Bylo,
jest
a bude

v Bukovině u Čisté
zpravodaj obce č.2

_________________________________________________________________________________________________

6. ROČNÍK

●

NEPRAVIDELNÝ VÝTISK

● VYDÁNO: 4/2014

„Pro někoho znamená přátelství prospěch. Takový přítel u tebe v
čase bídy nestojí. Až budeš na dně, bude stát proti tobě a zakrývat si
tvář. Věrný přítel je nejsilnějším spojencem. Ten, kdo takového
našel, nalezl pro sebe poklad.“

●společenská kronika
●z kroniky obce
●dobré rady ●krkonošské povídky ●moudra
●pranostika ●kuchařka z Krkonoš ● zprávy z OÚ ●hasiči
●plánované akce ●čí to bylo stavení ●foto silnice
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Společenská kronika
Narozeniny
Zástupci obce navštěvují své
spoluobčany, aby jim od dosažení
šedesáti let svého věku, pogratulovali
k jejich životním jubileum. Touto
cestou tedy gratulujeme našim
jubilantům. Přejeme jim hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti. Přání
předáváme Oldřichu Jiřičkovi a Marii
Tiché, kteří oslavili své významné
životní jubileum v březnu. Marie
Tichá je totiž nejstarší občankou obce. Ve zdraví, s elánem a zpěvem při harmonice
oslavila své devadesáté narozeniny.

♥♥♥
Co krásnějšího může být, než sny o lásce ve dvou snít? Co vzácnějšího
může být, než jeden pro druhého žít? Co více může člověk chtít, než
lásku sňatkem završit? Krásný život ve dvou přeje Obecní úřad v
Bukovině u Čisté

Gratulujeme
Do svazku manželského, v sobotu 26.dubna vstoupili náši občané, Martina Jiřičková s
Milanem Křížkem, čp.13

♥♥♥
Z kroniky obce
Němci však již záhy po našem obsazení počali provádět u nás silný
policejní režim. Jejich tajná státní policie – gestapo, začalo již téhož
roku v létě řádit mezi našimi čelnými funkcionáři politickými a vůbec
mezi čelnými funkcionáři našeho veřejného života.
Naše obec byla v r. 1939 též navštívena těmito německými vrahy.
Gestapo se totiž dostavilo k panu Václavu Hekovi, rolníku v čp. 37. S
udáním, že poslouchá cizí rozhlas, rozšiřuje ilegální letáky a vypráví anekdoty o Hitlerovi.
Poslouchání cizího rozhlasu byl jeden z těžkých přestupků, na které se vztahoval později
trest smrti. Za nepřítomnosti jmenovaného provedlo gestapo prohlídku, při které však
ničeho nenašlo a odjelo bez dalšího pronásledování, takže tato věc pro pana Heka dopadla
velmi šťastně.
Celkem také šťastně dopadlo i druhé udání, které bylo učiněno neznámým udavačem na
místního řídícího učitele pan Josefa Paulů a jeho manželku. Na gestapo v Jičíně, v jehož
rajonu se naše obec nacházela, přišla v r. 1942, tj. V roce , kdy německá zběsilost a
ukrutnost byla co nejvíce vystupňována, udání, že pan řídící učitel Paulů poslouchá
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zahraniční rozhlas a schvaluje atentát na Heydricha a jeho manželka pak že rozšiřuje tyto
zprávy mezi obyvatele obce. Na všechna tato dle německého řádu provinění byl trest
smrti. Po kratším výslechu v bukovinské škole byli oba manželé vyzváni o tři dny později
k výslechu do Jičína. Na štěstí však byli oba ještě téhož dne propuštěni, rovněž pro
nedostatek důkazů. Pan řídící sám míní, že mu bylo jako polehčující okolnost uznáno to,
že zastával místo tajemnické na obecním úřadě a tím že se jaksi začlenil do pracovního
kolektivu, neboť byl tehdy jako legionář pensionován. Toto šťastné skončení tak vážného
obvinění v tak vážné době, bylo skutečně velkým štěstím. Vždyť co bylo českých lidí,
kteří byli nevinně odsouzeni německou justicí k trestu smrti a přece k tomu rozsudku
sloužilo za podklad často anonymní udání nějakého zbabělce.
Třetí a poslední soudní případ, který se vyskytl v naší obci, byl případ pana Jana
Kodyma, rolníka čp.41. Při hospodářské kontrole, prováděné Okresním úřadem v
Semilech, bylo u něho zjištěno ještě nevymlácené obilí, o kterém majitel tvrdil, že jej má
pro vlastní potřebu, tj. na samozásobitelskou dávku a k setí. Množství zrna bylo v tomto
nevymláceném obilí odhadnuto a prohlášeno, že přesahuje potřebné zásoby a bylo
prohlášeno za zásoby utajené. To byl dosti vážný delikt proti hospodářským nařízením.
Pan Kodym byl za tento přečin, který vlastně neučinil, jelikož, jak se později ukázalo, bylo
zrní špatně odhadnuto, odsouzen ke čtyřem týdnům vězení a ztrátě celého statku. Trest si
odpykal v Jičíně a statek mu byl později vrácen, o což se hlavně zasloužil p. Josef Plecháč,
starosta z Horek a jeho vlivní přátelé a známí.

Dobré rady na každý den
Lepicí páska
ϖ Přelepit okraje plechovky s barvou. Nezateče.
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.
Lepicí páska
ϖ Dá se jí posbírat rozbité sklo.
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ϖ Čistí pilník. Přidrží zip před šitím.
ϖ Rtěnka z oblečení - přelepit páskou a strhnout.
ϖ Na stěnu přilepit pásku a až pak zatloukat hřebík.
Limonáda
• 2 litrovou kolu nalít do výlevky na noc a začne odtékat. ¼ litru limonády nalít do
WC a nechat působit.
• libovolnou limonádou natřít rezavé šrouby.
• ¼ litru limonády nalít do WC a nechat působit.
• Plechovku koly nalít na kuřecí stehno a bude šťavnaté.
• Odstraní žvýkačku z vlasů.

Krkonošské povídky
Zejma na Urale
To je ňákýho vejkladu, jaká je zejma v Kerkonoších!
Čerta vy víte, co to je zejma. Takhle na Urale, to je
zejma! Ale čerta vy to taky můžete věděť. Každej tam
musí mít futrál na nose. A když se upliune, tak to jen
zazvoní. To když sem tam byl v zajetí, chodili sme na
práci do háje. Kozáci šli s náma, abychom neutekli. Já
byl prochtřílenej jako cezá. A teď nám dali takovej
oukol: džíví v tý zejmě nakádať. Ruce zmerzlý, jak je
zahřáť? Byla chuť na kouření a bylo nás pětadvacet moníků dohromady a jeden paklíček
máchorky. Čerta vy víte, co to je máchorka! To sou tabákový kosti- to kouřej vobyčejný
lidi. Zima bylo, mráz jen praštěl, dejchať to nešlo, tak sme si každej ukroutil kousek
papírku a dali do toho tý máchorky. Zapálím si a koukám, čerta-li mi to rachotí u mantle?
Von zmerlej čud! Taková byla zima. Čerta vy víte, co je to zima na Urale!
Když sme to dříví naložili na takový saně, připjali sme dje trojky, - čerta vy víte co je to
trojka! Vy znáte jen tu na vysvědčení. No a jedeme zpátky do lágru. Teďka z těch hájů
najednou takový vytí. Velci na nás! Posti – Kozáci sterhli flinty s ramen, stiskli spoušť a –
nic. Zamerzly nim patrony i laufy. Tejdě ten jeden velk uďal soc, hryz koně do kerku, ale
v tom já oďál klanici a praštím ho přes palici. Velk zakňučal roztáh ušecky štyry,
zamžoural vočima a ty vostatní, když to viďali, lupikovali k háji. Tak se polekali.
Kozáckej ezaul de ke mně, poklepá mi na rameno a poudá: ,,Kristiáne, seš macher!“ Já mu
chci vodpověděť, jako že to nic, to že já rád, ale nešlo to. Zamerzla mně huba!
Z vyprávění Víta Tuláčka z Poniklé. Tuláček reprodukuje vyprávění ponikelského barona
Prášila Kristiána Řehořka
Přijde-li pobejt starej Nechaník ….
My si tu na horách rádi berem na zejmu do sjetnice zpěuný ftáčky, vono je s nima k jaru
blíž. Jak zpívá po Novém roce čermáček na bille, přestane zejma dni ušmikovať. A tak
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sem měl jennu zejmu čermáčka, von si lítal po sjetnici a takhle po vánocích začal zpívať.
Moje zrouna derbala pollahu a von sed na billo a začal ten rampel překřikovať. Esli pak
myla hernky nebo s čím rachotila, von vyzpěvoval tím víc. To vám bylo někdy až dojemný
– venku pole, meze jeden bílejhrob a von zpívá, jakoby seďal na zelený větvi. I žena
říkala, že by se ji stejskalo po tom ftáku.
A jennou milej čermáček jakoby se propad. Poudám ženě: ,,Nenechalas vodeuřený
dveře, aby snad vylít ven?“ ,,I tata nechala,ˮ poudá vona, ,,a vokno žánný vodeuřit nejde ,
dyť by to špehýrky navyderžaly!“ Ale čermáček byl pryč. Byl sem celej smutnej a sedám k
vobědu. Měli sme kucmoch. Vona ho polila škvařeným máslem, aby to nelezlo do kerku
jako borový jehličí, no tak nabírám vžici, beru druhou, a tu se začalo najennou něco v
kucmochu hrabať. Já s vočma naverchu koukám, jak se z kucmochu vyhrabal náč
čermáček. Von fernk rounou na billo nad pecej a zazpíval tak, jako eště nikdá před tím. Já
chtěl na ženu spustiť zle, ale von zpíval tak milouně, že sem nemohl zlýho slova vypustiť.
Poudám jen, tak dej přeci pozor, až budeš podruhý míchať kucmoch, co do toho ušecko
štupáš! Třá by se podruhý navyhrabal a máme po jaru.
Podle vyprávění Štěpána Kavána ze Sklenařic

MOUDRO NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY
● Když piješ, musíš znát míru! Jinak bys toho mohl vypít málo.
●Láska, která nikdy nebývá vzájemnou, je láska k vlasti.
●Pokud se chceš oženit s moudrou, pěknou a bohatou – musíš se oženit natřikrát.
●Je zajímavé, jak jsou na vás lidé milí, když vědí, že odcházíte.
●Sponzor je člověk, pro kterého je jednodušší rozloučit se s penězi, než vysvětlovat, kde je
vzal.
●Černé pivo je podstatně lepší, než světlá budoucnost.
●Ze svých chyb se učíme, z cizích děláme byznys.
●O korupci ve vládě se zásadně vždy hovoří v minulém čase.
●Genetický paradox: Většina žen má geniální děti a manžely idioty.

Pranostika = moudro našich předků
květen
Svatá Žofie políčka často zalije.
Žofie vína upije.
Déšť svaté Žofie švestky ubije.
Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Sníh v máji - hodně trávy.

červen
Sníh v máji - hodně trávy.
Když prší na Medarda namokne každá brázda.
Na svatého Aloise, poseč louku neboj se.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
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Tradiční kuchařka z Krkonoš
Co se vařilo ve Studenci
Bílé kafe s drobením
Do bílé kávy uvařené z cikorky, praženého umletého žita a mléka, často i kozího, se
nadrobil na kostičky nakrájený chleba. Jedlo se lžicí. Snídalo se takto denně, šetřilo se tím
máslo.

Plisky
Ze syrových nastrouhaných brambor, vajíčka, soli a trošky hladké mouky připravíme těsto.
Pečeme nasucho na plotně. Studené plisky se také po kouskách drobily do smetany a jedly
lžicí z hrnku.

Spařené peciválky
Připravíme těsto jako na kynuté buchty. Jednotlivé menší ,,buchty“ bez náplně klademe na
plech, vždy kousek od sebe a upečeme v troubě. Horké shrneme do mísy, nalijeme na ně
horké mléko a hned zase slijeme. Spařené buchty posypeme skořicí a cukrem a polijeme
uškvařeným máslem. Někdy se ochucovaly máslem s medem. Takto připravené buchty,
ale plněné povidly, se jedly při Štědrovečerní večeři.

Škvarkové placky
1 kg hladké mouky, 1kostku droždí, 2 žloutky, 1/2kg mletých škvarků, 2 lžíce sádla,
mléko podle potřeby (asi ½ -3/4 litru), sůl. Do mísy nasypeme mouku, přidáme vykynutý
kvásek, žloutky, sádlo, osolíme a zaděláme vláčné, ne řídké těsto. Necháme kynout na
teplém místě. Pak děláme menší placky, dáme na plech a necháme ještě chvilku kynout.
Potřeme osoleným vejcem a pečeme v rozehřáté troubě do růžova.

Guláš z václavek
Nasbíráme asi ½ kg hub václavek, připravíme si cibuli, 2 stroužky česneku, trochu sádla
na smažení, hovězí vývar, pepř, papriku, sůl a trochu mouky. Cibulku osmažíme na sádle
do zlatova, přidáme omyté a nakrájené václavky, okořeníme a dusíme do měkka.
Podléváme vývarem. Pak přidáme česnek se solí, zahustíme moukou a krátce povaříme.
Podáváme s houskovým knedlíkem nebo s chlebem.

Falešná svíčková na neděli
Na cibulku dáme bobkový list, nové koření, přidáme smetanu, zahustíme trochou mouky a
dochutíme lžičkou hořčice. Podáváme s knedlíkem.

Limonáda z chlapice
Do 5 l lahve s převařenou vodou dáme 40 deka cukru, 1-2 citrony nakrájené na kolečka, 5
velkých květů chlapice (tužebníku jilmového) a trochu kyseliny citronové. Necháme stát v
chladu 3-4 dny, pak slijeme a vypijeme

Kořalka ze smrkových vršků
Nové konce smrkových větviček prosypeme cukrem a necháme týden odležet. Pak
zalijeme žitnou a scedíme.
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Zprávy z obecního úřadu
■ Propagační cedule svazku
Pro Bukovinu, coby člena
Svazku-Jilemnicko
byla
dodána propagační cedule, kde
je uveden stručný popis obce s
několika
fotografiemi
Bukoviny, a mapou obcí Jilemnicka,
začleněných ve svazku. Umístěna byla mezi
vývěsní skříňky u prodejny.

■ Sběr objemného a nebezpečného odpadu
Od pátku 4. do 6.4. byl u hasičárny přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Bylo
vidět, že v domácnostech je stále co likvidovat. Kontejner byl již v sobotu naplněn povrch.
V neděli 6.4. provedla firma Marius Pedersen svoz nebezpečného odpadu.

■ Změna v obecním zastupitelstvu
Po odstoupení Jiřiny Dlabolové z funkce místostarostky a člena zastupitelstva, bylo
zastupitelstvo doplněno o náhradníka Ing. Milana Křížka. Novou místostarostkou byla
zastupitelstvem zvolena Zuzana Nezbedová.

■ Otevření chráněné dílny
Budova prodejny opět po letech uzavření ožije. Od 1.května zde bude definitivně otevřená
a zprovozněná chráněná dílna pro invalidy. Bude zde zaměstnáno deset pracovníků z
Kruhu, Roztok, Čisté, Jilemnice a Bukoviny. Pracovní náplní bude jednoduchá montáž
upevňovacích objímek.

■ Odběr vzorků vody
Je nutností provést co nejdříve rozbor vody z již vyhloubeného vrtu. Kvalita vody se
předkládá i k žádosti pro dotaci na zhotovení vodojemu a propojení vodovodního řádu. Do
podzimu, musíme mít vše připraveno, aby se po první výzvě žádost bez prodlení podala.

■ Výměna oken
Od 5.května, proběhne v budově školy výměna 38 oken a 4 oken v sociálkách v přírodním
areálu. Realizaci vyhrála firma s nejnižší nabídkou, Martin Brokeš ze Žamberka.

■ Uniformy pro hasiče
Obec zakoupila pro pět členů hasičského sboru, pracovní stejnokroje zn. PS II. Zakoupeny
byly prostřednictvím firmy Phoenix Jilemnice.
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obce Bukovina u Čisté na r.2014

Údržba a rekonstr. místních komunikací
Nájemné a nákup za pozemek
Dopravní obslužnost
Pitná voda, stavba
- nákup služeb
Školství opravy
- opravy a udržování
Místní knihovna
Kultura
- nákup materiálu a služeb
Rozhlas a televize
Veřejné osvětlení
Komunální služby – opravy a udržování
Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu
Ostatní dávky povahy soc. zabezp.
Požární ochrana - PHM
- nákup materiálu a služeb
- DHINM
- elektrická energie
- školení a vzdělávání
Místní zastupitelské orgány
Nepředvídatelné výdaje
Služby peněžních ústavů

35
250
20
1 036
500
60
250
23
20
35
32
54
250
10
15
24
30
43
15
193

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

nespecifikovatelné reservy
obnova místních kulturních památek
Místní správa

Výdaje cel kem:

3
70
569
3 547

Fi nancování

1 320 342,00 Kč

10 000,00 Kč
000,00
000,00
742,00
742,00

Kč
Kč
Kč
Kč

Návrh rozpočtu – příjmy obce Bukovina u Čisté na r.2014

Daňové příjmy
Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti
Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za komunální odpad
Poplatky ze psů
Pobytové poplatky
Odvod z loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
CELKEM

364000,00
10000,00
40000,00
393000,00
805000,00
150000,00
4000,00
1000,00
10000,00
1000,00
155000,00

1933000,00

Nedaňové příjmy
Vodné
Pronájem školy
Kulturní akce
Pronájem kulturního domu
Komunální služby
Sběr a svoz kom. odpadu
Činnost místní správy
Příjmy z fin. operací
Příjmy z pronájmu pozemku
Příjmy z prodeje pozemků
Finační prostředky z minulého roku
CELKEM

120000,00
50000,00
20000,00
5000,00
2000,00
22000,00
5000,00
5000,00
9000,00
2000,00
1320342,00

1560342,00

Přijaté dotace

Kapitálové příjmy
CELKEM

Příjmy celkem

54400,00

54400,00
3547742,00
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HASIČI

…........co nás čeká?
■O pohár velitele v Čisté.
V tomto termínu se začínají rozjíždět hasičské soutěže. Stalo se už
tradicí, že se 1. května, mladí hasiči zúčastní soutěže ,,O pohár
velitele“ v Čisté. Jedná se o provedení požárního útoku.

■Okresní a okrsková soutěž
Letos v obráceném pořadí soutěží, se dobrovolně, bez jakéhokoliv postupu nejprve
zúčastníme 8.června okresní soutěže v Turnově a poté 14.června okrskové ve Studenci.

■ VI. spanilá jízda hasičů
V neděli 18. května zavítá do Semil na své zhruba 200 kilometrové trase z Chrastavy (přes
Německo a Polsko) do Velvar VI. spanilá jízda dobrovolných hasičů s historickou
technikou. Součástí 1,5 hodinové přestávky na trase proběhne v Semilech vyhodnocení a
ocenění nejlepších hasičských sportovců okresu, předání šerp na hasičské prapory, ocenění
hasičských sborů i jednotlivců, rozsáhlá výstava historické a soudobé hasičské techniky ze
Semil a blízkého okolí. Náš sbor si nenechá tuto akci ujít a zúčastní se s historickou ruční
stříkačkou Smekal a hasičským praporem.

..co už máme za sebou
Vyčistění požární nádrže
Ač je to skoro neuvěřitelné,
poslední čistění požární nádrže u
kravína se provádělo před 19 lety
v r. 1995. Dno bylo pokryto
souvislou naplaveninou bahna ve
vrstvě půl metru. Pod přítokovou
trubkou a jejím okolím, byla
vrstva až sto dvacet centimetrů.
Obsah zadržované vody, byl tak
zmenšen na polovinu. V sobotu
19.dubna, za pomocí bagru UDS
a nákladní tatry Václava Stránského ze Zálesní Lhoty, se provedlo celkové vyčistění
nádrže. Odvezeno bylo mezi 80 a 90 m3 naplaveniny.

Diskotéka
V sobotu 29. března se uskutečnila retro party. DJ, Jiří Ježek hrál skladby z osmdesátých a
devadesátých let minulého století. Zazněly skladby od ABBY, Katapultu, Olympicu a
jiných známých zahraničních i domácích kapel. Tuto akci přišlo podpořit sedmdesát osm
platících hostů. Cena vstupného byla 30,- Kč
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Plánované akce
30.dubna- od 19 hodin se v areálu pod Kaňkem uskuteční
pálení čarodějnic. K poslechu hraje country kapela Náhoda z
Pecky.

7. června – 13.00 - Dětský den-soutěže a hry o ceny.
19.00 - diskotéka

Co myslíte, čí to bylo stavení ?
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Silnice Horka – Studenec
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,,Jestliže ten nejdravější prospívá a jestliže přežívá ten nejotrlejší,
pak je příroda bohem ničemů. ˮ
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