
BByylloo,,                                                                            

              jjeesstt                                                                                                                                                                                                                                        

                      aa    bbuuddee  

              vv  BBuukkoovviinněě  uu  ČČiissttéé              

 zpravodaj obce č.6 
_________________________________________________________________________________________________ 

3. ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  12/2011

 

,, Člověk není ani anděl, ani hloupé zvíře. Neštěstí je, že se jím stává, kdy ze 

sebe začne dělat anděla“.  
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Buďte hladoví, buďte blázny 
Steve Jobs 

Zamyšlení  pod  čarou 
 

       My a ...zamyšlení. 

    Je za námi čas vánoc, čas štědrosti a dárků, čas uţívání si všeho dosyta. 

Vanilkou a jiným kořením vonící cukroví, smaţeného kapříka, bramborový 

salát, vánočku, výborné víno či něco ostřejšího. Není nad to uvařit si šálek 

kávy a sledovat (byť i s nelibostí), jak nám z talířku sladké kousky rychle 

ubývají. Ale co naplat, kdyţ ono je to tak dobré.... A chlebíčky! ,,Tamhleten 

vypadá kouzelně! No, jeden, dva snad neuškodí!“ řekneme si.  Ale proč ne, 

jsou přece Vánoce! Je čas navštěvování přátel, známých. Posezení v rodinném  

kruhu. Ale hlavně čas pohody, klidu, odpočinku, krásného lenošení a 

rozjímání, třeba u televizních pohádek. Ať uţ nových, či které vidíme uţ po 

několik let. 

     Mně osobně ,,přirostla“ k srdci pohádka s panem Peškem ,,Obušku z pytle 

ven“. Ta věčná lidská závist a lakota je zde po zásluze potrestána 

několika ,,dobře sedlými“ ranami holí. Kdyby to tak stačilo i v dnešní době, 

ţe? Ovšem nesmíme zapomenout ani na přírodu a procházky v ní. Zima sice se 

sněhovou nadílkovou ještě trochu váhá, přesto několik vloček jiţ na zem 

spadlo. Alespoň trochu to tak umocnilo tu sváteční atmosféru. Ale co není, 

můţe být, ţe? Před námi je ještě zakončení roku 2011 a oslava příchodu roku 

nového. Jiţ s letopočtem 2012! Jen tak letmo se v myšlenkách se vracím do 

minulosti. Sice ne aţ tak vzdálené, přesto uţ minulosti. Jak bujaře a s velkou 

pompézností byl vítán rok nového milénia, rok 2000. Jak nám ten čas hrozně 

letí. Uţ to bylo před 12 lety.... 

Stále, rok co rok s nadějí a očekáváním doufáme, ţe tento rok přicházející bude 

o něco v něčem lepší, neţ ten, který uţ za sebou pomalu ,,zavírá dveře.“ A ţe 

to, co se nám nesplnilo a nepodařilo letos, splní se či podaří v roce novém. Je 

to dílem osudu, velkým dílem našim přičiněním a dost často i dílem náhody. 

Ať tak, či onak, ovšem vám přejeme, aby ten rok, co se nám chystá na ty 

pomyslné dveře teprve zaklepat, aby mohl  vstoupit, aby byl pro nás všechny 

šťastný, spokojený, plný splněných přání, snů a nadějí. Ale také plný lidského 

citu, pochopení, tolerance a porozumění! Je ještě mnoho nevyřčeného, ale to uţ 

necháme na kaţdém kterém z vás....  

Klidný a úspěšný rok 2012 přejeme. 
                                                                                                          Jiřina Dlabolová                                                                      
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 zprávy z obecního úřadu
 

Sousedské posezení. 
První ,,Sousedské posezení“, které se konalo  na jaře, 

bylo velmi úspěšné. Proto  obecní úřad připravil na 

29.října posezení další. Hasiči sice prováděli svoz 

účastníků, ale této sluţby vyuţilo jen několik málo 

občanů. Na osmnáctou hodinu se začali scházet první 

hosté. Na sále a na jevišti bylo obsazeno 66 míst. Proto 

jsme byli s návštěvností spokojeni. Neţ vlastní 

program začal, podávala se káva, čaj a domácí štrůdl. Pro zpestření večera byl hned v 

úvodu promítnut 

dokumentární snímek Jiřího 

Hanouska. Obsah  filmu 

pojednával o cestě po 

Norsku, kterou absolvovali 

starostové Svazku obcí 

Jilemnicka. (Účelem cesty 

bylo seznámit se, se  

subjekty, které v Norsku 

působí v oblasti likvidace 

odpadů).  O příjemné 

prostředí se svojí hudbou 

postaral i Petr Vávra z Nové 

Paky. Opravdu pěkné bylo 

ale vystoupení  Spolku paní, 

ţen a dívek z Jilemnice. V dobových kostýmech představily hostům módu třicátých let 

minulého století. A ţe to bylo pokoukání! Alespoň my, ţeny, jsme ocenily vkusnou a 

nenásilnou eleganci. Jak se říká, oděvy měly glanc a šmrnc... Krásné dlouhé sukně, prosté, 

barevné, či bohatěji zdobené, přiléhavé vestičky či kabátky, které dávaly vyniknout  

ţenskému pasu. Nejkrásnějším doplňkem tehdejších ţen byly ale klobouky. Tehdy nikoho 

ani nenapadlo vyjít ven bez pokrývky hlavy. Ať uţ jmenovaných klobouků či velkých 

šálů.... No prostě, byly to pravé dámy!  

Ale zpět k ,,posezení“. Byly prodávány i losy v ceně 5,- Kč. Za kus do minitomboly, kde  

bylo 57 cen do  běţného slosování. Pak ještě  deset cen do slosování finálového. 

Zlatým ,,hřebem“ večera ale bylo taţení mimořádné ceny, určené výhradně pro muţe. 

Výhra obsahovala dámské spodní prádlo (podprsenka, kalhotky a spodky s nohavičkou), 

ale ve velikosti XXXXL. Její výherce musel tuto cenu na místě obléci na sebe a předvést  

se divákům promenádou po sále. Celé  to představení dostalo hosty do varu a sklidilo 

úspěch, odměněný hlasitým potleskem.  A pak uţ jen přítomné bavila hudba k tanci a nebo 

jen k poslechu. 

   Tak příště zase nashledanou.......   
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Nové linoleum ve škole 
Povrch chodby v přízemí školy byl ve špatném 

stavu. Původní saduritová vrstva byla popraskána 

a odloupána od základního betonu. Při vstupu do 

chodby to vůbec nedělalo dobrý dojem. Pro 

zlepšení stavu a zkrášlení těchto prostor, zde bylo 

poloţeno nové linoleum. Pokládku prováděl 

podlahář František Honců z Jilemnice. Byla to 

investice za 22.377 Kč.  

 

Silnice ve Studenci 
Úvodem jen krátce k dotazům, jak to bude se 

silnicí ve Studenci. Poslední zprávy jsou 

následující. Jsou zpracovány projektové 

dokumentace se záměrem zařazení  do 

regionálního operačního programu pro rok 2012 – 2013 . Jedná se také  o tuto stavbu: 

Rekonstrukce silnice II/293 Studenec – Horka u St. Paky s předpokládaným nákladem 85 

mil. korun. Liberecký kraj se připojil k investičnímu záměru zajištění dopravní obsluţnosti  

průmyslové zóny Vrchlabí , s realizací v roce 2012 – 2013.  Rekonstrukce silnice II/293 

(po Studenci) a II/295 (Studenec- Vrchlabí), na hranice Libereckého kraje – 

předpokládaný náklad 180 mil.  korun. 

Prioritou Libereckého kraje v letech 2012 -2013 jsou investice do odstraňování 

povodňových škod a obnovení dopravní obsluţnosti postiţených obcí . Proběhnou opravy 

jednotlivých mostů a  4 rozsáhlé liniové stavby spolufinancované MMR. Vzhledem ke 

spoluúčasti kraje ve výši 50% bude jen u liniových staveb rozpočet zatíţen částkou 

800mil. Kč. Tento fakt bohuţel významně ovlivňuje moţnosti při plánování oprav  

a investičních akcí v ostatních částech 

Libereckého kraje. Nepovaţujte tuto informaci 

jako konečnou. Ono totiţ dochází k různým 

jednáním na krajském úřadě a jejich rozhodnutí 

se mění snad kaţdých 14 dnů. 

 

Zdobení vánočního stromu. 
V sobotu 26. listopadu se provádělo zdobení 

vánočního stromu. Nebyl to klasický jehličnatý 

strom, ale vzrostlá túje vysazená u plotu na 

parkovišti u hasičárny. Svítící ozdobu tvořilo 

40 metrů šňůry se světýlky svítícími modrou 

barvou. Pomocí výsuvného ţebříku byla túje 

osazena světélky. Na dva sloupy veřejného 

osvětlení u hasičárny byly instalovány dvě 

světelné komety. Tím byla nastolena vánoční 

atmosféra jiţ první adventní neděli, kdy bylo 

vše rozsvíceno. 
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Dotace na územní plán 

Počátkem listopadu, byla ukončena poslední etapa s pořizováním nového územního plánu. 

S jeho realizací bylo započato v březnu 2009, vypracováním dokumentace Průzkumů a 

rozborů k Územnímu plánu Bukovina u Čisté.  Jeho schválení zastupitelstvem obce, 

proběhlo   19.8.2011. Následovalo vyúčtování celého projektu a počátkem listopadu r. 

2011, byla naši obci proplacena dotace  ve výši 100 tis. korun. Celkové náklady byly 270 

tis. korun. Zbylých 170 tis. hradila obec ze svého rozpočtu. 
 

Výstava adventních věnečků 
Ve dnech 25. a 26.listopadu tohoto roku mohli někteří z vás shlédnout výstavu adventních 

věnců, a to v kulturním domě, v prostorách jídelny. Dekorace byly zapůjčeny z Bukoviny, 

Zálesní Lhoty, Čisté a Hostinného. Celkem  třicet věnečků, z moduritu, perníku, 

jehličnanů i papíru. Zdarma 

bylo moţné ochutnat perníčky 

i linecké cukroví. Ve valné 

většině toho vyuţívali 

především dětští návštěvníci. 

Také se ale podávalo svařené 

víno, grog , čaj. Přiznává, ţe 

jsme ani v nejmenším nečekali 

takový zájem. Výstavka 

sklidila velký úspěch a to 

především počtem 

návštěvníků. Bylo jich 

devadesát osm! Atmosféra 

byla téţ kouzelná a domnívám 

se, ţe mnozí odcházeli nejen s 

inspirací, ale hlavně s dobrými a příjemnými předvánočními pocity. A to je pro nás, kteří 

jsme výstavu připravovali, odměna největší a nejkrásnější! A i proto jsme se rozhodli, ţe 

takovouto výstavu ,,dáme dohromady“ i v letech příštích. Na závěr bych ještě moc ráda 

poděkovala všem, kteří si s přípravou i uskutečněním toho všeho pomáhali. 

 Jiřina Dlabolová 
 

Předplatné zpravodaje 
V r.2012 bude zavedeno předplatné Zpravodaje jednorázovým poplatkem. To 

znamená, že  za šest vydaných Zpravodajů, které budou během roku vydány 

si v měsíci únoru uhradíte celoroční předplatné 60,- Kč. Důvodem je ta 

skutečnost, že někdo má předplacené na celý rok, jiný to hradí jednotlivě. 

My potom musíme Vaše platby hlídat a pokaždé zvonit u Vašich dveří a 

vybírat za každé jednotlivé číslo. Někdo z Vás není třeba zrovna doma, tak 

se to nechává ve schránce bez poplatku a už v tom začíná být zmatek. Takto 

po předplacení budete mít automaticky každé číslo v poštovní schránce a 

nebude tím ani zdržován roznášející. 

 

D  ě  k  u  j  e  m  e      z  a     p  o  ch  o  p  e  n  í 
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Jilemnicko se připravuje na čerpání 

milionů korun z EU 

 

     Po dlouhodobé přípravě a náročné 

finalizaci projektů se konec listopadu nesl 

ve znamení dobrých zpráv. Jilemnicko-

svazek obcí bylo vybráno k realizaci tří 

nových projektů spolufinancovaných 

z prostředků EU. První dva projekty 

podpořené z Operačního programu ţivotní 

prostředí jsou výsledkem téměř šestileté 

přípravy a zaměřují se na akci vskutku 

pilotního charakteru, a to z hlediska celé 

České Republiky. V rámci dotace by 

v příštích dvou letech mělo na území 

Jilemnicka vyrůst pět samostatných 

komunálních kompostáren, které by 

zajišťovaly zpracování bioodpadu ze všech 

obcí Svazku. Sběr a třídění bude probíhat 

v kaţdé obci samostatně dle nastaveného 

harmonogramu. Výstupem z projektu 

nebudou pouze hotové a provozuschopné 

kompostárny ve Vítkovicích v Krkonoších, 

Roztokách u Jilemnice, Rokytnici nad 

Jizerou, Horní Branné, Čisté u Horek a 

Jilemnici, ale také sběrné kontejnery pro 

kaţdou obec a společná technika v podobě 

traktoru, drtiče, nakladače, překopávače a 

síta. Díky těmto dvěma projektům se podaří 

lépe zuţitkovat zeleň z veřejného 

prostranství, ale také ze zahrádek od 

spoluobčanů, kteří kaţdoročně řeší onu 

obligátní otázku “kam s ním“. Celkový 

rozpočet na tyto dva projekty činí více neţ 

15 milionů korun a výše dotace pak 90%. 

Na začátku roku bude v souvislosti 

s tématikou kompostování vyhlášena soutěţ 

pro školy o zhotovení nejzajímavějšího loga 

projektu, kdy vítězné logo bude nejen 

oceněno, ale také bude mít tu čest stát se 

grafickým symbolem celé akce. 

   Třetí ze schválených projektů, které 

všechny zástupce obcí potěšily, je 

navazující projekt na Krakonošovy letní 

podvečery bez hranic. Nese název Dny 

polsko-české kultury, a je tentokrát zaměřen 

na prezentaci české kultury u polských 

sousedů. Po dva roky nás tedy čeká nejen 

jednodenní polský kulturní den v Jilemnici, 

ale především jarní a podzimní jarmark 

v Karpaczi, kde na oplátku bude Jilemnicko 

zajišťovat nejen kulturní program, ale také 

ochutnávku naší regionální kuchyně. 

V rámci projektu také rozšíříme naše 

vybavení, které slouţí všem obcím při 

pořádání akcí v létě i v zimně, a to o dva 

menší stany o rozměrech 3x6 m a o dva 

plynové venkovní ohřívače, které poslouţí 

především do mrazů v zimních měsících. 

Rozpočet české části projektu je 1,6 

milionů korun. Výše dotace činí 90%. 

     Podrobně o zahájení a průběhu obou 

projektů Vás budeme informovat nejen na 

webových stránkách www.jilemnicko-so.cz, 

ale také na stránkách místních zpravodajů. 

Pevně věříme v úspěšné dokončení všech 

projektů a těšíme se na setkání s občany při 

jejich realizaci. 

 

Za Jilemnicko-svazek obcí 

                                  Paulů Radka

 

 
 

Není to jen vánoční dárek…

Váţení rodiče, 

pro ţáky našich škol, kteří budou končit 

povinnou školní docházku devátou třídou, 

nabízí Gymnázium a Střední odborná škola 

Jilemnice mimořádnou příleţitost 

pokračovat ve studiu, získat maturitu i 

moţnost uplatnit se přímo v praxi. 

Otevíráme jiţ pro školní rok 2012 – 2013 

nové studijní obory. Vedle   dobře známých 

gymnaziálních oborů (všeobecné 

http://www.jilemnicko-so.cz/
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 čtyřleté a osmileté gymnázium a sportovní 

gymnázium) jde o obory střední odborné 

školy, a to obor Informační technologie (18-

20-M\01) a obor Veřejnosprávní činnost 

(68-43-M\01). Jedná se sice o pro nás nové 

obory, jsou však pro náš region velmi 

přínosné. V informačních technologiích se 

uplatní zájemci, kteří chtějí ovládnout nejen 

vlastní počítač, ale chtějí jej také  udrţovat a 

sestavovat, chtějí zvládnout různá 

programová vybavení, zejména kancelářské 

aplikace programů. Mají také zájem 

realizovat a administrovat počítačové sítě, 

případně i programovat a vyvíjet 

uţivatelská, databázová a webová řešení. 

Veřejnosprávní činnost nabízí přípravu tak, 

aby absolventi zvládli orientaci v našem 

právním řádu, rozuměli základním právním 

pojmům, znali strukturu a působnost orgánů 

státní správy a samosprávy, zpracovávali 

věcně, jazykově a formálně správně 

jednoduché právní písemnosti. Ale také 

pracovali s počítačovými programy pro 

veřejnou správu, kontrolovali nebo 

vystavovali správní a jiné úřední písemnosti 

a dokumenty, znali předpisy pro evidenci a 

ukládání písemností a ochranu údajů.  

Mimo jiné povede výuka v obou oborech 

také k tomu, aby absolventi racionálně 

vyuţívali prostředky kancelářské techniky a 

ovládali desetiprstovou hmatovou metodu. 

Uplatnění budoucí absolventi naleznou 

určitě v pracovním procesu v našem 

nejbliţším okolí, nebudou mít ale zavřené 

dveře ani pro další studium na příslušných 

vysokých školách a vzhledem ke 

skutečnosti, ţe výuka bude obsahovat i 

problematiku rozvoje regionu a evropské 

spolupráce, budou moci vyuţít své znalosti 

v rámci celé EU. 

Věřím, ţe tato nečekaná vánoční nabídka 

osloví nejen řadu ţáků devátých tříd 

z Jilemnice, ale bude lákavá i pro celý náš 

region. Také pro rodiče bude jistě výhodné, 

ţe jejich dítě nebude muset dojíţdět za 

vhodnou školou mimo region. Nové studijní 

obory jsou výzvou pro náš pedagogický 

sbor, jsou ale, jak doufám, i skutečným 

vánočním dárkem pro mnohé školáky, kteří 

řeší otázku týkající se vlastní budoucnosti. 

 PaedDr. Václav Hartman, ředitel 

Gymnázia a SOŠ Jilemnice

 
 

 

Pranostika = moudro našich předků 
LEDEN 

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 

Leden jasný, roček krásný.  

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 

Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.  

 

ÚNOR 
Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.  

Leţí-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.  

Přejdou Hromnice - konec sanice.  

Únor bílý -pole sílí 

Kdyţ skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.  
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             HASIČI
 

Co už máme za sebou 
 

■  Na valných hromadách 
Naši zástupci sboru byli přítomni na Výročních valných 

hromadách v sousedních hasičských sborech ve Studenci, Čisté, 

Ţďáru a Nedaříţi. 

 

■ Výroční valná hromada 
Rok se s rokem sešel a my jsme se mohli sejít v pátek 2.prosince na naší Výroční valné 

hromadě.  Konala se od 18.30 hodin v kulturním domě, za přítomnosti čtyřiceti šesti členů 

a   dvanácti hostů. Byli to 

zástupci okolních sborů ze 

Studence,Nedaříţe, Roztok, 

Levínské Olešnice, Čisté u Horek 

a vzácný host br. Ing. Miloslav 

Miksánek, starosta Okresního 

sdruţení hasičů v Semilech. 

Starosta sboru zahájil valnou 

hromadu přivítáním hostů. 

Následovalo přednesení zprávy o 

činnosti za r. 2011, zpráva o 

hospodaření, zpráva revizní 

komise. Poté přišla řada na 

udělování vyznamenání. 

Některým členům bylo uděleno Místní nebo Okresní čestné uznání, Medaile za věrnost, 

Medaile za příkladnou práci a Odznak sv. Floriána. Na závěr Valné hromady, bylo přijato 

usnesení z tohoto jednání. Po těchto oficialitách se podávalo občerstvení a následovala 

volná zábava. 
 

■Mikulášská besídka 
Hasiči ve spolupráci s Pionýrskou 

skupinou Beta z Prahy, uspořádali 

v sobotu 3.prosince Mikulášskou 

besídku. Účast byla hojná. Tuto 

příleţitost si nenechalo ujít  na 74 

dětí z Prahy i Bukoviny. Zahájena 

byla praţským loutkovým 

divadlem. Po kratičké přestávce se 

rozjel  soubor her. Děti byly 

rozděleny do pěti druţstev. Měřily 

síly v několika soutěţích, kde byly 

ohodnocovány přidělenými body. Ty potom určily celkového vítěze. 
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Všichni členové druţstev byli obdarováni dárkovými balíčky, ve kterých na ně čekalo 

vţdy nějaké překvapení. Na závěr přišli hlavní aktéři  podvečera. Mikuláš, anděl a 

nezbytný čert. Začali předávat mikulášské balíčky obsahující plyšové hračky, cukrovinky 

a ovoce. Pro ty děti, které to měly dovolené a  ještě se chtěly zdrţet, br. Jiří Jeţek spustil 

dlouho očekávanou diskotéku. Akce byla hodnocena jako velice zdařilá.    

■Na halovém turnaji    

Druţstvo mladších a starších hasičů se zúčastnilo sálového turnaje v kopané. Pořádal ho 

10.prosince  hasičský sbor v Čisté. Naše druţstva si vedla dobře, obě ve svých kategoriích 

zvítězila, kdyţ ve finále obou kategorií porazila Jilemnici. 

 

Historie hasičství   2/3

HISTORIE HASIČSKÝCH SBORŮ  

Informace o historii hasičských sborů v 

České republice   

Ve středověku začali panovníci vydávat 

směrnice, vedli je k tomu velké poţáry 

středověkých měst. Ve směrnicích stálo, jak 

zabraňovat poţárům a jak je hasit. Příkladem 

je statut města Prahy s názvem "O OHNI", 

ze 14.století. Podobně tomu bylo několik 

dalších století. Poţární směrnice byly v 

podstatě pořád stejné jen podrobnější. K 

nejpodrobnější patří směrnice Prahy z let 

1611,1636,1638 a další města jako třeba 

Chrudim (1510), Kutná Hora (1559), Jihlava 

(1613) a další. Marie Terezie vydala v roce 

1751  "Řád k hašení ohně pro města zemská, 

městečka a dědiny markrabství moravského" 

pro praţská města a pro venkov, pro slezské 

vévodství o rok později. Syn Marie Terezie 

Josef II. vydal další poţární řády, kde byly 

uvedeny i povinnosti obyvatel. 

I přes všechna nařízení poţáru neubývalo. V 

roce 1610 vynalezl holanďan Van Den 

Heiden hadici, ale ani po tom nevyţadovaly 

ruční stříkačky odbornou obsluhu. Zlomem 

byl aţ vynález parního stroje, který velmi 

ovlivnil rozvoj poţární techniky. Díky 

tomuto vynalezu byli stříkačky výkonnější, 

dále to taky umoţňovalo dopravit vodu na 

mnohem vetší vzdálenost. Byly ,ale také 

těţší draţší a vyţadovaly odbornou 

obsluhu.To vedlo k tomu, ţe ve větších 

městech a podnicích byly ustavování ti, kteří 

měli na starosti hašení poţárů. Důleţitou roli 

hrály také cechy. Cechovní mistři museli 

pravidelně vysílat tovaryše do poţárních 

záloh. 

Pád Bachova absolutismu znamenal v 

Rakousku jisté uvolnění, mimo jiné i 

spolčovací a shromaţďovací právo. Malá 

města neměla peníze na placené hasičské 

sbory. Zde došlo ke sdruţování hasičských 

nadšenců a ke zniku prvních dobrovolných 

hasičských sborů. Tyto sbory nebojovali 

jenom s ohněm, ale pomáhali taky například 

při povodních. 

V uvedené době vznikaly i v menších 

městech a ve větších vesnicích cukrovary a 

další továrny s rozlehlými budovami, kdy 

případné poţáru nebylo jej moţné 

jen"ulévat" vědry s vodou postupující 

řetězem lidských rukou.Byly vyţadovány 

znalosti, připravenost a fyzická úroveň 

zasahující skupiny.  

K prvním pokusům zaloţit dobrovolnický 

spolek hasičů došlo v Chrudimi v roce 1863. 

První německé sbory vznikly v Zákupech 

(1854) a v Liberci (1861). První český 

hasičský sbor v Čechách byl zaloţen r.1864 

ve Velvarech. Zakladatelem byl Karel 

KROHN, který viděl ochranné druţstvo
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 při práci v Hamburku. 

Velký význam pro další rozvoj 

dobrovolného hasičstva v českých zemích 

měli hasiči praţského placeného sboru, kteří 

měli povoleno provádět výcvik v 

mimopraţských sborech..V této době také 

vznikaly na řadě míst tělovýchovně hasičské 

jednoty, které se později rozdělily na Sokol 

a Sbor dobrovolných hasičů.  

Na Moravě vznikly první sbory ve Velkém 

Meziříčí (1868), o rok později v Třebíči, oba 

byly zaloţeny Titusem KRŠKOU,velkou 

osobností hasičského hnutí na Moravě. 

Rozhodující opatření v rozvoji 

dobrovolných hasičů bylo vydání "ŘÁDU 

POLICIE POŢÁROVÉ" v 70.letech 

19.století. Tento řád platil aţ od roku1941.  

Nejdůleţitějším úkolem všech hasičů vţdy 

bylo záchrana ţivotů ohroţených osob 

případně i jejich majetku. Tomuto 

humanistickému poslání zůstávají věrni do 

dnešních dnů bez ohledu jedná-li se o 

dobrovolného či hasiče z povolání. A právě 

to je přitaţlivé a zavazující a v nejedné 

rodině se dědí hasičské poslání z generace 

na generaci

 

    Netradiční povolání našich rodáků  

 

Když se  podíváme do světa pracovních příležitostí, tak objevíme pestrou škálu různých 

povolání. Právě v tom, jak jsou jednotlivá povolání různorodá, spočívá to, jak se také liší 

ve svých náročnostech a 

podle toho jsou také 

obsazována různými 

lidmi a 

osobnostmi.Někteří jsou 

zruční na manuelní 

práci, jiným jdou studie 

různých oborů, ale 

někteří si zvolili úplně 

jiný směr. Dali se na 

uměleckou dráhu.  

Jednou  z nich  je paní 

Eva Skalová, rozená 

Procházková. Od útlého 

mládí přijížděla s rodiči 

týden co týden  do 

Bukoviny na  jejich chalupu. Později v době studií se přihlásila k trvalému pobytu v naší 

obci. Byla naší občankou deset let, až po provdání,  se odstěhovala do Plzně. Ale na 

Bukovinu nedá dopustit a při každé příležitosti se k nám ráda vrací. Tak tedy nechme ji 

vyprávět. 
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Cesta z rodného kraje, kde pramení Labe, do velkoměsta s pramenem z roku 1869. 

 

Kdyţ se řekne Plzeň, nejednomu z nás se 

v prvním okamţiku vybaví orosená láhev 

lahodného pivního moku. Jiţ děti v útlém 

věku se natahují tatínkům po sklenici 

napěněného pivečka, jehoţ nezaměnitelná 

chuť a vůně je pro ně, tatínky nepočítaje, 

prostě neodolatelná. A pak není divu, kdyţ 

v hodinách zeměpisu dítka bez mrknutím 

oka na otázku učitele kde se nachází město 

Plzeň, ukáţí jihozápadně od Prahy cca 

80km a vykřiknou ZDE!  I já jsem měla na 

základní škole zdání, kde se západočeská 

metropole nachází, tehdy jsem však vůbec 

netušila, ţe se Plzeň stane mým druhým 

domovem… 

Jako náctiletá jsem měla běţné zájmy 

k tomuto věku odpovídající. Kromě toho 

jsem také  

navštěvovala taneční studio, výtvarný 

krouţek a  hodiny klavíru na hudební škole. 

Klavír   však zanedlouho vystřídaly 

housličky. Ale ani housličky se u mne 

dlouho nezabydlely (musím podotknout,ţe 

nyní mají své zaslouţené místo v pokojíčku 

a jiţ několik let si v tichosti visí na stěně). 

Jednoho dne jsem rodičům sdělila své  

pevné rozhodnutí, ţe chci zpívat. Oba se na 

sebe mlčky podívali. Zřejmě hned  

pochopili, co bude následovat. Jelikoţ jsem 

narozena v ohnivém znamení berana, který 

co si zamane, musí mít, bylo jasné, ţe se do 

zpěvu vrhnu po hlavě a naplno.Naštěstí pro 

mě měli rodiče velké pochopení, neboť se 

v naší rodině  hodně muzicírovalo, tatínek 

se hudbě věnuje téměř na profesionální 

úrovni. A jablko hold nepadá daleko od 

stromu… 

 Na gymnáziu v Jilemnici jsem kromě 

povinných předmětů maturovala i z hudební 

výchovy, na zkoušku mě připravil skvělý 

pan profesor František |Koudelka. Zkouška 

dospělosti se tak stala odrazovým můstkem 

mého dalšího uměleckého počínání. 

K dalšímu studiu jsem si totiţ vybrala obor 

sólový zpěv - hudební výchova,učitelství 

pro střední školy na Pedagogické fakultě 

Západočeské univerzity v Plzni. Po úspěšně 

sloţených talentových 

zkouškách jsem se vydala na nekonečnou 

cestu z rodného kraje do velkoměsta na 

západě Čech. Nekonečnou proto, protoţe i 

po sedmi letech po ukončení tamních studií, 

stále jezdím 

pravidelnou osobní linkou Bukovina-Plzeň 

a Plzeň-Bukovina, pouhých 220 kilometrů. 

Cestu bravurně  zvládá i můj 18-ti měsíční 

chlapeček.  

 Od dob studií na fakultě jsem členkou 

operního sboru Divadla Josefa Kajetána 

Tyla. Se souborem jsme procestovali nejen 

Evropu, dvakrát jsme navštívili zemi 

vycházejícího slunce-  Japonsko. Bylo to 

velmi náročné dvouměsíční turné, plné však 

jedinečných záţitků. V roce 2004 se mým 

hlavním zaměstnáním stal soubor Muzikálu 

a operety téhoţ divadla, kde jsem aţ do 

svého nástupu na mateřskou dovolenou 

působila jako sbormistryně. A co se 

týče pedagogické činnosti- dva roky jsem 

setrvala na Katedře hudební kultury 

Pedagogické fakulty  jako  odborný 

asistent. Nyní vedu pěvecké oddělení na 

Základní umělecké škole a mám velkou 

radost, ţe z mých studentů jsou jiţ někteří 

mými rovnocennými kolegy na jevišti. To 

je pro učitele ta největší odměna. Práce se 

pak pro mě stává radostí, seberealizací a 

naplněním. A co si víc přát? Určitě zdraví-

cennost nejcennější. A pak aby opravdové 

české umění odolalo politickým tlakům, 

aby ve stínu ekonomické krize neuvadlo 

české umění s mnohdy více jak stoletou 

tradicí.  
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Společenská  kronika 
 

        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 
 

Svatby. 
Do svazku manţelského  v pátek 11.listopadu 

vstoupil náš občan Petr Baše čp. 37 se slečnou 

Kristýnou Limanovou a v sobotu 12. listopadu  Milan 

Kodym čp. 34 se slečnou Magdou Švorcovou. 

 

Narozeniny  

Zástupci obce navštěvují  své spoluobčany, aby jim 

od dosaţení šedesáti let svého věku, pogratulovali k 

jejich 

ţivotním 

jubileum. Touto cestou tedy gratulujeme  našim 

jubilantkám.  Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a 

spokojenosti. Přání předáváme paní Marii 

Šubrtové a Jarmile Jeţkové,  které oslaví své 

významné ţivotní jubilea v prosinci. 

 

 

 

       

            Z kroniky obce

Sčítání ovocných stromů 
V únoru  1924 provedli zdejší učitelé p. Antonín Votoček a 

řídící učitel p. Josef Paulů s pomocí ţáků sčítání ovocných 

stromů ve zdejší školní obci. V obci Bukovině u Čisté bylo 

napočítáno 256 jabloní, 188 hrušek, 1291 švestek, 84 třešní 

a  9 ořechů.  V osadě Karlově  se   samotou ,,Hájenkou“ a 9 

čp. politické obce Čisté bylo napočítáno 197 jabloní, 106 

hrušek, 519 švestek, 32 třešní a 3 ořechy. 
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Svěcení obecního zvonu                                                                                                                                 

V r. 1925 se v Bukovině  u Čisté světil obecní zvon. Světil ho Jan Nosek, farář z Dolní 

Kalné. Zvon byl zakoupen   v r. 1925  u pana Šidlikovského, zvonařství v Lomnici nad 

Popelkou  za 1280,20 korun. Sbírka na obecní zvon vynesla v Bukovině 1557,50 korun, v 

Karlově 125 korun. Celkem 1682,50 korun. 

Vydání:    zvon                   1280,20 

 tesařské práce                       60,00 

 účet z obchodu od Hanousků                    80,00 

 účet obchodníka Baudyše z Čisté    39,50 

 provaz a doprava zvonu                       18,80 

 celkem                   1487,50 

Zůstatek  195 korun, byl věnován na opravu kříţe, nedaleko p. Jana Jeţka, čp.4 v 

Bukovině u Čisté 

   

Sokolské okrskové cvičení 
IX. sokolský okrsek studenecký pořádal 14.června 1925 v Bukovině-Karlově ,,okrskové 

cvičení“. 

Pořad: v 7 hodin ráno: závody muţů, ţen, dorostenců a dorostenek, v 9 hodin dopoledne 

zkoušky na odpolední cvičení, o půl 2 odpoledne: průvod obcí na cvičiště. Průvod se řadil 

u hasičského skladiště, ubíral se obcí k Husovým lipám v Karlově u Čisté a od nich na 

cvičiště. Zde byl  program zahájen uvítacím proslovem starosty obce Janem Lumendou. 

Následoval proslov ,,Sokolstvo“  br. odb. učitel Josef Pochop z Libštátu. Ve 3 hodiny 

odpoledne započalo vlastní cvičení: ţáci-prostná, ţákyně-srpy, dorostenci-prostná, ţáci a 

ţákyně-hry, muţi a ţeny-nářadí, dorostenky-prostná, ţeny-prostná, dorostenci a 

dorostenky-nářadí, muţi-prostná. Po cvičení se počali přítomní rozcházeti, neboť se od 

Studence mračilo. Netrvalo to ani půl hodiny a počalo hodně pršeti a lidé, kteří zůstali na 

cvičišti utíkali z něho, nebo se skrývali v boudách na cvičišti. Déšť trval asi hodinu. Potom 

se obloha vyjasnila (v 6 hod. Odpoledne), ale byl jiţ konec slavnosti. Koncert nebyl. 

Hudebníci odešli do hostince br. Tichého a tam započala ,,Veselice“. Celý den bylo 

chladno. Finanční výsledek: příjem 7520 Kč 15 haléřů, vydání 4707 Kč 17 haléřů, zůstatek  

2812 Kč  98 haléřů. 

 

                                           
 

    NÁKUP    ♦     PRODEJ    ♦    

VÝMĚNA    
 

Smíšený pěvecký sbor Camponotus Jilemnice 

přibírá nové členy do všech hlasových skupin. 

Bližší informace na tel. čísle 777 282 434 
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        Plánované akce 
Závody v běhu na lyžích – dle sněhových podmínek 

                                    ♣ 
 4.2.2012  -  Hasičský bál, v kulturním domě od      

20.00 hod., Hudba – Oasa plus 

                                   ♣ 
5.2.2011  - Dětský maškarní bál,  v kulturním 

domě od 13.30 hod. 

                      ♣                              
10.3.2012 -  divadlo  v KD v Bukovině u Čisté – v odpoledních hodinác 
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MOUDRA NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY 
■ Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež.                                                                 

■ Přátelství je láska bez křídel.                                    

■ Nikdy není láska silnější, neţ kdyţ cítí,ţe se pouští do něčeho, co jí přinese utrpení. 

■ Úspěch je něco, co ti přátelé nikdy neodpustí.                                                             

■ Naučme se ukázat člověku přátelství, dokud je živ, a ne, až když umře.                                                                                             

■ Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. 

■ I ty nejkrásnější nohy někde končí  

■ Ztracený je den, kdy jsme se nezasmáli  

■ Žena je bytostí,  která vrhá největší stín nebo největší světlo do našich 

snů.  

■ Každá žena má v sobě kus tchyně.  

■  

Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, 
                                             než být milován pro to, co nejsi.   
                                                                                                               Kurt Cobain                                                                                                                                                                                                  

■  

Vánoční cukroví  
Vážení čtenáři, namítáte že jste nestihli péct cukroví dle těchto receptů? Nevadí,  příští 

rok budou opět Vánoce a právě ten moment se vám hodí. Budete mít více času se na to 

pečení připravit. 

Pečení vánočního cukroví je v našich krajích natolik oblíbená a rozšířená 
tradice, že jistě v každé domácnosti je kdesi ve skříni pečlivě uložená 
složka s návody na přípravu svátečního cukroví. Většinu z nich nejspíš tvoří 
léty prověřené recepty na druhy cukroví, bez nichž by Vánoce snad ani 
nemohly začít. V takové konkurenci je těžké obstát. Ale i když některé 
druhy vánočního cukroví se pečou snad v každé rodině, přece jen každému 
vyhovuje něco jiného. Kolikrát jste prolistovali různé časopisy, našli v nich 
výborné recepty, ale po jejich prostudování jste si řekli: Hm, pěkné, ale nic 
pro mě. Buď to bylo příliš složité, příliš nákladné, málo originální... 
Budu ráda, když alespoň nějaký z mých receptů zařadíte do své sbírky cukroví, protože 

slavil u vás doma úspěch, a budete se k němu vracet i v dalších letech. 

                                             Příjemné  pečení přeje Lucie Exnerová 

 Marokánky 
PŘÍPRAVA 20 MINUT ,    PEČENÍ 15 MINUT 

250 ml smetany (12%), 160 g cukru, 150 g vlašských ořechů, 150 

g kandovaného ovoce, 30 g rozinek (můţou být namočené v 

rumu), 20 g hladké mouky, 1 vanilkový cukr 

POLEVA: 100 g čokolády na vaření, 30 g másla 

1.Smetanu svaříme s oběma cukry a hladkou moukou na hustou 

kaši, odstavíme ji a vmícháme nasekané ořechy, nadrobno 

nakrájené kandované ovoce a rozinky.  

2.Na plech vyloţený papírem na pečení rozdělíme těsto lţící na 

malé hrudky o průměru asi 2 cm. 
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Připravené placičky pečeme v troubě vyhřáté na 145°C dozlatova 15 minut a hotové je 

necháme dokonale prochladnout. 

3. V horké vodní lázni rozehřejeme čokoládu s máslem a mícháme, dokud se vše nespojí. 

Upečené marokánky spodní stranou namáčíme do čokolády a necháme je na mříţce 

čokoládou navrch odkapat a ztuhnout. 

TIP: Marokánky můţete zdobit polevou i z vrchní strany a nakonec je ozdobit kouskem 

kandovaného ovoce nebo půlkou ořechu či mandle. 
 

 Osvědčené bábovičky s karamelovým krémem 
 

PŘÍPRAVA 30 MINUT     ODLEŽENÍ 1 HODINA     

PEČENÍ 12 MINUT 

 

225 g polohrubé mouky, 150 g másla, 100 g 

mletých mandlí, 100 g moučkového cukru, 2 

ţloutky, tuk na vymazání košíčků 

KRÉM: 1 plechovka slazeného kondenzovaného 

mléka (Salko), 200 g másla 

NA OZDOBENÍ: 70 g čokoládové polevy, 

cukrářské zdobení nebo ořechy 

 

1 Neotevřenou plechovku s mlékem vloţíme do hrnce se studenou vodou a zvolna ji 

uvedeme do varu. 

2 Hrnec zakryjeme poklicí a na nejniţším stupni vaříme 90 minut. Pak plechovku 

vyjmeme a necháme vychladnout. 

3 Vychladlou plechovku otevřeme a mléko, které varem zkaramelizovalo, postupně 

zašleháme do změklého másla. 

4 Na vál prosejeme mouku s cukrem, přidáme mandle, změklé máslo a ţloutky a rychle 

vypracujeme hladké těsto. Zabalíme ho do mikrotenové fólie a necháme hodinu 

odpočinout v ledničce.  

5 Drobné formičky na košíčky vymaţeme trochou tuku a do kaţdé vmáčkneme kousek 

připraveného těsta, aby uprostřed vznikl důlek. Košíčky rozloţíme na plech, vloţíme do 

trouby vyhřáté na 180°C a pečeme 12 minut. Upečené košíčky vyklepneme z formiček a 

necháme vychladnout. 

6 Polovinu upečených košíčků přelijeme rozpuštěnou čokoládovou polevou a necháme 

zaschnout. Košíčky bez polevy naplníme karamelovým krémem, přiklopíme 

čokoládovými košíčky a navrchu je ještě ozdobíme zbylým krémem a cukrářským 

zdobením nebo ořechy. Naplněné cukroví uchováváme v chladu. 

TIP: Košíčky po upečení uschovejte v uzavřené dóze, po naplnění je vhodné je rychle 

spotřebovala 
 

♣ 
 
 



                                                                   - 16 -                                     zpravodaj  č.6/2011

Pro zasmání 
 

Pendlující zloděj  
   Soudce: „Můţete mi vysvětlit, proč jste se 

během noci vloupal pětkrát do stejného 

obchodního domu?” 

   „To je jednoduché - chtěl jsem dát 

manţelce pod stromeček šaty.” 

   „To bych pochopil, ale ta ostatní 

vloupání?” 

   „To mně je potom čtyřikrát poslala 

vyměnit, protoţe se jí nikdy nelíbila látka!” 

 

Nedočkavý zákazník  
   Byly Vánoce a soudce byl v příjemné 

náladě. Zeptal se předvedeného muţe: „Za 

co jste tady?” 

   „Za předčasné vánoční nákupy.” 

   „To přece není ţádný přestupek. Jak brzy 

jste nakupoval?” 

   „Dvě hodiny před začátkem otvírací 

 doby.” 

 

 

Dobrá situace  
   Na Vánoce přijde dopis od známých z 

USA. Tatínek si ho přečte a povídá 

manţelce: „No koukám, ţe se tvůj bratr v té 

Americe nemá špatně. Tady píše, ţe dostal 

nějaké elektrické křeslo.” 

Přišla bída na poslance  
   „To budou vypráskané a chudé Vánoce,” 

vzdychá syn poslance. „Táta přišel o 

čtrnáctý plat!” 

 

Vyšší hodnoty  
   „Ţádné dárky k Vánocům mi kupovat 

nemusíš,” oznamuje ţeně na začátku 

prosince pan Vaněk. „Stačí, kdyţ mne 

budeš milovat a budeš mi věrná.” 

   „Pozdě,” povzdechla si ţenuška, „já uţ 

jsem ti koupila kravatu.”
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VÁNOCE  

Z kachlových kamen vytápějících útulný pokoj myslivny sálalo příjemné a tak trochu 

uspávající teplo a pohled oknem na osluněnou, zasněženou krajinu jen těžko 

připouštěl, že venku panuje již několik dnů třeskutý mráz. Na stole voněla sklenka s 

pravou malohanáckou slivovicí a já ze sebe setřásal slastně zimomřivý pocit, který 

zná snad jen ten, kdo pravidelně, bez ohledu na počasí, chodí zasypávat strádající 

zvěři. Nacpával jsem si dýmku, která voněla po čase vánočním... 

 Myslivecké Vánoce, ať jiţ jsou plná sněhobílých vloček, jiskřících ledových krystalků, nebo, 

jak se říká, na dešti a na blátě, jsou přece jen vţdy prozářené podivnou nostalgií sdílenou jen 

těmi, kteří jsou skutečnými sluţebníky a dobrovolnými členy druţiny svatého Huberta. Mají 

neopakovatelné kouzlo, v němţ se mísí důstojnost loveckých tradic s prozaickou, kaţdodenní 

ţivotní realitou. Ve chvíli, kdy jiní míchají bramborový salát, aby se správně zaleţel ke 

štědrovečerní tabuli, a dávají sbohem šupinatému kapříkovi prohánějícímu se ve vaně, bere 

myslivec tlumok, vzpomínky a psa a míří ke krmelištím a zásypům. Vzdát hold matce přírodě 

a lesu s jeho početnými zvířecími obyvateli. S pokorou a úctou, otevřeným srdcem, beze 

zbraně, jako správný hospodář, který se o ţních laská se zrnem v mozolnaté dlani.  

     Člověk zachumlaný do zelené  kamizoly ví velice dobře, proč tak činí. Nastává totiţ 

nejkrásnější okamţik v roce, pocta a nezištná pomoc zvěři. Kaţdá krajina totiţ vyhlíţí pod 

sněhem poněkud zjednodušeně. Ale baţantům, koroptvím, srnčí i jiné zvěři,  to tak rozhodně 

nepřipadá. Nekonečné oceány polí i jindy bezpečné lesní paseky jsou nyní záludné příkrovem 

ledu a umrzlého sněhu. Přichází mnoho týdnů trvající hlad, častá poranění, bolest a někdy i 

neúprosná smrt. Společně s dalšími sněhovými vločkami sypajícími se s nebe je boj o přeţití 

úpěnlivější. 

     Kraj tichne. Lesy a remízky řídnou modravým oparem a lem obzoru je orosený jehličím aţ 

po konturu starého krmelce. Sem směřují dnes moje kroky. Není to povinnost daná něčím a 

někým. Je to chuť být tady. V tuto chvíli, v tento čas. Naplnit korýtko kaštany a ţaludy. 

Jesličky voňavým senem a letninou, slanisko solí. Pak mne čeká ještě pro někoho zcela 

nepochopitelné zdobení stromečku. Na nejbliţší smrček pověsit pár jablíček, kříţal, mrkví, 

klasy kukuřice a také kousíček loje pro drobné ptactvo. Na chvíli v ruce podrţím zapálenou 

svíčku, tiše postojím, popřemýšlím a zahledím se do kraje. Co asi v tuto stříbrně sváteční 

chvíli dělají moji myslivečtí druzi a přátelé hajní, co moji černí rytíři, kde se asi toulá kuní 

kluk a všichni ti pohádkoví lišáci? Kam se poděla opeřená hrdinka a kam odlétla její káčata? 

Kde tráví Vánoce všichni ti Hubertovi jeleni, srnci a rohatí, kde veverky, káňata, sýčkové, 

baţanti a koroptvičky? 

      V jednom příroda zvířatům přála. Na rozdíl od nás, lidí, mají v čase vánočním ne jeden 

nazdobený smrček, ale stovky, tisíce nakrášlených symbolů Vánoc, celé lesy třpytících se 

větví a větviček s baňkami šišek a do ledu zalitých květů. 

     Dýmku jsem dokouřil, v místnosti po ní zůstal jen příjemně nasládlý dým. Do jasných 

plamenů v krbu jsem přihodil několik smolnatých polen. Sklenka na stole je prázdná. Moţná 

ji opět naplním po okraj nápojem, který tak rychle dokáţe rozproudit krev ţilách, ale být také 

zrádným. Ale to v tuto chvíli není vůbec podstatné. Mnohem důleţitější je, ţe za oknem se 

opět odehrává mrazivé představení zpestřené skupinkou koroptví a z lesa vycházející 

skupinky srnčího. Opět jsou tady! Za chvíli do kraje i našich duší vstoupí posvátný klid 

Vánoc a začneme číst v rodinných betlémech. Pes mě hřeje u nohou a já přeji všem 

krmelištím, aby byla plná a štědrá. Milá a laskavá ke všem, kteří k nim přijdou na skromnou 

hostinu. Aby zasněţené pláně pod myslivnou a nekonečné lesy na obzoru byly vţdy plné 

poezie Vánoc... 
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       ZIMNÍ VEČER 
 

 

Bouře nebem ţene mračna, 

točí sněţná vřetena, 

hned řve jako šelma lačná, 

hned jak dítě zasténá. 

Hned na střeše šustí v slámě, 

hned v komíně zakvílí, 

buší do vrat nečekaně 

jako poutník zbloudilý. 

 

Naše stará, vetchá chýše 

tone v teskném příšeří. 

Proč, stařenko, sedíš tiše, 

v temném koutku u dveří? 

Dvorkem vločky víří v zmatku. 

Snad tě vichr uspává, 

snad z vrčení kolovrátku 

přepadne tě únava? 

 

Zapijem stesk. Dej mi sklenku, 

chůvo, druţko dětských snů, 

ať alespoň na chvilenku 

skoupou radost naleznu. 

Zazpívej mi o pískleti, 

jak za mořem bloudilo, 

zazpívej mi o děvčeti, 

jak pro vodu chodilo. 

 

Bouře nebem ţene mračna, 

točí sněţná vřetena, 

hned řve jako šelma lačná, 

hned jak dítě zasténá. 

Zapijem stesk. Dej mi sklenku, 

chůvo, druţko dětských snů, 

ať alespoň na chvilenku 

skoupou radost naleznu. 

 

 

                                                                            A.S.Puškin                  1825 
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Novoroční přání 

   Soukolí osudu rychle se točí, 

   hodiny odbíjí... Jak ten čas frčí! 

   Vaţme si proto kaţdičké vteřiny, 

   jako by příští rok pro nás byl jediný... 

   Proto se radujme z kaţdičké drobnosti, 

   za hlavu hoďme veškeré starosti! 

   Ať je ten příští rok plný dobrých zvěstí, 

   přejme si navzájem lásku, zdraví, štěstí!  
 

              ♣ 
 

 

Jak na to...... 
 

Fígle, finty, triky i zlepšováky v praxi 
 

Cukr 

            Zahojí popálený jazyk. 

            Uloţíme koláče nebo sýr do vzduchotěsné nádoby s několika kostkami 

            cukru. Zůstanou čerstvé a nezplesniví. 

 Čaj 

 Čajové sáčky uklidní bolavé oči. Uklidní popálenou kůţi. 

Na šedivé vlasy - 3 sáčky čaje do vroucí vody + rozmarýn a      

šalvěj. Oplachovat. Vlasy se budou také lesknout. 

 Vlhký pytlík čaje přilepit leukoplastí na hnisavou vyráţku - zmizí. 

 Utiší bolest po injekci. 

 Na 20 minut vloţit do čajové koupele nohy - nebudou páchnout. 

 Čaj z mátových listů zahojí zanícené dásně. 

 S čerstvým čajem se dá vyčistit dřevěný nábytek i zrcadla. 

 Dají se jím přihnojit kapradiny. 

 Čistící prostředek na trouby 

         Nastříkat na skleněné flekaté varné nádoby a nechat působit přes noc. 

          Čistí spáry v koupelně. 

          Čistí litinové nádobí. 

          Odstraní barvu na dřevěném a kovovém nábytku - nastříkat, vydrhnout 

          kartáčem a natřít octem a omýt čistou vodou. 

Čpavek 

         1 díl čpavku s 3 díly vody rozjasní okna. 

         Umyje plíseň z kachliček. 

         Odstraňuje skvrny z oděvů. 

         Odstraňuje starý vosk na plovoucích podlahách. 

         1 lţička čpavku na 4 l horké vody vyčistí výlevku 
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Děti pozor 
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Co myslíte, čí  to bylo stavení  
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,,V přírodě je přežití a úspěch otázkou těch nejschopnějších a nejpřitažlivějších“. 

                                                                                                                Charles Darwin 
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