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              jestjest  
                     a  bude a  bude
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 zpravodaj obce č.2
_________________________________________________________________________________________________

5. ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  4/2013

,,Láska je jedno z těch utrpení, jež není možno skrývat. Stačí jedno slovo,  
jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném 

rozsahu.” 

                                                                                   

 zamyšlení pod čarou  jilemnické pohlazení  zprávy z● ● ●  
OÚ  společenská  kronika   moudra  z  kroniky  obce● ● ●  

hasiči  jaro bylo,nebylo plánované akce   inzerce● ● ● ● ●  
pranostika     čí to bylo stavení   pro zasmání  k ížovka  ● ● ● ● ř ●dobré rady 
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Zamyšlení ,, pod čarou“ 
My a  reklama ….. 
   Ne,vyhnout se jí opravdu nelze. Číhá na 
nás ze všech stran a koutů a doslova bičuje 
naši  mysl.  Ať  už  si  listujeme  svým 
oblíbeným časopisem,či si v letu prohlížíme 
denní  tisk.  Tam  reklama  často  svými 
doslova  obřími  ciframi  a  písmeny  zabírá 
buď  celou  jednu  stranu  a  nebo  je  pro  ni 
určeno jen titěrné pidimístečko v některém 
rohu.  Při  poslechu  rádia  cupuje  na  malé 
kousky  naše  oblíbené  písničky  a  skladby, 
dotírá na nás a neúnavně útočí na naše ušní 
bubínky.  Naši  už  i  tak  labilní  nervovou 
soustavu  silně  dráždí  dnes  již  podeváté 
opakovaná  reklama,  lákající  nás  uzavřít 
opravdu  velmi  výhodný  hypoteční  úvěr. 
Také nás vyzývavě přemlouvá k plavbě na 
trajektu,  zvýhodněné  dvacetiprocentní 
slevou!  No,  neberte  to!  A  co  takhle 
návštěva země, až dosud obývaná potomky 
slavných Mayů?! O dobře míněné radě ke 
koupi suprového automobilu za pár set tisíc 
ani  nemluvě.  Mohli  bychom   pokračovat 
dále  a  dále. 

Ovšem 
přiznávám, 
že některé z 
reklam 
mám docela 
ráda. 
Například 
vesele 
poskakující 

a vždy stále svěží Tic Tac bonbonek. Stejně 
tak  jako  neodolatelně  lahodnou  tyčinku 
Deli. Zakousnete se, polknete sousto a i ten 
nejzapeklitější  problém je hravě vyřešen,je 
pryč! Můžete si říct:"To jsou fakt blbiny!" 
Ale  prostě,proti  gustu,žádný  dišputát,  že? 
Některé reklamní spoty, jak se říká, přežiji. 
Ale ne  s  jazykem za  zuby,  nýbrž  s  notně 
peprným slovním doprovodem!    Jsou ale i 
takové, jež mě utvrzují v tom, že autor byl 
zrovna  stižen  náhlým  pomatením  smyslů. 
Ale  na  druhou  stranu  se  také  říká:"Čím 

trapnější a stupidnější reklama je, tím více a 
déle si ji budeme pamatovat!" A to je fakt! 
Je prostě všude!Pohlcuje naše  myšlenkové 
pochody,  útočí  na  naše  uvažování  a 
koneckonců  i  na  následné  konání.  Ale 
především, a o to jde přece v první řadě, na 
naše  peněženky.  Či  spíše  na  jejich  obsah. 
Mít  krásné  a  husté  vlasy  jako  modelka  v 
reklamě? Není problém! Což takhle výživný 
šampon na vlasy obohacený vším možným? 
Místo  prořídlé  kštice  budete  mít  po  pár 
týdnech přímo výstavní hřívu. A co takhle 
nějaké to kilo dolů! Nedaří se a nedaří..  Ale 
žádná tragédie, hlavu vzhůru! Jsou tu přece 
velice  účinné  a  hlavně  neškodné  slim 
nápoje.  Vypijete  -  a  hubnete!  Je  libo 
pleťový  krém  nebo  krém  proti  vráskám? 
Neváhejte!  Použitím právě  tohoto  se  vám 
možná  podaří  vyrovnat  i  vlnitý  plech! 
Ne,  nechci  hanit  reklamní  nabídky,  ať  už 
jsou jakékoli. Reklama tu byla vždy, ovšem 
ne v takové míře jako poslední léta. Vpadla 
mezi nás a některé doslova pohltila, zcela je 
ovládla. Ale i  kdybychom nakrásně chtěli, 
zcela  vyhnout  se  jí  zřejmě  nelze.  Ať  už 
cestujete   třeba  vlakem,  autobusem.  Je  na 
zdech  domů,  na  plotech,  vylepena  v 
oknech...  O  reklamách  umístěných  podél 
našich  silnic  ani  nemluvě!  Některé  jsou 
hezké,  nevtíravé,  jiné  odstrašující,  mnohé 
odpudivé až vulgární. Podíváme se na ni ať 
tak  či  onak.  Náš  zrak  prostě  přitahuje! 
Nechci  nosit,  jak  se  říká,  dříví  do  lesa. 
Domnívám  se  totiž,  že  není  mezi  námi 
člověka,  který  by  s  jakýmkoli  druhem 
reklamy  neměl  svoji  zkušenost,  ať  už 
dobrou nebo  špatnou,  že  se  s  ní  nesetkal. 
Ale fakt, některé reklamy jsou prostě extra 
třída! A proto – čtěte, poslouchejte, dívejte 
se pozorně kolem sebe a hledejte tu svoji. 
Tu nejhezčí! Může se stát, že přitom spatříte 
někoho  nebo  něco,  co  už  jste  tak  dlouho 
hledali...                      
                                        Dlabolová Jiřina
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     Jilemnické hudební pohlazení.

  Někteří z vás jistě znají"na vlastní uši" smíšený pěvecký sbor Camponotus z Jilemnice. 
Od podzimu roku 2011 jej vede sbormistryně Eva Procházková - Skalová. Členové sboru 
nastudovali množství skladeb nejen českých mistrů, ale i světově proslulých hudebních 
skladatelů.  Není  od  věci  podotknout,  že  písně  i  operní  skladby  jsou  interpretovány 
převážně v původním jazyce např. italském či latinském. První setkání a možnost poslechu 
repertoáru  sboru 
Camponotus  jsem 
měla  při  příležitosti 
Vánočního koncertu, a 
to  ve  vznešeně 
působících  prostorách 
Sloupového  sálu  v 
bývalém  pivovaru  v 
Jilemnici.  Sál  byl 
zaplněn do posledního 
místa. Zněly skladby a 
písně  vánoční  i  jiné, 
známé i  méně  známé. 
V  každém  případě 
přinesly  pohodu a klid 
podtrhující  sváteční 
čas. Závěrečný potlesk 
hostů  koncertu  byl 
skutečně zasloužený! Byla jsem nadšena a  slíbila si,  že  vystoupení sboru Camponotus 
zcela jistě při nejbližší příležitosti opět navštívím. Stalo se! A to v neděli 7.dubna od 18 
hodin. Opět v Jilemnici ve Sloupovém sále. A jelikož si už i my všichni přejeme příchod 
jara a sluníčka, byl i koncert nazván příležitostně - Jarní koncert! Zahájen byl příjemným a 
zároveň vtipným čteným přednesem jednoho z mužských členů sboru. Mezi účinkujícími a 
diváky  to  navodilo  přátelskou  atmosféru.  Návštěvníci,  jež  se  zde  sešli  byli  různých 
věkových  skupin.  Ale  věřte,  že  během  celé  hodiny,  kdy  koncert  trval(plus  několik 
přídavků),  seděli  všichni  takřka  bez  hnutí.  Jako  kdyby  někdo  mávnutím  kouzelného 
proutku zastavil čas. Přesto každým kouskem svého těla vnímali nádhernou barvu hlasů i 
tonů, ale především krásu a úroveň přednesu skladeb. Sbormistryně Eva Skalová při této 
příležitosti  pozvala i  dva milé hosty. A to Táňu Vaněčkovou, jež doprovázela hrou na 
klavír a úspěšnou mezzosopranistku Janu Pioreckou! A právě s Janou Pioreckou zazpívala 
Eva Skalová dueta. A vůbec nepřeháním, když řeknu, že všichni naslouchali se zatajeným 
dechem! Veškeré starosti a splíny byly náhle tatam... Byla jsem tam jen já a nádherný, 
podmanivý  zpěv.  Lze  jen  těžko  najít  slova  pro  vyjádření  pocitů.  Když  prostorami 
Sloupového sálu dozněly poslední tony, zavládlo na několik vteřin naprosté ticho, které ale 
bylo záhy vystřídáno bouřlivým potleskem! Opravdu zaslouženým! A já si opět v duchu 
slíbila, že si ani další vystoupení nenechám ujít. Chcete-li si odpočinout a dostat se alespoň 
v myšlenkách do jiných sfér - neváhejte,a přijďte si smíšený pěvecký sbor Camponotus 
poslechnout. Všem vřele doporučuji!
                                                                                                              Dlabolová Jiřina
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    Tento pěvecký sbor Camponotus z Jilemnice, působící při Společenském domu Jilm, se 
řadí do kategorie smíšených sborů. Založila jej Jana Moravcová v roce 2005 a od roku 
2009 se hlásí  ke členství  v Unii českých pěveckých sborů. V roce 2008 vedení sboru 
převzala Hana Tauchmanová, současnou uměleckou vedoucí je Eva Skalová. Repertoár 
sboru není vyhraněný. Přece jen ale nejčastěji zařazuje písně lidové, duchovní a spirituály, 
a to v nejrůznějších úpravách.  Camponotus má za sebou řadu úspěšných vystoupení s 
pásmy vánočními a s pásmy lidových písní. Absolvoval také několik koncertů v letním 
období, a to převážně s písněmi hravými a veselými.  Camponotus byl přizván i k několika 
společenským  událostem,  kde  zazpíval  vybrané,  tématicky  laděné  skladby.   Profesní 
zaměření  členů  sboru  je  velmi  pestré.  Až  na  občasné  výjimky,  nepočítaje  naše 
sbormistryně, nezpívají profesionální zpěváci. V Camponotu se setkávají lidé, kteří rádi 
věnují svůj volný čas sborovému zpěvu, a které znovu a znovu fascinuje hlas sboru a zvuk 
správně zazpívané písně - nejlépe s pozorným účastenstvím publika.
                                                                                                Jiřina Dlabolová   (převzato) 

    Zprávy z obecního úřadu

■Opět o odpadech
V minulém čísle  zpravodaje jsme se trošku zmiňovali  o druzích 
odpadů a jak s ním nakládat. Je mi to nepříjemné, ale opět musím 
tuto otázku otevřít. Zřejmě ho ale asi mnoho lidí nečetlo, protože se 
u nás objevuje něco jako neochota třídit odpady, nebo snad škodit, 

nebo  to  dělat  naschvál.  Už  nevím jak  bych  to  měl  vysvětlit,  co  a  jak  se  ukládá  do 
kontejnerů na jednotlivých stanovištích. Tak např. žlutý kontejner u hasičárny, kde na něm 
je  samolepka  veliká  jako  stodola,  která  upozorňuje  na  to,  že  se  používá  jen  na  PET 
LAHVE. Je to jasně a srozumitelně napsáno! Ale když ho pracovník svozové firmy otevře, 
musí se mu zastavit rozum. Nalezne v něm naházené papíry, odpadky, igelity, kelímky od 
jogurtů apod. Co myslíte,  že  ten pracovník asi  udělá?  Zabouchne víko a odjede.  Já  v 
domnění, že kontejner nevyvezli, tuto věc urguji, a co myslíte, že dostanu za odpověď? 
Vážený pane, až si ten kontejner přeberete, a bude tam jen to co tam má být, potom vám 
ho ochotně vyvezeme.  A když bude plný a  nevyvezený,  co asi  uděláte vy? Donesený 
odpad necháte ležet vedle něj,  aby ho rozfoukal vítr  nebo roztahali  po okolí psi,  nebo 
zavoláte: ,,Starosto, máš plné kontejnery, koukej to nechat vyvéz.“  A co zřejmě budu 
muset udělat? Asi vysypat a přebrat. A to jen díky neukázněnosti producentů odpadu. To 
samé se nepřetržitě  stává  u prodejny, kde  do kontejneru na PET LAHVE, někdo vhazuje 

černý  nebo  modrý  pytel  s  komunálním 
odpadem,  kde  naleznete  slupky  od  jablek, 
brambor,  sklenice,  chléb,  dámské  vložky  i 
dopisy. Věřím, že většina z vás se snaží třídit 
odpad  poctivě,  ale  pro  ty,  kteří  to  ještě 
nepochopili uvádím, co a kam se vše ukládá. 
PET LAHVE – žlutý kontejner  u Kodymů, 
okálů,  prodejny,  hasičárny  a  u  zahradnictví. 
PAPÍR- modrý kontejner u okálů, hasičárny a 
u zahradnictví. SKLO- zelený zvon u okálů, 
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prodejny, hasičárny a u zahradnictví. VYMYTÉ KELÍMKY VŠEHO DRUHU, OBALY 
OD ŠAMPÓNŮ, MIKROTENOVÉ SÁČKY, MISKY OD RŮZNÝCH SALÁTŮ- do 
žlutých pytlů, které se předávají každou poslední sobotu u skladů OÚ, a které si můžete 
ZDARMA vyzvednout na obecním úřadě, nebo přímo kde se tento odpad odebírá. 
                                                                                                    
Kompostování zeleně.

Je  potřeba,  abych  otevřel  další  článek, 
týkající  se  odpadů.  Konkrétně 
připravovaného  shromažďování  zeleně, 
kterou  vy,  občané,posečete  na  svých 
zahrádkách  či  jiných  zatravněných 
plochách. V několika následujících řádcích 
vám  přiblížím,  jak  by  to  mělo  v  obci 
nejenom vypadat,  ale  hlavně  a  především 
fungovat. Zahájení a připravení do provozu 
by  mělo  být  nejpozději  počátkem  června 
tohoto roku. U skladů OU, konkrétně vedle 
bývalé  váhy,  bude  mít  pevné  stanoviště 
uzamykatelný  kontejner.  Řeknete  si: 
"Uzamykatelný  kontejner,  ten  nám  je  k 
ničemu!"  Nabízí  se  nám  dvě  varianty!  A 
opravdu a vážně bude záležet jen a jen na 
vás,  jak se  k celé  věci  postavíte.  Varianta 
č.1:  Kontejner  bude otevřen a  zpřístupněn 
nepřetržitě, a to jen tehdy, budou - li občané 

ukáznění a budou jej zaplňovat jen tím, co 
tam patří,k čemu je určen! Tedy posečenou 
zelení, vysekanými větvemi a dřevinami do 
5 cm průměru. Varianta č.2: Kontejner bude 
otevřen třeba jen dvakrát do týdne, a to v 
určitých  hodinách  a  s  kontrolou  přebírání 
zeleně.  Toto  vejde  v  platnost,  pakliže  se 
někdo  domnívá,  že  se  bezpracně  zbaví 
nepořádku  tím,  že  ho  "odloží"  do  tohoto 
kontejneru. Ale to je velký omyl! Najde-li 
se cokoli, co tam nepatří, je vše špatně. Je 
snad  zbytečné  zeširoka  rozebírat,  co  do 
takového  kontejneru  na  posečenou  zeleň 
nepatří.  Každý  jistě  pozná  kámen,  cihlu, 
sklo, plastovou lahev či jiný "materiál". Je 
třeba  si  uvědomit,  a  to  mějte  prosím  na 
paměti,  že  vám,  občanům  ,bude  vzniklý 
kompost  k  dispozici!  Budete  si  jej  moci 
zpětně,  bezplatně  odebírat  a  používat  na 
svých  zahrádkách.  Pak  tedy  to,  že  budete 
ukáznění, prospěje ve finále zase jen vám. 

Jak dál s popelnicemi a poplatky?
Kontrolami  faktur  za  svážení  a  zpracování   komunálního  odpadu  z  domácností  a  s 
porovnáním  seznamu  domácností,  které  jsou  producenty  odpadu  jsme  zjistili  několik 
nedostatků. Jedná se o  výpočty poplatků jednotlivým  producentům. Existují dva druhy 
vývozu, prvý je jednou za 14 dnů, druhý je každý týden. Každý druh svozu by měl být 
také rozdílný v ceně. Pro letošní rok jsou roční sazby za vývozy následující: 1x14 dnů = 
1540,-Kč s DPH, 1 x týdně = 2396,-Kč s DPH. Zde jsme už narazili na nesrovnalost. V 
současné době tomu je tak, že všichni, bez rozdílu   počtu vývozů  za měsíc, platí stejnou 
částku. Určitě budete souhlasit, že to není správné!!!!
Uvedu skutečné údaje. Celkové skutečné náklady na veškeré odpady činili v loňském roce 
220 tis. korun. Na počet obyvatel, včetně chalupářů vycházela částka 856,- Kč/osobu a 
rok. Je to hrozná představa, že by se měla tato částka skutečně platit. Zkusme tedy udělat 
něco proto, aby se tyto náklady alespoň částečně snížily a začali šetřit i svoji kapsu.
V obci je 30 domácností, které využívají týdenní svozy.  Touto cestou bychom jim  tedy 
chtěli navrhnout, zda by zvážili četnost svozů a mohli přejít pouze na čtrnáctidenní. Je 
proto několik důvodů. Prvý z nich je ten,  že při  nenaplnění popelnice během jednoho 
týdne ji přistavujete k vývozu třeba až jednou za 14 dní. Bohužel, vývozy se provádějí dle 
seznamu firmy Pedersen tak, jaký svoz jste si sami někdy určili. To znamená, že při 
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týdenním svozu a  nepřistavení popelnice  každý týden se automaticky započítává jako by 
byla popelnice vyvezená. Tuto skutečností s vývozy budeme muset rozlišit s čímž bude 
následně  souviset i poplatek a rozlišení vývozů. Za čtrnáctidenní vývoz se bude platit jako 
dosud částka 470,-Kč na osobu a rok, za týdenní vývoz se bude platit 550,- Kč na osobu a 
rok. Zvažte prosím tento návrh, protože byste tím ušetřili peníze obci (27 tis. korun), ale 
především peníze svoje.  Za zimní,  jarní a letní  měsíce tohoto roku zůstávají  poplatky 
470,- Kč stejné. Poplatky 550,- Kč by byly účtovány v podzimních a zimních měsících, v 
době kdy započnou týdenní svozy.   Z mé zkušenosti mohu říct, že já osobně mám týdenní 
vývoz, ale ve skutečnosti  mi stačí  i  v zimním období čtrnáctidenní.  Nebudeme si nic 
nalhávat, v zimě se většinou využívá popelnice pouze na popel, ostatní odpad se běžně pálí 
v  kamnech  nebo  kotlích  na  tuhá  paliva.  Ještě  se  zmíním  o  jedné  částce,  která  bude 
připočítána k té základní. Všichni dobře víte, kdo má popelnici svoji nebo v pronájmu. 
Těm, kteří ji mají v pronájmu, bude  k celkové částce za odpady a rok, připočten poplatek 
za pronájem  113,-Kč včetně DPH. Např. domácnost  zaplatí  roční poplatek za odpady 
1410,- Kč + 113,-  Kč. Je mi jasné, že se to nebude řadě občanům líbit,  ale taková je 
bohužel  realita.  Ale  i  tak  věřím,  že  těch,  kterých  se  to  týká,  tak  budou  zvažovat 
využitelnost popelnic a že většina z nich přistoupí na vývoz čtrnáctidenní. Budeme- li se 
snažit šetřit peníze obecní, budete tím šetřit zároveň a především peníze svoje.   
 
                                                                                                       Děkuji za pochopení
                                                                                                               starosta
■ Sousedské posezení 

Již  tradičně  se  před  Velikonocemi 
konalo  sousedské  posezení  s 
místními občany, chalupáři a přáteli 
obce Bukovina.  Další,  v pořadí  již 
čtvrté,  se  konalo  30.března  od  19 
hodin  v  kulturním  domě.  Pro 
zpestření  programu  byla  mezi 
občany  vyhlášena  soutěž  o 
nejhezčího  a  nejchutnějšího 
pečeného  beránka  a  o 
nejpovedenější pomlázku. Upřímně, 
účast  soutěžících  byla  opravdu 

velmi  malá.  Nebyl  valný  zájem 
zapojit se do soutěže,byť by to bylo 
jen pro pobavení a dobrou pohodu. 
No,snad  tedy  někdy  příště... 
Nezávislá  porota  hodnotila  pět 
beránků,z  toho  jednoho 
tlačenkového,  s  kterým  Zdeněk 
Jiřička  získal  páté  místo.  Čtvrtou 
příčku  získal  beránek  od  paní 
Antonie Hanouskové. Krásně   
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ozdobený beránek z  perníku od Petry  Nezbedové byl  vyhlášen  jako třetí  nejlepší.  Na 
druhém místě skončila Eva Svobodová s beránkem sypaným strouhanou bílou čokoládou. 
A  víte,kdo  získal  vavříny?!  Věřte,nevěřte,nejlépe  byl  ohodnocen  beránek  upečený 
Dominikem Součkem!  V soutěži  pomlázek  obsadil  třetí  příčku opět  Dominik  Souček, 
druhý byl Jára Grof,první místo po zásluze patřilo panu Kučerovi z Martinic. Soutěžící 
vyhodnocení na prvních třech místech byli odměněni drobnými věcnými cenami. Zvláštní 
cena  byla  udělena  Dominiku  Součkovi,neboť  se  zúčastnil  obou  soutěží.  Hned  po 
vyhodnocení byly roznášeny šálky s kávou nebo čajem. Upečení beránci se rozkrájeli a 
stali  se  spolu  napečenými  koláčky  součástí  občerstvení.  Následovalo  promítání  filmu 
Jiřího Hanouska"Události v obci v roce 2012". Shlédlo jej zhruba 58 občanů. Bohužel, po 
projekci se jich valná většina odebrala do svých domovů. Slabá polovička ale zůstala a v 
tanci a případném zpěvu zůstala až do druhé hodiny ranní. O hudbu se opět postaral Miloš 
Šulc s Ivanem Štormou, jimž tímto děkujeme, jakož i všem soutěžícím a koneckonců i 
všem, kteří se tohoto sousedského posezení na prahu jara zúčastnili.

Oprava vedení VN 110 kV
V současné době se zpracovává dokumentace  pro územní řízení na změnu stavby vedenou 
pod názvem-,,Vedení 110 kV V1111 Vrchlabí-  Nová Paka.  Jedná se  o změnu stavby- 
opravu stávajícího vedení 110kV na stožárech typu soudek v délce cca 11,8 km. Výměna 
bude  prováděná  na   trase  protínající  i   naše  katastrální  území.  Stávající  vedení  bylo 
postaveno v r.1953 a z důvodů stáří bude nahrazeno novým. V rámci změny stavby budou 
vyměněny  ocelové  stožáry,  fázové  vodiče,  izolátorové  závěsy  a  zemnící  lano.  Termín 
realizace dosud však není znám. Necháme se překvapit.

Příprava kalendářů
Náš bukovinský zpravodaj vychází již pátým rokem. Je to skoro neuvěřitelné, ale je to tak! 

Ti z vás, kteří jej odebíráte 
už  od  prvopočátku,  jistě 
víte,  že  na  titulní  straně 
každého  z  nich  byla  vždy 
zobrazena  některá  z 
krásných  chaloupek  v  naší 
obci.  A  právě  při 
příležitosti  tohoto  pátého 
výročí  bychom  chtěli 
vytisknout   pamětní 
kalendář  s  obrázky  právě 
těchto  chaloupek,  jímž 
současní  majitelé  dali  ten 
nynější,  úžasný  vzhled  a 
podobu.  Kalendář  bude 

stolní, ale lze jej i pověsit na zeď.  V případě vašeho zájmu si jej můžete objednat na 
Obecním úřadě. Část se jich dá do prodeje i při konání některých akcí v obci. Chcete - li 
mít hezký a užitečný dárek a zároveň památku nejen pro sebe, ale třeba i pro své blízké či 
známé, neváhejte. Počet kusů kalendáře bude limitován.
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Rozpočet obce na rok 2014 

Návrh rozpočtu – výdaje  obce Bukovina u Čisté na r.2013

Údržba a rekonstr. místních komunikací   
Nájemné za pozemek
Dopravní obslužnost 
Pitná voda     - projekt. dokumentace   
 -  nákup služeb   
Školství- neinvestiční transfery obcí  
              - opravy a udržování
Místní knihovna    
Kultura         - nákup materiálu a služeb 
Rozhlas a televize
Veřejné osvětlení 

Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu   
Ostatní dávky povahy soc. zabezp.
Požární ochrana -  PHM   

        -  nákup materiálu a služeb  
        - DHINM
        -  neinvest. dotace občan. Sdruž.

Místní zastupitelské orgány    
Nepředvídatelné výdaje
Místní správa    
Výdaje celkem:

Vyvěšeno: 3.3.2013 Jiří Hanousek
Sejmuto: 14.3.2013 starosta

25 000,00 Kč
5 511,00 Kč

18 280,00 Kč
200 000,00 Kč
300 000,00 Kč
120 000,00 Kč
20 000,00 Kč
1 000,00 Kč

114 000,00 Kč
12 000,00 Kč
31 000,00 Kč

Komunální služby – opravy a  udržování   35 000,00 Kč
225 000,00 Kč

7 000,00 Kč
7 000,00 Kč

45 000,00 Kč
33 000,00 Kč
4 000,00 Kč

193 000,00 Kč

623 000,00 Kč
2 018 791,00 Kč
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Návrh rozpočtu – příjmy obce Bukovina u Čisté na r.2013   
Daňové příjmy
Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků     350000,00
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti      18000,00
Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů    34000,00
Daň z příjmu právnických osob  350000,00
Daň z přidané hodnoty  640000,00
Poplatky za komunální odpad  150000,00
Poplatky ze psů        4000,00
Pobytové poplatky 4000,00
Odvod z loterií 3000,00
Správní poplatky  2000,00
Daň z nemovitosti   175000,00

1730000,00
Nedaňové příjmy
Vodné                                                    120000,00
Pronájem školy                                      50000,00
Pronájem kulturního domu                    5000,00
Komunální služby                                  2000,00
Sběr a svoz kom. odpadu                       22000,00
Činnost místní správy                            5000,00
Příjmy z fin. operací                              8000,00
Příjmy z pronájmu pozemku                          7000,00
Finacování celkem po konsolidaci 245041,00
CELKEM 464041,00
Přijaté dotace
Příspěvek na výkon státní správy          54400,00
CELKEM 54400,00
Kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků 2000,00
CELKEM 2000,00
Rozpočtové příjmy celkem  2250441,00

Vyvěšeno: 3.3.2013 Jiří Hanousek
Sejmuto: 14.3.2013 starosta

CELKEM     
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■ Pomlázka
Na Velikonoční pondělí se po vesnici  pohybuje spousta dětí,  které chodí po koledě. S 

jednou místní trojicí Jakubem, Jirkou a 
Karolínkou jsem se míjel  u hasičárny. 
Povídám:,,Ahoj  tak  jak  jde 
koleda?,,Sborově odvětili:  ,,Jo dobrý“. 
Nahlédnu do košíků a opravdu zjišťuji, 
že  prázdné nejsou.   Mezi kraslicemi, 
lízátky  a  různými  cukrovinkami 
spatřuji  krásného  velkého 
čokoládového zajíce. Jirkovi z legrace 
říkám:,,Ten by se mě líbil. Mohu si ho 
vzít?“  Očekával  jsem  důraznou  a 
zápornou odpověď ,,Nééé“.  Opak byl 
pravdou,  sahá  do  košíku  a 

zmiňovaného zajíce mi podává do ruky, se slovy: ,,Vezměte si ho“. To samé  zkouším i na 
Jakuba. Ukazuji  asi na bratra předešlého zajíce se slovy: ,,Mám rád takové čokoládové 
zajíce!“ Neklade žádný odpor a říká:,,Když už jsme se potkali, tak vám ho dám“. Vyrazilo 
mě to úplně dech. Odvětím! ,,To jste si vykoledovali vy sami a já nemám právo vám nic 
brát.“ Nedal jsem na sobě nic znát a s pozdravem - ahoj- jsme se rozešli každý po svém. 
Po několika krocích jsem si ale uvědomil,  s kým jsem měl vlastně tu čest! A věřte nebo 
ne, orosily  se mi oči nad  dobrosrdečností těchto dětí. Dovolím si tvrdit, že tento jev je v 
současné  době  ojedinělý.  Každý  hledí  jen  na  to  své,  co  si  pracně  nebo  méně  pracně 
vydobude. Je málo lidí, kteří se dokáží rozdělit o to, co sami svým úsilím získali. Já bych 
přál těmto dětem, aby je tato krásná a ušlechtilá vlastnost neopustila během celého svého 
života  a dokázali pomoci opravdu těm, kteří by to v životě potřebovali nejvíce. 
                                                                                                                             starosta

Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy 
 Liberecký kraj se ke dni 1. 10. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy. Pozemky, na 
nichž jsou umístěna tělesa silnic a pomocné silniční pozemky u těchto silnic, jsou v mnoha 
případech ve vlastnictví třetích osob. Před přechodem silnic II. a III. třídy z majetku České 
republiky do majetku Libereckého kraje nedošlo k majetkoprávnímu vypořádání silničních 
pozemků. Jelikož tyto silnice Liberecký kraj nevybudoval, nemohl tak v procesu přípravy 
staveb silnic ovlivnit zajištění práva provést stavbu silnice na cizím pozemku a ani neměl 
možnost pozemky před započetím stavby silnic vykoupit. Liberecký kraj již po několik let 
vykupuje pozemky dotčené stavbami silnic II. a III. třídy ve snaze o sjednocení vlastnictví 
pozemků a staveb silnic, jak vyžaduje zákon.  Liberecký kraj proto vyzývá vlastníky 
pozemků,  na  kterých  je  umístěno  těleso  silnice  II.  nebo  III.  třídy  na  území 
Libereckého  kraje,  vlastníky  pomocných  silničních  pozemků  u  těchto  silnic  a 
vlastníky pozemků pod součástmi silnic II. nebo III. tříd, aby předkládali žádosti o 
převod  uvedených  pozemků  na  Liberecký  kraj.  Na  základě  výměru  Ministerstva 
financí  č.  01/2010,  kterým  se  vydává  Seznam  zboží  s  regulovanými  cenami,  jsou 
pozemky  dotčené  stavbou silnice  II.  třídy  Libereckým krajem vykupovány za  50 
Kč/m2, pozemky dotčené stavbou silnice III. za 40 Kč/m2.  Písemná žádost vlastníka 
musí  obsahovat  identifikační  údaje  vlastníka,  kontaktní  údaje  (nejlépe  telefon  nebo 
e-mail), parcelní číslo předmětného pozemku, katastrální území, vyjádření souhlasu s      
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 kupní cenou (silnice II. třídy 50 Kč/m2, silnice III. třídy 40 Kč/m2) a uvedení požadavku 
na způsob úhrady kupní ceny (číslo účtu a kód banky v případě bankovního převodu nebo 
adresu v případě platby složenkou). Žádosti nejsou formalizované a případné nedostatky 
nemají  za  následek  nevyhovění  žádosti.  Náklady  na  realizaci  převodů  silničních 
pozemků do vlastnictví Libereckého kraje, tj. zejména náklady na sepsání kupní smlouvy, 
poplatek  za  vklad  vlastnického  práva  do  katastru  nemovitostí  a  případné  náklady  na 
vyhotovení  geometrického  plánu  hradí  Liberecký  kraj.  Podání  návrhu  na  vklad 
vlastnického práva zajistí rovněž Liberecký kraj. Kupní cena za pozemky bude uhrazena 
do třiceti dnů po obdržení vkladované smlouvy od příslušného katastrálního pracoviště. 

                                                             
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  jim 
hodně  zdraví,  štěstí  a  spokojenosti.  Přání  předáváme  Oldřichu 
Jiřičkovi,  Marii  Tiché,  Janě   Labikové,  Andreji  Labikovi, 
Miroslavu  Paulů,  Jiřině  Grofové  a  Zdeňku  Tichému,   kteří 
oslavili své významné životní jubilea  v březnu  a  dubnu.

Rozloučení
S hlubokým zármutkem jsme přijali  zprávu, že nás navždy opustila naše  spoluobčanka, paní 
Danuška Chrtková, která zemřela v úterý 19.3. v nedožitých  87 letech. Poslední rozloučení se 
uskutečnilo ve  středu 27.března,  v  chrámu Páně ve Studenci.  Všem pozůstalým vyjadřujeme 
hlubokou soustrast nad bolestnou ztrátou, která je zastihla.

 MOUDRA NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY
► Když se zavře jedna brána ke štěstí, další se otevírá, ale my se často tak dlouho díváme
      za tu zavřenou bránu, že si nevšimneme té, která se pro nás už otevřela.
► Svému srdci nikdo neunikne. Proto je lepší poslouchat co říká, aby nikdy nedošlo k
      ráně, kterou nečekáš.
►  Kdo udělá jiným radost, obdarovává sám sebe.
► Člověk může všechno, jen sám před sebou neunikne.
► Láska srdce jsou jako ty vzácné stromy, jež nevydají svého léčivého balzámu dříve,
     dokud je láska neporaní.
► Jsou v životě chvíle, kdy je nesmírně důležité věřit v něco většího,  než jste vy sami
► Když nemáš to, co miluješ. Miluj to, co máš.
► Teprve když se naučíš naslouchat svému tělu, uslyšíš mi to, co ti říká tvá duše.
► Včera jsem byla chytrá, proto jsem chtěla změnit svět. Dnes jsem moudrá, proto měním
      sama sebe.
► Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko
     horší. Budeš pro změnu chtít, a pak už nebudeš moci.
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                   Z kroniky obce
Sbírka
Dne 26.prosince   1933 
postižen  byl  neštěstím 
p.  Jan  Stránský,  rolník 
v  Bukovině  čp.33. 
Shořelo  mu  obytné 
stavení,  stodola  a 

mnoho  věcí  (obilí,  hospodářské  stroje  a 
nářadí,  nábytek  a  jiné).  Škodu  utrpěl 
značnou.  Ke  konci  prosince  1933  byla 
provedena ve zdejší obci sbírka ve prospěch 
jmenovaného občana.

Sokolské okrskové cvičení
IX. okrsek  studenecký,  sokolské  župy 
Krkonošské  pořádal  v  neděli  17.června 
1934 v  Bukovině   ,,Okrskové  cvičení“.  O 
půl druhé odpoledne se na okresní silnici u 
hranice  bukovinsko-  studenecké,  seřadil 
průvod,  který  prošel  obcí  na  cvičiště.  V 
průvodu  bylo  127  žáků,  172  žákyň   ve 
cvičebních  úborech,  5  dorostenců  a  27 
dorostenek  ve  slavnostních  stejnokrojích, 
102  bratří  a  21  sester  v  slavnostních 
stejnokrojích  členských.  Pořad  cvičení  byl 
následující:  Prostná  126  žáků  s  puškami, 
Prostná  120  žákyň  s  tyčemi,  Hry  malých 
žaček  a  žáků,  Prostná  10  dorostenců, 
Prostná 28 dorostenek s kuželi, Prostná 22 
bratří  s  kopími,  Prostná 70 sester,  Prostná 
72 mladších bratrů, Nářadí  mužů a žen (2 
bradla,  1  hrazda  a  1 kůň),  Házená žáků a 
bratrů. Počasí po celý den bylo velmi pěkné 

a teplé.  Večer se  v hostinci  u br.  Tichého 
konala  ,,Sokolská  veselice“  Příjem z  akce 
byl 7.662,55 Kč, vydání 5.470,80 Kč a čistý 
zisk činil 2.191,75 Kč.

Sbírka
V  r.  1934  byla  ve  zdejší  obci  provedena 
sbírka na opravu kostela řím.- katolického v 
sousední  obci  Studenci.  Sbírka  vynesla 
2.609,-Kč.

Divadla
Divadelní  ochotníci  v  Bukovině  sehráli  v 
r.1934 následující čtyři divadelní hry.
Pašerák,  kde  hrálo  12  osob,    čistý  zisk 
150,50 Kč
Trampoty hajného Klobáska s 13 herci, čistý 
zisk 178,40 Kč
Lucerna s 25 herci byla sehrána odpoledne a 
večer,  čistý zisk 323,65 Kč
Tulácké dobrodružství s 12 herci, čistý zisk 
160,- Kč
V r. 1934 bylo koupeno ve zdejší obci nové 
jeviště,  které  je  majetkem  Tělovýchovné 
jednoty  ,,Sokol“  v  Bukovině.  První 
divadelní  hra  na  novém  jevišti  byla 
odehrána Lucerna.
Staré  jeviště  bylo  majetkem  Národní 
Jednoty Severočeské v Praze a bylo předáno 
dne  28.listopadu  1934  Odboru  N.J.S.  v 
Křižanech  u  Německého  Jablonného. 
Poslední divadelní hra na starém jevišti byla 
,,Trampoty hajného Klobáska“

           HASIČI

...co nás čeká
■ Zajištění pálení čarodějnic s country skupinou ,,Náhoda“ z Pecky
■Účast na první letošní soutěži mladých hasičů ,,O pohár velitele“ v
   Čisté, který se pravidelně koná 1.května.
■ Dětský den, opět se závodem bukárek v sobotu 15.června

■ Okrsková soutěž požárních družstev v Levínské Olešnici v sobotu  8.června
■ Účast na oslavě 120.výročí založení hasičského sboru v Levínské Olešnici 22.června 
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JARO
Jaro, je když pokvetou kytičky, 
a ptáci si notují po ránu písničky, 
že už si konečně nemusíme zimní oděv brát, 
slunce se zeširoka směje - začíná hřát! 
Tak jen si pospěš jaro,pospěš a pojď mezi nás, 
povzbuzuj sluníčko,ať hřeje dál,zas a zas, 
ať vidíme úsměvy na tvářích lidí, 
jaro a slunce,tolik nám chybí! 
A zase budou si děti venku hrát, 
a ti co mají se rádi,bezstarostně se smát. 
A šeptat slova, co zahřejí srdíčko, 
líčka jim pohladí zlatavé paprsky - sluníčko. 

Jarem se probouzí příroda, vše ožívá  a k tomu všemu neodmyslitelně patří i  
to, co souvisí s  láskou. Přečtěme si něco o ní. 

Bylo nebylo....
Před dlouhou, dlouhou dobou existoval ostrov, na kterém  žily všechny pocity člověka:
dobrá nálada, smutek, vědění,  ...a kromě ostatních různých pocitů i láska.
Jednoho dne se pocity dozvěděly, že se ostrov potopí, Každý si tedy připravil svoji loď a  

odplul  z  ostrova.  Jen  láska  čekala  do  poslední  
chvíle. Ještě než se ostrov potopil, prosila láska o  
pomoc.  Na  luxusní  lodi  plulo  kolem  lásky  
bohatství. Zeptala se:,, Bohatství, můžeš mě vzít s  
sebou?“  ,,Ne  nemůžu.  Mám  na  své  lodi  mnoho  
zlata a stříbra. Tady pro tebe místo není.“ Tak se  
láska  zeptala  pýchy,  která  projížděla  kolem  na  
přenádherné  lodi:  ,,Pýcho,  můžeš  mě  vzít  s  
sebou?“ ,,Já tě , lásko nemůžu vzít..“ odpověděla  
pýcha,   ,,tady  je  všechno  perfektní.  Mohla  by  si  
poškodit mou loď.“ Láska se tedy zeptala smutku,  

který  jel  kolem:  ,,Smutku,  prosím,  vezmi  mě  s  
sebou.“  ,,Ach  lásko,“  řekl  smutek,  ,,já  jsem  tak  
smutný, že musím zůstat sám.“ Také dobrá nálada  
projela kolem lásky, ale byla tak spokojená, že ani  
neslyšela, že na ní láska volá. Najednou řekl nějaký  
hlas:  ,,Pojď  lásko,  já  tě  vezmu.“  Byl  to  nějaký  
stařec,  kdo  promluvil.  Láska  byla  tak  vděčná  a  
šťastná, že se zapomněla zeptat na starcovo jméno.  
Když  přijeli  na  pevninu,  stařec  odešel.  Láska  si  
uvědomila,  že  mu  hodně  dluží  a  zeptala  se  
vědění:  ,,Vědění,  můžeš  mi  říct,  kdo  mi  pomohl?“  ,,To  byl  čas“  odpovědělo  vědění.  
,,Čas?“ zeptala se láska, ,,proč mi pomohl čas?“ A vědění odpovědělo: ,,Protože jen čas  
ví, jak důležitá je láska v životě.“
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              Plánované akce
  
úterý 30.dubna od 19.00 hodin
pálení  čarodějnic  -   pobyt  s  opékáním  špekáčku  vám  zpříjemní 
country skupina ,,Náhoda“ z Pecky.     
 

SBĚR ŘELEZNÉHO ŠROTU SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 27.DUBNA,  
od 8.00 hodin

Železný šrot odložte na obvyklých místech u silnice, nejlépe až v sobotu ráno 
před sběrem.  Naši tmavší spoluobčané, by ho totiž mohli rozebrat dřív, než 

by došlo k oficiálnímu sběru.

――  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 
■ 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
■ prodám sjezdové lyže délka 150 cm + lyžáky, vel. 40-41, cena dohodou, tel.603464203

Pranostika = moudro našich předků

květen
 Studený máj – v stodole ráj.

 V máji aby ani pastýřova hůl neoschla.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.

 Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Když kvete bez ať kvete i víno.

 Může-li se na začátku května schovat vrána v žitě, lze očekávat dobrou žeň.

červen
Na Boží Tělo den jasný - celý rok šťastný.

Když lidé o Božím Těle utíkají od oltářů, budou utíkat i od mandelů. 
Medardova kápě - čtyřicet dní kape.

Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
Pláče-li Medard i ječmen zapláče. 

Na svatého Jana otvírá se létu brána. 
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Co myslíte, čí to bylo stavení?
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Pro zasmání  
☻Jeptiška povídá matce představené: "Znásilnil mě zahradník!"
"Tak si vemte citron."
"A to mi očistí duši?"
"Ne, ale zmizí vám ten blažený úsměv z obličeje." 

☻Manžel vyčítá manželce: „Ty mě miluješ, jenom když potřebuješ peníze!“ - „To není pravda.  
Já tě miluji pořád!“ - „No právě…“ 

☻Stojí manželé v ZOO u gorilí klece a najednou gorila vtáhne ženu dovnitř a začne s ní rvát  
všechny šaty.
Ženská křičí: "Pepo, co mám dělat!?!?!
A manžel s ledovým klidem odvětí: "No co, jako doma. Řekni, že tě bolí hlava." 

☻Přijde chlap domů a říká: "Stará nazdar. Vyhrál jsem ve sportce, sbal si kufry!" Žena: "Co,  
někam jedeme?" - "Ne, ale tady jsi skončila." 

☻"Miláčku, tak jak ti chutnal dnešní oběd?"
"Musíš si pořád za každou cenu hledat důvod k hádce?!" 

☻Číšník se ptá dvou policajtů v restauraci: "Co si dáte?" První policajt odpoví: "Dvě kávy." A  
druhý: "Tak já si dám taky dvě kávy." 

☻Policista zastaví na silnici auto: „Pane řidiči, víte, že jste jel nepřiměřenou rychlostí?“
„Vím, ale chtěl jsem být doma dříve, než začne účinkovat ta slivovice.“ 

☻Jeden ze skupiny policistů přiběhl k veliteli a říká: „Pane, ten darebák nám už určitě utekl.“
Velitel zamumlal: „To není možné. Byly všechny východy obsazeny, jak jsem nařídil?“
„Jistě.“
„Tak jak by mohl uprchnout?“
„Asi utekl vchodem.“ 

☻Stoji homouš před zrcadlem a najednou se vzruší. Usměje se a povídá: "Ale jdi ty, vždyť to  
jsem já." 

☻Jde vlk po lese a najednou vidí chaloupku a v ní pěknou lišku. I vlezl do chaloupky a s liškou si  
tak trochu proti její vůli pořádně užil.
Když bylo po všem, liška se na něj s takovým záhadným úsměvem podívá a zeptá se ho:"Hele,  
vlku. Máš ty vůbec potvrzení, že nemáš AIDS?"
Vlk hrdě odvětí "No jasně".
A liška na to: "Tak ho můžeš roztrhat" ... 

☻Tři se takhle hádají, kdo má lacinější výrobu zbraní. Američan: "My umíme vyrobit tank za  
2000 dolarů." Němec: "Náš tank stojí jen 2000 marek." Čechoslovák: "A nám stačí říct 2000  
slov, a máme tanků plnou republiku." 
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Křížovka

Dobré rady na každý den
Bodnutí včelou, vosou ... dobrá rada :

Málo  kdo ví,  jak  rychle  pomoci  člověku a  dítěti,  aby  neotekl  po 
včelím a vosím bodnutí.  Platí  tato rada i  pro alergiky ...  mám to 
mnoho let vyzkoušené !!! Všichni komu jsem tuto radu řekla, žasnou 

jak to úžasně funguje!!! Když vás bodne tento hmyz, nejdříve se podívejte, jestli je v kůži 
zabodnuté žihadlo, pokud ano, vytáhněte ho a ihned naberte do ruky hlínu, zeminu, ta je 
všude kolem vás. Ránu zeminou potřete a člověk neoteče. Vím, že to je divné, ale v zemi - 
v hlíně je cosi ukrytého, nějaký protijed, co zabrání otoku a alergická reakce se nekoná. 
Byla  jsem  s  kamarádkou  na  chatě  a  ona  má  syna,  který  musí  okamžitě  po  píchnutí 
bodavým hmyzem do nemocnice. Když ho bodla včela, přiskočila jsem k němu, vytáhla 
jsem mu žihadlo a hrábla do záhonu, nabrala jsem zeminu do své dlaně a začala jsem mu 
třít ránu po bodnutí. Kamarádka jen koukala a nevěřila svým očím. Chlapec nikam jet 
nemusel, byli jsme na vesnici a bez auta. Ona říkala, že by se jinak udusil. Od té doby se 
nebojí  se  synem  někam jezdit,  myslím  do  přírody,  zeminu  má  pokaždé  vlastně  kam 
vstoupí :)) I doma ji máme v květináčích :)) Maminky na vesnici byly za tuto moudrou 
radu velice vděčné, radu šíří dál ... ten rok bylo totiž mnoho vos a včel, které často píchly 
jejich dítě. Obdržela jsem mnoho poděkování za tuto radu. :)) Snad pomůže i vám všem.
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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). 

Špinavé tapety.
Tapety vyčistíte tak, že smícháte trošku vody se škrobem. Do škrobu dejte ale jen pár 
kapek vody, aby zůstal hustý, ale přitom se dal na tapetu natřít. Nesmí stékat dolů. Pak 
potřete  skvrnu  a  nechte  zaschnout.  Jakmile  nános  škrobu  zaschne,  vezměte  kartáček, 
nejlépe starý zubní a opatrně škrob vykartáčujte. Spolu s ním zmizí i špína. 

Sůl pročistí olej.
Jestliže se vám zakalil olej a vy ho právě potřebujete postavit na stůl a nevíte, jak se kalu 
zbavit, použijte sůl. Špetku nasypte do lahve a za malou chvíli bude olej krásně čirý. 

Chlebem na střepy.
V kuchyni se občas něco skleněného rozbije a zamést střepy většinou nestačí. Abyste se 
nevystavovali  nebezpečí,  že  se  o  nějaký  zatoulaný  střípek  zraníte,  použijte  chlebovou 
střídku. Vyrobte z ní kouli a tu pak válejte po podlaze. Veškeré střepy i ty mikroskopické 
se na ni přichytí. 

Popáleniny od kopřiv.
Aby byl co nejrychleji pryč nepříjemný palčivý pocit na kůži, rozhlédněte se kolem sebe a 
utrhněte  list  jitrocele  nebo šťovíku.  Stačí,  když některým z  nich  neprodleně  postižené 
místo potřete a bolest okamžitě zmizí.

Přelité rostliny.
Když  svou  péči  o  pokojové  rostliny  přeženete  a  zjistíte,  že  vám vadnou  v  důsledku 
přemokření,  zachráníte  je  usušením kořenů.  U  přemokření  postupujte  tak,  že  rostlinu 
vyjmete i s hlínou z květináče. Kořeny zabalte do několika vrstev dobře savého papíru. 
Odneste jí na teplé místo, kam ale nesvítí slunce. Papír, ve kterém je květina zabalena 
kontrolujte a měňte vždy, když je vlhký. Jakmile papír vlhnout přestane, rostlinu přesaďte 
do umytého a vysušeného květináče. Zalévejte dále jen velice opatrně. 

Ocet na sporák.
Pokud máte na sporáku skvrny, které už nejdou vydrhnout ani tekutým pískem, zkuste na 
ně nalít ocet. Ten nechte působit několik hodin. Kyselina octová změkčí zuhelnatělé části 
a ty pak už setřete pouhou houbičkou. 

Boty nebudou barvit.
Nové boty někdy pouští barvu. Zabraňte tomu tak, že je zevnitř před nošením vystříkáte 
nelepivým lakem na vlasy.  Je  potřeba ale  vyzkoušet,  který lak opravdu nelepí.  Stejný 
systém  můžete  použít  i  tehdy,  když  vám  třeba  nové  džíny  zabarví  nohy.  Zrubu  je 
nalakujte, nechte zaschnout a můžete se bez obav obléct. 
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,,To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno  
uměle. “
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