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              jestjest  
                     a  bude a  bude
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1. ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  4/2009

            Když se ti tvůj všední život zdá chudý,
            neobviňuj jej, obviňuj sám sebe,
            že nejsi dost silný,                                                                             
            abys objevil jeho bohatství           
                                                               ( Rilke)                                 

                                                                                                                          foto: J.Hanousek

          Zamyšlení pod čarou● Velikonoce ● bouřka ● květinová výzdoba● Den matek 
● školní docházka ● jaro ● OÚ informuje ● hasiči ● osobnosti obce ● vzpomínáme ● 
jak to bylo se hřbitovem v Bukovině ● pojmenování míst a zákoutí v Bukovině ● 
hledání  zdroje  pitné  vody ●  společenská  kronika  ● sportovní  areál  ožil  ●  Czech 
POINT ● to, co hýbe světem ● plánované akce ● inzerce ● 
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         Tyto řádky k zamyšlení, bychom mohli  uvést tímto anglickým příslovím.
    Bez přátel není štěstí a bez neštěstí nepoznáte přítele.

Zamyšlení ,,Pod  čarou“
        My, lidé !?
           Udělejte si chvilku čas jen sami pro sebe, uvařte si šálek dobrého kafíčka nebo čaje a prosím 
zamyslete se nad následujícími řádky.
            Přiznejme si, život v dnešní době je především a hlavně o penězích. Na úkor zdraví, pohodlí, 
rodiny …    Stále za něčím spěcháme, dny a týdny letí, děti odrůstají …    A my, lidé se v tom víru 
života ,,topíme“. Občas sice zachytíme ,,pomocnou ruku“, která se nám snaží pomoci, ale jen nám 
trochu otrne, padáme zase zpět ,,do hlubin“.
           Nezbývá nám čas jeden na druhého, nesnažíme se toho druhého pochopit. Před děním a 
okolím se uzavíráme do svých bytů a domů jako do velkých ulit, ze kterých nás nikdo nedostane, 
pokud mi sami nebudeme chtít!
           Ano, žádný z nás nemá jen ty dobré vlastnosti, ale i ty špatné a zlé, za které bychom se měli 
nebo alespoň mohli stydět: nenávist, pomluvy, škodolibost, závist.....      Proč se mezi sebou 
nemůžeme dohodnout, tolerovat? Život je tak krátký a nic z toho co vlastníme si s sebou ,,tam“, 
nevezmeme.
Proč si ho tady dokážeme vzájemně otravovat malichernostmi? Pravda, říká se, že se spousty 
malých věcí se stávají velké, ale ne vždy to platí doslova. Vše je jen a pouze v nás, lidech. Proč 
láteříme na souseda, že přešel po našem pozemku? Chodil tam vždy, a až dosud to nevadilo. Určitě 
můžeme nechat na pár dní zavřené slípky, aby sousedovi alespoň chvíli vydržela radost z kytiček, 
jež právě zasadil. Proč pomlouváme a závidíme sousedovi, kterému se stavíme do očí jako kamarád 
a přítel?!
         Prosím, nepřetvařujme se a buďme sami  sebou. V tom je přece krása člověka a smysl jeho 
života na zemi. Poctivost, svědomí a upřímnost se v dnešní době moc ,,nenosí“ , ale o to více je 
žádanější a cennější!
         Věřte, není nic horšího, než zažít zklamání od člověka, který vám byl přítelem. Měl vaši 
plavou důvěru, věřili jste mu víc, než sami sobě. To zabolí a rána na duši  se zahojí jen málokdy!
         Nejsme si všichni sympatičtí, to nelze, ale neříkejme o nikom, že ho nikdy nebude potřebovat. 
Je to velký omyl! I toho ,,největšího nepřítele“  můžeme někdy potřebovat a on nás. Když ne zítra, 
tak  za měsíc, za rok, za deset let....  A podle toho se k sobě chovejme......
         Děkuji, že jste věnovali svůj čas této mé úvaze a zamyšlení. Celý jeho obsah je v podstatě 
všeobecným hodnocením naší společnosti, nás jako lidí. Pokud se ,, v tom“  někdo z vás ,,vidí“  pak 
má slova padla na úrodnou půdu.

                                                                                                                 Jiřina Dlabolová 
motto:  Nezajímej se o množství,
            ale o kvalitu svých přátel. 
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■Velikonoční svátky  jsou za námi. 
Byly  krásné,  už  jen  co  se  počasí 
týká.  Nebe  bez  mráčku,  sluníčko 
hladilo  svými  paprsky  vlásky 
malých  koledníků,  těm větším zase 
vítr  neposeda  foukal  do  svazků 
pestrobarevných  pentliček,  které 
měli  uvázány  na  pomlázkách. 
Zkrátka dny jak malované.  Ale i ty 
předtím  obstály  na  výbornou.  Jako 
bychom  ze  zimního  počasí  skočili 
rovnýma  nohama  do  takřka  letních 
dní a teplot nad 20°C.
■ Dokonce jsme zaznamenali i první 
letošní bouřku, která nás překvapila 
v  neděli  5.  dubna  v  16.00  hodin. 
Přitom  několikrát zahřmělo, spadlo 
pár   dešťových  kapek  a  bylo  po 
všem.
■  Primulky na oknech vystřídaly 
první muškáty. Většina z nás ale 
čeká, až přidou ,,zmrzlí“. To je 
12.,13., 14.5. - Pankrác, Servác,  
Bonoifác. Pak už se květinová 
výzdoba oken a balkónů ,,rozjede“ 
naplno.
■  Ale  ještě  předtím  nesmíme 
zapomenout, že 10. května (neděle), 
je  ,,Den  matek“.  Určitě  maminku 
potěšíte  pěknou  kytičkou  jako 
důkaz, že si jí vážíte a máte ji rádi. 

Vaše pozornost ji určitě  zahřeje u srdíčka.
■  Zkrátka  námi  tak  dlouho očekávané  jaro  se  s  velkým 
elánem ujalo vlády nad přírodou a chce co nejrychleji všem 
ukázat,  co  umí.  Kam  jen  pohlédneme,  spatříme  louky, 
zelenající se hebkou travičku. Roste nám takřka před očima. 
Keře  s  ohromnými  ,,kočičkami“  jsou  obaleny  množstvím 
pylu, hlohy září na dálku záplavou bílých kvítků.Je to pravý 
ráj  pro včely a čmeláky,  nepřetržitě  a zmateně přelétavají 
sem a tam. Ale paleta barev není zdaleka vyčerpána, modré 
podléžky, bílé sasanky, první fialky, vodopády květů zlatého 
deště,  žluté  petrklíče.  Podle  vesele  bublajících  potůčků  s 
průzračnou vodou vyrůstají trsy žlutých blatouchů. Koruny 
štíhlých břízek se již pyšní spoustou jasně zelených lístků. 
Když do nich z lehka foukne jarní větřík a ony zašumí, je to 
jako pohlazení na duši.
Ranní zpěv ptáčků a nekonečné štěbetání vrabců jen umocní 
tu vyjimečnou krásu jara a probouzející se přírody...
■ Mateřskou  školu ve  Studenci  navštěvuje  5  dětí.  Z 
Bukoviny  vykonává  povinnou  školní  docházku  17  dětí. 
Dojíždějí do  Studence nebo Jilemnice. 
■   Příroda  nám  dává  den  co  den  i  rostoucí  nadílku 
kvetoucích stromů. Je to sice nádherné,  ale bohužel  stále 
přibývá lidí, kteří jsou na jejich pyl alergičtí. Je zaznamenán 
I  velký  výskyt  klíšťat.  Nepodceňujte  riziko  nakažení   a 
pokud si nebudete vědět rady , obraťte se ihned na lékaře 
nebo zajděte  přímo do nejbližší  nemocnice.  Nejdůležitější 
telefonní čísla jsou uvedena v následující rubrice obecního 
úřadu.

Obecní úřad informuje
telefonní čísla lékařských zařízení
praktický lékař Mudr. František Válek - Studenec u Horek            481 592 288
                                                                          - Horka u Staré Paky         481 596 290 
dětská  lékařka  Mudr.Helena Vaclová    - Studenec u Horek 481 595 144

   - Roztoky u Jilemnice 481 587 248   
 praktická lékařka Mudr. Anna Erlebechová    - Roztoky u Jilemnice 481 587 312

   - Martinice v Krkonoších 481 544 915
   - Zálesní Lhota 481 596 184 

■
svoz popelnic se bude provádět 14.května, dále potom každých 14 dní, tj. 28.4.;11.6. atd.

■
Jistě jste si někteří z vás povšimli, že s přibývajícími slunečními dny přibylo na silnici i množství 
,,sportovců“ na kolečkových lyžích a bruslích. Většina jich riskuje svým nezodpovědným 
chováním. Mnozí jsou ukáznění, nepodceňují nebezpečí a proto oblékají reflexní vesty. Ale i tak 
dávejme pozor.



      Hasiči      

Rozloučení  
Sbor  dobrovolných  hasičů  se 
rozloučil  se  svým  členem, 
zesnulým  bratrem  Radovanem 
Čechem  z  čp.49.  Zemřel  náhle 
31.března,  ve  věku  45  let. 
Rozloučení  se  zesnulým  se 
uskutečnilo  v  úterý  7.dubna  v 
zámecké kapli v Horní Branné.
    Ochranné prostředky pro   
JSDHO
Vládní  příslib,  k  přidělování 
ochranných  prostředků  pro 
jednotku  sboru  dobrovolných 
hasičů obce, se splnil i pro členy 
našeho  sboru.  Bezúplatným 
převodem  byli  vybaveni  pěti 
komplety zásahových ochranných 
obleků  BUSHFIRE  CZ  a 
zásahové  obuvi  pro  dobrovolné 
hasiče.  Jejich  účetní  cena  byla 
44.250,15 Kč.   K jejich  převzetí 
došlo  1.dubna  na  stanici  HZS  v 
Semilech.

Výměna okapů na hasičárně
Hasičárna  je  majetkem  obce. 
Okapové žlábky se svody,  zde 
byly  osazeny  při  nástavbě 
hasičárny v r.1986. Od té doby 
nějaký čas uplynul a to vše už 
bylo  prorezavělé  a  neplnilo  to 
svůj  účel.  Na  vrub  obce  byly 
okapy  a  žlaby  vyměněny  za 
nové.  Prováděla  to  firma 
,,Faigl“ ze Studence.
  

Co nás čeká....
O pohár velitele v Čisté
Kolotoč  hasičských  soutěží  v 
daném  roce,  roztáčejí  po  léta 
mladí hasiči.  Vždy 1.května se 
účastní   soutěže  ,,O  pohár 
velitele“ v  Čisté.  Jedná  se  o 
soutěž  v  provedení  požárního 
útoku.  V  konkurenci  třiceti 
družstev  se  samozřejmě  snaží 
získat co nejlepší umístění. Tak 
tedy  popřejme  vedoucímu 
kolektivu,  Davidu Štilcovi, aby 

měl  co  nejšťastnější  ruku  při 
volbě skladby družstev,   a aby 
to dopadlo co nejlépe.  

Podkrkonošský pohár  
Mladí hasiči, 9.5. změří síly s 
ostatními  družstvy  i  z 
jičínského  nebo  trutnovského 
okresu  na  poháru  v Nedaříži. 
Zmíněný  pohár,  slouží  k 
prověření  soutěžících  před 
nadcházející okresní soutěží.

Okresní soutěž ,,Plamen  “  
Tzv.,,Závěrečné  hodnocení 
hry Plamen“  bude  probíhat  v 
sobotu 30.5. v Poniklé. Zde se 
bude bojovat o konečné pořadí 
v  okresní  soutěži  za  r.  2008-
2009.

Okresní soutěž dorostu
Zřejmě  jednotlivci  budou 
reprezentovat  Bukovinu  na 
okresní  soutěži  dorostu, 
konající  se  v  neděli  31.5.  v 
Jilemnici.

osobnosti obce 

Víte, že …...
        Z   bývalé osady Karlov,  pocházelo několik osobností, které upadli v zapomnění. Prostě se o 
nich  nikdy nemluvilo, nikdy jich nikdo nevzpomínal. Budeme si je postupně představovat. Možná, 
že někteří ze starší  generace občanů si na ně rozpomenou. Nebo si řeknou, no to by mohlo být, to 
jsem někde slyšel vyprávět. Prvý v pořadí tedy je.

ERBAN  Ladislav
Narodil se 14.9.1917 v osadě Karlov. Jeho rodný dům už je dávno 
zbourán, ale stál mezi chalupou čp.82, Jiřího Sedláčka a trafostanicí 
u cesty k  rekreačnímu středisku. Sloužil v Čsl. armádě s hodností 
desátník  aspirant.  Dne  30.8.1938   se  vydal  s  druhým  letcem 
Václavem Zachem, četařem aspirantem, nar. 14.10.1916 v Nahošíně, 
okr. Strakonice, na let ke splnění úkolu. Stal se jím však osudným. 
Za husté mlhy havarovali s  letounem zn.,,Letov Š 328“  na pokraji 
lesa zvaném ,,Balina“ . Jednomotorový letoun shořel. Bylo to u obce 
Zbýšov, okr.Brno venkov. Při havárii zahynuli oba letci. Na počest                            foto: archiv 
jejich  památce  na  místě  nehody  u  obce  Zbýšov,  postavil  tehdejší  Český  svaz  mládeže,  hezký 
pomník s nápisy se jmény letců. 



                                                                                                                                              
  

Vzpomínáme

Příznivé proudění vzduchu, údolím od Hájenky směrem k Horce 
dává příležitost, aby se zde provozoval paragliding. (paragliding je 
letecký sport,  k pohybu vzduchem se používá padákový kluzák). 
Bylo tomu také 19.4.2003, kdy se do těchto míst vydal ke svému 
letu  Jiří  Mach.  Bohužel  byl  to  jeho  poslední  let  v  jeho  životě. 
Zřejmě neovladatelný kluzák nebo silný poryv větru ho zanesl na 
okraj lesa (u salaše), kde narazil do stromu. Přivolaní hasiči a lékař, 
mu už nedokázali pomoci. O svůj mladý život přišel ve věku 26 let. 
Na jeho počest zde jeho kamarádi udržují křížek s květinami. 
                                                                                                                                   foto: J.Hanousek
  
Dne 4. května si připomínáme  událost, která se stala v roce 1945. 
Konec II. světové války byl otázkou několika málo dnů, ale přesto 
došlo  ve  Studenci  k  tragické  události,  kde  umírali  lidé.  Němečtí 
vojáci zde pozatýkali na 30 lidí. Padaly výstřely,  vznikala panika, 
lidé se snažili prchat do bezpečí. Před polednem toho dne, byl  na 
poli  směrem  od  studeneckého  kostela  k  samotě   Horce,  nalezen 
zastřelený  19 ti  letý  bukovinský občan,  Ota Stránský.  Ve snaze 
ukrýt se u  svého strýce na Horce, byl zasažen střelou ze samopalu. 
Zřejmě  lidé  starší  generace  nezapomínají  na  tyto  události  a 
celoročně se starají o pomníček oběti, Oty Stránského.
                                                                                                                                   foto: J.Hanousek

Jak to bylo se hřbitovem v Bukovině

        Obec Bukovina dosud 
pohřbívala na hřbitov v Čisté, 
kam  bylo  velmi  daleké  a 
špatné  spojení  neupravenou 
obecní  cestou.  Za  vánic  a 
závějí  bylo  nutno  použít  do 
Čisté  jen  státní  silnici  ze 
Studence na Horka a dále do 
Čisté.  Dle  výkazu  římsko-katolického  farního 
úřadu v Dolní Kalné zemřelo od r.1926 do r.1935 
celkem čtyřicet  sedm osob. Občané proto volali 
po tom, aby byl v obci Bukovina zřízen hřbitov. 
      Jednou z možností, kde měl být vybudován 
bylo místo současného kravína. Ale sousedé více 
či  méně  vzdálené  od  tohoto  místa  byli  proti  a 
argumentovali  tím,  že  nechtějí  aby  je  v  noci 
někdo  strašil.  Nakonec  bylo  od  tohoto  místa 
upuštěno a hledalo se dálší.  V neděli  24.května 
1936 se  v 16.00 hod. v hostinci u Tichu, konala 

schůze  občanstva   za  účelem 
zřízení hřbitova ve zdejší obci. 
Zúčastnilo  se  jí  čtyřicet 
občanů. Při podpisové akci se 
k jeho zřízení vyjádřilo a svým 
podpisem  ztvrdilo  podporu 
výstavby  třicet  jeden  občan. 
Požadavek  občanů  byl 
obecním  zastupitelstvem 

podpořen a posléze  schválen.
       Hřbitov měl být vybudován na pozemku 
č.191,  p.  Josefa Prokše,  rolníka v Bukovině. 
Dne  21.října  1936  se  uskutečnilo  místní 
komisionální  řízení  za  účelem  zjištění 
vhodnosti  uvedeného  pozemku  ke  zřízení 
hřbitova.  Okresní  úřad  na  základě  místního 
šetření  došel  k  závěru,  že  je  tento  pozemek 
způsobilý  pro  pohřbívání  mrtvol  s 
patnáctiletým  obdobím  překopávacím. 
Projektovou  dokumentaci   vypracoval  Josef 



Jirčák, mistr zednický z Nové Paky. Hřbitov měl 
mít  tvar  obdélníka  o rozměrech  45 x 35 m,  ve 
kterém se počítalo  s   vlastní  pohřební  plochou, 
místem pro oplocení, márnicí, místem pro cesty a 
vkusným  jednoduchým  sadem  před  hřbitovem. 
Počítáno  bylo  se  154  hroby  pro  dospělé  a  35 
hroby pro děti.  Podél hřbitovního oplocení  zde 
nemělo chybět místo pro 38 hrobek. Hřbitov by 
byl   rozdělen  hlavní  vy  štěrkovanou  cestou, 
širokou  tři  metry  a   vedlejšími  cestami  na 
oddělení.  V  rohu  hřbitova  se  počítalo  s  umrlčí 
komorou  sestávající  z  márnice  a  pitevny  s 
vlastními  vchody  z  venku.  Tolik  stručný  popis 
plánovaného hřbitova. Projekt byl vypracován do 
posledního detailu a obci byl předložen v březnu 
r.1937. Celkové náklady měly činit 18.387,45 Kč. 
Předloženým  rozpočtem  se  zabývalo  obecní 
zastupitelstvo  a  konstatovalo,  že  k  postavení 

hřbitova  a  k  zakoupení  pozemku  nemá  dost 
peněz.  Člen obecní rady p. Josef Štilec podal 
návrh,  aby  se  svolením  Okresního  úřadu  v 
Nové  Pace,  mohla  být  uspořádána  sbírka  ve 
zdejší obci a u rodáků. K tomu však nedošlo a 
20.května   1937  se  o  zastupitelstvo  obce 
usneslo,  aby  byla  uzavřena  půjčka  ve  výši 
12.000,-Kč na 3,5% úrok u soukromníka Josefa 
Klůze v Bukovině u Čisté čp.22. Okresní výbor 
schválil  6.října  1937  uvedené  usnesení 
obecního zastupitelstva s tím, že zápůjčka bude 
úrokována a umořována z poplatků za hroby a 
že bude během 10 let umořena.
   Proč se tehdy občané nedočkali vybudování 
hřbitova,  dodnes  není  zcela  jasné.  Z  dosud 
žijících  pamětníků  se  můžeme  dovědět  jen 
tolik, že 

Pojmenování  míst  a zákoutí  v  Bukovině

BRANKA           -  zkratka ke Studenci
PANSKÁ MEZ   -  nad BRANKOU je mez, která udává katastrální hranici mezi Bukovinou a
                                  Studencem
U KALUŽE        -  místo, které už dnes není v terénu znatelné. Při zcelování pozemků toto místo
                                  zaniklo. Pan Václav  Hek zde měl postavenu kolnu na  zemědělské stroje, v
                                  těsné    blízkosti byla malá vodní plocha, kde rostl rákos a doutníky 
U BORČÍ           -  smíšený les rostoucí pod vysokým napětím, u Kodymova kříže
                                                                                                                         pokračování příště

Hledání zdroje pitné vody
V  úterý  1.4.2009   přijel   RNDr.  Stanislav  Václavík  s 
proutkařem,  panem Josefem Novotným z Dolních Bučic, okr. 
Čáslav, aby se snažil  pomocí drátů,  proutku a virgule nalézt 
pramen vody. Silný pramen, po tipu starosty obce J. Hanouska, 
byl  potvrzen  na  p.p.č.240/1  p.  Milana  Kodyma.   Další  dva 
proutkaři  byli  navedeni  na  místo  předešlých  průzkumů,  aby 
potvrdili nebo vyvrátili možnost vodního zdroje na p.p.č.240/1. 
Ano můžeme konstatovat, že tři proutkaři, hledající nezávisle 
na sobě ,  označili  místo budoucího vrtu. Jejich tolerance se 
pohybovala v rozmezí 70 cm. Dle jejich zjištění  by zdroj měl 
být dost vydatný.   

…...............................................................
Společenská kronika

G  ratulejeme  

Touto cestou bychom rádi  pogratulovali  našim 



jubilantům.  Přejeme  jim  hodně  zdraví,  štěstí  a  spokojenosti.  Přání  předáváme  paní  Danušce 
Chrtkové, Janě Fišerové,  Bohumile Grofové a panu Zdeňku Ježkovi,  kteří oslaví své významné 
životní jubilea v měsíci květnu a červnu.
Poděkování
■   Touto cestou bychom chtěli poděkovat Ladislavu Grofovi, za jarní úklid obce. Vzorně uklidil
nečistotu  způsobenou  paní  zimou.  S  pečlivostí  se  věnoval   veřejným  prostranstvím  obce  a 
pozemkům k nim přiléhajícím.
■    Taktéž i hasiči si zaslouží pochvalu za ztrátu času  při sběru železného šrotu.

S  portovní  areál  ožil   
Konečně  jaro.  Příznivci  míčových  her  se  sešli  v 
neděli  12.dubna  k  úpravě  antukového  hřiště. 
Odstranili trávu okolo obrubáků, uhrabali, vyrovnali a 
dosypali  chybějící  antuku.  Pokropili  a  vibračním 
válcem uválcovali  celý kurt.  Tím byl  docílen  tvrdý 
povrch pro zahájení provozu hřiště. Bude se tu hrát 
pravidelně každý pátek a  neděli. Dle počtu a složení 
hráčů, bude volena hra. Buď nohejbal, odbíjená nebo 
tenis.  Nebude k tomu chybět  patřičné občerstvení. 
Kurt  je  veřejně  přístupný,  ale  je  třeba  se  řídit 
vyvěšeným     ,,PROVOZNÍM  ŘÁDEM“,   za  jakých   
podmínek tam je vstup povolen !!!!! 
                                                                                                                                 foto: J.Hanousek

     Czech POINT
Na Obecním úřadě v Bukovině u Čisté bude  zřízeno pracoviště 
Czech  POINT.  Je  to  síť  kontaktních  míst,  která  mají  lidem 
zjednodušit  komunikaci  s  úřady.  Toto  pracoviště  bude 

umožňovat  obousměrné  doručování  dokumentů,  prostřednictvím  datových  schránek.  Datové 
schránky jsou elektronická úložiště, která jsou určena k doručování dokumentů se všemi orgány 
veřejné  moci.  Takto  komunikovat  se  stane  povinností  každého  úřadu  již  od 1.7.2009.  Cílem 
projektu Czech POINT, tedy Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu, je 
poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, 
aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. Jedná se o výpisy z Katastru 
nemovitostí,  z  Obchodního rejstříku,  ze  Živnostenského  rejstříku,   z  Rejstříku  trestů,  Výpis  z 
bodového hodnocení řidiče.  Obec  Bukovina u Čisté v rámci výzvy žádala o  zřízení plné verze 
pracoviště Czech POINT,   maximální způsobilé výdaje projektu činí 93 927 Kč, z toho 14 090 Kč 
půjde z rozpočtu obce. . 

 To, co hýbe světem
Pro  oživení  paměti  si  připomeňme  co  jste  pracně  vydělávali,  střádali  do  kasiček  a  spořili  v 
kampeličkách a spořitelnách, abyste byli zabezpečeny pro případ nouze. Starší generace si dobře 
vybaví  jak pracně  se  peníze  z   této  doby vydělávaly  a  kolika  korunami  jste  byli  odměňováni. 
Náhodně vybereme  bankovku v  hodnotě  10,-  Kč z  r.  1927.  Poté  se  přesuneme do doby,  nám 
historicky  nejbližší. Druhé světové války. Postupně si můžeme v dalších číslech našeho zpravodaje 



přibližovat další bankovky, které byly vydávány v různých obdobích.
To co h

                                   r.1927                                                                  r.1944

                                  r.1944                                                             r.1944
                                                                                                                         pokračování příště

Plánované akce:
− 30.4. pálení čarodějnic

od 19.00 v areálu pod Kaňkem  
− 6. června  Dětský den

Sobota 6.6.2009 -  místo konání – přírodní areál
V ranních hodinách proběhne příprava areálu. Zároveň bude zabezpečována trať (státní silnice), pro závody 
Bukárek. To jsou individuálně vyrobené bezmotorové káry. Závod nebude pouze rychlostní, ale bude 
proložen dovednostními a znaleckými prvky z bezpečnosti silničního provozu. 
10.00 – 12.00
Vlastní závod
12.00 – 13.30
Přestávka
13.30 – 17.00
 Blok soutěží a her s požární tématikou pro jednotlivce i celé kolektivy. Připraven bude hadicový
  kuželník, srážení plechovek pomocí džberové stříkačky, uzlová štafeta apod.
15.00                                                                                                         
-  Samba Paka Band - hraje úpravy brazilských rytmů na bicí nástroje 
- Proběhne soutěž  v jízdě zručnosti na koloběžkách. 
16.00
- Ukázka výcviku služebních psů 
- Ukázka požárního útoku MH
17.00 – 18.30
 Přestávka – večeře
18.30
 Slavnostní večer s vyhlášením vítězů soutěží 
19.00
Dětská diskotéka
22.00
Ukončení



Po celou dobu bude v prostoru areálu vystavena současná i historická požární technika. Mezi historickou 
patří ruční pístová stříkačka f. Smekal z roku 1887 a motorová stříkačka f. Sigmund z roku 1940, které 
jsou ve vlastnictví sboru. S oběma stroji se budou provádět ukázky. Ruční stříkačka bude k dispozici všem 
přítomným dětem, aby si mohly udělat obrázek o námaze zdolávání požáru před více než sto lety.

− 7.června - je v Bukovině pouť

_                                     Inzerce:      NÁKUP    ♦      PRODEJ    ♦     VÝMĚNA    _____________________

Veškeré informace týkající se inzerce- J.Hanousek, tel. 603464203  nebo J. Dlabolová tel.60490867

V každé domácnosti se najde něco, co překáží a čeho  byste se chtěli zbavit, ale je vám to líto úplně 
vyhodit. V opačném případě můžete něco marně shánět. Proto jsme pro vás otevřeli tuto inzertní 
rubriku, přes kterou můžete tyto věci nabídnout k prodeji nebo zakoupit. Stačí když na OÚ nebo v 
prodejně řeknete o co jde a o nic dalšího se nemusíte starat. V dalším čísle zpravodaje váš inzerát 
vyjde a vy se s dotyčným už sami zkontaktujete.

Prodáme:

 Obecní úřad v Bukovině, prodá obracecí stroj na MF, šíře 120 cm, 5 let starý, ani jednou 
nepoužitý   -  cena dohodou

 Nabídka místní prodejny potravin
      Již od minulého týdne můžete v místní prodejně zakoupit zeminu pro přesazování a výživu 

rostlin. Je balena v pytlích po 5, 10, a 40 litrech. V prodeji jsou též klasické nebo převislé 
různobarevné pelargonie. Nabídka i jiných druhů květin na zkrášlení balkonů bude pestřejší 
po ,,zmrzlých“. Přijďte si vybrat. Určitě vám nějaká kytička ,,padne do oka“.

             
     



motto: Hloupý říká co ví, moudrý ví, co říká.
                                                      (židovské přísloví)     

zpracovali: Jiřina Dlabolová, Jiří Hanousek

Vydává Obecní úřad v Bukovině u  Čisté, nákladem 85 výtisků,  články s příspěvky  a inzerce  se 
přijímají písemně: Obecní úřad, Bukovina u Čisté čp.19, 514 01 Jilemnice, info-tel.603464203, 
prodejna potravin tel. 604908673 , e-mail: oubukovina@cmail.cz 




