Bylo,
jest
a bude

v Bukovině u Čisté
zpravodaj obce č.1

6. ROČNÍK

●

NEPRAVIDELNÝ VÝTISK

● VYDÁNO: 2/2014

,,Občas v životě děláme tu chybu, že dáváme určitým lidem místo v našem životě,
které si nikdy nezasloužil“

● zprávy z OÚ
●společenská kronika ●moudra
● z kroniky obce ● hasiči ●dobré rady ●sport
●pranostika ●kuchařka z Krkonoš
●čí to bylo
stavení
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Zprávy z obecního úřadu
■ Kolik nás je v Bukovině?
Dospělí – muži
Dospělí – ženy
Děti (15 - 18 let) – chlapci
Děti (15 - 18 let) – dívky
Děti (do 15 let) – chlapci
Děti (do 15 let) – dívky
Celkem obyvatel
průměrný věk obyvatel

84
83
6
3
18
10
204
40,8

■ Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2014
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové
sbírky 2014. Výtěžek sbírky v naší obci činil 6 944,-Kč. Prostředky byly odeslány na
ústředí Charity ČR v Praze 1. Letošní výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší části použit
na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i
nákup zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho
regionu, kteří by se dostali do tíživé sociální situace. V předešlých letech jsme tak díky
vybraným prostředkům mohli pořídit například elektrické polohovací postele,
antidekubitní matrace nebo mechanické vozíky pro zapůjčení do domácností nemocných.
Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto roce
půjde o příspěvek na rozvoj projektů v Indii souvisejících s adopcí na dálku, kterou
zajišťuje Diecézní charita Hradec Králové.

■ Divadlo
Po roční odmlce se nám opět představil Divadelní ochotnický soubor ,,V Jilemnici-

Roztocké“ se svou nastudovanou hrou ,,Zmatek v penzionu domov “. Divadlo se
hrálo 18.ledna od 18.00 hodin v
kulturním domě. Hlediště obsadilo 57
diváků. Hrdinkou rozmarné a zároveň
laskavé americké veselohry je nejen
„podivná“, ale i záhadná žena Ethel
Savageová. .Je to šarmantní vdova v
nejlepších letech, která kromě milionů
„zdědila“ po svém milovaném muži tři
dospělé děti: nevlastní a navíc značně
problematické. Dramatický děj se
odehrává v sanatoriu pro duševně choré,
kde však žijí v mnoha směrech normálnější lidské bytosti, než s jakými se paní Savageová
setkávala za jeho zdmi. Libuje si v pošetilostech a charitativní činnosti, za což ji její tři
nevlastní děti nechají zbavit svéprávnosti.

■ Statistika našich webových stránek
Návštěvnost bukovinských webových stránek v roce 2013 dosáhla čísla 7519, což je o
302 více než v loňském roce. Nejvíce návštěvníků, kteří otevřeli naše stránky byli
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pochopitelně z ČR, potom už následovali z ostatních zemí v tomto pořadí: USA,
Holadsko, Německo, Izrael, Čína, Francie, Rusko, Bulharsko, Ukrajina, Severní Korea,
Slovensko, Polsko, Kanada. Celkem do nich ale nahlédli návštěvníci z 64 zemí světa.
Délka návštěv byla v průměru 179 sekund. Měsíc červenec, byl s 708 nahlédnutími
nejnavštívenějším měsícem v roce. Největší denní návštěva byla 5.8., se 46. návštěvami.
Nejmenší návštěvnost byla v lednu, pouhých 498. První návštěva v r. 2013 se uskutečnila
1. ledna v 10.07 hodin, poslední 31.12. ve 22.31 hodin

ZMĚNA ČASU ZE ZÍMNÍHO NA LETNÍ ČAS
V neděli 30.3. 2014 ve 2:00 hod. se posune čas dopředu na 3:00
hod.
Zimní čas trvá: od 27. října 2013 do 30. března 2014
Co znamená změna zimního času na letní:- o jednu hodinu si v
den posunu času pospíte méně - ráno bude déle tma, večer však
bude déle světlo.

PLATBY
Za komunální odpad:
Platba je určena na osobu trvale bydlící a u chalupářů zůstává jako jedna trvale bydlící
osoba na „chalupu“, dle zákona o odpadech.
Platba byla vypočtena na základě skutečných nákladů a to na částku 550,-Kč na osobu.
I nadále zůstává možnost platbu rozdělit na polovinu jaro/podzim.
Za vodu: Cena vodného byla stanovena na 20,- Kč za m3.
Za psy - zůstává na 120,-Kč za 1 psa jednoho majitele, za druhého psa téhož majitele je i
nadále 180,-Kč
Platby můžete uskutečnit již nyní, podzimní potom v listopadu.
Platby je možné uskutečnit následovně: 1) Hotově na OÚ
2) Složenkou typu A
3) Bezhotovostně na účet 1263115349/0800
Při platbách složenkou nebo na účet prosíme uvádějte variabilní symbol číslo popisné,
přičemž
před něj číslo 1 při platbě vodného a číslo 2 při platbě TKO. Při platbě za psy stačí pouze
číslo popisné.
Příklad: majitel nemovitosti čp.6: při platbě za vodu uvede variabilní symbol 16
za TKO
26
za psa
6
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■ Produkce odpadů v naší obci za r.2013
sklo
plasty
papír
komunální odpad
železo
objemný odpad
bioodpad

3,440 t
2,855 t
1,065 t
34,315 t
2,879 t
6,380 t
34 m3

■ Veřejné zasedání OZ
V pátek 7.3.2014, se v zasedací místnosti OÚ, koná Veřejné zasedání OZ. Začátek v
19.00 hodin.
Program jednání:

finanční rozpočet na r. 2014, hospodaření za r. 2013, volba místostarosty, výměna
oken ve škole, nákup školní zahrady, působnost MAS na území obce, diskuse, závěr.

■Možnost zaměstnání
Někteří jste se již doslechli, že v bývalé prodejně má být otevřena chráněná dílna. Zatím je
ještě vše v jednání a konečné rozhodnutí má přijít v nejbližších dnech. Tím se tu naskýtá
možnost místním invalidním důchodcům, bez rozdílu kategorií, zaměstnání a přivýdělek k
důchodu bez jakéhokoliv jeho krácení. Mělo by se jednat o montáž v hodinové mzdě pro
firmu Walvraven v Čisté. Případní zájemci o zaměstnání se mohou nezávisle přihlásit na
OÚ. Bližší informace vám prostřednictvím obce, ochotně podá provozovatel.

■ Jak dál se zpravodajem
V únoru tomu bylo pět let, co vyšlo první číslo ,,Bukovinského zpravodaje.“ Věřte nebo
ne, sestavit ho je časově hodně náročné. Proto bych uvítal, kdyby se našel někdo, kdo by
chtěl při tvorbě dalších zpravodajů pomoci. Psát články, vybírat jejich témata a vše co s
tím souvisí. Nepodaří-li se to, další možností bude, že v něm budou uveřejňovány jen ty
nejdůležitější a strohé informace s omezeným počtem stránek. Letošní čísla budete tedy
dostávat bez poplatku, protože nikdo neví, jak dlouho bude ještě zpravodaj vycházet.
Když tedy nenaleznete očekávaný zpravodaj ve svých poštovních stránkách, který vychází
vždy po dvou měsících, bude to znamenat, že bylo jeho vydávání ukončeno.

Společenská kronika
Narozeniny
Zástupci obce navštěvují své spoluobčany, aby jim od dosažení
šedesáti let svého věku, pogratulovali k jejich životním jubileum.
Touto cestou tedy gratulujeme naši jubilantce. Přejeme ji hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti. Přání předáváme Janě Martinkové, která
oslaví své významné životní jubileum v březnu.
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MOUDRO NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY
● Staré dřevo k spálení, stará kniha ke čtení, staré víno k pití, starý přítel k vyprávění.
●Mládí se stářím kazí a ztrácí na ceně.
●Kdo touží být šťastný, musí si obstarat to, co mu žádný osud nemůže ukrást.
●Dětství je chvíle, mládí je chvíle, dospělost je chvíle a stáří je součtem těch chvil.
●Být mladý je nesnadné. Být starý je nepraktické.
●Člověk dovede i ve stáří milovat, není však schopen zahořet láskou.
●Mladí lidé si myslí, že staří jsou blázni, ale staří lidé vědí, že mladí jsou blázni.

Z kroniky obce
Po okupaci 15.3.1939 byla vojensky obsazena všechna strategická
místa v naši vlasti. Po těchto nejnutnějších opatřeních vojenských
začali upevňovat i svou moc správní. Celý Protektorát, jak nazvali
území obsazená 15.3.1939, byl rozdělen na jakési malé oblasti a v čele
této oblasti stál tzv. oberlandrat. Pro naši obec byl příslušný oberlandrat
nejprve v Jičíně a potom v Semilech. Tímto opatřením se zmocnili
Němci veškerého správního vedení okresů a obcí a opanovali úplně veřejný náš život.
Již na počátku naší okupace byly zřízeny ve všech okresních městech úřady práce ,
lidově řečeno ,,pracáky“, které měly za úkol nasadit do výrobního procesu říšské válečné
mašinerie veškeré práceschopné obyvatelstvo. Byli tam vybíráni občané od svých řemesel
a různých zaměstnání do muničních a zbrojařských továren, které byly buď ze Říše k nám
přivezeny a nebo u nás budovány. Nejdůležitějšími takovými zbrojařskými městy byly v
našem okolí Nová Paka, Semily a Dvůr Králové. V Nové Pace byly tehdy dva velké
podniky. Siemensova továrna na elektrosoučástky, kde pracovalo přes 1000 lidí a továrna
Deimler-Benz, kde pracovalo přes 6000 lidí. V továrnách se pracovalo na tři směny. To
byla doba, kdy pracovali v Nové Pace lidi z celých Čech a Moravy. Všichni měli ale
jednu společnou vůli. Vyrábět, pokud jen to poměry dovolovaly, co nejméně a nejhůře,
aby tak pomohli ochromit hospodářskou moc našich uchvatitelů.
V těchto zbrojařských závodech pracovalo též několik chlapců z naší obce. Několik
občanů pracovalo v Sudetech a někteří pak byli totálně nasazeni přímo v Říši (Ladislav
Borůvka a Josef Tichý).

HASIČI
...co už máme za sebou
Hasičský bál
Jednou z významných událostí roku je i hasičský bál. Ten se
uskutečnil 1.února. . Pro zajištění finančního efektu, bylo zapotřebí
zajít do okolních obcí a pozvat na ples. Cena vstupenky v předplatném, stála 20,-Kč, na
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sále u vstupu 50,-Kč. Do tomboly bylo připraveno a také se prodalo 2 468 losů. Na
prodané losy náleželo 270 cen v přímém slosování a 17 cen, které byly taženy ve
finálovém slosování, při půlnoční
přestávce. K tanci hrála osvědčená,
tříčlenná kapela Oasa plus. Kuchyně
nabízela guláš s knedlíkem nebo chlebem,
slabý párek a zákusky. V týdnu před
bálem, byla krom asi dvanácti míst k
sezení všechna místa ze sto padesáti
zadána. Bylo to až moc podezřelé. Ta
návštěvnost měla asi přijít. Ve dvacet
hodin byla všechna místa obsazena. Bylo
plno. Bál se vydařil spokojenost hostů
byla také.

Dětský maškarní bál
V neděli 2.února ve 14.00 hodin, byl pro děti uspořádán maškarní bál. Hudební produkci
prováděl br. Jiří Ježek. Počet účastníků se pohyboval okolo devadesáti. Kulturák se
zaplňoval doprovodem rodičů a maskami všeho druhu. Počínaje princeznami, piráty,
vodníky a různými zvířátky. Ty skotačili, tancovali a soutěžili o ceny. Ani zde nechyběla
tombola, to musí být, protože se na ní děti těší více než dospělí. Připraveno jich bylo 2071
a náleželo k nim 236 cen v přímém slosování a 23 finálových. V průběhu bálu, odborná
porota hodnotila masky, aby ty nejlepší mohly být odměněni. Dorty a koláči. I tato akce
byla hodnocena jako zdařilá.

Dobré rady na každý den
Kávová sedlina
ϖ Odstraňuje zápach z mrazáku
ϖ Vlhkou nasypat do krbu - nebude se prášit.
ϖ Výborné hnojivo na růže.

Kečup
ϖ Leští matné stříbro.

Kostky ledu
ϖ Jamky na koberci se vyrovnají, když do nich dáme kostku ledu.
ϖ Kostka ledu odstraní žvýkačku na nohavicích.
ϖ Když se srazí omáčka, přidat kostku ledu a zamíchat.
ϖ Dá se přiložit na popálené místo nebo potřít prst ,když vytahujeme třísku
Koření
ϖ Pepř smíchat s moukou a rozhodit kolem mladých rostlin proti škůdcům.
ϖ Kajenský pepř do mraveniště, nebo bobkový list
ϖ Šalvěj - 2 lístky nasypat do bot - proti zápachu.

-6-

zpravodaj č.1/2014

ϖ Žluklé lahve - do litru vody 1 lžičku mleté hořčice.
ϖ Když bolí zub - hřebíčkový olej
Křída
ϖ Odradí mravence a hlemýždě. Nastrouhaná křída čistí mramor.
ϖ Vetřít do savého oblečení před praním nebo do špinavého límce
ϖ 10 ks křídy zavěsit ve vlhké komoře. Po měsíci vyměnit.
ϖ Zabrání rezivění nářadí
Kukuřičný škrob
ϖ 1:1 se sádrou nasypat do spár, odkud vylézají švábi
ϖ Zamaskuje spálený flek na šatech
ϖ Nasypat škrob na hadr a vydrhnout mastný flek na stěně.
ϖ Krev z látky lze odstranit pomocí pasty ze škrobu a vody.
ϖ Odstraní z koberce inkoust. (Mléko + škrob)
ϖ Před vysáváním posypat koberec na půl hodiny - bude vonět
ϖ Stříbrné nádobí se bude lesknout - škrob + voda.
Lak na nehty
ϖ Šrouby v koupelně natřít bezbarvým lakem a nezreznou.
ϖ Bižuterie zespodu natřít - nebude špinit.
ϖ Potřít boty zezadu a nebudou odřené paty řidičů.
ϖ Potřené bradavice do týdne zmizí.
ϖ Drobné zářezy na dřevě zalít lakem.
ϖ Namontují odpadlé ozdobné kameny na špercích.
ϖ Ochrana karoserie před rzí.
ϖ Potřít třísky na dřevěném ramínku.
Lak na vlasy
ϖ Ničí mouchy, vosy.
ϖ Rtěnka na košili - postříkat lakem - zmizí
ϖ Zabrání vysychání jehličí.
ϖ Čisté záclony nastříkat lakem - budou jako nové.

SPORT
Dne 22. 2. 2014 odjela dvě nohejbalová družstva reprezentovat
Bukovinu na turnaj do Týnce nad Labem. Turnaje se zúčastnilo 9
družstev v systému každý s každým. Dvě družstva byla z krajské
soutěže. Byla to družstva z Kolína a druhé s Trnavy. Turnaj byl co
do výkonnosti na dobré úrovni. Obě družstva z Bukoviny poznala jinou výkonost než tu,
na kterou jsou zvyklí z domácích turnajů. Družstvo ,,A“ ve složení Jiří Ježek, Mira Paulů a
Tomáš Paulů, skončili se 3 prohrami, 3 remízami a dvěma výhrami na 6 místě. Družstvo
Bukovina ,,B“, ve složení Jan Grof, Lukáš Zaplatílek a Pavel Ježek, bojovalo v posledním
zápase o 3 místo. Remíza v tomto zápase však na 3 místo nestačila. Se 3 prohranými
zápasy, 3 vítězstvími a 2 remízami, obsadili 4 místo.
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Pranostika = moudro našich předků
březen
Březen - za kamna vlezem.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.
Mnoho dešťů březnových - hubené léto.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.

duben
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Dubnový sníh rodí trávu.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí

Tradiční kuchařka z Krkonoš
Sladké
Svítek
Z nakysaného (zabřesklého) mléka, 1 vejce, cukru a hladké mouky umícháme hodně řídké
těsto. Nalijeme na rozpálený tuk na pekáč do trouby, na vrch dáme trochu másla.
Amoletky z Jablonečka
5 vajec, 5 lžiček moučkového cukru, 1 lžičku hladké mouky, sůl. Ušleháme 5 žloutků do
husté pěny, přidáme moučkový cukr s trochou soli, pak velmi jemně vmícháme sníh z 5
bílků a jednu kávovou lžičku hladké mouky. Smažíme jako palačinky.
Švestková omáčka
Rozvaříme švestková povidla se skořicí a vodou do husté omáčky. Podávala se s
knedlíkem ,,hop do vody“
Skýva
Ukrojíme krajíc chleba vysoký 4 cm, do středu uděláme trychtýř, do kterého dáme
ochucený tvaroh. Okraje skývy se zakrojí, aby se pak daly při jídle odlamovat.
Uklíhlej tvaroh
Z domácího mléka se udělá tvaroh (zkyslé mléko zhřejeme opatrně na 70 °C až
dovysrážení, nechá zchladnout, a pak přecedí přes husté síto či plátno). Tvaroh se dal do
hrnku, přikryl plátýnkem a nechal několik dnů v teple. Když získal žlutou barvu a výrazný
odér, mazal se na chleba a osolil.
Sodovka na léto
Připravujeme z vody, cukru a citronu (octa). Do zamíchaného se přidá ½ lžičky sody na 1
litr vody.
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,, Smrt je největší dar přírody. “

zpracoval: Jiří Hanousek
Příští číslo vyjde v dubnu 2014
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