčit 
Jana  Tauchmana  a  Lucii  Kuříkovou  ze 
Studence.  Ti  nabídku  přijali  a  vyrazili  s 
námi. V ohrožení byl i start Lídy Grofové. 
I  přes  bolení  v  krku,  které  hraničilo  s 
angínou si doma přes odpor rodičů vybojovala, že musí jet s námi. Ve čtvrtek před soutěží, 
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byly děti omluveni ze školy, a nám vedoucím byla MNV uhrazena refundace za ušlou 
mzdu v zaměstnání.  Tím nám vznikl prostor,  abychom se mohli věnovat   konkrétním 
nedostatkům. Přišel pátek 29.5.1981 a den odjezdu do Hradce Králové na krajskou soutěž 

Mladých  hasičů,  trvající  do  neděle 
31.května.  Nikdo z nás na tak velkém 
podniku nikdy nebyl. Tento den se stal 
skutečností.  Ubytování  bylo  ve 
vlastních  stanech.  Páteční  večer  byl 
seznamovací,  kde  se  setkali  všichni 
rozhodčí,  vedoucí  zúčastněných 
kolektivů a funkcionářů Svazu požární 
ochrany.  Byli  mezi  nimi  Luboš 
Duzbaba,  člen  KV  SPO  (Krajského 
výboru  Svazu  požární  ochrany)  v 
Hradci  Králové  a  Karel  Navrátil 
předseda   ÚV  SPO  ČSR  (Ústředního 

výboru Svazu požární ochrany České republiky).  Co nás ale překvapilo,  bylo to,  když 
takový vysoký pohlavár dokázal říci: ,,Kluci, jsme všichni hasiči a proto si budeme bez 
rozdílu věku tykat.“ To nám tedy spadla brada. A tak jsme si po dobu soutěže tykali. 
Nadešel  den,  kdy se  musely  zapojit  do práce i  děti.  Právo reprezentace dostali   Hana 
Trejbalová, Jiřina Grofová,  Lída Grofová,  Jana Sedláčková, Jiří Trejbal, Jaroslav Grof, 
Petr  Paulů,  Libor  Fišer,  Jan  Tauchman a  Lucie  Kuříková,  poslední  dva  jmenovaní  ze 
Studence. První část závodů spočívala v branném závodě se střelbou ze vzduchovky, testy 
z  požární  ochrany,  zdravovědy,   hod granátem,  šplhu,  vázání  uzlů,  určování  azimutu. 
Druhá  část  obsahovala  požárnické 
discipliny.  Štafety dvojic, štafety 4 x 
60  metrů,  požární  útok,  běh  na  100 
metrů  s  překážkami.  Vše  probíhalo 
docela  dobře,  až  přišla  disciplína 
zásah  s  ruční  džberovou  stříkačkou. 
Tu  nás  potkala  diskvalifikace.  Z 
pohledu  nás  vedoucích  to  byla 
diskvalifikace  neoprávněná.  Na 
vysvětlenou jen tolik. Uražený kousek 
bakelitu  se  dostal  do  proudničky, 
čímž došlo k rozprašování vody a tím 
nebyl tvořen kompaktní  proud, který 
by  dokázal  naplnit  nádobky  u  terčů.  Bohužel,  i  přes  naše  protesty,   kde  jsme 
argumentovali tím, že došlo k nezaviněnému poškození džberovek, měl by být umožněn 
opravný pokus. I když jsem se osobně znal z hlavním rozhodčím této discipliny, protože 
jsme  oba  byli  členy  rady  mládeže  při  Krajském  výboru  SPO  v  Hradci  Králové,  nic 
nepomohlo,   a  tento  pokus byl  uznán neplatným.    To znamenalo  poslední  11 místo. 
Dalším šokem byla diskvalifikace na štafetě 4x60 metrů.  I kdyby to byl platný pokus, 
dosažený čas by stačil zase jen na 11. místo. Všechny ostatní discipliny probíhaly hladce s 
dobrými umístěními.  Nebýt alespoň té jedné diskvalifikace, mohli s přehledem stanout na 
třetí příčce stupňů vítězů. Při závěrečném ceremoniálu a vyhodnocení výsledků, ohlásili 
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Bukovinu  u  Čisté,  zastupující  semilský  okres,  na  pátém místě,  z  celkového  počtu  11 
družstev. Příjemně nás zamrazilo  a nestydím se za to, když prozradím, že se nám hodně 
orosily očička. I v životě obyčejných lidí se stávají různé tragédie, a stejně tomu tak je u 
jakéhokoliv  sportu.  Tím  jsem  chtěl  vyzdvihnou  dobré  morální  vlastnosti  našich 
soutěžících, kteří nepodlehli panice nebo se neodevzdali osudu a dokázali bojovat až do 
konce a vydřít alespoň to dosažené umístění. 
      Sami profesionální sportovci po neúspěchu říkají, že měli navíc, ale bohužel, nevyšlo 
to. Byl to jeden z největších úspěchů mladých hasičů v dějinách našeho sboru, čehož si se 
Zdeňkem  Šírem  dodnes  nesmírně  vážíme  a  při  různých  příležitostech  na  to  rádi 
vzpomeneme.  Přál  bych  současnému  vedoucímu  mládeže  Davidu  Štilcovi,  aby  se  mu 
podařilo sestavit takový kádr dětí, s kterými by dokázal něco podobného.
                                                                                                                   Jiří Hanousek

  
  

                                                                
N  ejstarší  ,,dáma   “   v obci  
  První  zmínka  o  formování  ochrany  proti  
požárům v naší obci je datována do roku 1883,  
kdy vyhořel domek čp. 55. Příčinou požáru byl  
zásah bleskem a majitel domu,      p. František  
Šorm jím byl  zabit.  Touto tragickou událostí  
bylo  rozhodnuto  o  formování  hasičů.  Ještě  
téhož roku zakoupila obec dvoukolovou, ruční  
pístovou  stříkačku  od  firmy  Smekal.   V 
letošním roce jí je tedy 130 let. Před oslavami  
stého  výročí  založení  našeho  sboru,  byla  

zmiňovaná stříkačka  vytažena  z  ,,přírodního depozitáře“   a  byla  započata  generální  
oprava.  Nejprve  došlo  k  výměně  všech  dřevěných  částí  včetně  kol.  Železné  části  se  
nechaly  opískovat  a  provedla  se  celková  povrchová  úprava  včetně  laku.  Mosazné  
součástky  se pracně vyleštily, aby vypadaly jako nové. Poté se zkompletovala, naleštila a  
potom už vyjela krásná jako právě z továrny.  Do dnešního dne je plně funkční, což  
dokazují ukázky na různých oslavách nebo soutěžích s historickými stroji. V akci byla v  
r.  2005  na  překonání  světového  rekordu  v  dálkové  dopravě  vody  v  Roztokách.  Po  
několika úvodních větách si představme firmu, která se zabývala výrobou hasičských  
stříkaček a od níž byla jedna pro náš sbor zakoupena.

■      O vzniku Smekalova závodu  
   Prvním z našinců, který se chopil myšlenky 
vyrábět  hasící  náčiní,  byl  Antonín  Smekal, 
domkář  a  počestný  občan  v  Čechách  u 
Olomouce.
Zařídil  si  tedy  roku  1820  ve  své  usedlosti 
malou dílnu, kde s malým počtem dělníků začal 
vyrábět slaměné koše na vodu vylité smolou a 
ruční dřevěné stříkačky. Tyto výrobky pak sám 
rozvážel po vesnicích a městech a nabízel je ke 
koupi. Stálým 
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zdokonalováním ručních stříkaček, docílil toho, že již koncem dvacátých let 19. století 
vyráběl  berlové  stříkačky  (železné  i  mosazné)  a  ve  třicátých  letech  pak  dvoukolové 

stříkačky. Tak jako u stříkaček, nastal 
i pokrok ve výrobě košů a jelikož se 
všechny výrobky proslavily, došlo i k 
velkému  odbytu  a  výrobci  zajistily 
spoustu  objednávek.  V této  době již 
dorůstal  syn  Antonína  Smekala, 
František,  který  šel  svému  otci  v 
šlépějích. Tomuto synu svěřil Antonín 
Smekal  v  roce  1842  vedení  svého, 
dosud  velmi  skromně  zařízeného 
závodu, načež se syn František jal ze 
vší  energií  otcův  závod  rozšiřovat  a 

zdokonalovat výrobu.  Jak neúnavným byl František Smekal nasvědčuje pokrok, kterého 
dosáhl  již  v  padesátých  letech.  Vyráběl  koše  na  vodu  z  konopného  plátna  natřeného 
fermeží,  konopné  hadice  zpracované  na  stavech,  ruční  stříkačky  všeho  druhu  a  nejen 
přenosné, ale i dvou a čtyřkolové. Výrobky, které měly největší odbyt v Čechách, dovážel 
sám svými potahy. Pověst o dokonalých výrobcích si klestila svou cestu nejen na Moravě 
a v Čechách, ale i za hranicemi, takže výrobky se těšily stále většímu odbytu a tím přispěly 
i k rozšiřování celého závodu. V době, kdy byl tento závod plně v rozkvětu, byl majitel 
zasažen velmi krutou ranou. Dne 30. srpna roku 1856 vypukl v závodu zhoubný požár, 
způsobený převařováním fermeže, který postihl nejen dílny, ale i veškeré zboží, zásoby a 
obchodní knihy. Otec a syn utrpěli tímto požárem škodu přes deset tisíc zlatých stříbra, a 
ačkoliv byli pojištěni, byla jim nahrazena lidskou nepřízní jen malá část z celé škody. Stáli 
s holýma rukama nad spáleništěm svého závodu. Sotva však požářiště vychladlo, začal 
František  Smekal  znovu  a  neúnavně  pracovat.  Stavěl  a  přistavoval,  kde  se  co  dalo  a 
úmornou prací dokázal během jednoho roku postavit z bývalých nepatrných dílen továrnu. 
Ve své tísni se Antonín Smekal obrátil s pokornou prosbou za udělení podpory k stupňům 
Nejvyššího  trůnu,  jakož  to  i  k  J.  C.  Výsosti  arcivévodovi  Ferdinandu  Maxmilianovi, 
tehdejšímu  guvernérovi  Lombardie  a  Benátek  sídlem v  Miláně.  Obě  žádosti  byly  ale 
zamítnuty a tak jako zde, se mu vedlo téměř všude. Sotva syn František skončil s úplným 
zařízením továrny,  vynaložil  každé  volné  chvíle  na  zdokonalování  výroby  hasičských 
přístrojů aby dosáhl náležitého odbytu. František Smekal byl mužem, který nalézal zábavu 
ve své práci věnované otcově závodu, který mu měl později zcela připadnout. Antonín 
Smekal, který viděl mravenčí práci svého syna ve vedení rozsáhlého závodu, mu jej úplně 
předal  s podmínkou vrchního dozoru.
Již koncem padesátých let se František zúčastňoval se svými výrobky, které rozmnožil 
zhotovením hasičské výzbroje, žebříků, voznic, vozů na nářadí, háků i bouracího nářadí, 
veškerých výstav, které přispěly ve valné míře tomu, že jeho byly jeho výrobky velice 
známé a jejich dokonalost byla velice ceněna. Důkazem toho jsou čestná vyznamenání, 
kterých  se  mu  tehdy  dostalo.  Velmi  důležitý  pokrok  ve  výrobě  stříkaček  opatřenými 
savicemi,  vystihl  František  Smekal  v  pravý  čas  a  začátkem  šedesátých  let  již  takto 
vybavoval  všechny  stříkačky.  Během krátké  doby pěti  let,  docílil  ve  výrobě stříkaček 
největšího pokroku tím, že je přizpůsobil na hadice. Touto dobou dodávala Smekalova 
továrna své výrobky velikému počtu obcí v Čechách a těšila se z důvěry všech svých 
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zákazníků.  Avšak nejen obce,  ale  i  velkostatky,  dráhy,  závody a  pozvolna se  zřizující 
hasičské sbory vyhledávaly Smekalův závod, aby zakoupili jeho uznávané výrobky. Sotva 
uplynulo dalších  pět  let  (1870)  od posledního velkého pokroku,  začal  Smekal  vyrábět 
dvouproudní stříkačky, které zakrátko pořizovala větší města a velkozávody. V té době se 
také zabýval mimo to i výrobou jiných druhů čerpadel (hospodářských), které se také staly 
velice oblíbené. Velkým rozkvětem závodu byl František donucen, zřídit v Praze sklad 
svých výrobků. Zanedlouho se mu naskytla možnost zakoupení rozsáhlého skladiště na 
Smíchově, bývalé továrny na plechové výrobky firmy J. Benkeho, která následkem úmrtí 
majitele zanikla. Vrozenou přičinlivostí a podnikavostí, naplnil František tento první sklad 
v Čechách svými výrobky. Tento sklad se stal později základem druhé velké továrny na 
výrobu hasičských potřeb. Velkým rozšířením závodu vzrostly Františkovi i starosti, tak 
že uznal za vhodné a nutné spolčit se se svým bratrem Adamem, což se také roku 1872 
stalo.  Téhož  roku  bylo  Smíchovské  skladiště  přeměněno  na  továrnu,  vybavenou 
moderními stroji. Společníci firmy Adam a František Smekalovi všestranně pečovali o to, 
aby výrobky z obou jejich továren byly v každém ohledu dokonalé. Zejména to byl však 
František, který veškeré čelnější výrobky sám doprovázel na určené místo a tam podrobil 
zkoušce.  Po  vydání  zákona  o  požární  policii  (25.  května  1876)  vystoupala  výroba 
hasičských potřeb vrcholu a byly to zejména továrny bratří Smekalů, které velkému počtu 
zřizovaných sborů dodávaly hasičské vybavení.
Roku 1879 se bratři Adam a František rozešli a majitelem se stal opět František, který pak 
až do své smrti (1884) úspěšně obě továrny vedl.
Jak  velké  oblibě  se  výrobky  Smekalova  závodu  těšily,  vysvítá  nejlépe  z  toho,  že  od 
založení roku 1820 do roku 1884 bylo dodáno na dvanáct tisíc stříkaček a vyzbrojeno bylo 
bezmála dva tisíce hasičských sborů.
Po smrti svého otce Františka, převzal vedení závodu jeho syn Raimund August Smekal 
pod názvem „Fr. Smekal a syn“, který nabyl studiemi potřebného odborného vzdělání a 
nastoupil tak na otcem předurčenou dráhu. Tak jako otec František, stal se i syn R. A. 
Smekal mužem činu a práce a to v plném smyslu slova, čehož je nejlepším důkazem to, že 
navzdory nízkému věku (22 let) a těžkým úkolům, jaké na něm v době převzetí závodu 
spočívaly, převzal vedení firmy s naprostým přehledem.
Roku 1885 bylo změněno jméno firmy z „Fr. Smekal a syn“ na „R. A. Smekal“ a nový 
majitel  firmy  opatřil  svou  továrnu  nejmodernějšími  stroji  a  rozšířil  závod  o  některá 
řemeslná odvětví, která dosud postrádal.
Svých výborných dovedností využil R. A. Smekal k zdokonalování veškerých výrobků, 
jaké byly v závodu vyráběny, a hned prvním rokem učinil důležitý vynález týkající se 
ústrojí stříkačky. Bylo to rychlé a bezpečné vyndávání kuželů, které nechal patentovat.
Na dráze vynálezů a účinného zdokonalování veškerých hasičských potřeb pokračoval R. 
A.  Smekal  s  uznání  hodnou snahou,  která  vydává nejlepší  svědectví,  přihlédneme-li  k 
dokonalosti, naprosté souměrnosti a celkové ladnosti všech jeho výrobků. Zejména jeho 
parních stříkaček, posunovacích žebříků atd., jejichž stavbou čelil zahraniční konkurenci a 
v mnohém je daleko předčil. O tom svědčí také velký počet medailí a diplomů, kterými 
byly vyznamenány jeho výrobky.
Druhou továrnu na Moravě, která po úmrtí Františka Smekala připadla jeho vdově, převzal 
R. A. Smekal roku 1891 a zařídil ji podle vzory továrny na Smíchově.
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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 
našim  jubilantům.  Přejeme  ji  hodně  zdraví,  štěstí  a 
spokojenosti.  Přání  předáváme  Václavu  Ježkovi  a 
Jiřímu Trejbalovi,  kteří oslavili své  významné životní 
jubilea  v lednu a v únoru.

                                                                  ♥♥♥

 MOUDRA NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY
 
► Co z toho, že zítra bude lépe, když vždy, když se ráno probudím, je dnes... 
► Dlouho jsme se té anekdotě pana šéfa smáli, než jsme pochopili, že jde o pracovní úkol.  
► Nedůvěřuji velbloudům a všeobecně nikomu, kdo dokáže týden nepít 
► Nic tak neomezuje svobodu slova jako rozbitá huba! 
► Žádná pevnost není tak silná, aby nemohla být dobyta penězi. 
► Tulák je člověk, který by se nazýval turistou, kdyby měl peníze. 
► Aby ses poznal s nejvzdálenějšími příbuznými, stačí zbohatnout. 
► Když popíjíme, starosti podřimují. 
► Lupiči od tebe chtějí peníze nebo život. Ženy chtějí jedno i druhé. 
► Strašné je, že není možno žít ani s ženami, ani bez nich. 
► Člověk nerad vidí druhé šťastnější než je sám.
► Nikdy neříkejte, ze se něco nedá, protože se vždy najde iniciativní blbec, který neví, že
     se to nedá a udělá to! 

              Plánované akce
                                                    
  
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ

v sobotu 30.března, od 19.00 hodin v kulturáku

Program: 
 ■   promítání  filmu Jiřího Hanouska – ,,Bukovinské události 2012”
 ■ soutěž  o nejhezčí pomlázku
 ■  soutěž o nejlepšího beránka
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  První  letošní  sousedské  posezení  se  uskuteční  
30.března, tedy těsně v předvečer jarních svátků. A 
právě proto bude jeho součástí  i soutěž. Pro muže o  
nejhezčí  a nejoriginálněji upletenou pomlázku, pro  
ženy  o  nejhezčího  upečeného  beránka.  A  vůbec  
nevadí,  že  zrovna  nejste  majitelkami  ,,beránčích“  
forem! I zde jde kromě chuti především o originalitu  
provedení.  Proto,  muži  a  chlapci,  ženy  i  děvčata,  
zhmotněte svoji fantazii, um a přirozenou šikovnost  

a pusťte se do tvoření! Hned v úvodu budou zvoleny nezávislé poroty, jež vše zhodnotí a  
vyberou vítězné výrobky. První tři majitelé pomlázky a tři kuchařinky budou oceněni  
drobnými věcnými cenami.  Beránci  mohou být  malí,  větší,  biskupské,  z  olejového či  
piškotového  těsta,  z  perníku…Po  vyhodnocení  budou  rozkrájeny  a  rozdány  jako  
,,zákusek“  k  podávané  kávě  nebo  čaji  návštěvníkům 
posezení.  Věříme, že se soutěží zúčastníte a přispějete  
tak  k dobré  pohodě  a  hezky  prožitému  večeru.  Své  
výrobky předejte prosím 30.3. do 18.00 hodin do jídelny  
KD.  Závazné  přihlášky  jsou  přijímány  do  
20.března:Zuzka  Nezbedová  739  270  766,  Jiřina  
Dlabolová 732 117 165. 

K tanci a poslechu hraje pro všechny věkové  
kategorie Miloš Šulc z Bukoviny, občerstvení bude samozřejmě zajištěno. Přejeme,  

ať se každému z vás dílo podaří a těšíme se na vaši účast.

úterý 30.dubna od 19.00 hodin
pálení čarodějnic -  pobyt s opékáním špekáčku vám zpříjemní country skupina ,,Náhoda“ 
z Pecky.       

       Plán
――  NÁKUP         PRODEJ        VÝMĚNA  ♦ ♦   ________

Prodám:   ■ nové  nepoužité  kolečkové  brusle  i  s 
chrániči kolen a loktů,vel.40:       900,- Kč  
 
■ 4 ks válend bez matrací 200,- Kč/ks        

■ 3 ks neleštěných skříní mahagonové barvy(bývalý obývací 
pokoj),cena komplet 1 000,- Kč 

■ starší sedací souprava v barvě tmavě hnědé s drobným vzorem 
plus světlá neleštěná ložnice(po 2 ks postele,noční 
stolky,skříně). vhodné na zařízení chalupy. Souprava i ložnice 
bez udání ceny-zdarma
V případě zájmu na kteroukoli nabídku volejte 732 117 165
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Co myslíte, čí to bylo stavení?
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Děti pozor
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Pro zasmání  
☻V řece našli utopeného cikána. Mrtvola měla svázané ruce a nohy silnými řetězy.  
Vytáhli ho na břeh a zavolali policii. Přivolaný vyšetřující policista se nad tělem sklonil,  
svraštil  obočí,  pak se  zvedl  a  kolegovi  oznamuje.  ,,Myslím,  že  tento  případ můžeme  
uzavřít.“ ,,Cože?! Jak to že je to tak rychle vyřešené?“ ,,Příčina smrti je na první pohled  
víc  než jasná“, vysvětluje  vyšetřující.  ,,Tenhle cikán ukradl vice řetězů,  než s  kolika  
dokázal plavat.“ 

☻Prečo sa všeci boja  Lakatoša z 1A?  Lebo má  otca v 8A

☻Řidič nákladního auta jede v dešti a veze náklad bowlingových koulí. Na krajnici  
vidí stát dva rómy a tak se mu jich zželí a nechá je nastoupit pod podmínkou, že vylezou  
na korbu a tam ani nemuknou. Za chvíli náklaďák zastaví příslušník a ptá se kam řidič  
jede.  Ten odpoví,  že do Rakouska.  Příslušník jde dozadu podívat  se  na korbu a jak  
odhrne plachtu tak zkoprní, přiběhne k řidiči a rychle drmolí. ,,Okamžitě nastartujte a  
jeďte co nejrychleji, ať jste co nejdřív za státní hranicí.“ Řidič na to dupne a jede co to  
dá. Příslušník volá přes operační středisko“ ,,Všem jednotkám. Ke státní hranici jede  
vysokou rychlostí řidič bílého Iveca. Prosím nezastavovat a nechat volný průjezd. Veze  
náklad cikánských vajec a dva už se mu na korbě vylíhli.

☻Jedou tři jeptišky s biskupem v jednom vlakovém kupé a luští stejnou křížovku. Jedna 
z jeptišek se ptá druhé:
"Prosím tě, součást ženského těla na čtyři, začíná P a končí A."
Ta druhá jí na to odpoví: "No, mohla by to být pata."
V tom sebou biskup cukne a zeptá se: "Nemá tu někdo gumu?" 

☻Přijde taková mladá slečna k doktorovi  a povídá: "Pane doktore,  já,  jak si  dám  
skleničku, tak mám hned chuť padnout nějakému chlapovi do náruče. Co mám dělat?"
Doktor vyndá láhev vodky a povídá: "Nalejte si..." 
☻Doktor prohlédne pacienta, který už je nemocný dva měsíce.
"Vaše dny jsou sečteny. Zítra už zase půjdete do práce!" 
☻Přijde kostlivec k doktorovi a ten mu říká : "No, ale to jdete pozdě - měla jste přijít  
před rokem..."
"Ale já tu byla!"
"Aha… A co jsem vám tehdy řekl? "
"Táhni, simulante!" 
☻Soudruh Husák projíždí českou zemí a zastaví se u krásné vily. "To je váš dům?" ptá 
se hrajícího si chlapečka. "Ano." "A to nádherné auto je také vaše?" "Také," připouští 
hošík.  "A  víš  ty,"  na  to  soudruh  Husák,  "že  já  jsem  ten,  kterému  vděčíte  za  tento 
blahobyt?" A tu se pionýr rozběhne a volá do domu: "Maminko, maminko, je tady strýc 
Kurt z Mnichova!" 
☻Přijde pan Novák a ptá se ve vrátnici: "Toto ministerstvo je velké, že?" "To víte, že  
ano!" "A mohl byste mi říci, kolik tu dělá asi lidí?" "No, řekl bych, že necelá polovina." 
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                                              Pletení pomlázky.     

Na výrobu pomlázky je třeba vrbové proutí  nejlépe košíkářské.  Je  však možné použít 
vrbové pruty z jakékoliv vrby rostoucí  u potoka mimo smuteční.  Na kvalitě vrbového 
proutí je závislý vzhled i kvalita pomlázky. Každý druh vrby má jiné vlastnosti a např.  
smuteční vrba i když má tenké a dlouhé proutky tak se velice láme a proto je nevhodná. Je 
několik možností  jak uplést  pomlázku a řídí se to počtem proutků nutných k upletení. 
Nejznámější je pomlázka z 8 proutků nebo z 9 proutků. Navíc se dají přizdobit opletením, 
které  může  být  z  několika  dalších  proutků  nejméně  3.  Proutí  se  neřeže  dlouho  před 
zpracováním, neboť by vyschlo a více se lámalo. Nejlépe je nařezat a zpracovat. Nyní k 
postupu pomlázky z 8 proutků: 

 vybereme si 8 stejně silných a dlouhých proutků a jeden proutek na omotání držadla 
 proutky si seřadíme od špiček a v silné části na konci proutků rozdělíme na čtyři a 

čtyři 
 vložíme proutek na omotání držadla a omotáváme 
 omotávací proutek ukončíme vtažením mezi proutky ze kterých budeme plést 

pomlázku 
 takto připravený svazek 8 proutků uchopíme tak aby držadlo tvořené omotávku 

směřovalo od nás a rozdělíme si
4 proutky do levé a 4 proutky do pravé ruky tak aby byly pěkně nad sebou

 horní proutek v pravé ruce provlékneme středem mezi proutky levé ruky a vrátíme 
do pravé tak že bude v pravé ruce spodní 

 nyní horní proutek v levé ruce provlékneme středem mezi proutky v pravé ruce a 
vrátíme do levé tak že bude zase spodní v levé ruce 

 horní proutek v pravé ruce provlékneme středem mezi proutky levé ruky a vrátíme 
do pravé tak že bude v pravé ruce spodní 

 horní proutek v pravé ruce provlékneme středem mezi proutky levé ruky a vrátíme 
do pravé tak že bude v pravé ruce spodní 

   

tento postup se opakuje až do konce proutků
 pomlázku ukončíme tak, že špičky proutků svážeme nějakým drátkem provázkem 

nebo přímo ze špiček uvážeme uzel.
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Dobré rady na každý den

Jak na cibuli.
Před krájením cibule si opláchněte a navlhčete prkénko. Tak 
vám éterické oleje nebudou tolik stoupat do očí. Používejte 
zásadně ostrý nůž. Jinak na něj budete muset tlačit a tím se opět 
uvolňují nepříjemné štiplavé složky. Rozpůlená cibule vydrží v 

lednici pět dní jako čerstvá, pokud místa řezu potřete máslem a zabalíte ji do alobalu. Aby 
nevyklíčila, dejte do nádoby, kde se skladuje, kousek chleba. Když cibuli smažíte, rychleji 
zhnědne, jestliže ji předem posypete trochou hladké mouky a navíc bude hezky křupat.
 
Neviditelná škvíra.
Po  vytaženém  hřebíku  zůstane  ve  zdi  nevzhledná  škvíra.  Když  nemáte  čas  na  
rozdělávání sádry, zkuste zeď opravit za pomoci papírového kapesníku. Utrhněte malý  
kousek,  zmačkejte  přibližně  do  velikosti  škvíry  a  strčte  dovnitř.  Přečnívající  části  
odtrhněte. Pak papír navlhčete vodou a opatrně zatlučte kladívkem. Při běžném pohledu  
si porušené zdi nikdo nevšimne. 

Fénem proti prachu.
Starší radiátory se mezi jednotlivými žebry pravidelně zanášejí prachem, který se špatně 
utírá.  Zkuste  to  pomocí  fénu:  nejprve  položte  pod  radiátor  noviny  a  fén  zapněte  na 
nejvyšší výkon i teplotu. Prach snadno odfouknete, zůstane na novinách, které vyhodíte. 
Mastné nečistoty se zahřejí a potom už je lehce odstraníte hadrem navlhčeným ve vodě s 
pracím práškem. 

Tkaničky se třepí.
Pokud máte tento problém, smotejte konce tkaniček k sobě a potřete je lakem na nehty.  
Budou se pak navlékat jako nové. 

Rebarbora na vosy, vratič na mušky atd.
Bodavý hmyz nemá rád rebarboru,  vadí  mu i její  vůně.  Používejte proto listy k jejich 
odpuzení.  Dvanáct  větších  listů  (nejlépe  roztrhejte)  a  nechte  louhovat  ve  dvou litrech 
vody. Potom dejte do rozprašovače a používejte jako odpuzovač.  Pamatujte,  že stonky 
rebarbory lze použít k jídlu jen do konce června. Pak už obsahují mnoho látek škodících 
kloubním chrupavkám.Na obtížné mouchy, masařky, mušky je výborný vratič, stačí na 
průměrnou místnost 2 kytičky této žluté bylinky a mouchy zmizí. Působí i sušená!
Určitě ji znáte, roste běžně v příkopech jako plevel. 

Samolepka na skle.
Pokud chcete nalepit samolepku na sklo tak, aby šla později snadno odlepit, nejprve ji  
několikrát nalepte a sundejte na oblečení, které máte právě na sobě. Nachytá malé  
částečky látky, které zabezpečí, že jí potom ze skla sundáte bez poškození. Drobné 
chloupky nijak neovlivní to, jak bude držet. (Doporučuje se to u nalepování dálniční  
známky, nikdy nevíte, zda nebudete muset měnit přední sklo nebo auto). 
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,,Dobrotivá příroda se postarala o to, abys všude mohl objevit něco,  
z čeho by ses mohl poučit.“
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