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5. ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  12/2013

,,Nech lidi odejít: pokud se vrátí - patří k tobě, pokud ne - nikdy ani nepatřili... “ 

  ●  zprávy z OÚ   ● poděkování ●vánoční přání 
●povídka  ●společenská kronika   ●moudra   ● z 

kroniky  obce   ●  hasiči    ●dobré  rady   ●sport    ●pranostika 
●kuchařka z Krkonoš   ●plánované akce  ●čí to bylo stavení   ● pro 
zasmání    ●zamyšlení  na  závěr  ●vánoční povídky    ●co je PF      
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     Zprávy z obecního úřadu   

■Oznámení MUDr. Válka

Od 1.1.2014 budou zrušena telefonní čísla: 481596288 a 481596290. 
Obě  čísla  nahrazuje  níže  uvedené  číslo  dostupné  v  ordinační 
hodiny. Nový telefon: 604 323 950

■Dotace pro hasiče
V minulém čísle jsme se zmiňovali o možné 
dotaci  KÚ,  pro  dovybavení  JSDHO 
(výjezdové jednotky) v Bukovině. Bohužel, 
zase až tak velký objem financí tam nebyl 
(4  mil.  Kč).  Proč  nám  nebyla  dotace  na 
vysílačky udělena? Ty totiž nebyly prioritou 
k  udělování  dotací,   tak  jak  bylo 
předesíláno.  Druhý  pokus  bude  v  další 
výzvě příští rok.  

■Sousedské posezení
V  sobotu  16.listopadu  se  uskutečnilo  v 
pořadí  již  páté  sousedské  posezení,které 

tradičně zahájil starosta obce Jiří Hanousek. 
Zároveň  promítl  i  svůj  film  z  cesy  po 
Švýcarsku.  Ke  kávě  nebo  k  čaji  si  hosté 
mohli  pochutnat  na  čerstvě  upečených 
bábovkách.Ovšem  hlavním  "tahounem" 
večera  byla  kapela  Náhoda  z  Pecky. 
Country  písně  v  jejich  podání  měly  ten 
pravý šmrnc! Z podia se k uším přítomných 
hostů linula jedna píseň za druhou.Sem tam 
se na parketu objevil  i  tančící  pár.  Kolem 
půlnoci  hudba  utichla  a  poslední  hosté  se 
vydali  na  cestu  k  domovu.  Co  se  týká 

návštěvnosti,byla to nejslabší účast ze všech 
dosavadních  sousedských  posezení.  A  po 
pravdě,mnohé  z  těch,kteří  se  podíleli  na 
přípravě,to zamrzelo.Že už by ani tato akce 
místním občanům nic neříkala?Jistě,stále je 
možné  něco  vylepšovat,vymýšlet,mít  nové 
nápady a inspirace!A hlavně - může je mít 
kdokoli z vás,ze spoluobčanů! Chce to jen 
odhodit váhavost,stud či obavy. Neváhejte a 
podělte se s námi. Byla by opravdu hodně 
velká  škoda  upustit  i  od  tohoto  druhu 
vzájemných setkání. 

■ Rozsvěcení   vánočního stromu  
V této  předvánoční  době se  jistě  mnozí  z 
vás  podivují  nad  více  či  méně 
krásnými,barevně  zářícími,  svátečně 
"oděnými"stromy  v  obcích  a  městech. 
Nejinak tomu bylo v předchozích letech i v 
obci  Bukovina.  Nejprve  zářily  barevné 
žárovky na borovičce u prodejny potravin. 
Když  byla  poražena,   zablikala  na  nás 
barevná světýlka na túji u školy, později na 
parkovišti u hasičárny. Opět na túji! Přesto 
to pořád nebylo ono! Pořád to nebylo dost 

vánoční! Až jednou přišli  hoši s nápadem, 
postavit opravdový, takřka sedmimetrový 
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vánoční  smrk na areálu pod Kaňkem. V neděli  24.listopadu byl tenhle fešák jehličnan 
ověšen  barevnými  koulemi  a  led  žárovkami.  Celé  té  kráse  vévodila  zlatá  hvězda. 
30.listopadu v 17.40 se u smrku sešlo takřka šedesát návštěvníků. Reprodukovaná hudba a 
koledy jen podtrhly hlasité odpočítávání místních dětí. Pět, čtyři, tři, dva, jedna - a nic!! 
Smrk i nadále tonul ve tmě. Ovšem po opětovném odpočítávání od pěti do – teď, zalila 
plochu kolem jasně modrá záře. To vše doprovázené hlasitým potleskem přítomných. Den 
předtím krásně nachumelilo, teď ovšem do sněhu začalo drobně pršet. Ale to nikomu ani 
krapet nevadilo! K zahřátí si mohl každý zdarma nabrat pravou domácí hovězí polévku. 
Nebo  si  koupit  grog,  svařák,  či  jiné  "zahřívadlo".  Většina  návštěvníků  se  zdržela, 
vzhledem k houstnoucímu dešti, asi hodinku. Ale velmi příjemnou! Byla to vlastně první 
akce tohoto druhu u nás v Bukovině. A zdařilá! 

■Vánoční výstava
Letošní vánoční(respektive předvánoční) „Výstava adventních věnců“a jiných drobných 
dekorací se konala těsně před „příchodem“první adventní neděle 1.prosince, tedy v pátek 
29.11. a v sobotu 30.11., vždy od 15.do 18. hodiny. Konec výstavy časově navazoval na 
rozsvěcení svátečně nazdobeného vánočního stromu.  A co se týká vlastní  výstavy? Již 
několik  let  spolupracuji  s  lidmi,  kteří  jsou  ochotni  věnovat  svůj  čas  výrobě  nejenom 
adventních věnečků, ale i jiných dekorací. Jsou to v podstatě stále titíž a já jim jsem za to 
moc vděčná. Vždy mě velice potěší, když se některý z výrobků prodá a sklidí pochvalu a 

obdiv. A já se rok co rok marně domnívám, že 
vystavujících  přibude.  Samozřejmě  hlavně  a 
především  z  naší  obce!  Leč,  dlouhodobý 
optimismus  už  mě  velmi  rychle  opouští.  Je  to 
smutné, protože vím (všichni to víme), že tady v 
Bukovině  jsou  ženy  šikovné  a  dovedou  udělat 
krásné výrobky! Jen, jak se říká, nechtějí s nimi 
„jít na trh“! A  nejenom ženy! Vše ale záleží na 
dobrovolnosti.  Nelze  ale  nikoho  k  ničemu 
přemlouvat a nutit.  Ovšem na druhou stranu je 
velmi  milé  a  potěšující,  že  se  mezi  letošními 

vystavovateli objevili naši nejmladší – Jakub Ježek a Míša Šimůnková. Přinesli hezké a 
opravdu vydařené, pěkně barevně laděné, adventní věnečky. Velké poděkování patří též 
Věrce a Gábině Zaplatílkovým, paní Vondrové ze Slemena i Lucce Exnerové za kouzelné 
perníčky.  Hezkým  zpestřením  a  obohacením  výstavy  byly  volánové  šály  od  Zuzky 
Nezbedové.  Byly  samozřejmě  určené  i  pro  prodej.  I  přes  letošní  menší  množství 
vystavovaných výrobků budeme i nadále v tradici „vánočních výstav“ pokračovat! Pevně 
věřím, že se za rok na výstavě opět sejdeme a společně „nasajeme“ přicházející adventní 
čas a svátky ze všech nejkrásnější – Vánoce. 

Odvoz popelnic
Připomínáme  tímto,  že  od  1.1.2014,  se  bude  provádět 
vývoz  popelnic  s  komunálním  a  domovním  odpadem 
jednotně pro celou obec,   1x 14 dní.  První  vývoz všech 
nádob v roce 2014,  proběhne ve čtvrtek 2.1.2014. Nádoby 
budou novými samolepkami přelepeny podle možnosti.
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Produkce bioodpadu
Počínaje  19.srpnem  2013,   začala 
fungovat kompostárna u Panenky Marie 
a  započal  se  navážet  první  bioodpad. 
Poslední  vývozy  se  uskutečnily 
9.listopadu.  Za  tuto  dobu  se  z   obcí 
Studenec, Čistá u Horek, Horka u Staré 
Paky,  Levínská  Olešnice  a  Bukovina 
odvezlo  ke  kompostování  343  m3 
kompostovatelné  hmoty.  Z  Bukoviny 
bylo  odvezeno  34  m3.  Z  celkového 
počtu  šesti  kompostáren ze svazku Jilemnicka,  bylo vyprodukováno 2321 m3 bioodpadu. 
V přepočtu by to bylo cca 800 tun.

■ P  oděkování  
Obecní  úřad  touto  cestou  děkuje   hasičům,  za  organizování  všech 
hasičských a kulturních akcí pro místní občany ale i širokou veřejnost. 

Samozřejmostí  je   poděkovat  za  celoroční  práci,  i  všem  občanům  za 
mimořádnou ochotu a spolupráci, o kterou se vedení obce po celý rok při své  činnosti 
opíralo. Věříme, že nám zachováte přízeň i v  roce nadcházejícím, za což vám  děkujeme.

■Vánoční přání starosty
         Vážení a milí spoluobčané, 
věřím,  že tak jako obci,  tak i vám, jejím občanům, se mnohé v tomto roce vydařilo a 
případné  překážky  byly  zdolány  k  vaší  spokojenosti.  Klíč  k  vyřešení  zdánlivě 
neřešitelných úkolů spočívá velmi často v mezilidských vztazích, komunikaci, ochotě se 
dohodnout či najít  společný kompromis.  Úspěch je potom nezřídka založen na hledání 

toho  lepšího  v  nás,  zejména  v  oblasti  aktivit, 
směřovaných  ku  prospěchu  takových 
společenství,  jakými  jsou  obce  a  města.   Do 
nového roku si proto přejme vždy najít dostatek 
sil, odvahy i trpělivosti s každou, byť sebemenší 
životní výzvou. Přejme si, abychom se každý den 
dokázali alespoň na malou chvíli zastavit a zjistit 
jaké to je, když nikam nespěcháme. Občas stačí 
málo,  třeba  jen  zkusit  vnímat  pohodu  a  krásu, 
kterou  pro  hektický  způsob  života  často 
přehlížíme a prožít radost z každé hezké chvilky 
s  našimi  nejbližšími. Na  závěr  mi  dovolte 
jménem  svým  i  jménem  zastupitelstva popřát 
příjemné  prožití  vánočních  svátků,  které  budou 
naplněné  radostí,  štěstím,  vnitřní  harmonií  a 

pohodou. Ať se vám v roce 2014 daří k vaší spokojenosti. 
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Advent
Advent = z latinského slova adventus = příchod
Počátky adventu spadají do 7. století a byla to doba půstu a očekávání narození Ježíše 

Krista. V té době platily přísné zásady: střídmost 
v jídle a pití, vystříhání se zábavy a tance a byla 
to doba zbožného rozjímání. V adventní době se 
pořádaly četné lidové obřady a dodržovaly se 
dávné zvyky.
Advent představuje dobu čtyř týdnů před 
Vánocemi. 
1. adventní neděle - železná
2. adventní neděle - bronzová
3. adventní neděle - stříbrná
4. adventní neděle - zlatá

A  dventní věnec  
Adventní věnce se začaly zhotovovat v 19. století. 
Hamburský duchovní Johann Wichema si v roce 1860 
pověsil doma  ke stropu mohutný věnec ze smrkových 
větví a do něj postavil 24 svící. Během času se zvyk 
změnil a svíce jsou na věnci jen čtyři a zapalují se po 
jedné každou adventní neděli. Podle tradic má být 
adventní věnec zdoben červeně.

J  ak vznikli Andělé  
Anděl  pochází  z  řeckého  slova  angelos  =  posel.  Je  to 
nadpřirozená  duchovní bytost  podřízena  Bohu  a  prostředník 
mezi Bohem a člověkem. Bytosti s andělským vzhledem jsou 
populární  ve  filmech,  literatuře,  komiksech,  seriálech  a  jako 
sochy.  Pokud  pak  anděl  na  sebe  bere  tělo,  jedná  se  o 
bezpohlavní osobu  s  labutími  křídly.  Obvykle  je  oblečen  do 
bílého volného šatu a při objevení září. 
Vánoce
Vánoce  jsou 

jedním  z  nejdůležitějších  křesťanských 
svátků. Oslavují narození Ježíše Krista. Jsou 
chápány  i  jako  jeden  z  nejvýznamnějších 
civilních svátků a slaví se i v mnoha zemích, 
kde  má  křesťanství  jen  malý  vliv.  Kořeny 
dnešních  oslav  Vánoc  je  třeba  hledat  již  v 
předkřesťanských  oslavách  zimního 
slunovratu.  Tento  svátek  se  neslavil  jen  v 
Evropě, ale i v Asii, u amerických Indiánů i 
jinde. Ve starém Římě se nakonec oslavy 
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slunovratu ustálily na 25. prosinec. Zvláštní význam měl při původních svátcích oheň a 
církev přejala tento zvyk jako uctívání věčného světla. Samotné vánoční svátky začínají 
Štědrým  dnem  24.  prosince.   Nejdůležitějším  svátkem  je  pro  křesťany  25.  prosinec, 
slavnost  Narození  Páně,  tedy  oslava  narození  Ježíše  Krista.  (v  občanském  kalendáři 
označený jako „1.  svátek  vánoční“)  26.  prosince  je  pak svátek  sv.  Štěpána (občanský 
„2. svátek vánoční“)

Dárky od Ježíška 
Zavedl  je  Martin  Luther.  První  vánoční  dárky  si  lidé  začali  dávat  až  v  17.  století  v 
bohatých šlechtických rodinách. Jejich členové se obdarovávali betlémovými figurkami. 

Do Česka  se  vánoční  dárky dostaly  až  v  19.  století  z  Německa. 
Dříve totiž naděloval jen svatý Mikuláš.  Ježíšek se objevil v 
Německu  až  v  době  reformace  a  propagoval  ho  Martin 
Luther. Obdarovávaly se pouze děti, později lidé potěšili i 

tuláky a domácí chasu za celý rok práce. Děti a mladí 
lidé dostávali červená jablíčka, ořechy a sladké perníky, 

které jim měly přinést moudrost, štěstí a zdraví. Od 12 let 
začaly děti  dostávat  stříbrnou nebo zlatou minci,  která jim 

měla přinést  bohatství.   Doslova boom zažily dárky v polovině 20. století,  kdy si  lidé 
začali dávat dražší a modernější dárky a zajímavostí je, že prvním hitem byla v padesátých 
letech remoska. 

Vznik jesliček
Pro vznik  tradice jesliček -  betlému měla význam 
událost,  která  se  stala  v  roce  1223.  Tehdy  pozval 
italský  šlechtic  Giovanni  di  Velita   Františka  z 
Assissi, aby strávil Vánoce  na jeho panství. Budoucí 
světec si prý přál vidět, jak právě narozený Ježíšek 
leží v nuzném chlévě na seně v jesličkách a rozhodl 
se, že tento výjev zobrazí. Vybral si pro ni jeskyni na 
vrcholu skalnatého kopce u vesničky Greccio, kterou 
upravil jako kapli a uspořádal v ní výjev narození Páně. Sem pozval v noci 24.prosince 
vesničany z širého okolí. Když nastala půlnoc, rozezněly se všude zvony a kopec se míhal 
mnoha  světly,  jak si  příchozí  svítili  na  cestu  pochodněmi.  Když vystoupali  k  jeskyni, 
uviděli  jesličky,  oslíka  a  telátko.  Při  nich  sloužil  kněz  mši  a  František  četl  úryvky  z 
Lukášova evangelia, které jediné vypráví podrobněji o Kristově narození.
Podle tradice byla tato událost nejen prvním „betlémem“, ale byla tu prý poprvé sloužena i 
půlnoční mše.

K  apr  
Vánoční kapr je středoevropské specifiku. Ve středověku 
se jedl v době půstu, protože se nepovažoval za maso. 
Protože u nás bylo velmi rozšířené rybnikářství, mohli si 
jej dovolit i nemajetní lidé. Na štědrovečerním stole se 
objevil v 19. století a stal se jedním ze symbolu Vánoc. 
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Sv. Mikuláš

Sv.  Mikuláš  byl  biskup  z  města  Myry  v  Turecku.  Byl  pověstný 
tajným  rozdáváním  těm,  kteří  to  potřebovali.  Když  propuklo 
pronásledování křesťanů, byl i Mikuláš uvězněn. Zemřel 6. prosince 
mezi  lety  345  -  351.  Stal  se  patronem  námořníků,  obchodníků, 
lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků a vězňů. Je patromen Ruska, 
Lotrinska  a  města  Amsterdam.  V  západní  liturgické  tradici  jeho 
svátek připadá na 6.prosince  a oslava tohoto svátku je spojena s 
rozdáváním  dárků  dětem  (obvykle  v  předvečer  5.  prosince).  Byl 
inspirací pro vytvoření mýtické postavy Santa Clause, která de facto 
vznikla zkomolením jeho jména,  dodáním dalších atributů. Úcta k 

Mikuláši  se postupně šířila po celé Evropě.  Bývá zobrazován jako starý vousatý muž, 
který  obdarovává  nebo  kárá  děti.  Krajově  i  národnostně  se  tato  tradice  liší  a  dnes  je 
doprovázen andělem a čertem.
Koledy
Koleda označuje původní píseň, kterou zpívaly děti při 
obcházení  jednotlivých  domů  a  koledovaly  si  o 
výslužku. Tu představovalo především jídlo nebo pití. 
Tento zvyk se u nás udržel už jenom na vsi. Dnes se 
koledou označuje píseň s vánoční tématikou, původně s 
náboženským obsahem. Historie vánočních koled sahá 
do 13. století a podle legend je autorem první koledy 
František  z  Assisi  (1181  -  1226).  V  Čechách  je 
starodávný obyčej koled a koledování doložen ještě v předhusitských dobách. Vzdělaný 
mnich Jan z Holešova sepsal v Břevnovském klášteře spis Štědrý večer, ve kterém zachytil 
vánoční obyčeje a zvyky a neopomněl popsat ani vánoční písně. 
Silvestr - Nový rok
Silvestr (dříve také Sylvestr) je mužské křestní jméno latinského původu a slaví svátek 

poslední  den  v  roce.  V  encyklopedii   vyčtete,  že 
četnost tohoto jména v ČR byla v roce 2002 – 534. 
Sv.  Silvestr  byl  papež  katolické  církve  a  rádce 
Konstantina Velikého a zemřel r. 335. V noci z 31. 
prosince na 1. ledna se slaví poslední den roku. Lidé 
si  posílají  blahopřejné  novoročenky  s  hezkým  či 
vtipným obrázkem a přání štěstí a zdraví do nového 
roku. 

Tři králové 
Je to označení pro mudrce, kteří navštívili krátce po narození Ježíška v Betlémě a přinesli  
mu  zlato,  kadidlo  a  myrhu.  Pozdní  středověké  legendy  jim  přisuzují  jména  Kašpar, 
Melichar a Baltazar a svátek Tří králů připadá na 6. ledna. Fakticky tímto svátkem vrcholí 
Vánoce. Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým 
dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů upomíná na okamžik, 
kdy se  Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král 
všech. Kašpar přinesl Ježíškovi zlato - jako symbol královské důstojnosti. Melichar přinesl 
kadidlo - vonnou pryskyřici, která se používá při náboženských obřadech a meditacích. 
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Baltazar přinesl myrhu - jako symbol Ježíšova lidství. 
Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečení, ale jsou 
uctíváni  jako  patroni  poutníků  a  hříšníků.  Ostatky 
svatých Tří králů podle legendy nalezla svatá Helena, 
která je přivezla do Konstantinopole a později darovala 
milánskému  biskupovi.  Po  dobytí  Milána  roku  1158 
císařem  Fridrichem  Barbarossou  kolínský  arcibiskup 
Reinhard z Dasselu převezl tyto ostatky do Kolína nad 
Rýnem, kde je uložil do chrámového pokladu kostela 

sv. Petra. Ostatky Tří králů se staly místem úcty mnoha poutníků, jeden z významných 
zlatotepců Mikuláš z Verdunu pro ně zhotovil relikviář ze vzácných materiálů. Od roku 
1948 je tento relikviář umístěn za hlavním oltářem kolínského dómu.
Kdo naděluje dárky
...tihle všichni nadělují dárečky ve světě...

Kanada - Santa Claus a Pére Noël
USA - Santa Claus
Mexiko - Tři králové
Guatemala - Ježíšek
Kostarika - Ježíšek
Kolumbie - Ježíšek
Portoriko - Tři králové
Nikaragua - Tři králové
Venezuela - JežíšekBrazílie - Papai Noel
Chile - Papá Noel
Argentina - Tři králové

Finsko - Ukko
Švédsko - Jultomten
Norsko - Julenissen

Česko - Ježíšek
Dánsko - Julemanden
Holandsko - Sinterclaus
V. Británie - Father Chrismas
Irsko - Santa Claus
Lucembursko - Ježíšek
Francie - Pére Noël
Španělsko - Tři králové
Rusko - Děda Mráz

Portugalsko - Pai Natal
Německo - Ježíšek, Weihnachtsmann
Švýcarsko - Ježíšek
Polsko - Mikolaj
Slovensko - Ježíšek
Ukrajina - Děda Mráz
Rakousko - Ježíšek
Bulharsko - Děda Koleda
Řecko - Agios Vasilis
Itálie - Befana
Irák - Baba Noel
Afganistán - Boba Chaghaloo
Jihoafrická rep. - Vader Kersfees
Čína - Dun Che Lao Ren
Japonsko - Hoteišo
Austrálie - Santa Claus

http://vanoce.webgarden.cz/rubriky/darky/kdo-nadeluje-darky


                                                                        - 8 -                                          zpravodaj  č.6/2013  

Maminko, kdy bude ten den, kdy se pořádně najíme?

      Celej rok sme na těch našich horách žili ve skromnosti, ale na svátky vánoční si každej 
doložil. Třá byly po celej rok bandory a kyselo, vo vánocích musely bejť koláče a i jiný 
dobroty. V ten čas se i chudomnej kallec s celou rodinou do syta najed. My, děti sme se 
dycky ptávaly maminky: ,,Maminko, prosím vás, kdy bude už ten den, kdy se pořádně 
najíme?” A maminka  říkala:  ,,Až natkáme dost  plátna  a  až  vy,  chaso,  nasoukáte  dost 
civiček, tak to bude ten den. Koupíme pytel mouky a napečeme koláčů.” 
     My sme věďaly, jak se máme přičinit. Pomáhaly sme u stavů, ty větší už od třinácti let 
kalcovaly. A my malá chasa, sme soukaly civičky. Než sme šly do školy, musely sme míť 
oukol spelněnej. U nás doma bylo šestnáct dětí. A tak bylo i v jinejch mnoha rodinách. A 
ani sme pořádně nepospaly. Postele nebyly, taky kam je dáť ? U voken stály kalcovský 
stavy a tak sme spaly na zemi na slámě. Ráno se sláma svázala a dala na dům, večer se to 
přineslo do sjetnice, rozvázalo, nějakej cumlík pod  hlavu, přikrejť  kabátem a juž se spalo. 
Stau klapal do noci nad hlavou a když  sme byly pilný, tak sme měly ráno na polštáři 
každej krajíček chleba. U nás v každým rohu stál stau. Proto ty naše sjetničky mají řadu 

vokýnek, aby bylo na práci dobře viděť. A 
tak  sme  se  ušichni  činili,  aby  na  svátky 
vopravdu byl pytel mouky. To bylo radosti, 
když tatínek pro tu mouku rychtoval trakař 
do mlejna. My to vobskakovaly a pak sme 
mu s velkou radostěj běžaly naproti, ušecky 
co  nás  bylo.  A  teď  k  pekaři,  nebo  k 
sousedoj, kde byla zanní pec. Peklo se třá 
pohromadě  a  besedovalo,  kolik  rodin 
kolem  pece.  Maminka  zadělala  v  díži, 
tatínek  připravoval  perkýnka  na  koláče  a 

sypal  mouku.  Vomasta  na  ně  byla  slívová,  tvarohová a  maková.  Cukru to  nepomělo, 
sladilo se cukerinem a byly vobyčejně bez vomastu. Ale jen když byly, a muselo jich bejt 
honně.  Musely  vyderžať  do  Hromnic.  Vánoční  doba  nastala  už  při  stavění  Betléma. 
Tatínek při tom zpíval koledy a my taky. Po celej ten čas chodili pobytníci a každej dostal 
koláče. 
      Štědrovečerní večeře byla chudá, ale pro nás radostná. Byl hubovec, jáhlová kaše a ty 
koláče. Ale my, než sme začaly večeřet, musely sma každej pojisť po kousku bandoru. Tak 
sme uzdávaly čest jillu, kerý nám pán Bůh dával po celej rok a kerý nás živilo. Potom 
tepru přišlo to vostatní. Starší chasa chodila sněhem po koladě třá po kolena, zpívala a 
nosila domů taky koláče i ňákej krejcar. To bejvalo krásnejch kolad! 
      Jen vánočního stromečku sme nepoměly. Jen sme o něm slyšaly. Takovej mívali u 
pánů a u bohatejch rodin ve městě. Ani sme si nedovelli představiť, co to je. Nebo co to je  
hračka? Japak asi vypadá? A jennou sem přeci vánoční stromeček uviďala. Bylo to zrouna 
vo Štědrým dnu, když si uzkázal mister z Vysokýho, abysme mu hned přinesli kardy do 
stroje.  Doma přemejšleli,  koho tam s nima vyslať? No prej  abych šla já,  že sem dosť 
kurážná. Táta poudal: ,,Ta vyderží, nešť de!” Tak sem šla.  Sněhu bylo nad kolena a cesta 
do Vysokýho přes Zabylej tervala nejmíň dje hodiny. A pořád do kopce! Sněhu přibejvalo, 
padal a někde ho bylo po pás. Taky sem viďala tunel ve sněhu, jak si ho děti vyhrabaly, 
snad  jak šly do školy. Došla sem do Vysokýho, ale z lejtek mi tekla kreu. A du rounou k 
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mistroj. Vodeuřu a – jemine! Voni tam měli ustrojenej stromek. Byl samý zlato a tříbro, 
samý fajnový a malovaný cukrovíčko. Nemohla sem ani vydejchnouť. Mister se pousmál, 
rozsvítil ňákou svíčičku a abych prej se poďvala. Byla bych koukala porád. Proč my doma 
nemůžem míť taky takovej stromeček? Vod cesty sem dostala dva šestáky. Chodila sem po 
městě a v hlauje sem  neměla nic jinýho, než ten stromeček.  Tu vidím za vejkladem taky 
takový  cukrátka, jak měli u mistra na stromečku. Serdička, ftáčky, kolečka. Nezderžela 
sem se a koupila jich za patnáct krejcarů. Domu se mi to běželo zvesela. Ale co říct? 
Netroufala  sem  si  do  sjětnice.  Tak  sem  to  cukrovíčko  schovala  do  ,,kohátí”,  to  sou 
rozsekaný pařezy kolem chalpy, - a pak du dounitř. Maminka se hned ptala: , Kolik si 
dostala  vod  cesty,  Madlenko?”   Ukazuju  mámě  zbytek  peněz.  Bylo  to  pět  krejcarů. 
Maminka zahubovala: ,,Tyhle páni, ty toho daj! Chouda dítě, v takový zejmě!”
     Tak bych se byla ráda pochlubila, co mám v papírku v kohátí. Ale bála sem se. Řekla 
sem to potichu jen svýmu bratroj Štěpánoj. Měl vohromnou radost. Hned běžel do háje, 
vybral vhonnej stromeček a pak tepru to řek rodičům. No, vejplatu sme nedostali, dyť byly 
vánoce, ale drobek přec pohubovali, že se peníze mohly vobrátiť na potřebnou věc. A nás 
šestnáct dětí skákalo kolem stromku. Moc parády na něm nebylo, ale přeci se blejskal. V 
Poniklým juž začaly korale a u Holubců je taky ďáli a leckde v chalupě naulíkali. Ďáli z 
toho kolečka, ušelijaký hjezdičky, a tak nám soused Holubec dal pár kousků pro radost. 
Tak  už  sme  věďaly,  nač  sou  ty  skleněný  parády.  Dycky  nám  to  vertalo  v  hlauje.  I 
holubičky nám strejček Holubců dal ze skla vyfouknutý, I špičku skleněnou na stromeček. 
To bylo radosti!  Maminka našla nákej kousek svíčky a my sme pod stromkem zrouna 
skákaly. Ale ne dlouho. Pod voknama takový skoky, a tu ve dveřích se vobjevil ukrutnej 
chlap, fousatej, zasněženej, s holej v ruce. Spustil na nás: ,, Mordyjónská bando, já vám 
povídám,  krásť  mi  v  háji  smerky!”  Hromoval  a  mlátil  holej  do  země,  až  vokýnka 
řínčely. ,,V hraběcí kanceláři si to vyřídíme! Kdyby každej haderník rychtoval na vánoce 
stromek, cák by vostalo hraběcí milosti v háji?” Nakonec tak říz holej do stromku, až se ty 
parády ušecky rozlítly po sjetnici a sklíčka byly na sto třepin a stromeček spad na zem......
    Za hajným zapráskly dveře a my, malá chasa,  stály jako uřknutý.  To nejmenší  se 
přitisklo k mámě a plakalo: ,, Nešť k nám  juž Ježíšek nechodí, když je tak zlej!”
     Vod tý doby sme stromku nepoměly. Ale tejdě ho už rychtuju vnoučatům. Ale voni si 
toho, rochcáplici, kale nepovažujou. Eště každej kouká, aby měl pod stromečkem pěknej 
present. Enu, dnes sjet rochcáplostěj neví, co by měl eště chtít ….........
                                                  vyprávěly Marie Plamínková a Marta Holubcová z Poniklé

Vanočni stromeček v českych zemich letos slavi 201.vyročí! V roce 1812 ho z Německa poprve  
přivezl ředitel Stavovskeho divadla Jan Karel Liebich, jako překvapeni pro své přatele.

S  polečenská  kronika   
Narozeniny 
Zástupci obce navštěvují své spoluobčany, aby jim od dosažení 

šedesáti  let svého věku, pogratulovali k jejich životním jubileum. 
Touto  cestou  tedy  gratulujeme  naši  jubilantce.  Přejeme ji  hodně 

zdraví, štěstí  a spokojenosti.  Přání předáváme Marii  Šubrtové,  která 
oslavila své významné životní jubileum v prosinci.  
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 MOUDRO NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY

●Duchovní blaženost je pravý základ lidského života, neboť život byl stvořen kvůli štěstí, 
ne kvůli starosti, k radosti, nikoli k zármutku. 
●Člověk je zvláštní tvor! Děsí ho, přichází-li o bohatství, avšak zůstává lhostejný k tomu, 
že nenávratně míjejí dny jeho života. 
●Politika v demokracii by byla celkem jednoduchou záležitostí, kdyby nebylo třeba stále 
znovu vyhrávat volby. 
●Jak častokrát musí člověk padnout až na zem, aby viděl, kam podruhé položit nohu a jak 
jít rovně. 
●Pravda nesmí znát strach! 
●Když se muž bojí ženy, nebojí se žena ničeho na světě. 
●Zamilovaná žena touží být muži služkou. Zamilovaný muž se bojí jediného - být ženě 
sluhou. 
●To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach. 
●Každý z nás může být velkým zdrojem lásky. Nejjednodušší cesta k tomu je porozumění. 
●Nenávidíte-li mě, těší mne to stejně, jako byste mě milovali, neboť je to důkaz toho, že 
nejsem lhostejný vašemu srdci. 
●Pokaždé když soudíte přítele, je dobré mít na paměti, že on vás posuzuje se stejnou 
božskou a nadřazenou nestranností. 
●Ředitel je člověk jako každý jiný, jenže o tom neví. 

                                                                                                              
                Z kroniky obce 
Dne 20.ledna 1939 byla vytyčena v našem úseku zvláštní komisí státní 
hranice  mezi  Německem  a  okleštěným  Československem.  Za  naší 
obec,  jelikož  jsme  se  stali  obcí  pohraniční,  byli  v  této  komisi 
zastoupeni: starosta obce Arnošt Prokeš a Václav Hek. Státní hranice 
byla   vedena  od  Horky  od  Plecháčových  po katastrálních  hranicích 
k ,,Lomu“, odkud šla rovně ke kopci až na vrchol ,,Příšnic“, po jejich 
hřbetě  k  východu,  odkud  pak  do  ,,Černé  stráně“  a  k  Horní  Kalné. 

Obkroužila  obě  Kalné,  Slemeno  a  obě  Ždírnice,  které  byly  opět  přičleněny  k 
Československu. Od Ždírnice pak šla přes ,,Rovně“, po hřbetě ,,Hůry“ a odkud pak na 
Horka. Tímto vykrojením vznikl tu  výběžek osmi českých obcí obyvateli zvaný ,,pytel“, 
který byl nejužší v místech nad Bukovinou, jelikož lesy mezi Nedaříží a Studencem patřily 
rovněž do Sudet.  Po tomto záboru se stávalo, čemuž se budeme dnes smát,  že někteří 
zemědělci  bydleli  v  Československu  a  na  pole  neb  do  lesa  dojížděli  do  Německa 
(František Sucharda čp.89, Rudolf Klazar čp. 10). Státní hranice byly vytyčeny dřevěnými 
koly asi jeden metr vysokými, červeně natřenými, na nichž bylo z jedné strany napsáno 
ČS, z druhé strany D. Na silnicích pak byly zřízeny závory a to nejprve dvoje, české a 
německé, ale později byly české odstraněny. Hranice byly na Německé straně střeženy tzv. 
ordnery, na naší straně celníky a zprvu též polními četníky, kteří byli sem 
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staženi z bývalých hranic. Po 15.březnu 1939, kdy byla celá republika zabrána, byli naši 
celníci  rozpuštěni  a  hranice,  které  trvaly  dále  a  v  těchže  místech,  byly  střeženy  jen 
německými celníky a četníky. Během doby byl upraven i tak zvaný malý pohraniční styk, 
to znamená, že se mohly na určitých místech přecházeti hranice, např. autobusy ČSD i 
jedinci,  kteří  měli  tak  zvané  ,,propustky.“  Mohli  jezdit  do  Nové  Paky  z  Horek  přes 
Vidochov a ne přes Levínskou Olešnici neb Starou Paku, jak se to zprvu dělo.
     Následkem zabrání Vidochova a Nedaříže byl celý výběžek s osmi obcemi (Horka, 
Čistá,  Horní  a  Dolní  Kalná,  Slemeno,  Přední  a  Zadní  Ždírnice  a  Bukovina)  oddělen 
územně od svého novopackého okresu.  Byly  tudíž tyto obce připojeny k politickému 
okresu jilemnickému,  u kterého setrvaly až do doby kdy byl politický okres Jilemnice 
zrušen a  připojen k Semilům. 
                                                                                 

              HASIČI

...co už máme za sebou

Kontrola požární jednotky
Obec je zřizovatelem JSDHO (jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce,  tzv.  výjezdové  jednotky).  Hasičský  záchranný  sbor  v 

Semilech provedl na obecním úřadě kontrolu zaměřenou na vše co se týká JSDHO. Z 
oblasti prevence kontrolovali zda je v platnosti Požární řád obce, Řád ohlašovny požáru, 
počet  a umístění  vodních zdrojů požární vody a revize hasicích přístrojů.  Dále pak už 
dokumenty týkající se vlastní jednotky. Zřizovací listinu JSDHO, jmenovací dekrety členů 
jednotky,  dohody  o  členství  v  jednotce,  platnost  zdravotních  prohlídek členů,  platnost 
způsobilosti velitele JSDHO, velitelů družstev a strojníků, a odborná způsobilost k obsluze 
motorové pily,  platnost  TK hasičského auta,  provozní  deník auta  a  provozní  deník na 
stříkačku.  Až na drobné nedostatky  jsme s kontrolou obstáli. 

Hóóóřííííí
Sobotní odpoledne, kdy by měl být po obědě klídeček a čas na siestu, přišla ve 13.12 hodin 

členům zásahové  jednotky  sms  zpráva  o 
požáru budovy  Milana Kodyma čp. 34 v 
Bukovině  u  Čisté.  Vzápětí  se  dálkovým 
ovládáním  z  operačního  střediska  HZS 
Semily  rozezvučela  na  hasičárně  požární 
siréna  svolávacím signálem ,,HOŘÍ.”   Na 
škole byla ovládána ručně.  Trvalo několik 
málo  minut  a začali  se  sjíždět  hasiči,  aby 
naskákali  do  auta  a  mohlo  se  vyjet  k 
zásahu. Auto vyjelo ve 13.17 hodin, objelo 
trasu  k  zahradnictví  a  pokračovalo  ke 
Kodymům. Po cestě nabírali členy 
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jednotky, a ti se během jízdy  strojili do zásahových obleků. Auto vyjelo až nad ,,Panskou 
mez,”  kde  byl  spatřen  plápolající  oheň  symbolizující  požár.  To  byl  čas  13.23  hodin. 
Nejednalo se totiž o skutečný požár, nýbrž o taktické cvičení místní  jednotky JSDHO. 
Účelem cvičení bylo prověření svolávacího systému smskami a dálkově ovládanou požární 
sirénou.

Mikulášská besídka
Každoročně  se  v  kulturním  domě 
uskuteční  Mikulášská  besídka.  Letos 
tomu nebylo jinak. Konala se 7.prosince 
ve  spolupráci  hasičů  a  Pionýrké 
skupiny ,,Beta“ z Prahy. Přítomno bylo 
na  třicet  čtyři  dětí.  Moderátor  besídky 
Tonda  Unger  si  je  rozdělil  do  čtyř 
skupin.  Mikuláš,  anděl  a  dva  čerti  byli 
jejími patrony.  Skupinky soutěžily mezi 
sebou v drobných soutěžích za které byly 
nakonec  odměněni  drobnostmi.  Poté 
přišel kouzelník, aby děti pobavil svými 
kousky  a  triky  s  provazy,  kytkami  a 
jinými pomůckami. Po jeho vystoupení už následovala mikulášská nadílka. Každé děcko 
bylo obdarováno  dvěma balíčky s  cukrovinkami  a ovocem.  Závěr večera byl  završen 
diskotékou v podání Jiřího Ježka.

Výroční valná hromada
Po roční činnosti přišlo v pátek 13.prosince na bilancování na výroční valné hromadě. Ta 
se odbývala  od 18.30 hodin v kulturním domě. Přítomno bylo 35 členů, 5 mladých hasičů 

a  22  hostů.  Byly  u  nás  zastoupeny 
sbory  z  Čisté,  Studence,  Nedaříže, 
Levínské  Olešnice,  Dolní  Kalné, 
Jilemnice  a  Volče.  Starosta  sboru 
Vladimír Dlabola  přivítal přítomné a 
seznámil  je  s  programem  valné 
hromady.  Poté  následovalo 
přednesení  zprávy  o  činnosti  za 
uplynulý  rok,  která  obsahovala 
naprosto  veškeré  dění  ve  sboru. 
Následovala  zpráva o hospodaření  a 
zpráva revizní komise. Potom už byla 

otevřena diskuse,  ve které vystoupili  všichni zástupci  sborů. Tímto byly všechny body 
jednání vyčerpány a vzápětí starosta valnou hromadu ukončil. Následovalo občerstvení a 
volná zábava
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Dobré rady na každý den

Jedlá soda
  Změkčí maso naložené v lednici.
  Přidat do fazolí, když se vaří špetku - proti nadýmání

  Trošku dát do rajské omáčky - proti kyselině.
  Na 3 vejce půl lžičky do omelety.
   Náhrada droždí.
  Odstraní pach z ryb na rukou. Na ucpanou výlevku stačí 1 šálek jedné sody, pak

    šálek horkého octa a litr vařící vody.
Odstraňuje pach z myčky nádobí. (Mezi 2 cykly posypat dno)

  Čistí kuchyňskou desku i ledničku a mikrovlnku.
  Z porcelánu odstraňuje skvrny od kávy a čaje, čistí termosku ,houbičky a

    utěrky. (Do ½ l vody 2 lžíce sody a několik kapek jaru)
  Čistí připálené hrnce (5 lžic ve vodě povařit a nechat odstát). Nasypat trochu sody

   na špinavý sporák. Sodou posypat koberec, nechat 15 minut a vysát.
  Odstraní zatuchlý vzduch - do ponožky 3-4 lžíce sody ,zavěsit.
  Leští stříbrné a zlaté šperky. (Ne perly)
  Čistí očouzené cihly z krbu.
  Do misky dát 1:1 jedlou sodu a sůl do koupele a dát na nádržku WC.
  Jednou za měsíc dát do nádržky půl balíčku jedlé sody a ráno spláchnout.
  Čistí mramor.

 Trochu sody do studené vody - zmírňuje bolest při popáleninách  i po včelím bodnutí.
   Vmasírovat do vlasů  hrst sody proti lupům.

 Jak ústní voda je výborná na afty.
 Do roztoku  sody jednou týdně ponořit na noc zubní kartáčky.
 Proti pocení - do zásypu přidat asi lžičku sody a nanést pod podpažím.
 4 lžíce jedlé sody na litr teplé vody - koupel na nohy.
 Do starých ponožek dvě lžíce sody a do bot na noc - nepáchnou.
 ½ šálku jedlé sody přidané do pracího prášku vybělí prádlo.
 Mnohé skvrny zmizí, když na ně dáme 4 lžíce sody a ¼ šálku teplé vody.
 Čistí plesnivé sprchové závěsy.
 Rozmrazuje chodníky
 Likviduje plevel mezi prasklinami v chodnících.
 Udržuje zásaditou vodu v bazénu.
 Čistí zahradní gril.

Jogurt
 Výborná pleťová maska.
 Úleva při slunečních spáleninách.
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Pranostika = moudro našich předků
leden

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Mokrý leden - prázdné sudy - neurodí se vína.

Mlhavý leden - mokré jaro.
Roste den, roste i zima.

Leden studený, duben zelený.

únor
Únor netrkne-li rohem, šlehne ocasem.

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho deště.

Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben zazelená, květen mu to spálí.
Kdyby měl únor takovou moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.

                                         
Tradiční kuchařka z Krkonoš 

Co se vařilo v Jablonci nad Jizerou
Míchanice z jarního vopichu
10 jarních výhonků vopichu (libečku) dáme na pánev na máslo a na to klepneme 2 vejce. 
Umícháme jako smažená vajíčka, osolíme, opepříme. Podává se  s chlebem s máslem.

Polévky
Kyselo
Brambory, houby a kmín vaříme v osolené vodě. Když změknou, přilijeme kvásek dobře 
rozmíchaný  ve  vodě,  který  jsme  nechali  alespoň  půl  dne  máčet,  a  krátce  povaříme. 
Mícháme. Nakonec přidáme zvlášť na cibulce a másle usmažené vajíčko.

Mlíkovačka aneb Ančkahladká
Nakrájené brambory, pepř, nové koření, bobkový list vaříme v 1 l osolené vody do měkka. 
Ve ¼ l  mléka  rozmícháme  2  lžíce hladké mouky a zavaříme  do vody s  bramborami. 
Nakonec přidáme lžíci octa a zvlášť usmažené vejce na másle.

Bílá houbová (houbovka)
uvaříme  syrové  houby  se  solí  a  kmínem,  po  změknutí  do  nich  zakvedláme  mléko  s 
moukou (zhruba ¼ l mléka na 1 l vody). Nakonec pustíme do vařené polévky vajíčko a 
rozkvedláme.  Polévku  nalijeme  do  talíře  a  do  středu  nalijeme  ze  škvařeného  másla 
rybníček.
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Krakonošova kulajda
Vaříme houby, sůl a brambory do změknutí v malém množství vody. Pak přidáme mléko 
se zakvedlanou lžicí mouky a hodně nadrobno nasekaného kopru. Na talíř  dáme půlky 
vařených vajec a zalijeme polévkou. Můžeme přidat i smetanu.

Jídla z brambor
Babiččin letní bramborový salát
2 vařené vychladlé  brambory a  1 menší  cibulku drobně nakrájíme,  přidáme pepř,  sůl, 
zalijeme mlékem či smetanou a zamícháme.

Krkonošská lepenice
Vařené brambory rozšťoucháme a zamícháme s kyselým zelím.

Chléb s bramborovou kaší
Studenou bramborovou kaši namažeme na chleba, jíme osolené a opepřené.

Brambory na bouchačku
Nové  malé  brambory  pečeme  na  suchém plechu  v  troubě.  Při  pečení  začnou  praskat. 
Upečené vysypeme na stůl, rozboucháme dlaní a shrneme do mísy. Rozškvařené máslo, 
nalijeme na brambory a zamícháme. Jíme s mlékem.

Trhanec
Upečeme barmborové placky, roztrháme je na kousky, přidáme uzené maso, nakrájíme na 
kousky a vařené bílé zelí. Vše promícháme a podáváme.

Slzy paní Muūllerové
Připravíme těsto jako na sejkory, lžicí vykrajujeme kousky a házíme do vroucího oleje.

                      Plánované akce
  
  pátek 27.prosince  – Taneční zábava
                 od 19.00 hodin v kulturním domě
                k tanci hraje skupina Brok z Bukoviny a  ČIPŘIDO z Čisté 
                                  ♣

 sobota 18.ledna od 18.00 hodin v kulturním domě
divadlo
sobota 1. února od 20.00  hodin v kulturním domě 
Hasičský bál, hraje OÁSA plus
                                                                      ♣
neděle 2. února od 14.00 hodin v kulturním domě
Dětský maškarní bál , hraje DJ Jiří Ježek
                                                                      ♣
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   Co myslíte, čí to bylo stavení ?
Již v minulém čísle zpravodaje,  fotografie zachycovala Tichovu hospodu čp.8.  Nyní se tu 

objevuje opět, ale v popředí už stojí dům Klazarů čp. 7.
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                Pro zasmání
●  Silvestrovské esemeskování   
Silvestr. Poletují SMSky.
Od A pro B: „Hezkého Silvestra - šťastný nový rok - vše nejlepší.”

B netuší, od koho to je, nicméně odpovídá: „Díky, přeju hodně chlastu, sexu a orgasmů v příštím 
roce.” Od A pro B: „Paní učitelko, to jsem psala já, Markétka Prošková, 3.B.”

●  Okradený kapsář   
Ulicí se řítí motocyklista. V zatáčce dostává smyk a sráží mladíka na přechodu. Řidič, ještě notně  
opilý ze silvestrovské zábavy, se rychle zorientuje, vyskočí na motorku a mizí v dálce. Po chvíli k  
poškozenému chodci přibíhá policista, který byl svědkem nehody. V té chvíli vyjde najevo, že  
chodec je policistovi dobře známý kapesní zloděj.
 „Zapamatoval jste si jeho číslo?!”
„Nejen to, pane příslušníku. Mám dokonce jeho náprsní tašku...”

●Ožrala se motá po Silvestru na parkovišti před hospodou, opře se při tom o každé auto a hladí ho 
rukou po střeše. 
Po chvilce se tomu hostinský začne divit a tak se ho jde zeptat :
Hele človíčku, co to tam děláš ?
Hledám moje auto !
A k čemu je to dobré, když ho hladíš rukou po střeše ? Normálně je to k ničemu, ale moje auto má na 
střeše modrý majáček !

●„Co tě stál Silvestr se snoubenkou?”
„Ale, asi stovku.”
„No, to ještě jde,” povídá kamarád.
„Víš, ona u sebe ani víc peněz neměla.” 

●Erotický klub
Dva šestnáctiletí se baví po silvestrovské noci: „Dědeček měl pravdu, když mi říkal, že do toho 
erotického klubu nemám chodit, že tam jsou věci, které bych neměl vidět.”
„Prosím tě, a co jsi tam viděl?”
„Dědečka.” 

●„Mami, můžu mít na Vánoce psa?”
„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.” 

●„Žádné dárky k Vánocům mi kupovat nemusíš,” oznamuje ženě na začátku prosince pan Vaněk. 
„Stačí, když mne budeš milovat a budeš mi věrná.”
„Pozdě,” povzdechla si ženuška, „já už jsem ti koupila kravatu.” 

●Pepíček u stromečku: „Ty všechny dárky mi přinesl Ježíšek?”
„Pochopitelně, kdo jiný?”
„To znamená, že vy jste se na mě zase vysrali?” 

●Vánoce s Vietnamci
Blíží se Vánoce a na policejní stanici jsou na stáži policisté z Vietnamu. A protože je náčelník 
lidumil, navrhne, aby si ty tři rákosníky vzali chlapi domů. Našli se i tací. Po Novém roce se velitel 
ptá těch tří, co je měli doma, jak to probíhalo.První: „Dobrý, dobrý. Pořád něco žvatlal a vůbec jsme 
mu nerozuměli, ale jinak fajn.” Druhý: „Dobrý, dobrý. Šikovnej kluk, opravil nám televizi i ledničku, 
pomohl s úklidem...”
Třetí: „Dobrý, dobrý, ale kapr je kapr!” 
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 Zamyšlení ,, na závěr“      

     Tak za týden už máme po Vánocích! U některých z nás vrcholí předvánoční šílenství v 
podobě nikdy nekončícího hektického úklidu a pulírování, shánění dárků, pečení...Ovšem 
jsou i tací, kteří vše berou v klidu a s nadhledem. A věřte nevěřte, výsledný efekt je tentýž! 
Také se o to pokouším, leč již několik let zcela zbytečně a marně. No nic. 

    Zimní svátky a blížící se konec roku prožívá každý jinak. Tak to bylo, je a bude! V 
letošním  posledním  čísle  zpravodaje  nebudu  řešit  úlety  a  nezdary  politiků,  ani  se 
pozastavovat nad některými jejich rozhodnutími, nad nimiž zůstává rozum stát. Nemá to 
cenu. A hlavně! Nebudeme si tím přece kazit náladu! Není-liž pravda?! Máme před sebou 
alespoň pár dní klidu a pohody(doufejme).Však oni nás hned po Novém roce zcela jistě 
překvapí čímsi překotně novým a jistě úžasným! Měli bychom prostě, jak se říká, vypnout. 
Nasávat adventní čas a vnímat krásu podtrhující přicházející zimní svátky. A prosím, není 
to jen o penězích a dárcích. To přece není vše! Je všeobecně známo, že jsou v lidském 
životě věci a události, které si nikdo z nás nekoupí za žádné peníze...   Zkusme se chovat 
hezky jeden k druhému, snažit se porozumět a navzájem si věnovat úsměv. Dokázat uznat, 
že pravdu může mít i ten druhý, ne jenom já! Hezké slovo a milý úsměv nikoho nic nestojí 
a je to ten nejkrásnější dar člověka člověku. Zkusme to! Zkusme si vážit jeden druhého a 
mít  k  němu  úctu.  Vždyť  život  je  tak  krátký...    Přeji  všem hodně  štěstí,  osobních  i 
pracovních  úspěchů  a  životních  vítězství.  Také  hodně  lásky  a  moc  moc  zdraví.  Ať 
prožijete  krásné  vánoční  svátky,  příjemně  se  rozloučíte  s  odcházejícím rokem 2013  a 
vesele uvítáte , již netrpělivě přešlapující, rok 2014.
                                                                                                     Jiřina Dlabolova
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Vánoční povídka

   Kdysi dávno Santa Claus se připravoval ke svému každoročnímu úkolu, ale tentokrát se 
proti němu všechno spiklo. Tři sobi byli březí, dva přeskočili plot a zmizeli neznámo kam. 
Elfové mající  pomáhat  s  dárky,  najednou onemocněli  a  tak se  dárky nedaly vůbec do 
Vánoc zvládnout. Začal tedy nakládat sám, když tu se zlomila sanice, sáně se naklonily a 
dárky začaly padat na zem. To už Claus pěnil a do toho mu paní Clausová oznámila, že na 
Vánoce přijede a zůstane delší dobu její  matka.  Šel si  tedy dát panáka, ale Elfové bar 
totálně  vypili  a  tak  si  chtěl  udělat  alespoň  kafe.  Když  se  jej  chystal  zalít,  znenadání 
zazvonil zvonek u dveří, Santa se lekl, upustil hrneček na zem a do střepů se vysypalo 
veškeré  kafe.  Vzteklý  otevřel  dveře,  za  nimiž  stál  krásný  andílek  a  ten  mu  se  slovy: 
"Vidím, že letos ti šla práce od ruky" podal stromeček a nevinně se jej zeptal: "A kam ho 
dáš?" A na památku toho, co potom následovalo, dodnes napichujeme na vršek stromku 
andílka.

                         Co se andělovi nelíbilo                                
Aneb Proč byl u jesliček oslík s volečkem 
    Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby 
mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině.
  Jako první se samozřejmě hlásil lev: "Jen král je hoden sloužit Králi světa," zavrčel. ,,Já 
se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!" ,,Jsi 
příliš hrubý," odmítl ho anděl.
    Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem 
přesvědčovala:  "Nejvhodnější  jsem  přece  já.  Každého  rána  pro  Božího  syna  ukradnu 
nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít dobře. Každý den jim 
přinesu mlaďoučkou slepici." "Ty jsi příliš nepoctivá," namítl anděl. 
     Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím 
duhových barev před očima a prohlásil: "Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský 
palác, který by jim záviděl i Šalomoun!" "Ty jsi zase moc pyšný," mínil anděl.
    Zvířata  předstupovala  před  anděla  jedno  po  druhém  a  vychvalovala  své  největší 
přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla a vola. 
Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje.
    Anděl na ně zavolal: "A co můžete nabídnout vy?" "Nic," odpověděl osel a sklopil 
skromně dlouhé uši. "My jsme se nenaučili ničemu - jenom pokoře a trpělivosti. Všechno 
ostatní nám přinese jenom rány holí." Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od země: 
"Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem." Konečně se anděl 
spokojeně usmál: "Právě vás jsem potřeboval!"
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Co je to PF, slangově Péefko
je odvozeno z francouzského Pour féliciter – „pro štěstí“. 
Je to kartička s přáním do nového roku, tzv. novoročenka. Zkratka PF je používána pouze 
v České republice a taky na Slovensku, nikde jinde se s touto zkratkou na novoročenkách 
nesetkáte. Ve Francii se toto slovní spojení pro novoroční přání v současnosti nepoužívá. 
Původ  a  historie  hromadného  rozšíření  novoročenek  v  českém prostředí  jsou  nejasné. 
Obvykle se uvádí, že „vynálezcem“ novoročenek byl hrabě Karel Chotek z Chotkova a 
Vojnína (1783 - 1868, v letech 1826 - 1843 nejvyšší pražský purkrabí). Francouzština byla 
na počátku 19. století jedním z hlavních a používaných jazyků nejvyšší společenské vrstvy 
a byla též užívána jako jazyk diplomatický,  z tohoto důvodu je tato zkratka odvozena 
právě z francouzštiny.                                                           
                                                                       

 



,,Příroda je v lásce falešný hráč: přihrává hňupům nejlepší ženy.“  
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