
  Bylo,Bylo,  
              jestjest  
                     a  bude a  bude
              v Bukovině u Čistév Bukovině u Čisté         

 zpravodaj obce č.6
_________________________________________________________________________________________________

6. ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  12/2014

„Humor je nejlepší náplast na rány života. “ 

  ●společenská kronika     ●z kroniky obce   ●dobré 
rady  ●krkonošské  povídky  ●moudra   ●pranostika 

●zprávy z OÚ  ●hasiči  ●pro zasmání ●plánované akce   ●čí to bylo 
stavení   
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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  našim 
jubilantům. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 
Přání  předáváme Marii  Šubrtové, která  oslavila  své 
významné životní jubileum v prosinci.  

                                                                                                    
                     Z kroniky obce 

 Kterak začala revoluce.
Ve čtvrtek 3.května 1945 
v  dopoledních  hodinách 
povstal  na  našem 
severovýchodě  prvně 
český člověk v otevřeném 

boji proti německým okupantům. Poznal, že 
nadešel čas, aby se vypořádali s těmi, před 
kterými  po  šest  dlouhých   let  musel  krčit 
svoji šíji, aby se vypořádal s těmi, kteří po 
šest let ničili jeho majetky, rodiny a jazyk. 
   Zpráva  o  tomto  boji,  který  započal  na 
Semilsku  a  Železnobrodsku  se  rozlétla  po 
celém kraji.  Ještě  v poledních hodinách se 
donesla  tato  zvěst  do  Staré  Paky,  kam  ji 
přivezl poslední vlak z Turnova, ověnčený a 
ozdobený již jásavými barvami národními. 
    Když navečer o šesté  hodině přijel  na 
Horka  od  Nové  Paky  autobus  a  přivezl 
dělníky  dojíždějící  tam  denně  do  práce, 
třepetala se již na jeho přídi červenomodrá 
vlaječka.  Rozradostnění  chlapci  v  čele  s 
četnickým  strážmistrem  Zajbrlíkem  z 
horecké četnické stanice vtrhli do německé 
celnice  a  než  se  celníci  nadáli,  byli 
odzbrojeni. A německá vlajka, která  po šest 
let hrdě vlála s této celnice nad českou obcí 
Horkami, skončila neslavně v prachu silnice 
pod botami chlapců. 
      Po odzbrojení celnice na křižovatce se 
vydala  celá  skupina  na  nádraží,  kde  byla 
stanice  celníků.  Zde  již  to  nebylo  tak 
snadné. Němci se ve stanici zabarikádovali, 
takže  musely  být  dveře  vypáčeny,  aby  se 

chlapci  dostali  dovnitř.   Celníci  byli 
zajištěni,  avšak  jednomu  se  podařilo  utéci 
směrem k Borovnici.
       Zpráva o této akci na Horkách se ihned 
roznesla po okolních obcích, odkud odevšad 
přicházeli  mladí  chlapci  i  starší  muži,  aby 
pomáhali  držet  hlídky,  jelikož  Horka  mají 
pro  svoji  křižovatku  a  nádraží  důležitou 
strategickou polohu. Potom se hlavně čekaly 
nějaké  odvetné  akce  ze  strany  Němců, 
učiněná na popud uprchlého celníka.
     Stanoviště na rychlo vybudované obrany 
byla horecká škola. Vyzbrojení hlídek bylo 
špatné,  jelikož  vlastnili  pouze  zbraně 
četnické stanice, zbraně německých celníků 
a  několik  loveckých  pušek.   Mezi  těmito 
obránci bylo též několik z naší obce.
     Očekávání  německých protiakcí bylo 
správné.  Po půlnoci  se  náhle rozžehly nad 
Horkama  na  silnici  směrem  k  Borovnici 
reflektory  a  zalily  celou  vísku  ostrým 
světlem. A ihned nato se rozštěkal kulomet a 
střela se odrážely od stěn horeckých domků.
     Hlídky tak náhlou akci nečekaly. Zatím 
se  jedno  z  aut,  na  kterých  Němci  přijeli, 
dostalo,  kryto  střelbou,  až  na  křižovatku, 
kde  zaujali  s  druhým  kulometem  palebné 
postavení, osvětlujíce přitom celou silnici ke 
Studenci.  Tím byla obec rozdělena na dvě 
části a  ztížena tím obrana. 
     Po  nerovném  boji,  jsou  v  tísni  jak 
zbraněmi, tak i střelivem, museli se obránci 
stáhnout 
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směrem k Bukovině a Čisté a boj museli ukončit. Celá obec Horka byla obsazena a muži, 
pokud neuprchli do sousedních obcí, byli pozatýkáni. K ránu pak byla nalezena v příkopě 
u Zaplatilkových (asi 50 od křižovatky směrem k Čisté) jediná oběť tohoto nočního boje- 
Oldřich Pól, holič z Čisté, který tu držel hlídku a byl zastřelen kulometem, střílejícím od 
Borovnice.
   Zatčení  muži  v  počtu  asi  dvacet  byli  odvezeni  nejprve  do Borovnice  a  od  tud  do 
Trutnova,  kde byli  až  do 9.  května vězněni.  Tak skončil  boj  na Horkách,  ve kterém i 
několik mužů z naší obce se postavilo s puškou v ruce proti našim okupantům.

                                                                             
Dobré rady na každý den

   Sůl  
• Čistí akvária - 1 l  vody a lžičky nejódované soli můžeme dát na 15 
minut rybičky - zbaví se parazitů
• Nová metla vydrží déle,když se ponoří na 20 minut do horké slané vody.

• Mastné skvrny z koberce - sůl smíchat s Alpou v poměru 1:4 a vmasírovat.
• Do zavařovací sklenice střídavě vrstvu růžových listů a soli - osvěžovač
• Houbu namočit do soli na noc - ¼ šálku soli na litr vody - nebude páchnout
• Usazeniny ve váze odstraní
• Umělé květiny vyčistit - do papírového sáčku se solí a potřást
• Okna natřít houbičkou namočenou ve slané vodě - nezamrznou
• Trochu soli nasypat do zapáchajících tenisek
• Když se připálí mléko - nasypat do hrnce sůl
• Desku polepenou od těsta posypat solí a setřít houbičkou.
• Nakrájené ovoce na chvíli ponořit do mírně slané vody - nezhnědne
• Tuhá šlehačka z bílku - se špetkou soli se dají lépe vyšlehat
• Do vody, v níž vaříme vejce, přidat trochu soli - dají se snadněji oloupat
• Na skvrnu od tatarské nasypeme sůl - pohltí mastnotu
• Skvrny od potu - v litru horké vody rozpustíme 4 lžíce soli a vydrhnout.
• Sýr namočíme do ubrousku namočeného ve slané vodě a vložíme do lednice.
• připálenou žehličku - na desku položit noviny, nasypat kuchyňskou sůl a opatrně
  projít horkou žehličkou - zmizí nerovnosti
• Nové ručníky nepustí barvu pokud při prvních 2-3 praních dáme do pračky šálek soli.
• Když posolíme šneky v zahradě - uhynou
• Sůl si nasypeme na suché vlasy, vmasírujeme a zbavíme se lupů.
• V půl šálku vody rozmícháme lžičku soli a lžičku jedlé sody - vykloktat – výborná
   ústní voda.
      Šampon  
• Trochu šamponu oživí kožené boty a kabelky
• Večer si natřít nohy šamponem a dát na ně ponožky - budou hladké
• Kápnout na šroub, která se nedá otevřít.
• Na náplast dát šampon, nechat proniknout a až potom strhnout.
• Je výborný přípravek na praní jemného prádla.
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Houba
• Zelenina nebude hnít, když nádoby v chladničce vložíme suchou houbu

 Šumivé tablety
• 2 ks vyčistí vázu od špíny,
• asi 6 tabletek umyje nádobí z varného skla, vyčistí toaletu i ucpaný odpad

Ústní voda
• Vyčistí obrazovku
• Má stahovací účinek při čištění pleti.
• Přípravek proti plísni na nohou
• Odstraní lupy.
• Přidat do praní při praní ponožek
• Dezinfikuje rány.
• Odstraní pach v podpaží

Vanilková esence
• Odstraní pach z chladničky a mikrovlnky
• Kápnout na žárovku - příjemná vůně
• Ošetří popáleniny

Zubní pasta
• Vybělí gumové části tenisek - natřít zubním kartáčkem a vydrhnout
• Vyčistí žehličku i prsten ze vzácným kamenem.
• Negelovou pastou natřeme zrcadlo a vytřeme dosucha - nezamlží se
• Odstraní hnisavou vyrážku
• Zbaví košili od skvrn  rtěnky a inkoustu
• Odstraní skvrny na nábytku po sklenicích

Krkonošské povídky
Jeho Jasnost na 
číhané 
   Náš pán, Jeho 

Jasnost  kníže Rohan,  měl  takový hajný ve 
svým revíru, že se takovejma nemoh chlubiť 
ani  prajskej  Šafkovič.  Kolikrát  šla  Jeho 
Jasnost  na  číhanou  s  hajným  Čermákem, 
tolikrát  si  mohla  přibiť  na  zeď  parůžky. 
Čermák  dycky jen,  na  tý  a  tý  louce  mám 
vypetrachtovanýho  sernce, s tý a s tý strany 
příde, a v tu a v tu hodinu. Jeho Jasnost jen 
stiskla  kohoutek,  a  když  uďála  pudla, 
dorazil  to hajnej  a oulovek si  dycky nesli. 
Jennou taky Čermák: Jasnosti, prej, vím vo 
kusu, vod jedenáctý do půl dvanáctý se mi 

pase  na  takovým  voňavým  palouku. 
Čermákoj  se  ty  sernci  dycky  pásli  na 
takovejch  paloukách,  aby  tam bylo  radost 
dejchať, aby to tam bylo i s oupelňkem, jan 
to vymalovať. Ale tulleten sernec byl ňákej 
vertošivej,  nebo kerýho čerta,  že  mu nejni 
palice viděť z křoví,  jak má koukať? Jeho 
Jasnost  chvíli  broulela  na měsíc,  pak toho 
ale měla dost a vymáhala sernce. No japak 
jen tollento, kroutil se Čermák. Jasnost juž 
koukla na hodinky, prej, juž se tady měl půl 
hodiny pásť! Bude pomalu půlnoc! A v tom 
se vám něco bílýho žene přes palouk, sernce 
přes rameno. Kníže namířil, hajnej mu sotva 
stačil sterhnouť pušku. ,,Jasnosti,
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 netříleť, to je duch!“ Knížeti spalla puška 
dolu,- duch?
   ,,Duch toho zamordovanýho pytláka, von 
mi sem chodí, previt, strašiť“, šeptá hajnej, 
ale  juž  nebylo komu.  Jeho Jasnost  nejdříu 
vykulila brule, pak se jí voči tak překřížily 
jenno  přes  druhý,  zvarhánkovaly  se 
nohavice  a  vona  pomalu,  docela  tiše  se 
svezla ve mllobách k zemi. Zato hajnej vylít 
jak  divej  vyfackovať  tomu  v  tý  košili. 
Nemehlo, prej, sakramenský, cák si se kde s 
tím serncem páral,  že  deš  vo  hodinu  dýl? 
Juž  před půldruhou hodinou si  měl  sernce 
přirychtovať v křoví! Hošiště se vytáčelo, že 
cestou  se  serncem  zmoklo,  že  se  sušilo 

drobek v lesní houštině a nechalo tam kabát 
vykapať a že si tam v seně drobek schruplo, 
tak  tejdě  to  chtěl  dohoniť.  Jo,  dohoniť, 
verčal hajnej. Koukej se pakovať pro kabát, 
ať nejseš eště jennou neboštíkem!
     To se  juž  začala  knížecí  Jasnost  ňák 
chomerstať v tráuje a zvihať hlavu. Hajnej 
se postavil i se sercem do haptáku: Poslušně 
melduju,  knížecí  Jasnosti,  sou  to  ale  ty 
pytláci nemráti! Von nám eště jako duch po 
smerti  vodtřelí  před  nosem  nejlepší  kus 
levíru!

Podle vyprávění Františka Pacholíka

 MIMOŘÁDNÁ MOUDRA NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY

• Buď přívětivý,  protože každý, koho potkáš, má své problémy
• Ostrý jazyk může ublížit jen Tobě samému.
• Jestli chceš, aby se ti splnily sny, nesmíš dlouho spát.
• Ze všech vlastností, které máš, je výraz Tvé tváře nejdůležitější.
• Nejlehčí způsob, jak získat nové přátele, je být sám přítelem.
• Tvoje štěstí závisí na kvalitě Tvého rozmýšlení.
• To nejtěžší, co můžeš nosit, jsou Tvoje problémy
• Jediná věc, kterou můžeš dát a zároveň si ponechat, je dané slovo.
• Nejvíc podvádíš, když podvádíš sám
• Jestli Ti chybí odvaha začít, už jsi se vzdal.
• To, co nemůžeme znovu využít, je ztracený čas.
• Nápady nepomohou, když s nimi nepracuješ.
• Tvoje vědomí je jako plazma, funguje jen tehdy, když se otevře. 
• Deset přikázání nenabízí velké možnosti volby. 
• Snaha být šťastný, je životní styl. Nikdy není pozdě být tím,kým jsi chtěl být. 
• Život je příliš krátký na to, aby ses probudil pozdě  a litoval. 
• Měj rád ty, kteří jsou vůči Tobě dobří. Zapomeň na ty, kteří nejsou. Věř, že všecko, 

co se děje, má nějaký důvod.
• Když dostaneš novou šanci, chop se jí. Když to změní Tvůj život, nevzpírej se.
• Nikdy  Nikdy  nikdo neříkal, že je život lehký. Říkali jen, že žít se vyplatí.nikdo neříkal, že je život lehký. Říkali jen, že žít se vyplatí.
• Přátelé jsou jako balóny, když je pustíš, možná je už nikdy nechytíš.
• Stává se, že se natolik zaobíráme svými vlastními životy a problémy, že ani 

nepostřehneme, že se vytratily.
• Stává se, že nepoznáme pravé přátelství, až když je pozdě.
• Já to nedovolím. Proto si Tě uložím Já to nedovolím. Proto si Tě uložím do srdce, abych Tě nikdy neztratila.do srdce, abych Tě nikdy neztratila.
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Pranostika = moudro našich předků
leden

Když 10. ledna slunce svítí, bude žita, vína hojnost míti 
Na svatého Marcela zima leze do těla 

Holomrazy - úrody vrazi. 
Když je leden bílý, je sedlákovi milý 

Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti 

únor
Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro. 

Svítí-li o Hromnicích celý den, tahej, sedláče, slámu z hnoje ven! 
Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc. 

Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok. 
Svatá Dorota - sněhu forota. 

     Zprávy z obecního úřadu   

Ustavující schůze obecního zastupitelstva
Ustavující  schůzi  ZO,  předcházelo  pracovní  jednání  nově 
zvoleného zastupitelstva, ze kterého nebylo přijaté žádné usnesení 
ani  rozhodnutí.  Hovořilo  se  o  tom,  kdo  bude  vykonávat  jakou 
funkci.  Vše  bylo  odsouhlaseno  na  ustavující  schůzi  v  pátek  7. 
listopadu. Po složení slibu a dalších oficialitách bylo přikročeno k 

volbě  starosty  a  místostarosty  obce.  Volba  probíhala  veřejným hlasováním.   Výsledek 
hlasování byl následující.                                                
Získání hlasů na  starostu:              Jiří Hanousek       -  6 hlasů
                                                          
Získání hlasů na místostarostu:      Jiřina Štilcová       - 6 hlasů

Volby výborů
Kontrolní  výbor: předseda                -          Vladimír Dlabola
                                    člen                       -           Miloš Šulc

              člen                       -           Milan Křížek

Finanční výbor:    předseda                -           Jiří Ježek
              člen                        -           Zuzana Nezbedová
              člen                        -           Jana Martinková

                    Vážení občané, chtěl bych využít těchto několika řádků k tomu, abych poděkoval všem, 
kteří jste přišli ve dnech 10. a 11. října k volebním schránkám a vhodili do nich svůj hlas. 
Za sebe a celé zastupitelstvo vám děkujeme za vaši důvěru a podporu, kterou jste nám 
věnovali.
Dotace snad bude
V  minulém  zpravodaji  bylo  zmiňováno  o  dotaci  na  vodovod.  Ta  byla  podána  na 
Ministerstvo zemědělství koncem října. Prvním kolem hodnocení prošla a byla postoupena 
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do druhého kola projednávání. Takže, vše zatím postupuje dle našich představ a věřme 
ministerským úředníkům, že nám dotaci přidělí.
                                                            
Rozsvícení vánočního stromu
Již druhý rok se uskutečnilo rozsvěcení  vánočního stromu,  a zdá se,  že se to už stane 
neodmyslitelnou předvánoční tradicí.  Letošní strom byl ještě o dva metry vyšší než vloni. 

Ozdoben  byl  modrými  a  bílými  světly, 
zlatými  kuličkami  a  jeho  vrchol  byl 
zakončen  vánoční  hvězdou.  Škoda  jen,  že 
ještě  nemohl být přizdoben trochou sněhu, 
který by tuto atmosféru ještě více dokreslil. 
V sobotu  29.listopadu v 17.30,  se  v areálu 
pod  Kaňkem  sešlo  takřka  padesát 
návštěvníků.  Někteří  se  hned  zastavili  u 
pergoly,  která  byla  ozdobena  smrkovými 
větvičkami,  po stranách plápolaly plamínky 
loučí  a  na  stropě  svítila  petrolejová  lampa, 
aby  osvětlovala  kolébku  s  jesličkami,  ve 
které  spinkal  Ježíšek.  To vše  podbarvovala 

reprodukovaná hudba s koledami.  Větší část 
návštěvníku se  potom přesouvala na jeviště, 
kde  bylo  připraveno  sezení,  aby  se  při 
konzumaci   nemuselo stát.  K zahřátí si mohl 
každý  zdarma  nabrat  pravou  domácí 
gulášovou   polévku.  Dalším  občerstvením 
byl  v  tak  chladném počasí   grog a  svařené 
víno.  Strom  byl  rozsvícen  v  18  hodin,  po 
odpočítání  přítomných,  10,9,8,......3,2,1,  teď. 
Většina  návštěvníků se  zdržela,  vzhledem k 
chladnějšímu   počasí   asi  hodinku.  Poté  se 
začali  postupně rozcházet do svých, krásně vytopených domovů. 

Úspora emisí
Díky  rozvoji  a  provozu  systému  tříděného  sběru  a  recyklace   využitelných  složek 
komunálního  odpadu,  včetně  obalových,  obec  Bukovina  ve  spolupráci  se  společností 
EKO-KOM, a.s. přispěla  ke zlepšení životního prostředí a snížení ,,uhlíkové stopy.”       
Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje : 
Emise CO2 ekv. 12,212 tun,
úspora energie : 269937 MJ

Vzpomínka na I. světovou válku                                       
     V letošním roce, 11. listopadu jsme si připomenuli ukončení I. světové války. Tímto 
bych  rád  vzpomenul  na  události  související  s  tímto  datem a  hlavně  na  bukovinské  a 
karlovské  muže, kteří položili životy v této válce.   
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  Když 27.září 1912 v Bukovině slavnostně otevírali novou školu, jistě nepředpokládali, že 
další velká sláva se bude konat až 13.dubna 1919, kdy před školou zasadí Lípu svobody, 
symbol ukončení války a vzniku nového státu. Válka citelně zasáhla i do života obyvatel 
Bukoviny.  Už  v  prvních  měsících  války  bylo  k  činné  vojenské   službě  povoláno  70 
místních mužů, ke konci roku 1917 zůstali v obci jen tři z 37 činných členů hasičského 

spolku. Celkem 99 mužů z Bukoviny, osady Karlov a 
devíti  chalup z Čisté,  které byly později  k Bukovině 
připojeny i  administrativně,  muselo  nastoupit  činnou 
službu  vojenskou.  Mezi  nimi  byli  i  I.  radní  Jan 
Lumenda  a  II.  radní  Josef  Prokeš,  osvobozen  od 
vojenské služby byl jen starosta Josef Kluz.
   V  průběhu  čtyř  válečných  let  padlo  pět  členů 
hasičského  sboru  a  dva  byli  vedeni  jako  nezvěstní. 
Obětí z Bukoviny, Karlova a oněch devíti čisteckých 
chalup bylo však mnohem víc,  celkem dvacet  tři.  V 
roce  1925  se  občané  Bukoviny  a  osady  Karlov 
rozhodli  uctít  památku  pomníkem.  Nejprve  byla 
provedena veřejná  sbírka ,  která vynesla  2 298 Kč. 
Dary  od  rodáků,  které  osud  zavál  do  často  i  dost 
vzdálených míst posílily rozpočet o dalších     1 082 
korun  a  50  haléřů.  Na  pořízení  pomníku  šel  také 
výtěžek ze dvou plesů, který celkem činil        1 322,50 

Kč. Zakázku zadali sochaři Josefu Vítkovi z Konecchlumí, jehož dílo místní znali mimo 
jiné i z nedaleké Levínské Olešnice. Zhotovil krásný pískovcový pomník se sochou muže, 
který se opírá o pluh a smutně se dívá do koruny mladé lípy. Místo pro pomník věnoval 
Arnošt  Grof,  chalupník  z  čp.  59.  Plot  kolem  pomníku  zhotovil  pan  Scharf  z  Velké 
Borovnice, na jeho pořízení se vybralo ve veřejné sbírce 784 Kč. 
     Slavnostního  odhalení  pomníku 
připravovaly  všechny  tři  spolky,  tedy sbor 
dobrovolných  hasičů,  Národní  jednota 
severočeská a Sokol, patronát nad slavností 
převzala  obec.  V  neděli  19.července  se  u 
hasičského  skladiště  začal  řadit  průvod,  v 
němž  samozřejmě  nechyběli  pozůstalí  a 
příbuzní padlých, zemřelých a nezvěstných 
vojínů,  na  jejichž  domech  vlály  na  důkaz 
smutku  černé  prapory,  členové  místních 
spolků a obecního zastupitelstva, ale byly tu 
i dívky v národních krojích, legionáři v uniformách, žáci zdejší školy a přišel i velký počet 
lidí  místních  i  z  okolních  obcí.  Slavnostní  ráz  umocnila  i  selská  jízda,  která  průvodu 
vévodila, a hudba ze sousední Čisté, která jej doprovodila až k pomníku padlých. Tam 
byly položeny kytice a věnce a starosta obce Jan Lumenda přivítal všechny přítomné a 
předal slovo hlavnímu řečníku, Ludvíku Kodymovi, řídícímu učiteli z Dolní Kalné. Pak 
hudba  zahrála  státní  hymnu  a  řídící  učitel  Antonín  Votoček  poděkoval  jménem 
pozůstalých všem, kteří nějak přispěli ke zdaru celé akce. Následoval koncert na louce u 
pomníku  a  večer  bylo  v  hostinci  pana  tichého  sehráno  divadelní  představení  Starosta 
Stilmondský.   
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      Průběh slavnosti a především samotný pomník se přítomným velice líbily, proto není divu, že 
po odečtení nákladů mohl pokladník připsat na stránku příjmů 4 572,30 Kč a k tomu ještě zisk z 
divadla, tedy dalších 405 korun. Celkový příjem akce  ,,pomník padlých“ činil 10 464,70 Kč
 Přehled výdajů:
pomník 6.120,00 Kč
zahrádka 2.228,08 Kč
stavba pomníku    240,80 Kč
náklady na slavnost 2.332,70 Kč
náklady na divadlo    136,00 Kč
celkem výdaje        10.057,58 Kč        

Padlí a nezvěstní     
Bartoš  Antonín.*1895,Bukovina  u  Čisté  čp.24,  syn  Antonie  Bartošové,  domkařky.  Pěšák, 
domobrana, svobodník, pěší pluk č. 102, 10 setnina, padl 25.5.1917. Jeho bratr František měl víc 
štěstí, vrátil se do Bukoviny jako ruský legionář.

Bekr Josef,  Bukovina u Čisté čp.58, tkadlec, syn Josefa Bekra, domkaře. Zemřel na následky 
válečných útrap.

Beneš Josef, syn Františka Beneše, chalupníka z Čisté čp.188. Padl.
Bukovský Jan,* 7.5.1887, syn Josefa Bukovského, chalupníka z osady Karlov čp.17, Levínská 
Olešnice  čp.  144,  chalupník.  Zemřel  11.  (24.)  června  1915  na  následky  válečných  útrap  v 
zajateckém táboře Kaluga v Rusku. Jeho jméno je uvedeno I na pomníku v Levínské Olešnici.

Grof Alois, *v Bukovině u čisté v čp.  7,  tovární dělník v Prosečné u Hostinného, syn Anny 
Grofové, tovární dělnice tamtéž. Nezvěstný.

Grof Jan , Karlov u Čisté čp.2, pekař. Padl

Hanousek Jan,  Bukovina u Čisté čp.48, pekař a hospodský. Zemřel následkem válečných útrap.

Hruška Václav,  Bukovina u Čisté čp. 16, dělník. Nezvěstný ve světové válce.

Ježek Václav,  Bukovina u Čisté čp.4, puškař, syn Jana Ježka, chalupníka. Zemřel na následky 
válečných útrap.

Klazar Stanislav,  Bukovina u Čisté čp.20, domkař.  Zemřel na následky válečných útrap.

Korda Jan,*1878,  Bukovina u Čisté čp.17, chalupník. Pěšák, zeměbranecký pěší pluk č.10, 8 
setnina, raněn a v polovině roku 1916, veden mezi padlými.

Lukeš  Alois,   Bukovina  u  Čisté  čp.51,  syn  Jana  Lukeše,  obchodníka.  Zemřel  na  následky 
válečného strádání. Jeho bratr Jan se domů vrátil jako italský legionář.

Lukeš  Hynek, *Bukovina  u  Čisté  čp.44,  tovární  dělník  v  Lázních  Bělohrad,  syn  Františky 
Lukešové, tovární dělnice tamtéž. Zemřel na následky válečných útrap.

Lukeš Josef,*Bukovina u Čisté čp.44, zahradník v Trutnově, bratr Hynka Lukeše. Nezvěstný.

Plecháč Hynek,*23.10.1878 v Bukovina u Čisté čp.50, bydlel v Roztokách čp.137, tovární 
dělník. Nezvěstný od 30.8.1915. Krajský soud v Jičíně rozhodl, že 31.8.1917 Hynek Plecháč
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 nepřežil.  Jeho jméno je uvedeno i na pomníku v Roztokách.

Plecháč Josef, sklář, syn Františka Plecháče, kočího v Miletíně. Dětská léta trávil u dědečka 
Františka Plecháče, chalupníka v Bukovině u Čisté čp.50. Nezvěstný ve světové válce.

Prokeš  Antonín,*12.4.1878  v  Karlově,  Bukovina  u  Čisté  čp.7,  domkař,  ženatý,  tři  děti.  
Vojenskou službu nastoupil 27.8.1914 u zeměbraneckého pěšího pluku č.11 v Jičíně. V srpnu 
odjel na ruské bojiště, kde byl nasazen do několika bitev. Později byl přidělen k pracovnímu  
oddělení v Krakově. V květnu roku 1916 byl poslán na frontu ve Voliňsku, kde byl 6.července 
střelen do hlavy.

Strýal Jan,* 1878 v Bukovina u Čisté čp.58, bydlel v Čisté, hodinář. Nezvěstný. Jeho jméno 
je uvedeno i na pamětní desce  v čistecké škole.

Štilec Josef, Bukovina u Čisté čp.18, rolník, Nezvěstný.

Trejbal Antonín, pocházel z Bukoviny u Čisté čp.40, tkadlec, bývalý čeledín u pana V. Heka,  
rolníka v Bukovině u Čisté.  ,,Ztratil  svůj mladý život  ve službě pro císaře a vlast” už v 
prvním roce války.
Votoček Antonín, učitel, syn Antonína Votočka, řídícího učitele v Bukovině u Čisté čp.57.V 
boji byl raněn a ze Srbska  převezen do nemocnice v Celovci. Zde podlehl zranění z boje už 
na podzim roku 1914. Dne 7.října byl na tamním městském hřbitově s vojenskými poctami 
pohřben. 

Zmatlík Josef,*2.6.1883, Karlov u Čisté čp.15, chalupník, ženatý, dcera Marie. Zemřel na 
následkyx válečných útrap 3.4.1915 v Kragujevaci.

   V Bukovině ale se smutkem vzpomínali 
ještě dva muže, jejíchž jména na pomníku 
uvedena  nejsou.   Dne  2.11.1914  padl  na 
srbském  bojišti  vojín  pěšího  pluku  č.74 
Bohumír  Vojtěch,  zatímní  učitel  ve 
Třebihošti a bývalý učitel školní expozitury 
v  Karlově.  Tam  učil  i  Antoním  Jelínek 
(*15.4.1890 v Ostroměři), který byl prvním 
učitelem  v  nově  otevřené  bukovinské 
škole.  Dne  27.7.  1914  nastoupil  činnou 
službu  vojenskou  u  zeměbraneckého 
pěšího pluku č.11 v Jičíně a 14.8.1914, v 
den  který  měl  být  jeho  dnem svatebním, 
odjel  na  bojiště  do  Haliče.  O  pár  dní 
později, 8.9.1914, byl u Niemierova raněn, 
zajat a převezen do  Lvova, odkud putoval 
do  Čerkasu,  Kyjeva,  Moskvy a  Rybinska 
nad  Volhou,  odkud   byl  jako  invalida 
dopraven  s  prvním  transportem  zajatců 
přes Finsko a Švédsko do Čech. Do vlasti 

se  vrátil  15.8.1915.  Protože  cestou  onemocněl  těžkým zánětem podhrudnice,  byl  nejprve 
hospitalizován v záložní vojenské nemocnici v Litoměřicích, pak byl převezen do Karlína. Nic  
však nepomohlo, 11.9.1915 mladý učitel zemřel.

Výňatek z knihy ,,Hrobům v dáli“ otisk I. Světové války na Jilemnicku, od Lenky Holubičkové
Tuto knihu lze zakoupit  ve Vydavatelství a nakladatelství Gentiana, Jilemnice  
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Změna vybírání plastových obalů
Do konce letošního roku se vybírání plastových obalů ( žluté pytle) nemění. V r. 2015 to 
bude tak, že datum odkládání pytlů zůstává stejný, vždy poslední sobotu v měsíci do 10.00 
hodin, je necháte bez přítomnosti obsluhy odloženy u skladů OÚ. Nové pytle v počtu 6 ks 
si budete moci jednorázově vyzvednout každou středu na OÚ, nebo při placení odpadů 
nebo vodného. Další možností  je, že se kdykoliv  zastavíte v prodejně, kde vám budou 
vydány. Děkujeme za pochopení a věříme, že vás tento úkon navíc, nikterak nezatíží.

    Vánoce jsou podle mne nejkrásnější svátky především pro naše 
nejmladší.  Vždyť  není  nic  pěknějšího  než  bezelstně  se  radující  dítě  s  nádherně 
zářícíma očima nad právě rozbaleným dárkem. Ten, kdo už je o nějaký rok starší, si 
taky určitě vzpomene, že tyto okamžiky se mu jako dítěti hluboce vryly do paměti a 

dodnes na ně rád vzpomíná. Proto chci nejdříve popřát těm nejmenším hodně dárků a úsměvů 

nejen vlastních, ale taky na tvářích rodičů. Těm starším, kteří už nevěří, že dárky přinesl Ježíšek,  
chci popřát hlavně hodně dobrých kamarádů, na které se mohou vždy spolehnout a připomenout 
jim, že u dárku nerozhoduje cena, ale od koho jsme ho dostali a je-li z lásky. Všem dospělým 
přeji klid a dostatek rodinné pohody, neboť jsme to právě my, na kom vytvoření krásné vánoční 
atmosféry závisí nejvíce. Vánoce a konec roku s sebou přinášejí nejen chvíle, které věnujeme 
výběru  těch správných dárků,  ale  taky mnoho času  strávených při  úklidu domácnosti,  neboť 
každá hospodyňka či hospodář chceme mít na Vánoce pečlivě uklizeno, napečeno a vysmejčeno.
    Do toho se vloudí několik rozloučení se starým rokem s kolegy z práce a nový rok je  tady 
dříve, než se nadějeme. Proto při tom předvánočním shonu nezapomeňme na rodinu. 
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Čas zastavit nelze, a tak každého z nás čeká stáří. Období zaslouženého odpočinku, radostí 
z úspěchů svých dětí  či  prvních slovíček našich vnoučat,  ale taky častějších návštěv u 
lékaře. Rád bych proto především vám popřál hlavně pevné zdraví a životního optimismu 
pramenícího z Vašich životních zkušeností. Přeji vám, ať nezůstanete sami, ať máte kolem 
sebe  své  nejmilejší  a  nejbližší.  A  tak  když  se  budete  scházet  k  vánočnímu  stolu, 
vzpomeňte na ty, co už nejsou mezi námi. Věnujte jim krátkou vzpomínku, připomeňte si 
veselé okamžiky, které jste s nimi zažili. Vždyť  to, že člověk nezapomíná na minulost, mu 

umožňuje vytvářet lepší budoucnost.
    Do nového roku 2015 přeji všem občanům Bukoviny všechno nejlepší, hodně 
zdraví, dobré nálady a životního optimismu. 

                                                                                starosta 

              HASIČI

..co už máme za sebou

  Rozloučení se sezónou
Hasičská  sezóna se  pomalu  chýlila  k závěru,  když zbýval  už jen 
závod požárnické všestrannosti.  Ale  už nyní  se  soutěžní  družstva 

mužů,  žen,  dětí   a  dorostu  rozloučila  s  hasičskou  sezónou.  V  kulturáku  byli  11.října 
přítomni  všichni ,  kteří  reprezentovali  náš sbor na různých stupních  soutěží.  Velitel a 
starosta sboru, jim poděkovali za příkladnou reprezentaci a dosažení hojných úspěchů, a 
ocenění. 
Retro diskotéka
DJ  Jiří  Ježek  uskutečnil  18.října,   hudební  produkci  se  skladbami  osmdesátých  a 
devadesátých let. Přítomno bylo sto hostů. Tato akce se vydařila a mezi přítomnými měla 
kladný ohlas.
Zvěřinové hody
Přijít  s něčím novým není nikdy na škodu i když to může být mnohdy risk a krok do 
neznáma.  Nám  to  ale  vyšlo.  V  sobotu  15.listopadu  se  uskutečnily  zvěřinové  hody  s 
country kapelou. K poslechu a tanci hrála skupina ,,Náhoda“ z Pecky. Přítomno bylo na 95 
hostů. Určitě je také přilákala zvěřinová kuchyně. Připraveno bylo na sto dvacet porcí s 
tímto menu - kančí s knedlíkem a zelí, srnčí guláš, kančí směs, roláda, sekaná a pečená 
kančí žebra. Někteří  si pouze chodili s kastrůlky pro jídlo. Každý strávník, který vyšel z 
jídelny,  tak  nešetřil  chválou  k  připraveným pokrmům,  což  určitě  potěšilo  ty,  kteří  je 
připravovali. Vstup byl 30,- Kč, přítomno bylo osmdesát pět platících.
Valná hromada
Po roční činnosti přišlo v pátek 12.prosince na bilancování na výroční valné hromadě. Ta 
se odbývala  od 18.30 hodin v kulturním domě. Přítomno bylo 46 členů, 5 mladých hasičů 
a 26 hostů. Byly u nás zastoupeny sbory z Čisté, Studence, Nedaříže, Levínské Olešnice, 
Dolní Kalné, Kruhu, Roztok, Žďáru, Volče a zástupci Pionýrské skupiny Beta z Prahy. 
Starosta  sboru  Vladimír  Dlabola   přivítal  přítomné  a  seznámil  je  s  programem valné 
hromady. Poté následovalo přednesení zprávy o činnosti za uplynulý rok, která obsahovala 
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naprosto  veškeré  dění  ve  sboru. 
Následovala  zpráva  o  hospodaření  a 
zpráva revizní komise. Nejdůležitějším 
bodem  dnešního  jednání  byla  volba 
výboru SDH. 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.

    

                      Plánované akce
sobota 7.února  -  Hasičský bál

neděle 8. února - Dětský bál

            Pro zasmání     
         
   Na sociálce stojí dlouhá řada  …. a v 

ní stojí I jeden intelektuál v kravatě a obleku se silnými skly v brýlích. Najednou se přes 
celý  ten  zástup  prodírá  cikán  na  vozíčku  a  vykřikuje”,,Pusťte  mě!  Pusťte  mě!,  jsem 
invalida, matka mě porodila v sedmém měsíci a od té doby jsem nedonošený a invalidní, 
musíte mě pustit dopředu!” Intelektuál se mu postaví do cesty a řekne větu, která vejde do 
dějin:,,Milý pane menšino! Nedonošený! Hovořím za celý tento shromážděný dav poctivě 
čekajících lidí ve frontě …., co kdyby jste se vrátil na ty poslední dva měsíce do prostoru, 
který jste předčasně opustil!!!”
                                                                      ▀
Kalousek jde na úřad vlády  a protože  je po flámu, chce si provětrat hlavu a užít si  
atmosféru Prahy, tak jde po Václaváku.  Svatý Václav ho ze své výšky uvidí a osloví  
jej.,,Míro,  mám starého koně,  sežeň  mi  prosím tě  mladšího.” Vyděšený  Kalousek  se  
domotá na nábřeží  k  vládní budově ,  kde se  potká s  Karolínou Peake.  Svěří  se  jí  s  
Václavovou prosbou a ona říká:,, Kolego, to není možné, že by mluvil. Nejsou to jen  
halucinace  po  včerejším  mejdanu?”Kalousek  trvá  na  svém  a  tak  jdou  zpět,  aby  ji  
přesvědčil. Přicházejí k soše a oba uslyší:,,Míro, já říkal koně! A ty mi vedeš krávu!”

„Jak se má váš pes?” ptá se po utkání fotbalista rozhodčího.
„Jaký pes?” nechápavě odvětí rozhodčí. „Já žádného nemám...”
„To je divné, jste slepý a nemáte psa?!” 

Majitel stáje kritizuje žokeje: „To jsi v cílové rovince nemohl být rychlejší?”
„To mohl, ale musím tam být zároveň s koněm!” 
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,, Rozum nás klame častěji nežli příroda.“

zpracoval:  Jiří Hanousek
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