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,,Existuje jedna pravda, kterou by měl každý znát - že v životě nelze nic dohnat. “                                                                
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          Zprávy z obecního úřadu     
                                                             

Oprava 

elektroinstalace v 

kulturáku 
V kulturním domě je 

vytápění akumulačními  

kamny. Bohuţel, některé nehřály jak by 

měly a proto došlo na opravu. Měnila se 

tělesa, termostaty, ventilátory, jističe a 

spínací hodiny. Opravu prováděl Jan 

Ulrych.  

 

Výměna oken 
V době od 22. do 24.dubna byla provedena 

výměna oken na veřejných budovách. 

Začínalo se na obecním úřadě, kde byla 

vyměněny okna v zasedací místnosti a v 

kanceláři  za  42.471,-K. Dále pak    

vchodové  dveře  u  OÚ za 16.950,-. Celkem  

za 59.421,- Kč.   V úterý se pokračovalo v 

hasičárně s výměnou všech oken, v ceně 

48.816 Kč. Jako poslední přišel na řadu 

kulturák , taktéţ s výměnou všech oken v 

hodnotě    88. 563,- Kč. Jedno jediné, to 

nejhorší okno v celé škole se taktéţ 

vyměnilo, cena  5.749,- Kč. Dodavatelská a 

montáţní firma, Martin Brokeš byla ze 

Ţamberka. Odvedli rychlou a poctivou 

práci, za kterou jim patří pochvala. Však 

ještě před ukončením prací na obci, si je k 

výměně oken objednaly dvě bukovinské 

domácnosti a jeden chalupář.  

 

Úklid ve veřejných budovách. 

Následovalo zednické zapracování okolo  

rámů oken a  celkový úklid budov, včetně 

vymalování celého obecního úřadu i se 

zasedačkou a sálu kulturního domu. 

Malířské práce prováděl Petr Fišera z 

Jilemnice. To ale nebylo vše. Kdyţ uţ byl v 

kulturáku patřičný nepořádek, provedlo se 

ještě několik úprav. Bylo to nepatrné 

předělání elektroinstalace v kuchyni, včetně 

vymalování a v baru instalatérské práce. 

Jednalo se o přívod vody  do nového dřezu 

na omývání sklenic. S tím souviselo i 

napojení odpadu vedeného zdí a podlahou 

do guly ve skladu piva. 

 

Nová kuchyňská linka 
Zařízení kuchyně v kulturním domě, jako 

byly pracovní stoly a poličky, uţ měly 

odslouţeno. Proto se nechala vyrobit nová 

kuchyňská linka. Vše na míru tak, aby bylo 

vyuţito veškeré volné místečko. Zhotoveny 

byly dva pracovní stoly s posuvnými dvířky  

úloţného prostoru a nástěnné police nad 

jedním z nich. Dále potom byl ještě
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 vyměněn barový pultík u výčepu. Tyto 

práce prováděl Ivan Štorm ze Studence.  

 

Stanoviště pro kontejner na bioodpad 
V rámci komunitního  kompostování bylo 

zapotřebí zvolit umístění kontejneru pro 

bioodpad. Po dohodě s  Oldřichem Šubrtem 

obec odkoupila část jeho pozemku. 

Odměřením vznikla samostatná pozemková 

parcela č.440 o výměře 28m2. Zde došlo 

27.května k úpravě terénu pro stání 

zmiňovaného kontejneru. Podklad byl 

vytvořen ze tří panelů, z jedné dlouhé strany 

vyrostla metr vysoká opěrná zeď. Ta  

zároveň slouţí jako nájezd k bočnici 

kontejneru a sypání zeleně z výšky do něho. 

A to bez jakéhokoliv přehazování z 

prostředků, kterými sem  občané onu zeleň 

budou dopravovat. Akce byla dokončena 

25.května. Zemní práce prováděl Bohumil 

Šimůnek z Nedaříţe, ostatní se provádělo 

svépomocí. 

 

Nová svítidla na OÚ 
V rámci malování byly v kanceláři OÚ 

odstraněny původní lustry, které byly 

nahrazeny novými svítidly tzv. rampami se 

zářivkovými trubicemi. Vše bylo umístěno 

nad stoly, kde se nejvíce pracuje.  Instalace 

byla prováděna Janem Ulrychem. 
 

Kompostárna 
Kompostárna u Panenky Marie je 

dokončena a čeká uţ jen  na zkolaudování.  

Bukovina má své pevné stanoviště 

kontejneru u bývalého JZD. Jednotlivé 

svozy budou  uskutečňovány 1x14 dní. Vše 

se bude posléze odváţet k ,,Panence Marii,“ 

kde je centrální skládka pro Bukovinu, 

Studenec, Horka, Nedaříţ, Olešnici a 

Čistou. Je vypracován detailní plán svozů, 

drcení dovezené hmoty, překopávání jiţ 

uskladněného materiálu, který se bude po 

dvou překopáních postupně přeměňovat v 

hotový kompost. Je to aţ k nevíře, ale měl 

by být během 30-40 dní.  Obdobné 

kompostárny jsou v Jilemnici, Roztokách, 

Horní Branné a Rokytnici. Mezi nimi se 

bude  přemísťovat technika tak, aby vše na 

sebe navazovalo a náklady na přepravu byly 

co nejmenší. Financování provozu 

kompostáren bude hrazeno jednotlivými 

obcemi. Skutečné náklady budou 

rozpočítány mezi všechny obce v přepočtu 

na  jednoho obyvatele.  Celkové náklady pro 

obec budou dle počtu obyvatel. 

Během roku bude 13 svozů. Pro naši obec 

budou  náklady na svoz 8.610,- Kč, drcení a 

míchání 1438,-Kč, překopávání 2521,- Kč. 

Celkově za rok to bude částka 12.569,-Kč. 

V Bukovině bude kontejner volně přístupný  
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celé dny. O způsobu naváţení do kontejneru 

jsme se zmiňovali jiţ v minulém čísle. Bude 

jen záleţet na ukázněnosti občanů, zda  

budou dodávat jen ten materiál, který tam ve 

skutečnosti patří. Pakli-ţe tomu bude nějak 

jinak, budeme nuceni ho otvírat jen ve 

stanovených dnech v týdnu. Věříme ale, ţe 

tomu tak nebude a všichni producenti a 

dodavatelé budou příkladně ukáznění.  

S tím také souvisí otázka pálení ,,suchého“ 

sena a různého habrajzu. Ti, kteří to s 

oblibou  a s radostí zapalují, otravují tím 

mnohdy i půl vesnice. Přinejmenším jen 

sousedy, kteří si chtějí vyvětrat své byty po 

celodenním parnu.  Mnohdy je tím i 

donutí, aby si znovu vyprali své, už suché, 

ale načpělé prádlo kouřem. Dalším 

nešvarem je sypání pokosené trávy na 

břehy potoka. Při větší vodě tím dochází  k 

jejímu odplavování, čímž  se  ucpávají 

propustky a voda se začne rozlévat po 

okolí, mimo břehy potoka. Snažte se toho 

prosím vyvarovat. Nikdo vám už nebude 

věřit výmluvu,   že to nemáte kam dávat.  

Kam? No do kontejneru!!!!! 

 

Nákup a prodej pozemků 
Obec odkoupila od Oldřicha Šubrta, 

pozemkovou parcelu č.440 o výměře 28 m2. 

A on odkoupil od obce pozemek  č.413/4 o 

výměře 352 m2 a 442/2 díl 2 o výměře 52 

m2. Nákupní i prodejní cena, byla sjednána 

dle průměrné ceny, dle bonity půdy, která je 

stanovena v naší obci. 

 

Popelnice 
V minulém čísle Zpravodaje jsme 

informovali o moţnosti změny, četnosti 

vývozů popelnic z vaši domácnosti. 

Připomínám tedy, abyste tuto moţnost 

zváţili  a v případě jakékoliv   změny tuto 

skutečnost nahlásili na obecním úřadě. Rádi 

vám vyhovíme. 

 

Povodňová sbírka 
Obec vyhlásila dobrovolnou finanční sbírku 

na pomoc postiţeném povodněmi 2013. Od 

občanů obce bylo vybráno 14 tis. korun. O 

Dětském dnu dalších 492,- Kč. Hasiči 

přispěli částkou 5 tis. a obec 6.508,- korun. 

Starostovi obce  Rudník, byla osobně 

předána  částka 26.tis. korun, jako dar 

našich občanů, hasičů a obce. 

 

Dotace na vodovod. 
I přes veškerou snahu získat finance na 

výstavbu vodojemu a propojení 

vodovodního řádu se stále nedaří. V ţádosti 

byly uvedeny pádné argumenty o kvalitě 

vody a výjimce do r. 2014. Bohuţel,  z 

Ministerstva ţivotního prostředí ani z fondů 

Evropské unie zatím pro letošní rok tyto 

peníze  nepřijdou!  Hlavně, ţe jsou dotace 

na cyklostezky, aquaparky a podobné 

projekty. Trpělivost prý přináší růţe. Proto 

nám nezbývá jen vyčkávat.

 

 

Nohejbalový turnaj 
Sobotní proměnlivé počasí 25.května , přivítalo v areálu pod Kaňkem devět tříčlenných 

druţstev, aby změřilo síly v nohejbalovém turnaji. Herní systém spočíval v tom, ţe kaţdý 
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hrál s kaţdým. Počet vítězství určil konečné 

pořadí. V 17 hodin došlo k vyhlášení výsledků v 

turnaji. Na osmém místě skončilo druţstvo  Filipa 

Součka, Daniela a Jaroslava Šubrtových, sedmá 

příčka patřila nohejbalistům z Dolní Olešnice, , 

šestí se umístili bukovinští - Jiří Jeţek, Miroslav a 

Tomáš Paulů,  pátí byli Pavel Jeţek, Petr Štilec a 

Roman Šimůnek, čtvrtou příčku brali  David 

Štilec, Jan Prokeš a Lukáš Zaplatilek, třetí 

medailové místo si vybojovali nohejbalisté z Dolní Olešnice, druhou příčku obsadili hráči  

z Volče u Pardubic a na příčku nejvyšší dosáhlo druţstvo z Levínské Olešnice.  
 

Společenská  kronika 
  Narozeniny  
Zástupci obce navštěvují své spoluobčany, aby jim 

od dosaţení šedesáti let svého věku, pogratulovali 

k jejich ţivotním jubileum. Touto cestou tedy 

gratulujeme našim jubilantům. Přejeme jim hodně 

zdraví, štěstí a spokojenosti. Přání předáváme 

Zdeňku Jeţkovi, Antonii Hanouskové, Janu 

Lumendovi, Květuši Macháčkové a Jaroslavu 

Exnerovi,  kteří oslavili své významné ţivotní 

jubilea  v květnu a červnu.   
 

 
 

 MOUDRA NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY 
► Žít jen pro sebe - slibují si milenci, aniž vědí, jak je to strastiplné a nudné. . 

► Život není žádná sranda, ale bez srandy by to nebyl žádný život.  

►  Nemůžeme dojít na konec svého života a zjistit, že jsme žili jen jeho délku. Je třeba žít 

také jeho šířku a hloubku.  

► Je možné celý život opovrhovat lidmi, ale není možné na chvíli nezatoužit po lásce 

člověka.  

► Čím je život prázdnější, tím je těžší.  

►Ticho před narozením, ticho po smrti: život je hluk mezi dvěma neprozkoumatelnými 

obdobími ticha.  

► Jen ten v pravdě žije, kdo život zasvětí snaze a práci.  

► Když se dva lidé milují, že bez sebe nemohou žít, až se navzájem omrzí, litují, že se kdy 

poznali.  

► Kdo opravdu miloval a je zklamán, je ochoten spíše nežít než nenávidět.  

►Pracujeme, jako bychom měli žít navždy, a žijeme, jako bychom měli zemřít dnes. 
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                                                Z kroniky obce

Obecní knihovna 
V roce 1934 bylo v 

obci 32 čtenářů. 

Přečetli 456 knih. 

Během roku přibylo 

12 knih. Počet svazků 

k 1.1.1934 bylo 271. 
 

Akce ,,Venkov na záchranu  čsl. dětí“ 
 Zástupci hospodářských, kulturních, 

sociálních a politických korporací 

zemědělských, zahájili k uctění památky 

zesnulého státníka Antonína Švehly velkou 

celostátní pomocnou akci pod heslem 

,,Venkov na záchranu čsl. dětí.“  Tato akce 

byla také provedena ve dnech 2. a 4.ledna 

1935 ve zdejší obci. Byla provedena sbírka, 

která vynesla 88,- Kč. 

 

Oslava 85. narozenin pana presidenta 

Osvoboditele T.G.Masaryka 
V předvečer 85.narozenin p. Presidenta 

Osvoboditele T.G. Masaryka dne 6.března 

1935 přesně v 7 hodin večer zapáleny byly 

v 10 576 sídlech sborů dobrovolných  

hasičů ,,Oslavné hranice.“ V naší obci byla 

zapálena hranice na ,,Kaňku.“ Sraz našeho 

sboru a obecenstva byl v  6 hodin 30 minut 

večer u hostince p. Tichého a odchod v 6.45 

ke hranici. U hranice v 6.59 večer  signál 

,,Pozor.“ V 7 hodin večer byla zapálena 

hranice. V 7.05 u hranice, přečetl 

vzdělavatel sboru Josef Paulů ,,Projev čsl. 

hasičstva.“ Po přečtení projevu zazpívali 

přítomní čsl. státní hymnu. Po zazpívání byl 

rozchod. 

 

Dvouminutová vzpomínka na padlé 
Dvouminutová vzpomínka u pomníku 

padlých ve světové válce Na Bílou sobotu 

dne 20.dubna 1935. Po dobu dvouminutové 

vzpomínky stála u pomníku padlých ve 

světové válce čestná stráţ sboru 

dobrovolných hasičů v Bukovině u Čisté 

Očkování 
Dne 24.dubna 1935 očkoval ve zdejší obci 

děti proti neštovicím p. Mudr. Jaroslav 

Hradecký, státní obvodní lékař v Dolní 

Kalné. Očkovány byly děti  v r. 1934, 1928, 

1921. Očkováno bylo 17 dětí.  

 

Přerušené vyučování 
Od 11. do 16. dubna 1935 se ve zdejší 

obecné škole nevyučovalo, poněvadţ 

onemocnělo několik dětí spálou a školní 

místnosti byly čištěny a dezinfikovány. 

 

Sčítání ovocných stromů a keřů. 
Dne 1.května 1935 bylo provedeno ve zdejší 

obci sčítání ovocných stromů a keřů. Bylo 

napočítáno: 702 jabloně, 270 hrušní, 165 

třešní, 6 višní, 1519 švestek, 22 slívy, 13 

ořechy, 13 keřů angreštových a 25 keřů 

rybízových. Sčítacím komisařem byl p. 

Arnošt Prokeš, tkalcovství v Bukovině u 

Čisté čp.35. 

 

Zápis školních dítek 
Ve dnech 28.června a 1.července 1935 

konal se zápis na školní rok 1935-1936. Při 

zápisu byly zapsány do zdejší obecné školy  

54 dítky (29 chlapců. 25 dívek). 46 dítek 

(25 chlapců, 21 dívek národnosti čsl. a 8 

dítek (4 chlapci, 4 dívky) národnosti 

německé. 

 

Vojenské cvičení 
Dne 22.srpna 1935 konalo se v okolí obce 

Bukoviny u Čisté vojenské cvičení. 

 

Divadla 
Ţactvo zdejší obecné školy sehrálo dne 10. 

března 1935 dětskou divadelní hru 

,,Krakonoš a kmotr Kalous.“ Byla to 

pohádková veselohra. Hrálo 32 dítek a devět 
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osob dospělých. Čistý zisk byl 251,75 Kč. 

Divadelní ochotníci v Bukovině u čisté 

sehráli v r. 1935 následující tři divadelní 

hry.  

Osiřelo dítě. Hra byla sehrána 14.dubna 

1935. Hrálo  16 osob ( 11 muţů a 5 ţen). 

Čistý zisk byl 178,50 Kč 

Ať ţije naše republika. Hra byla sehrána 

27.října 1935. Hrálo  12 osob (8 muţů a 4 

ţen). Čistý zisk byl 107,70  Kč. 

Na otavském klepáči. Hra byla sehrána 15. 

prosince 1935. Hrálo  21 osob (12 muţů a 9 

ţen). Čistý zisk byl 185,60 Kč

 

              HASIČI 
 

...co už máme za sebou 

 
 

■ Čarodějnice 
Kaţdoročně se 

pořádá pálení 

čarodějnic. Ani letos tomu nebylo 

jinak. I kdyţ, tentokrát  tomu trošku 

jinak bylo. Poměrně chladné počasí 

odradilo spoustu rodičů s dětmi, aby 

se této akce zúčastnili. Pro pobavení 

zde hrála ţivá country muzika 

,,Náhoda“ z Pecky. Přítomno bylo asi 

čtyřicet hostů. Okolo dvaadvacáté 

hodiny ale začalo hezky a vydatně 

pršet. Tím bylo vše narušeno a bylo po 

zábavě. Hosté se rozešli domů a 

zůstala tam jen  hrstka skalních. Ale 

ani ti, dlouho nevydrţeli a okolo půl noci odešli do svých domovů. 

 

■ Okrsková soutěž 
Okrsková soutěţ poţárních druţstev v poţárním sportu se konala v sobotu 8.června. 

Pořadatelem byl hasičský sbor v 

Levínské Olešnici. Jednotlivé sbory se 

začaly do dějiště soutěţe sjíţdět okolo 

třinácté hodiny. Přijíţděly ale s nejistotou 

co a jak bude. Tuto myšlenku 

ovlivňovalo počasí. V Olešnici pršelo. 

Zahájení se opozdilo na 14.15 hodin, kdy 

hustý déšť začal  nepatrně ustávat. 

Přítomno bylo sedm  druţstev ţen a deset 

muţů. Ještě před vlastním započetím 

soutěţe odjely hasičské sbory z Kruhu a  
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Roztok. Musely odjet do Kruhu, kde 

průtrţ mračen  zatopila náves. Bukovina 

byla reprezentována jedním druţstvem 

ţen ve sloţení: Katka Jiřičková, Martina 

Jiřičková, Monika Hanousková, Petra 

Nezbedová, Eliška Jeţková, Markéta 

Paulů, Veronika Košťálová a dvěma 

druţstvy muţů. ,,A“ reprezentovali: 

David Svoboda, Lukáš Zaplatilek, 

Jaroslav Grof, Václav Jeţek, David 

Štilec,  Jan a Václav Prokšovi. ,,Béčko“ 

bylo zastoupeno Jaroslavem Exnerem, 

Janem Grofem, Mirkem Svobodou, Jiřím a Pavlem Jeţkovými, Tomášem a Mirkem Paulů. 

Kvůli velice těţkému a rozbahněnému 

terénu se velitel soutěţe  s vedoucími 

jednotlivých druţstev dohodli provádět 

pouze jeden poţární útok, na terče s  

elektronickou časomírou. Ţeny po 

zaváhání, kdy jim při sání vody 

,,chcípla“ mašina, zdárně útok 

dokončily. Jejich výsledný čas byl  o 

deset sekund horší neţ vítězné druţstvo 

z Martinic.  

S 42,56 

sekundami 

to stačilo 

pouze na  a celkové 5. místo. Muţi z béčka, měli dobrý nástup 

a skvělé časy pří zahájení útoku, ale na dopravním vedení se 

vyskytla chybička, která celkový a výsledný čas 34,78 o 

několik sekund prodlouţila. Nakonec z toho bylo taktéţ 5. 

místo se ztrátou 9,5 sekundy na vítěze. Áčko mile překvapilo. 

Ne, ţe by to byl bezchybný, ale byl to dobře provedený útok. 

Obstál v konkurenci a s časem 24,45 sekund  je vyhoupl na 2. 

místo v celkovém pořadí, se ztrátou pouhých 1,22 sekundy na 

vítěznou Nedaříţ. Odměnou jim byl velký pohár s medailí a 

diplomem.  

 

■ Dětský den. 
Tradiční akcí pro děti je Dětský den. Ten se po dlouhé době nepříznivého a deštivého 

počasí uskutečnil  za krásné, teplé a slunečné soboty 15.června. Součástí byl závod 

bezmotorových kár, zvaných  Bukárek. Na startovní rošt se postavilo 11 posádek. Po jedné 

ze Studence a Kalné, sedm z z Bukoviny a dvě z Prahy. Závod se jel dvoukolově s 

plněním drobných úkolů po trase. Před šestnáctou hodinou započal vlastní dětský den se 

soutěţemi. Byla mezi nimi chůze na chůdách, střelba hokejkou na branku, vhazování 

obruče na koňský krk a ještě několik dalších. Za úspěšné splnění byly děti odměňovány 

poukázkami, které v závěru směnily v jakémsi krámku za drobné ceny nebo cukrovinky. 

Pro zpestření se střílelo ze vzduchovky a plynových zbraní s plastovými kuličkami.   
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Program velmi zajímavě doplnil 

kynologický klub ze Štikova. 

Psovodi představili své pejsky v 

akci. Před sedmnáctou hodinou 

došlo k vyhlášení výsledků a 

umístění jednotlivých posádek 

v odpoledním závodě. 

Hodnoceny byly kategorie dětí 

a dospělých. Vţdy první tři byli 

dekorováni sportovními poháry 

a nějakou drobností. Poté 

nastoupili do akce hasiči. Ti pro 

děti pomocí pěnidla, které se 

mísí s vodou, připravili 

nastříkání pěny. To pro ně byl 

asi velký záţitek, neboť se do ní okamţitě vrhly a vzápětí vypadaly jako sněhuláci.  To uţ 

se ale Dětský den chýlil ke konci.  Ten byl ukončen večerní diskotékou, uváděnou DJ 

Jiřím Jeţkem.  Po  22.00 hodině nastalo vyvrcholení dne, kdy se ozvaly první  výbuchy  

impozantního ohňostroje, který do temné oblohy chrlil po dobu pěti minut své  náloţe a 

světlice. To vše za doprovodu příjemně  sladěné hudby.  
 

Soutěž MH 
Mladí hasiči se vydali 1.května do 

Čisté na soutěţ o ,,Pohár velitele.“ 

Elektronickou časomíru 

zajišťovali bratři hasiči z Martinic.  

Přítomno bylo čtrnáct druţstev 

mladších a dvanáct starších. 

Vedoucí David Štilec, sestavil 

druţstvo s obtíţemi. Do 

reprezentace se zapojili: Petr 

Mazánek, Michaela Šimůnková, 

Denis Grof, Kristýna Svobodová , 

Jiří, Jakub a Karolína Jeţkovi. 

Takto sestavený kolektiv soutěţil 

v kategorii starších. Prováděl se 

pouze jeden poţární útok dle 

propozic ,,Plamene.“ Dosaţený 

čas nebyl nikterak oslnivý a 

časem 38,98 sekundy atakovali pouze desátou příčku z celkového startovního pole. Čas 

vítěze z Jablonce nad Jizerou byl 16,93 sekundy. Všechna druţstva byla obdarována 

drobnými věcnými cenami a diplomy. 
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                              Plánované akce 
                                                                                                                                                                        

Zájezd do divadla 
S určitostí můţeme potvrdit, ţe se ještě v letošním roce pojede do 

praţského divadela Hybernia . Ať bude cena vstupenky jakákoliv, vy  

zaplatíte pouze 50%  plné ceny. Není to lákavé?????  Bude se jednat o 

muzikály: Kapka medu pro Verunku,  v termínu 27.10.2013 od 15 

hodin nebo  17.11.2013 od 15 hodin. Dále je to   Hello Dolly s termínem 25.10.2013 od 19 

hodin, 26.10.2013 od 15 hodin a   26.10.2013 od 19 hodin. Termíny  uvádíme uţ nyní, 

abyste si mohli vše   promyslet a následně se přihlásit. Přihlášení je do 17.července 2013. 

Zvolí se ten, o který  bude největší zájem. Pakli-ţe se nepodaří prodat  všechny vstupenky 

našim občanům , budou osloveni i  jiní  z okolních obcí.   

Kapka medu pro Verunku- nový původní český muzikál pro všechny generace. 

Příběh o lásce, přátelství a o modré planetě. Příběh o tom, jak to bylo anebo mohlo být dál 

v království Popelky, Zlatovlásky a v království Hloupého Honzy. Uměli opravdu 

vládnout? Neudělali někde náhodou chybu? 

Hrají: 

Jiří Zonyga/ Jaroslav Klein 

Simona Bursová/ Barbora Rajničová 

Felix Slováček/ Peter Strenáčik 

Kamil Střihavka/Jaromír Holub 

Eva Kleinová/ Gábina Urbánková 

Lucie Černíková/ Míša Seinová 

Ivana Korolová / Petra  Doleţalová 

Kristýna Leichtová / Genny Ciatti 

Peter Strenáčik / František Pytlouch 

Jiří Štědroň / Jaroslav Klein / Jaromír 

Holub 

Ilona Vozníčková / Daniela Kroftová 

Petr Kutheil / Miroslav Hrabě 

Bára Basiková / Martina Pártlová / 

Gábina Urbánková 

Jana Tesařová / Michaela Nosková  

Michaela Zemánková / Markéta 

Zehrerová 

Petr Jablonský / Michal John 

Jaroslav Beneš / Petr Macháček 

Hanka Kubinová /  Marie Horvátová 

Richard Mašata / Jan Franc 

Petr Urbánek / Patrik Plesinger / Petr 

Veslár / Jan Hönig 

 

Divadlo Hybernia 

 

Hello Dolly !- Světoznámý muzikál v novém podání 

Ivana Chýlková nominována na hlavní roly na cenu Thálie! Hvězdné obsazení i v dalších 

rolích! Jako speciální host Naďa Urbánková, nebo Yvone  Přenosilová. 

Hrají: 

Ivana Chýlková, Jaromír Dulava / Josef Carda, Simona Babčáková / Monika A. Fingerová, 

Kryštof Hádek / Michal Slaný, speciální host Naďa Urbánková, nebo Yvone Přenosilová. 

Divadlo Hybernia 
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――  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 loţnice(po 

2 ks postele,noční stolky,skříně). vhodné na zařízení chalupy. Souprava i loţnice bez udání ceny-

zdarma 

V případě zájmu na kteroukoli nabídku volejte 732 117 165 

■ prodám sjezdové lyţe délka 150 cm + lyţáky, vel. 40-41, cena dohodou, tel.603464203 
 

 

 

 

 

Pranostika = moudro našich předků 

 

červenec  
Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa  

 Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.  

Červenec - úrody blíženec.  

 Svatá Anna - chladna z rána  

Svatá Anna žito žala.  

 Červenec - úrody blíženec 
 

srpen 
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit. 

I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. 

Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí. . 

V srpnu již nelze slunci mnoho věřit. 

I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. 

Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.  
 

Nová humorná, ale pravdivá pranostika na vývoj letošního počasí  

březen, za kamna vlezem, 

duben ještě tam budem 

květen, topím jak kretén 

červen, nevyjdu s dřevem 

pokud nám do letos červenec a srpen nezkazí, tak bude pěkná zima 
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Co myslíte, čí to bylo stavení? 
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Partizánská skupina CHAN  1/2 

 
V roce 1980 byl v Bukovině u Čisté odhalen velmi skromný památník dvěma  obětem                

II. světové války. Byli jimi Ota Stránský, místní občan a Jozef Segeň, parašutista 

vysazený k  partyzánské činnosti se skupinou CHAN. I když kolem toho pomníku  často  

chodíme, třeba ani nevnímáme souvislosti, které s ním jsou spojené. Kdo to byl vlastně 

ten Segeň. Mnozí z nás to možná nevědí.  Žádná obšírnější zmínka o jeho osobě není ani 

v obecní kronice. Proto si přibližme jeho osobu a souvislosti za jakých okolností se sem 

dostal. 
 

Jozef Segeň („Nitra“, známý téţ pod 

přezdívkou Viktor) se narodil 6.prosince 

1922 v obci Jarok v okrese Nitra. Do 

slovenské armády narukoval 1. října 1942 

a v červnu 1943 byl odeslán na frontu s 

jednotkou nasazenou proti SSSR. 30. října 

1943 přešel u obce Kachovka do zajeti 

k Rudé armádě. Počátkem roku 1944 se 

přihlásil do čs. Vojenské jednotky a byl 

umístěn k 2. čs. samostatné paradesantní 

brigádě. Absolvoval chemický kurz a kurz 

pro zvláštní účely. Jako radista byl zařazen 

do operace CHAN i s vysazením u Makova 

na moravsko-slovenském pomezí (od 31. 

prosince 1944 do 1. března 1945) a do 

operace CHAN  i s vysazením u Horní 

Kalné. Padl 2. dubna 1945 u Bukoviny u 

Čisté. Povýšení do hodnosti štábního 

rotmistra in memoriam, se Jozefu Segeňovi  

dostalo 1. května 1945.  

Z KRONIKY OBCE: 

Jelikož se Němci do hlubších lesů tak 

neodvažovali, neboť v nich číhalo na ně větší nebezpečí, prohledali les mezi Bukovinou a 

Zálesní Lhotou  jen zběžně a na štěstí celou skupinu parašutistů v místech u ,,Lomu“ 

přešli. Telegrafista této skupiny s nimi nebyl, nýbrž se zdržoval v lesích u hájenky a při 

přebíhání planiny u ,,Hofmanské rokle“ byl postřelen německým kulometem a obklíčen. 

Když viděl, že pro něho není uniknutí, schoval vysílačku i automat pod nízký smrček a o 

kus dále se z pistole zastřelil. Ztrátou telegrafisty a vysílačky byla tato skupina zcela bez 

spojení. V této době se zapojili do  skupiny CHAN , Oldřich Klazar a Zdeněk Tichý. Ti jim 

pak pomáhali hledat nějaké nové spojení s Koněvovou armádou. Prostřednictvím pana 

Arnošta Prokše a jeho známých se obrátili na skupinu ALEX ve Mříčné, která jim spojení 

zprostředkovala a zařídila, že bude na lukách u Bukoviny shozena vysílačka nová. Jedné 

noci byla vysílačka skutečně shozena, ale vítr padáček zanesl  až do Horní Branné, kde jí 

našel německý hajný a odevzdal jí německým úřadům. Mezi tím hledali někteří členové 

skupiny starou vysílačku v místech, kde asi zahynul radiotelegrafista  (krycí jméno Viktor) 

a také se Zdeňku Tichému podařilo vysílačku i automat najít.  Skupina však žádného 

telegrafistu neměla.  Na příkaz kapitána Chanova, velitele skupiny se odebrali Zdeněk  
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Tichý a Oldřich Klazar na Náchodsko pátrat po rozprášené skupině kapitána Chanova.  

Ačkoliv oba vykonali na Náchodsko dvě cesty, obě byly bohužel bez výsledku, jelikož 

nebylo možno pro opatrnost a bázlivost tamních obyvatel žádnou stopu zachytit.  (tolik 

kronika obce) 

 

Kde se tu vzal? V noci z 26. na 27. března 1945 odstartovalo z operačního letiště 

Čenstochova v osvobozeném Polsku letadlo Lisunov Li-2 patřící 7. gardovému 

Gatčinskému bombardovacímu leteckému pluku. Jeho osádka pod velením poručíka 

I.S.Šprechera prováděla jiţ poněkolikáté operační let pro potřeby zpravodajského štábu 1. 

ukrajinského frontu. Na palubě se nacházela zpravodajsko-diverzní skupina s krycím 

označením CHAN. Výsadek tvořilo pět občanů Československé republiky a pět občanů 

Sovětského svazu. Skupina měla byt té noci vysazena na příhodném místě u obce Vlčice u 

Trutnova. Při přiblíţeni k místu plánovaného vysazeni byl však letoun silně ostřelován 

protiletadlovou palbou, a proto byl seskok oddálen. Vysazeni bylo provedeno s přeletem 

18 kilometrů, z výšky 600–800 metrů ve 2.30 hodin po půlnoci, přesně na rozhraní 

katastrů obci Horní a Dolní Kalná, nedaleko hranice Protektorátu Čechy a Morava s 

Velkoněmeckou říší. Parašutisté dopadají na zorané pole, do rokle, na okraj lesa. 

Shromaţďuji  se do 30 minut. Jeden je nepříjemně zraněn na noze. Protoţe pět parašutistů 

seskočilo do lesa, nepodařilo se ukrýt všechny padáky a část jich zůstala zachycena v 

korunách stromů. Výsadkáři neznají přesně teren, orientuji se pomoci kompasu a mapy a 

vyráţejí na pochod do určeného místa na úpatí Černé hory nad městys Černy Důl, který 

leţí za říšskou hranici. Při nočním přesunu je zastavuje jarním táním rozvodněné Labe, 

které se jim nedaří překonat. Zůstávají proto ve skrytu, kde chtějí přečkat den. Za pomoci 

informaci získaných od náhodně procházejícího kalenského občana se jim daří překročit 

Labe následující noci po lávce nad jezem mezi Kunčicemi nad Labem a Klášterskou 

Lhotou a dokončuji přesun pod Černou horu. 

 

Pokusy o průzkum na Trutnovsku 

Zpravodajsko-diverzní skupina CHAN byla vysazena ve sloţeni velitel, dva radisté s 

vysílači Sever-Bis a sedm rozvědčíků. Měli za úkol podávat zpravodajské informace o 

soustředěni a pohybu nepřátelských vojsk v Trutnově a jeho okolí, se zaměřením na 

přepravu po ţeleznici v trojúhelníku Hostinné–Landeshut (dnes Kamienna Góra)–Náchod. 

V tomto prostoru také měli vytvořit zpravodajskou síť. Velitelem desetičlenného, 

národnostně pestře sloţeného desantu byl jednatřicetiletý gardový nadporučík Jakov 

Alexandrovič Frolov. Jim vedena skupina CHAN jiţ jednou na území Československa 

rozvědku plnila, a to v době od 31. prosince 1944 do 1. března 1945 v oblasti Ostravy a 

Opavy. Návrat přes frontu se zdařil se ztrátou čtyř muţů. Skupina byla doplněna čtyřmi 

příslušníky Rudé armády a po krátkém odpočinku a novem secvičeni byla znovu vyslána 

operovat, tentokrát do oblasti Krkonoš. Po příchodu na určené místo na úpatí Černé hory 

byl zbudován štáb a úkryt pro nesené zásoby a trhaviny. Na místě zůstal poraněny radista 

– rotmistr Štefan Varačka, krycím jménem Baťa. Jako jeho bojová ochrana byl určen 

desátník Ludvik Sikorsky, krycím jménem Buk. Ostatních osm členů následující den 

nastoupilo průzkumnou cestu na Trutnov, směrem do zájmové oblasti. Snaţili se navázat 

kontakt s místními obyvateli, ale bez úspěchu. Němečtí obyvatele nespolupracovali, 

poskytnout pomoc odmítali a výskyt slovansky mluvících osob ihned hlásili. O to těţší 

bylo získávání potravin. 29. března kolem 21. hodiny obklíčili parašutisté osamocené 

chalupy při silnici Černy Důl–Jánské Lázně, a to Hoffmanovy Boudy, Louky, Hájovny. 
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Jejich obyvatele stravu dobrovolně nevydali. Pod pohrůţkou zbrani jim výsadkáři odebrali 

mléko a chléb. Krátce po půlnoci 31. března při průchodu Prosečným zaklepali parašutisté 

na okno domu, ve kterém se ještě svítilo. Scénář byl obdobný. Jednotliví členové 

obstoupili staveni. Otevřel hospodař. Petr Gaboda přednesl poţadavek na poskytnuti jídla 

podpořeny pohrůţkou zbrani. Hospodař však jednal pudově, vrhl se na 

Gabodu a snaţil se mu zbraň vytrhnout. Ve rvačce o zbraň byl muţ zastřelen. V nastalém 

zmatku vyskakoval oknem domu další muţ s loveckou puškou, který byl parašutistou 

zajišťujícím Gabodu rovněţ zastřelen. Ţádné jídlo zde však získáno nebylo. Po tomto 

citelném neúspěchu skupina pokračovala zpět do protektorátu. Při průzkumu v plánované 

oblasti působeni se skupina pohybovala směrem zpět do protektorátu, do místa seskoku; 

mimo jiné proto, aby odvedla pozornost od výsadkářů ponechaných na místě štábu. V 

Horní Kalné se jim podařilo získat první, velmi důleţitý záchytný bod, a to úkryt a pomoc 

u rodiny bývalého ruského legionáře, člena obrany národa Víta Noska. Hospodářův vnuk, 

také Vít Nosek, hovoří: „Podle vyprávěni našeho děda se parašutisté stále snažili dostat 

do prostoru, kde měli původně seskočit a dále do okolí Trutnova. Náš děd jim to všemožně 

rozmlouval, ale parašutisté byli neústupní a stále vymýšleli trasu přesunu k Trutnovu. I 

když je děd důrazně varoval, že cesta do Sudet může byt jejich koncem, oni jako vojáci se 

snažili splnit svůj úkol. Měli informace ze sčítáni lidu z roku 1930, vůbec netušili, že čeští 

obyvatele byli přinuceni z odstoupeného pohraničí odejít a neměl jim tam kdo pomoci. Jak 

ukázal pozdější vývoj, varováni děda bylo opodstatněné.“ Po chvíli přináší Vit Nosek 

jinou památku na vzpomínané události – ruskou vojenskou koţenou brašnu na mapy. 

                                                                                                       pokračování příště 

 

...jak dál? 
Chtěl jsem se vyvarovat komentářů politické situace dnešních dní, ale nemohu jinak: 

Snaha politiků udržet dnešní situaci v mezích a ustát nastalou krizi výměnou premiéra je 

velice vtipná a možná v někom vyvolává pocit, že už vážně neví, jak se udržet u korýtka, 

ale... Přátelé, uvědomte si, že pokud by sociální demokraté sehnali potřebný počet hlasů k 

rozpuštění sněmovny a vyvolání předčasných voleb, bylo by to nesmyslné plýtvání našimi 

penězi. Za prvé: Kroky, které tato vláda dělá v rámci tzv. úsporných opatření jsou, ať se 

nám to líbí nebo ne, nevyhnutelné a je třeba jim uznat holt za takto odvážná řešení, díky 

kterým je jasné, že v dalších volbách je jejich šance na zvolení velmi malá a oni to vědí. 

Ale vše by ztratilo smysl, kdyby to nedotáhli dokonce. A za druhé: V předčasných volbách 

by zřejmě vyhráli socialisté, o tom žádná, ale volby jsou finančně dost náročné a pořádat 

volby dvakrát či vícekrát do roka je nesmyslné mrhání. Možná se ptáte, proč mluvím o 

tolika volbách... Vzpomeňte si na kauzu, která již byla zapomenuta a to je kauza Ráth... V 

tomto roce proběhne soud a věřte, že po zveřejnění výslechů, kdy bude pan Ráth chtít 

stáhnout co nejvíc svých "kolegů", bude další zemětřesení a dnešní favorit bude moct 

zavřít krám... Touto glosou nechci někomu vnucovat můj subjektivní názor, nebo dokonce 

vyvolávat nepokoje. Jen se domnívám, že politický humor k zamyšlení je nedílnou součástí 

běžného života a docela mě mrzí, že spousta z Vás, ač má zajímavé a mnohdy velice vtipné 

postřehy, je nikde neprezentuje. Tak pojďme do nich, přátelé…. 

                                                                                                                         Jan Prokeš 
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    Pro zasmání  
 

►To takhle se jednoho dne českej Lojza naštve kvůli počasí a vydá se do 

nebe, zeptat se, proč u nás pořád prší. Zabouchá na nebeskou bránu, otevře 

mu svatý Petr a ptá se ho, co si přeje. Lojza odpoví, ţe se přišel zeptat, proč 

u nás pořád prší? Svatý Petr mu říká: " tak se jdeme podívat, co mám 

napsáno ve svaté knize. Odkud jsi?" Lojza říká: "z České republiky". Svatý 

Petr listuje v knize, najde Českou republiku a říká : "pojď se podívat, mám 

tu napsáno: vláda všechno po...la - 3x denně splachovat!"  

►Jaký je rozdíl mezi českou vládou a holuby? 

- Ţádný - všechno poserou a střílet se nesmí.  

 

►Lenin měl pravdu, socialismus se ukázal jako éra elektřiny: Do práce se chodí s 

odporem, na plat se čeká s napětím a vedení se dotknout nemůţeš.  

 

►Přijde pan Novák a ptá se ve vrátnici: "Toto ministerstvo je velké, ţe?" "To víte, 

ţe ano!" "A mohl byste mi říci, kolik tu dělá asi lidí?" "No, řekl bych, ţe necelá 

polovina."  

 

"Miláčku, tak jak ti chutnal dnešní oběd?" 

"Musíš si pořád za kaţdou cenu hledat důvod k hádce?!"  

 

►Volá zákaznice na technickou podporu: 

"Nemůţu spustit počítač. Nevíte, kde je chyba?" 

Podpora: "Nevytáhla jste nějaký kabel?" 

Zákaznice: "Nevím." 

Podpora: "Tak se podívejte." 

Zákaznice: "To nejde." 

Podpora: "Proč?" 

Zákaznice: "Nevidím tam." 

Podpora: "Tak jděte blíţ." 

Zákaznice: "Ale stejně nic nevidím." 

Podpora: "Jak je to moţné?" 

Zákaznice: "Je tam tma." 

Podpora: "Tak rozsviťte." 

Zákaznice: "To nejde! Vypnuli totiţ elektrický proud."  

 

►Američan, Japonec a Rus sedí v sauně a najednou Američanovy zapípá v podpaţí. 

Američan se tam poškrábe a řekne: "To je můj pager. Mám čip voperovaný pod kůţí." 

Najednou zazvoní telefon. Japonec dá dlaň k uchu a telefonuje aţ skončí tak řekne: "Mám 

na ruce pod kůţí voperovaný mobilní telefon." 

Rus poté znejistí. Je mu hloupé, ţe nic takového nemá. Tak jde na záchod nacpe si do 

zadku toaleťák, vrátí se zpět a říká: "Ticho přichází mi fax."  
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Dobré rady na každý den 
 

 

Acylpyrin 

 proti lupům - 2 acylpyriny rozdrtit a přidat k šamponu na vlasy 
- nechat působit 2 minuty 

 acylpyrinová zálivka likviduje plísně v půdě. 
Alobal 

 Pokud chybí drátěnka, může se hrnec vydrhnout i pokrčenýma alobalem. 

 Stříháním alobalu se nabrousí nůžky. 

 Pod protlačovaný nábytek dát alobal matnou stranou dolů. 
Pod látku na žehlicím prkně dát alobal - vyžehlí se rychleji. Když žehličkou 
přejedeme po alobalu, vyčistí se - žehlička. 

 Proužky alobalu v zemi zaplaší hmyz a hlemýždě. 

 Zápalky při stanování nebudou mokré, když je zabalíme do alobalu. 
 

 Banán 

 Dává se do pekáče, aby změklo maso. 

 Do hlíny kolem růží, napadených mšicemi, zakopeme suchou nebo nakrájenou 
banánovou slupku. 

 Je to i výborný kompost a hnojivo (slupky) 
 

Cibule 

 Potřete se po bodnutí včelou. 

 Zbaví nože rzi. 
 
 Citrony 

 Kousek citrónové kůry proti zápachu v krbu. 

 Rozkrojený kousek citronu namočený v soli, odstraňuje skvrny z mramoru. 

 Do vody pár kapek citronové šťávy-zvlhčovač vzduchu. 

 Dává se do chladničky jako pohlcovač zápachu. 

 Lžičku dát do rýže, aby se neslepila. 

 Plátky citronu zaplaší mravenci. 

 Dezinfikuje škrábance a řezné rány. 

 Rozpouští bradavice. 
 

Cukr 

 Zahojí popálený jazyk. 

  Uložíme koláče nebo sýr do vzduchotěsné nádoby s několika kostkami 
cukru. Zůstanou čerstvé a nezplesniví. 
 
                                                                                           pokračování příště 
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Zamyšlení ,, na závěr“                                                                                                               

My a...voda,samá voda...  
     Tato slova jsme opakovali několikrát, kdyţ jsme si jako malí caparti hráli na 

schovávanou a v duchu jásali, ţe nás kamarád nemůţe najít. Bohuţel, v současných dnech 

a několika uplynulých týdnech si totéţ říkáme z důvodu zcela jiného! Pomineme-li několik 

tropicky horkých dní, s teplotami mezi 35°C a 38°C v polovině měsíce června. Od té doby 

jen stále prší a prší a prší. Avšak není to ten déšť, na který bychom touţebně čekali, aby 

nás osvěţil a zchladil a vyprahlou zemi zavlaţil. Leje soustavně ve dne v noci. Náš spánek 

je doprovázen neutuchajícím, více či méně slyšitelným šuměním a bubnováním dešťových 

kapek. A totéţ slyšíme i při ranním vstávání, během dne, stále a stále. Z oblohy na nás 

doslova padají provazce vody, která se uţ dávno nemá kam vsakovat a vytváří ohromná 

vodní jezera s malými ostrůvky stromů,domů... Je zcela jistě příjemné a uchu lahodící 

poslouchat zurčící potůček, přivřít oči a -snít. Leč, i ten nejmenší a nejklidněji bublající 

potůček se můţe změnit v nekontrolovatelně se rozšiřující koryto plné bahnité, běsnící 

vody, v nebezpečný ţivel, před nímţ nelze utéct! Bere vše, co se mu postaví do cesty! 

Bezohledně a s ohromnou silou se řítí dál a dál a za sebou nechává jen lidskou bolest, 

bezmoc a zkázu! Přízraky ničivých záplav z let minulých se vrátily s děsivou rychlostí. 

Tisíce lidí muselo opustit své domovy, desítky jich přišli o vše, co léta budovali. Někteří 

uţ ani nemají sílu plakat, postupně se den ode dne smiřují s tvrdou realitou a nepřízní 

osudu.  Mnozí z nich byli totiţ záplavami postiţeni jiţ poněkolikáté! Nejhorší je, ţe ještě 

ani nestihli vysušit své domovy a dát vše jakţ takţ do pořádku a znovu začalo pršet! 

Vydatně, a co je špatné-nepřetrţitě jiţ několik dní! Venku se přitom citelně ochladilo, 

teplota se pohybuje kolem 10°C. Během čtrnácti dnů to je pokles o 20°C aţ 25°C! Hladiny 

potoků, říček a řek se opět nebezpečně zvedají, z přehrad se preventivně odpouští... Lidé 

chodí k břehům i na mosty a bázlivě, se znepokojením sledují protékající přívaly vod. 

Nechtějí uţ myslet na to nejhorší, ale chmurné myšlenky se odehnat prostě nedají! Ale 

kaţdý soudný člověk jistě uzná a pochopí,  ţe se jen těţko ubráníme představě o tom, jak 

se k našemu domu valí více a více vody. Chcete zachránit, co se dá... Ti, co to zaţili na 

vlastní kůţi, probouzí se s kaţdým větším deštěm s obavami. I naše nejbliţší okolí 

pociťuje katastrofální následky. Jmenujme například obec Rudník a Hostinné. Následky 

povodní jsou ohromné a zničující. Půda je podmáčena a dochází k masivním sesuvům 

půdy, které dovrší dílo zkázy. Povodně nás zasáhly ve chvílích, kdy ještě nebyly zaceleny 

staré rány a jizvy. Po předchozích pohromách se tolikrát slibovalo a ústně stavělo... 

Ačkoli! Někdy si za to svým způsobem mohou i lidé sami! Svou váhavostí a často i 

vypočítavostí. Mám tím na mysli konkrétně vykupování pozemků, na kterých se měla 

provádět a uskutečňovat protipovodňová opatření. Prodám-neprodám, uplynul rok, čtyři... 

V kaţdém případě, ať uţ důvody nedokončených a neuskutečněných plánů byly jakékoli 

příroda nám opět ukázala svoji moc a sílu,varovně zvedla prst. Berme ji v potaz a mějme k 

ní úctu!  

 

                                                                                                       Jiřina Dlabolová 
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8.7. – 26.7. 2013 

Mudr. Válek 

 

DOVOLENÁ 
 

Zastupuje 

 

Mudr. Erlebachová 

Mudr. Gottvald 

 

Po - Roztoky                   8 -12 hod.   

Út  - Martinice                8 -12 hod.   

St   - Roztoky                  8 -12 hod.   

Čt  - Martinice                8 -12 hod.  

Pá  - Roztoky                  8 -12 hod.   

 

tel.  603 835 438 
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,,Dobrotivá příroda se postarala o to, abys všude mohl objevit něco,  

z čeho by ses mohl poučit. “   
 

zpracovali: Jiřina Dlabolová, Jiří Hanousek 
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