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

 zpravodaj obce č.4
_________________________________________________________________________________________________

5. ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  8/2013

,,Nerozhlížej se stále! Mnohem důležitější než to, co vidíš kolem sebe, je to, co máš v sobě. “  

  zprávy  z  OÚ   společenská  kronika   moudra● ● ●  
z  kroniky  obce   hasiči    sport   pranostika● ● ● ●  
partyzánská skupina  plánované akce  dobré rady● ● ●  

čí to bylo stavení   pro zasmání         zamyšlení na záv r    kucha ka z● ● ● ě ● ř  
Krkonoš



                                                                       - 1 -                                           zpravodaj  č.4/2013  

          Zprávy z obecního úřadu    
Koncert dechové h  udby.  
Stalo  se  už 
tradicí,  že  obec 
chtěla udělat také 
něco  pro  starší 

generaci občanů, ať místních nebo z 
okolních  obcí.  Letos  to  byl  již  třetí 
ročník  koncertu  dechové  hudby.  Na 
5.července  od  17.00  hodin  byla 
pozvána   dechovka  ,,Broďanka“  ze 
Železného Brodu. Za krásného počasí 
se  koncert  konal  v přírodním areálu 
pod Kaňkem. Hudba se představila s 
hezkými  skladbami  od  známých  či 
méně známých skladatelů. Návštěvníci kteří přišli, určitě nelitovali, že museli vážit cestu 
do Bukoviny.  Samozřejmě,  že  to  pořadatelé  ocenili.  Bohužel,  hostů bylo i  tak  málo. 
Pouze 61 platících. Jak pro pořadatelé, ale hlavně pro účinkující to byl žalostný pohled. 
Třeba z Bukoviny jich bylo pouze patnáct. Ostatní byli z okolí, Studence, Horní Kalné, 
Čisté a Nedaříže. S tím i souvisela celková  tržba, která nedokázala pokrýt ani celkové 
náklady. Akce tohoto druhu, byla opět prodělečná. Jelikož byla tato akce opět prodělečná, 
pořadatelé na příští roky akce takovéhoto druhu již neplánují.

Popelnice
V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o možnosti změny četnosti vývozů popelnic 

z  vaši  domácnosti.  Do  dnešního  dne  bohužel  nikdo  neprojevil 
sebemenší  zájem  o  jakoukoliv  změnu.  Zřejmě  si  ještě  nikdo 
neuvědomuje, že jde hlavně o peníze vaše, ale samozřejmě i obecní. 
Zastupitelstvo obce se sešlo na svém zasedání dne 16.8.2013, aby se 
pokusilo  problematiku  odpadů  nějak  vyřešit.  Na  svoz  a  likvidaci 
odpadů,   komunálního,   nebezpečného,  velkoobjemového,  skla  a 
papíru  náklady stále rok od roku rostou. Obecní rozpočet je tímto 
zatížen  finanční  částkou  207  tis.  korun,  což  je  mezmála  10% 
celoročního rozpočtu.

Pro představu uvedu několik čísel:

náklady v r.2012 
nebezpečný odpad                                     15.167,-
velkoobjemový odpad                      14.019,-
sklo, papír, plasty s nájmem kontejnerů                    48.843,-
komunální odpad                                                     121.290,-
nákup pytlů -Marius Pedersen                        3.000,-
pronájem popelnic hrazený obcí/44 ks/113,-Kč             4.972,-  
celkem                                                                     207.291,-Kč
vybráno od poplatníků a třídění odpadů                 135.378,- Kč
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doplatek obce                                                           71.913,- Kč
náklady na 1 obyvatele a chalupáře  v r.2012 byly        753,- Kč
náklady na 1 obyvatele a chalupáře  v r.2014 budou     836,- Kč
Od občanů a chalupářů se na poplatcích vybere 135 tis. korun. Jak sami vidíte, pokryje to 
60% celkových nákladů, zbylých 40% musí uhradit obec. 
Proto  zastupitelstvo  obce,  usnesením  č.18/2013  schválilo  Obecně  závaznou  vyhlášku 
č.  2/2013  o  místním  poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .  Vzhledem k tomu, že zákon o 
odpadech neumožňuje rozdílnost poplatků za počet vývozů (1 x týden,  1x 14 dnů)   tím 
pádem bude od 1.1.2014  navýšení poplatku na osobu z 470,- Kč na 550,-Kč. Dále pak 
bude prováděn jednotný vývoz  popelnic,   jak  v  létě  i  v  zimě,  1x  za  14 dní.  Můžete  
namítnout, že vám popelnice na 14 dní nestačí.  Nebude-li vám opravdu stačit, existuje 
potom možnost zakoupení pytlů. Nebo, můžete mít dvě popelnice. Ale ne za  poplatek 
550,- za osobu  v domácnosti , ale za cenu celoročního vývozu, což by pro tento rok činilo 
1536,-Kč + nebudete-li mít svoji popelnici tak +113,-Kč za její nájem. Celkem tedy 1649,-
Kč. Příklad: čtyřčlenná rodina uhradí celoroční poplatek 550,-Kč/osobu, částkou 2200,-
Kč + 1649,-Kč za vývoz druhé popelnice. 

I po navýšení tohoto poplatku a jiných úpravách,  bude obec i dále na odpady  
doplácet 64 tis. korun .

Kontejner na bioodpad
Konečně!  Jak   si  mnozí  z  vás  mohli 
všimnout, kontejner na bioodpad byl již 
5.8.2013  přistaven.  Může  tím  být 
využíván k účelu, pro který je určen. V 

tomto zpravodaji  jsou  tři volné přílohy, 
vb  aby  lépe   informovaly  občany  o 
způsobu  zpracování  bioodpadu  a 

následného využití na vašich záhonech a 
zahrádkách. Jak již bylo zmíněno minule, 
kontejner  bude  přístupný  nepřetržitě  po 
celé  dny.  Informativní  letáčky  vás 
napovídají  co  se  do  kontejneru  může 
odkládat.  Pakli-že  tomu  bude  jinak, 
budeme  nucení  kontejner  otvírat  jen  v 

určených dnech a za přítomnosti dozorující osoby. Věřím, že to nebude třeba a vy budete 
ukáznění a tolerantní. Předem děkuji.
   Kompostárna u Panenky Marie už je v provozu a naváží se tam první fůry bioodpadu k 
dalšímu zpracování drcením a překopáváním.
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■   Revize a vymetání komínů  
Vážení občané,  stejně jako vloni,  i  letos se bude provádět vymetání  a 
revize  komínů.  Majitelé  nemovitostí  se  mohou  přihlásit  u  Jiřího 
Hanouska (tel. 603464203), nebo přímo na obecním úřadě.  Termín je 
pevně stanoven na pátek 21. a sobotu 22.září.  Vy do 16.9. sdělíte jen 
datum,  kdy by se vám to nejlépe hodilo. Cena za vymetení komínu a 
vystavení dokladu o jeho způsobilosti  je  250,- Kč za jeden průduch.

Natírání střechy
I když se v budově prodejny nic neprovozuje, je nutné se o ní stejně start jako doma o 

vlastní stavení. Začalo do ní totiž zatékat. 
Po prohlídce střechy a zjišťování příčin a 
místa se objevilo drobné narušení střešní 
krytiny. Plechy měly v několika místech 
trhlinky,  kterými  zatékalo.   Nezbylo nic 
jiného,  než  trhliny  zatmelit  speciální 
hmotou.  Poté  byla  celá   plocha  střechy 
opatřena novým nátěrem. Doufejme, že to 
opět  na  několik  let  bude  v  náležitém 
pořádku.  

■ Statistika našich webových stránek
Návštěvnost  bukovinských  webových  stránek  od 
ledna do srpna 2013 dosáhla čísla  4602. Nejvíce 
návštěvníků,  kteří  otevřeli  naše  stránky  byli 
pochopitelně  z  ČR,  potom  už  následovali  z 
ostatních  zemí  v  tomto  pořadí:  USA, 
Holandsko,Polsko,Německo,  Anglie.   Délka 
návštěv  byla  v  průměru  182  sekund.  Měsíc 
červenec,  byl  se  708  nahlédnutími 
nejnavštívenějším měsícem tohoto  roku.  A co  se 
týká dnů v roce? Tak  15.7. jich bylo 34. 

■    Odpady   

Časový harmonogram svozu nebezpečného odpadu - NEDĚLE 20. října
u  Kodymů                                  9.35 -   9.45
u  okálů                                       9.50 - 10.00
u hasičárny                               10.05 - 10.15
na odbočce k táboru             10.20 - 10.30

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  velkoobjemový kontejner   bude přistaven  u hasičárny

                                           od 18.10. do 20. 10. 2013
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Společenská  kronika 

Narozeniny 
Zástupci obce navštěvují své spoluobčany, aby jim od dosažení 
šedesáti let svého věku, pogratulovali k jejich životním jubileum. 
Touto cestou tedy gratulujeme našim jubilantům.  Přejeme jim 
hodně  zdraví,  štěstí  a  spokojenosti.  Přání  předáváme  Liboru 
Fišerovi,  Magdě  Ježkové,  Haně Trejbalové a  Anně Fišerové, 
kteří oslavili své významné životní jubilea v červenci.  

Vzpomínáme
Dne 2.srpna 2013, by se dožil  80.  let  Václav Procházka,  dlouholetý 
bukovinský chalupář. Jeho životní láskou byla mimo jiné muzika. Byl 
spoluzakladatel  a  dlouholetý  hráč  na  kytaru,  banjo  a  trombon 
legendárního  hudebního  seskupení  Elektron  Vrchlabí.  Vedle  svého 
povolání  technologa v  Tesla  Vrchlabí  dlouhá léta  působil  v  Základní 
umělecké  škole  ve  Vrchlabí  a  Jilemnici,  kde  učil  hře  na  kytaru.  Vy 
všichni,  kterým  působil  svou  hrou  na  kytaru  radost  a  potěšení, 
vzpomeňte s námi!

                                                                        Děkujeme. Manželka a dcery s rodinami.

 MOUDRO NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY

Byl jednou jeden mladý pár s chlapcem 12 let. Rozhodli 
se cestovat, pracovat a poznávat svět. A tak se rozjeli do 
světa se svým oslem. Přijeli do první vesnice, lid jejich 
příchod komentoval: ,,Podívejte na toho nevychovaného 
chlapce  ….on na oslu a chudáci unavení rodiče pěšky. Že 
to  tak  nechají!  ˮ  A  tak  manželka  řekla  manželovi: 
,,Nedovolme, ať mluví špatně o našem synovi.“ Manžel 
sundal dítě a sám nasedl na osla. Přijeli do druhé  vesnice. 
Lid bručel: ,,Podívejte na toho nestoudného otce! Nechá 
manželku a syna trápit se pěšky, zatímco on se veze na 
oslu.“ Tak muž sestoupil a nechal posadit manželku. On 
se synem vedli osla za uzdu. Přijeli do třetí vesnice a lid 
to  opět  komentoval:  ,,Chudák  muž!  Po  namáhavé 
celodenní práci nechá sedět manželku na oslu. A chudák 
chlapec! Jak nešlechetnou matku má!ˮ A tak se rozhodli 
sednout na osla všichni tři. Znovu vyrazili na pouť. Když 
přijeli do čtvrté vesnice, zaslechli co si říkal lid: ,,Jsou to 
bestie. Větší než sám osel, co je nese. Umořili by ho k 
smrti, místo aby sestoupili a kráčeli svorně vedle něho.“ 
Ale v další vesnici nemohli věřit svým uším, když slyšeli: 
,,Hele to jsou ty tři idioti, co kráčejí pěšky, i když mají 

osla, který je může nést!“
Závěr:  Pořád  tě  budou 
kritizovat,  budou  o  tobě 
špatně mluvit  a  bude obtížné 
potkat  někoho,  kdo  tě  bude 
brát takového, jaký jsi. 
Proto:  žij  podle  svoji  víry. 
Dělej to, co ti radí srdce...   To 
co  chceš...    Lidský  život  je 
divadelní představení, které se 
hraje  bez  předchozích 
zkoušek.  Zpívej,  směj  se, 
tancuj,  měj  rád  …  a  žij 
intenzivně  každý  okamžik 
tvého  života...  dříve,  než 
spadne opona a hra skončí bez 
potlesku. Važ si času, který ti 
byl vyměřen k životu! 
PŘÍTEL  JE  SLUNCE, 
KTERÉ NEZAPADÁ.
                    Charlie Chaplin 
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                  Z kroniky obce

Sbírka
V  květnu  1936  bylo  několik  obcí  zdejšího  okresu  postiženo 
povodní,  průtrži  mračen  a  krupobitím.  Škody  vzniklé  tím  na 
majetku  poškozených  dosáhly  několika  milionů,  ba  mnozí  z 
poškozených obydlí byli úplně zbaveni všeho potřebného k životu. 
Vzhledem  k  zoufalé  situaci  postižených  zavedl  Okresní  úřad  v 

Nové Pace pomocnou akci uspořádáním veřejné sbírky. I ve zdejší obci byla konána dne 
27.května 1936 sbírka, která vynesla 248 korun.

Dvouminutová vzpomínka na padlé
Na Bílou sobotu dne 27.března 1937 bylo před 12. hodinou polední vzpomínáno po celé 
Čsl. Republice obětí válek dvouminutovým tichem. I ve zdejší obci byla provedena tato 
vzpomínka na padlé. Před zahájením vzpomínky zatroubil p. Nedvídek signál ,,Pozor” a 
po  ukončení  signál  ,,Konec”.  Po  dobu  dvouminutové  vzpomínky  byla  rozžata  po  vsi 
elektrická světla a u pomníku padlých stála stráž hasičského sboru.

Vyložení obecní kroniky
Kronika obce Bukoviny u Čisté byla vyložena k veřejnému nahlédnutí od 1. do 16.září ve 
zdejší obecné škole u obecního kronikáře řídícího učitele Josefa Paulů.

Smuteční slavnost
Dne 9.září 1937 pořádala se ve zdejší obci v sále hostinského p. Tichého smuteční slavnost 
za  zesnulého  pana  presidenta  Osvoboditele  T.G.Masaryka  s  následujícím  pořadem. 
1.Zahájení,2. Smuteční projev . Přednesl řídící učitel Josef Paulů, 3. projev čsl. hasičstva. 
Přednesl  jednatel  sboru  Arnošt  Prokeš.  4.  Čsl.  Hymna.  Zazpívali  přítomní.  Ukončil 
předseda místní osvětové komise. Začátek v 8.hodin večer. Účast byla hojná.

Pohřební vatra
V převečer pohřbu pana presidenta T.G. Masaryka zapáleny byly rázem v 7. hodin ve 
všech sídlech hasičských sborů pohřební vatry. I ve zdejší obci byla zapálena vatra na 
kopci ,,Kaňku”.

Pohřeb presidenta Osvoboditele T.G. Masaryka
Dne 21.září 1937 konal se v Praze pohřeb pana presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka. 
Toho  dne  byla  ve  zdejší  obci  rozžata  elektrická  světla  a  v  10.hodin  dopoledne  bylo 
vyzváněno obecním zvonem.
Obecní knihovna
V r. 1937 bylo 25 čtenářů. Přečetli 251 knih. Přibylo 7 knih. Počet svazků k 31.12.1937 
bylo 307.

Ceny masa v r.1937
1kg hovězího masa 12,-Kč
1 kg vepřového masa 12,-Kč

1 kg telecího masa 10,-Kč
1 kg skopového masa   8,-Kč
1 kg uzeného masa 14,-Kč
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              HASIČI

...co už máme za sebou

Sobota  pod 
Kaňkem
Už  od  jarních 

měsíců  se  připravovalo  a  domlouvalo 
uskutečnění  akce  pod  Kaňkem.  Zprvu 
přicházel  v  úvahu pouze  koncert  jičínské 
hudební  skupiny  The  Beatles  –  veteran 
club. To se  zdálo málo a tak se program 
začal  rozšiřovat.  Přibyla  odpolední 
předváděcí akce Auto Havex, Nová Paka. 
Byly vystaveny nejnovější modely vozů ŠKODA 
OCTAVIA  COMBI,  ŠKODA  OCTAVIA  a 
ŠKODA RAPID a Škoda YETI. Pro zájemce byly k dispozici i vozy pro předváděcí jízdy a soutěž o 
zapůjčení vozu ŠKODA
 s  plnou  nádrží  na  víkend. Největším tahákem a  atrakcí bylo  předvedení   závodního 

speciálu  ŠKODA  FABIA,   mistra 
Evropy  v  autokrosu   pro  rok  2012, 
Václava  Fejfara.  Padalo  na  něho 
několik  otázek  a  jednou  z  nich  byla: 
,,Za  kolik  sekund  má  toto  auto 
zrychlení z nuly na stovku?“ Odpověď 
zněla:  ,,  Okamžitě.“  Bodejť   by  ne, 
když  má 600 koní. Předvedl zde jeden 
ostrý start  od brány areálu. Roztůroval 
motor  na  maximum  a  vypálil. 
Zahvízdaly  pneumatiky  a  než  byste 
mrkli  okem,  už  projížděl  smykem 
zatáčku  u  prodejny.  Věřím  tomu,  že 
tam ještě rezervy v rychlosti byly, ale v 
rámci  bezpečnosti  to musel  krotit.   K 
tomuto  všemu  ještě  probíhal 
doprovodný  program.  Vše  bylo 
zahájeno v  sobotu 27.srpna od 14.00 
hodin   v  areálu  pod  Kaňkem.  Bylo 
úmorné vedro s 35 stupni ve stínu. Od 
té doby a  v průběhu celého odpoledne 
až  do  18.00  hodin,  do  hrála  místní 
hudební  skupina  Brok.  Mezitím  byl 
podáván  odborný  výklad  o 

vystavovaných  vozech,  se  soutěžními  otázkami.  Za  správně  zodpovězenou  otázku, 
dotazovaný dostal drobnou cenu, využitelnou ve svém automobilu. Dále pak vystupovaly 
mažoretky z Nové Paky. Původní seskupení ,,Mona“ z Náchoda, se pro pracovní 



                                                                      - 7 -                                    zpravodaj  č.4/2013

zaneprázdnění nedostavilo. Připravují se 
na  soutěže.  Dále  vystupovala  orientální 
tanečnice ,,Malak“ ze Dvora Králové. Na 
dvacátou  hodinu  byl  připraven  koncert 
hudební  skupiny  The  Beatles-veteran 
club. Byla to příjemná hodinka  a čtvrt s 
překrásnou  muzikou  a  skladbami  této 
legendární skupiny, které  ve své době, 
ležel u nohou celý svět. Poté následovala 
taneční  zábava  se  skupinou  ,,Brok.“ 
Byla to akce velice zdařilá. Už jen proto, 

že se podařilo získat finanční částku, která pokryla veškeré výdaje spojené s mažoretkami, 
orientální tanečnici a Beatles. Těmi štědrými sponzory byli Jindřich Svoboda-želeřářství 
na Horkách (1000,-Kč), Jiří Šimek-Quittner &Schimek s.r.o. z Nové Paky(5000,-Kč)  a 
Auto  Havex  Nová  Paka  (2000,-Kč).Odpoledního  programu  bylo  přítomno  na  šedesát 
hostů. Celkově nás poctilo návštěvou na 200 platících návštěvníků. Po okolních vesnicích 
bylo rozvezeno na 42 plakátů. V Čisté se po obci rozneslo na 140 letáčků a po Studenci 
200. Avšak, očekávala se  účast daleko větší. Ale i tak, bylo to dobré.

Noční soutěž v Nedaříži   
Již 11.ročník noční soutěže v požárním útoku pořádal SDH Nedaříž.  Uskutečnila se z 24. 
na 25.srpna od 21.00 hodin.  Podmínky soutěže byly stejné jako v jiných letech. Svítila 
pouze lampička  na stroji  a   šest  loučí  ohraničující  dráhu pro útok.  Prováděl  se jediný 
požární  útok  bez  jakéhokoliv  osvětlení  dráhy. Soutěžili  muži  i  ženy  v  kategoriích  s 
úpravou a bez úpravy stroje. Bez úprav byla přihlášena tři družstva žen a třináct mužů. S 
úpravou devět  mužů a jedny ženy. Za muže cvičili- Jan Prokeš,  Daniel Šubrt, Jan Grof, 
Pavel  Ježek, David Svoboda, David a Jaroslav Exnerovi. Naši muži startovali  v obou 
kategoriích a vcelku se jim dařilo. V kategorii s úpravami zaostali s časem 27,32 o 8,26 
sekundy  za  družstvy z  Horních Měcholup,  Křížovým Újezdem a Poříčany  na čtvrtém 
místě. Stejně tak čtvrté místo vybojovali časem 28,23 se ztrátou 3,69 sekundy na vítězný 
Vidochov, A dvěma družstvy z Roztok.   Po půl druhé ranního času, byla soutěž ukončena.

Pozor! Za zbytečný výjezd hasičů zaplatí viníci
Úmyslné založení požáru či jen falešný pokus o přivolání hasičů se může od letošního září 

pachatelům citelně prodražit. Tedy pokud budou při svém 
činu přistiženi nebo jako viníci odhaleni.
Ministerstvo  vnitra  totiž  chystá  nové  nařízení,  které 
každou,  byť  jen  započatou  hodinu  výjezdu  hasičů,  ať 
profesionálních, nebo dobrovolných, ocení 5600 korunami. 
Ty bude usvědčený viník povinen zaplatit.
Babička platit nebude, pyroman ano
„Zavádí se nový systém, kdy při výjezdu hasičů máme 
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možnost vymáhat náhradu. Nejde přitom o náhradu vzniklé škody, ale o úhradu samotného 
výjezdu.  Podmínkou  k  tomu  je,  že  hasičský  záchranný  sbor  nebo  sbor  dobrovolných 
hasičů vyjede na základě výzvy,“ vysvětlil Právu František Vavera z vedení generálního 

ředitelství  Hasičského  záchranného  sboru. 
„Pokud následně správní  nebo soudní  orgán 
rozhodne, že šlo o úmyslné jednání neboli že 
někdo  úmyslně  založil  požár  nebo  zneužil 
linku, v tu chvíli můžeme vymáhat příslušnou 
částku v občanskoprávním řízení,“ dodal.
Vavera  připouští,  že  úmyslně  založených 
požárů,  u  kterých  se  úmysl  prokáže,  není 
mnoho, ale stále k nim čas od času dochází. 
Podle  něho  je  nařízení  proto  spíše  prvek 
prevence.

„Třeba situace, kdy někdo úmyslně založí požár v lese, kam musí vyjet více jednotek, 
může být tím případem, na který se ustanovení nařízení bude vztahovat. Pochopitelně za 
předpokladu, že je viník zjištěn. Určitě se to ale netýká případu, kdy babičce začne hořet 
dům a ona odhání hasiče v obavě, že na zásah nebude mít,“ vysvětlil.
Nařízení bude také finančně postihovat „žertovné“ telefonáty, které jsou již nyní podle  
zákona o Integrovaném záchranném systému přestupkem. Je-li jeho pachatel chycen a  
správní orgán rozhodne o tom, že přestupek spáchal,  pak ho od hasičů čeká nemilé  
překvapení:  budou  po  něm požadovat  úhradu  nákladů  za  výjezd.  „Tyto  peníze  pak  
budou zůstávat hasičům,        “ dodal Vavera.“

SPORT
                               Nohejbalový turnaj
V sobotu  20. 7. 2013 se v Bukovině uskutečnil netradiční nohejbalový 
turnaj dvojic otec a syn. Zúčastnilo se ho celkem 11 družstev. Vzhledem k 

tomu, že většina účastníků byla ve věku kolem 
10 let bylo výkonným výborem nohejbalového 
svazu rozhodnuto, že se odehraje systém každý 
s  každým na dva sety  do 8 bodů.  Celkem se 
jednalo o rekordních 110 zápasů,  které  ve 21 
leté historii, kdy se u nás turnaje pořádají ještě 
nestalo.  Vzhledem k tomu, že se dětem velmi 
dařilo,  (  výměny  byly  dlouhé  a  fyzicky 
náročné) a to i těm dětem o pár měsíců starším, 
jako byl David Štilec, ve 14.30 byla odehrána 
pouze polovina plánovaných utkání.  Po krátké 
poradě  bylo  rozhodnuto,  že  turnaj  bude 

pokračovat na zápasy pouze na jeden set. Turnaj skončil v 19.30. Všichni byli spokojení a 
pro úspěch bude v následujících letech opakován. Turnaj byl natolik vyrovnaný, že muselo 
dojít na počítání, nejenom bodů, skóre a vzájemných zápasů, ale na počítání jednotlivých 
odehraných  míčů,  kdy  rozhodli  pouhé  tři  odehrané  míč.  Výsledková  listina  byla 
následující .
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11. Miroslav a Miroslav Stránský z D. 
Kalné
10. Roman Šimůnek, Matěj Šimůnek, 
Míša Šimůnková a Petr Mazánek
9. Jan a Jan Grofovi z Nedaříže
8. Pavel a Jakub Ježekovi
7. Jirka a Jirka Ježekovi
6. Miroslav a Tomáš Paulů
5. Jan a Jan Šimůnkovi
4. Petr a David Štilecovi
3. Tomáš a Dan Navrátilovi z  D.Kalné 
2. Vojta a Vojta Dressler z D. Kalné
1. Josef  a Zdenda Plecháč z Čisté
                                                                                                                                                Pavel Ježek

Bukovinské děti reprezentůjí FK Dolní Kalnou.
  Již   šestou  sezonu  úspěšně 

reprezentují   děti  z  Bukoviny,  ve 
fotbale FK Dolní Kalnou. Jako první 
se v dresu tohoto klubu objevil Jiří 
Ježek  a  o  rok  později  se  k  němu 
přidala  Míša  Šimůnková,  její  bratr 
Matěj  Šimůnek  a  Jakub  Ježek.  V 
předcházející  sezoně  nastoupil  na 
hostování  z  Jilemnice  do  mladších 
žáků  i  Jan  Šimůnek.  Děti  hrají  ve 
dvou  věkových  kategorií  a  to  ve 
starší přípravce a v mladších žácích. 
Jakub  a  Matěj  pendlovali  mezi 

oběma  družstvy.  Matěj  Šimůnek  odchytal  v  mladších 
žácích  sto   procent  zápasů,  jako  brankář.  Musel  se 
smířit s tím, že jeho rok narození je 2004, ale soupeřův 
2000  a  to  v  kategorii  mladších  žáků.  V  této  věkové 
kategorii  se  v  sezoně  2012/2013  staly  děti  vícemistry 
okresu Trutnov o obsadili druhou příčku tabulky. Starší 
přípravka s velkým rozdílem bodů v tabulce vyhrála tuto 
soutěž  ve  stejném  období  a  stala  se  mistrem  okresu 
Trutnov. Jen pro zajímavost, kolik dní v týdnu tráví děti 
na trénincích  a  zápasech.  V zimním přípravné období 
trénují čtyřikrát v týdnu pondělí, středa, pátek a neděle. 
V době mistrovských utkání  trénují  třikrát  v týdnu. V 
sobotu  následují  dva  zápasy  pro  starší  přípravku  a  v 
neděli  dva pro  mladší  žáky,  Někteří  z  nich  hlavně  ti 
mladší odehrají za oba dny zápasy čtyři a ti starší jezdí 
hrát do sousedních klubů na hostování.
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Pranostika = moudro našich předků
září

Na Štěpána krále je léta namále. 
Přijde Václav - kamna připrav. 

Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní. 
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 

Září, na léto jde stáří. 
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 

říjen
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá 

Studený říjen - zelený leden. 
Svatý František zahání lidi do chýšek 

Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude 
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade 

Svatý Haštal - vymeť maštal. 

Partyzánská skupina CHAN  2/2

Ztráty  o  d Čern
      V tu dobu již probíhala velmi rozsáhlá 
pátrací  akce  německých  orgánů  po 
paraskupině. I okolí Hostinného a Trutnova 
bylo na nohou a přesun do tohoto prostoru 
nebyl  prozatím  možný.  Na  Velikonoční 
pondělí  2.  dubna  1945  jičínské  gestapo 
nahlásilo prohlídku všech domů v Horní a 
Dolní  Kalné.  Hrozící  nebezpečí  prozradil 
vlastenecky  smýšlející  četnický strážmistr 
Karel  Navrátil.  Díky  jeho  informaci  se 
podařilo všechny cizí osoby včas ukryt do 
ústraní.  Když  strážmistr  Navrátil  dorazil 
ještě  před  půlnoci  na  Noskův  statek, 
rozhodl velitel Frolov o rozděleni skupiny 
na  dvě  části.  Jedna  odešla  pod  velením 
podporučíka  Petra  Gabody,  krycím 
jménem  Griněvič,  zpět  na  Černou  horu. 
Druha část, kterou kolem sebe ponechal J. 
A.  Frolov,  byla  odvedena  místními  lidmi 
do lesa v prostoru mezi Kalnou a Zalesni 
Lhotou,  kde  měla  přečkat  prohlídku. 

Kalenská  staveni  od  časného  rána 
prohledával  oddíl  wehrmachtu  z  Jičína. 
Kolem poledne  byl  s  prohlídkou  hotov a 
vracel se zpět přes obce Dolní Kalná, Čista 
a Horka u Staré Paky. Tou dobou došlo k 
náhodnému  setkání  části  Frolovovy 
skupiny s německým občanem ze Zalesni 
Lhoty, který o setkání s ozbrojenými muži 
s  radiostanici  informoval  lhoteckého 
starostu. Tomu se podařilo telefonicky ještě 
na  Horkách  zastavit  vracející  se  oddíl 
wehrmachtu,  který  uzavřel  označeny 
prostor  od  Studence,  Bukoviny  a  Čisté. 
Lhotecký  Volkssturm (lidová  domobrana, 
pozn. red.) vyšel v rojnici od Zalesni Lhoty 
a  po  příjezdu  posil  z  Dolní  Branné  a 
Kunčic byl uzavřen prostor i od Kalné. Při 
teto  akci  zahynul  radista  rotmistr  Jozef 
Segeň,  krycím  jménem  Nitra,  který  se  v 
bezvýchodné situaci zastřelil. Ostatním 
členům  Frolovovy  skupiny  se  podařilo  s 
přispěním velké souhry náhod uniknout.
Téměř současně započala mohutná pátrací 
akce v prostoru Černé hory za součinnosti
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oddílu wehrmachtu z Trutnova, německého četnictva a Volkssturmu z Vrchlabí a Černého 
Dolu. 4. dubna 1945 se podařilo pátracím oddílům za - skočit skupinu ppor. Petra Gabody. 
V  následne honičce byli  dva parašutisté  zajati  a  jeden padl.  Byli  ztraceni rtm.  Štefan 
Varačka, des. Ludvik Sikorsky a vojín Petr Mironovič Solomko, krycím jménem Solomin. 
Současně  došlo  ke  ztratě  ukrytých  zásob  a  destrukčních  prostředků.  Německé  orgány 
pohlížely na zastřelené parašutisty  jako na bandity.  Nesměli  byt  pohřbeni na hřbitově. 
Záhrab Jozefa Segeně byl zamaskován v Zalesni Lhotě u hřbitovní zdi kopřivami a nikdo 
se  k  němu  nesměl  přiblížit.  Tělo  parašutisty  zastřeleného  pod  Černou  horou  bylo  se 
souhlasem faráře  pochováno  za  obvodovou zdi  hřbitova  v  Černem Dole.   Rozprášení 
parašutisté  bloudili  po  okolí.  Zbytek  Gabodovy  skupiny  se  vracel  oklikou  přes  Zlaté 
návrší.  Nakonec  se  jim  po  několika  dalších  vyhrocených  situacích  podařilo  sejít  na 
Noskově statku. Paraskupina bojovala o záchranu.
Přesun  na Jilemnicko
     S pomocí místních odbojářů, skupinou kolem jilemnického Jaromíra Tobiáše, byli 
parašutisté vyvedeni z ohrožené oblasti  do Martinic k Nepolským a následně na říšské 
území, na Roudnici k Miroslavu Hartigovi. Ztráta obou radistů znemožnila skupině plnit 
určené  úkoly  a  předávat  štábu  1.  ukrajinského  frontu  zpravodajské  informace.  Velitel 
Frolov se proto rozhodl zajistit nové spojeni se štábem spojkami vyslanými přes frontu. 
Tento úkol měli  splnit  seržant  Tichon Jakovljevič Buravljev (krycím jménem Buryj)  a 
seržant  Muchan Emmanuilovič  Nagabajev (Sarin).  Hovoří  Miloslav Hartig,  jehož otec, 
Miroslav Hartig, výsadkáře přechovával v Roudnici:  „Otec měl za úkol převést vyslané  
spojky přes Krkonoše, vstříc frontě, která byla z kopců za tmy dobře vidět, to vylétávaly  
světlice.  Tu noc se  ale  střílelo  a za dva dny  přiběhli  všichni  zpátky  domů… Pokus o  
přechod se opakoval následující noc, tentokrát se zdařil.“ Po desetidenním pobytu byli 
čtyři  zbyli  parašutisté  převedeni  zpět  do  protektorátu,  kde  nalezli  několik  střídavých 
úkrytů v Horní Kalné, v Martinicích u bratrů Josefa a Miroslava Nepolských, v Roztokách 
u Machových a u Bohumila Farského, kde byl udržován úzký styk se členy zpravodajské 
skupiny MAMUT. V samotném závěru války nalezli parašutisté ukryt a podporu také v 
Peřimově ve mlýně Josefa Lukeše. Hovoří Alena Tryznová, dcera Miroslava Nepolského: 
„Maminka  vyprávěla,  že  to  bylo  období  velkého  strachu,  ale  rodiče  byli  rozhodnuti  
pomoci  za  všech  okolnosti.  Měli  ale  s  výsadkáři  uzavřenu  dohodu:  pokud  by  došlo  k  
vyzrazeni úkrytu a obklíčení jejich domu, parašutisté nejprve za střeli je a až teprve potom  
sebe. Nechtěli podstoupit mučeni, při kterém by mohli zbytečně něco prozradit.“ Na místo 
ztraceného stanového tábora na úpatí Černé hory byl po návratu z Roudnice zřízen štáb v 
Horní Kalné. Zde byl umístěn četař Ivan Boldaňuk, krycím jménem Dunkan, kterému se 
podařilo  sestavit  siť  informátorů  z  místních  obyvatel  a  konečně  získávat  informace  z 
oblasti  Trutnova  a  Hostinného.  Alespoň  částečně  se  tak  skupině  dařilo  plnit  původně 
stanoveny úkol. Zde, na Noskově statku, došlo k památné schůzce výsadkářů s četařem 
Tomášem  Býčkem,  jediným  přeživším  členem  paraskupiny  BARIUM,  který  pomohl 
nalézt skupině CHAN kontakt na paraskupinu VOLK poručíka V. S. Chranovskeho, která 
působila v okolí Mnichova Hradiště a byla řízena ze stejného centra jako skupina CHAN. 
Býček s Boldaňukem podnikli osmdesátikilometrovou jízdu na bicyklech do Podbaby, vsi 
mezi Mnichovým Hradištěm a Hrubou Skalou. S pomoci 
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manželů Lánských a dalších odbojářů se jim podařilo kontaktovat skupinu VOLK, která 
dne 20.  dubna 1945 vyslala  do zpravodajského štábu  1.  ukrajinského frontu  zprávu o 
situaci skupiny CHAN a její žádost o shoz nového radisty. Toužebně očekávaný radista, 
seržant  Michail  Vasiljevič  Fokin,  krycím jménem Kazancev,  byl  s  novou  radiostanici 
vysazen na vytyčenou plochu skupiny VOLK v noci na 27. dubna 1945. Trvalo však ještě 
cely týden, než se od Mnichova Hradiště, v bedně na nákladním voze, dostal ke Frolovovi 
do Roztok u Jilemnice.

Přípravy na boj a povstání
V době, kdy CHAN neměl k dispozici radistu, nezůstali jeho členové v nečinnosti. J. A. 
Frolov navázal spolupráci s místními ilegalisty, kteří ukrývali a potravinami podporovali 

uprchlé  válečné  zajatce  a  dělníky 
uprchlé  z  totálního  nasazeni.  Tyto 
skupinky  výsadek  zmapoval  a 
připravoval  pro  partyzánský  způsob 
boje. V okolí Semil se formoval oddíl 
POPOV  a  v  okolí  Turnova  oddíl 
KOTOV. Obdobné skupinky uprchlíků 
se  ukrývaly  v  lesních  zemljankách  v 
okolí Mříčné a Železného Brodu. Tyto 
sily  pomáhali  secvičit  v  ovládání 
ukořistěných  zbrani  podporučík  Petr 
Gaboda,  který  řídil  agenturní  síť  v 
oblasti  Nova  Paka,  Semily,  Železný 

Brod, a seržant Alexandr Nikolajevič Manzjuk(krycím jménem Černyj). Skupině CHAN 
se  podařilo  zpravodajsky  napojit  na  domácí  podzemí  v  celém Podkrkonoší.  Zprava  o 
příchodu  nového  radisty  CHANU  vyvolala  bojové  nadšení  u  skupiny  POPOV,  jejíž 
členové 3. května 1945 provedli neplánované bojové vystoupeni na Chuchelně u Semil. Po 
celém Podkrkonoší se ihned jako lavina rozšířilo povstání. I když začátky činnosti skupiny 
CHAN ve zdejším regionu byly provázeny 
velkými komplikacemi, její působení bylo v 
závěrečné fázi  úspěšné  a bylo korunováno 
mimo  jiné  i  zajetím  generalporučíka 
Wilhelma Edlera von Stubenraucha, velitele 
důstojnické  školy  protivzdušné  obrany, 
kterého zajistili bojovnici železnobrodského 
partyzánského  uskupeni  JACENKO. 
Bezprostředně  po  ukončeni  květnových 
bojů zahájili přeživší parašutisté pátráni po 
osudu svých druhů zajatých na Černé hoře. 
Výslechem lékaře  z  Vrchlabí,  který  býval 
obvykle  přítomen  ohledáni popravených 
osob, byla získána informace, že dva zajatí parašutisté byli s největší pravděpodobnosti 
odvezeni  na  gestapo  do  Trutnova.  Stoprocentně  však  tato  informace  nijak  potvrzena 
nebyla. Zde po nich stopy končily. Až teprve začátkem 70. let vzrušila badatelskou obec 
informace o jménech dvou parašutistů zaznamenaných mezi zemřelými osobami dne 30. 
dubna 1945 v Liberci. Vyvstaly tak nové otázky, na které se řada badatelů do dnešních 
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dnů marně snaží nalézt uspokojivou odpověď. V prvních květnových dnech po osvobozeni 
byli parašutisté padlí v Zalesni Lhotě a Černem Dole exhumováni. Po identifikaci byli 
přeneseni  na čestná  místa.  Uprostřed  hřbitova v  Zalesni  Lhotě je  od  13.  května  1945 
pochován rotmistr Jozef Segeň. Na náměstí v Černem Dole byl 18. května 1945 pohřben 
parašutista zabitý na Černé hoře. Kamenný pomník Petra Solomka, jak jej známe dnes, 
tam byl odhalen 28. záři 1945
             V současné době zkoumá skupina badatelů dochované dokumenty a vzpomínky  
pamětníků s cílem zdokumentovat a osvětlit výše popsanou část historie zdejšího regionu a  

připomenout  vlastenectví  celé  řady  
našich  obyvatel.  Chtěli  bychom touto  
cestou poděkovat všem, kteří pro tento  
účel  poskytli  dokumenty,  vzpomínky  
své  a  vzpomínky  svých  příbuzných,  
čehož si nesmírně vážíme. K blížícímu  
se 70. výročí ukončeni 2. světové války  
připravujeme  publikaci  o  skupině  
CHAN, osudech jejich členů a osudech  
jejich  zdejších  spolupracovníků,  kteří  
se  podíleli  na  našem  osvobozeni  a  
znovuobnoveni  samostatnosti  

Československa. Pokud by kdokoliv ze čtenářů disponoval informacemi ke skupině CHAN  
a byl  by ochoten se  o ně podělit,  může nechat  vzkaz  a kontakt  na sebe u pracovníků  
Krkonošského muzea ve Vrchlabí anebo se přímo ozvat badatelskému kolektivu na e-mail:  
vysadekchan@seznam.cz
Vladimír Boldaňuk,
Stano Bursa, Pavel Sajenko                                                                                          

                      Plánované akce
Sobota  28.září  od 13.30 hodin
Drakiáda v přírodním areálu pod Kaňkem 
Žně jsou v plném proudu, leckde už je dokonce po žních. Jak se říká - 
fouká ze strnišť. A my jen doufáme a pevně věříme, že nás podzimní vítr 
nezklame a zafouká nám opravdu pěkně! Proč to? Protože vás všechny, 

malé i velké, zveme na drakiádu, protože co létá, má být ve vzduchu! A kdy? V sobotu 
27.září od 13.30 hodin na areálu Pod Kaňkem. Ohodnocen bude drak, co vylétne nejvýš do 
oblak. Ale také největší a nejmenší, ten vyrobený vlastnoručně, to porotu potěší!
Občertvení je zajištěno! Na vaši hojnou účast a příjemně prožité odpoledne s draky nad 
hlavami se těší pořadatelky - ženy z Bukoviny! 
 A tak prosíme o krásně podařené, velké a usmívající se draky. Děkujeme  
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sobota 19.října – Okresní soutěž Mladých hasičů
                          přírodním areálu pod ,,Kaňkem“ 
                             soutěžit bude na 400 závodníků, doprovod a rozhodčí dalších 70 hasičů
  sobota 26.října – zájezd do Prahy, na muzikál Hello Dolly,
                                odjezd od autobusových zastávek bude ještě upřesněn
 sobota 16.listopadu – Sousedské posezení
                                od 19.00 hodin v kulturním domě
                               - program : promítání filmu Jiřího Hanouska – Švýcarsko,
                                                  country muzika Náhoda z Pecky

Dobré rady na každý den

 Čaj
¬ Čajové sáčky uklidní bolavé oči. Uklidní popálenou kůži.
¬ 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 vyrážku - zmizí.
¬ Utiší bolest po injekci.
¬ Na 20 minut vložit 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 lžička čpavku na 4 l horké vody vyčistí výlevku.

Dětský olej
¬ Nakapat kolem náplasti a na ni - půjde snadno strhnout.
¬ Uvolní těsný prsten. Uvolní latex z pokožky.
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Co myslíte, čí to bylo stavení?
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P  ro zasmání   

Jasper je povýšen na plukovníka a dostane novou kancelář. 
V kanceláři nový nábytek, nový stůl, na stole telefon. Jasper 
sedí za stolem. Ozve se klepání.
"Kdo je?" táže se plukovník.
"Vojín Čeperko."
"Vstupte."
Jasper zvedne telefon a dělá, že telefonuje s ministrem.
"Děkuji za gratulaci. Ano, vyřídím. Ano. S panem 
generálem se uvidím zítra. Ano, děkuji, nashledanou." 
Položí telefon a ptá se vojína, co si přeje.
Vojín udiveně stojí a pak řekne: "Já jsem vám přišel zapojit 
telefon 

U soudu: "Takže tito dva svobodní žili jako manželé?" -  
"Ne, o mnoho šastněji!" �

Žena smaží volské oko, když v tom momentě do kuchyně 
vtrhne muž a začne křičet: "Pozor!!! Pozor!!! Víc oleje!!! 
Potřebujeme víc oleje!!! Pozor!!! Otočit, otočit, otočit... 
Rychle!!! Pozor!!! Zbláznila si se??? Ten olej!!! Proboha, 
sůl!!! Nezapomeň na sůl!!!" 
Žena už to nevydrží a úplně vynervovaná se ptá: "Co tak 
řveš?! Myslíš si, že neumím udělat volské oko?" 
Muž klidným hlasem odpoví: "To jen abys měla představu, 
jaké to je, když mi kecáš do řízení." 

Přijde ve 3 ráno domů opilý muž a klepe na dveře. 
Žena otevře dveře a říká: "Zase jsi přišel domu ožralej!" 
Muž na to: "Ne, jen si jdu pro kytaru." 

                        Babička povídá:
                        "Já na zlepšení trávení piju pivo, 
                        při nechutenství piju bílé víno, 
                        při nízkém tlaku červené víno, 
                        při vysokém koňak, 
                        a když jsem nachlazená, tak si dám slivovici. "
                        "A kdy piješ vodu?"
                        "Tak takovou chorobu jsem ještě neměla."

                        Chodí medvěd v lednu po lese, naštvaný do všeho kope a nadává:
                        "Já si to kafe v září neměl dávat!" 

                        Zajičku, proč máš tak krátké uši? Ale, jsem romantik.
                        Včera jsem poslouchal, jak krásně zpívá skřivan a přeslechl jsem
                        kombajn ... 
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                                               Zamyšlení ,, na závěr“ 

    Konec letních měsíců se neodvratně blíží. Užili jsme si od všeho něco. I když-něčeho 
možná až moc!Z oblohy se na nás snášely vydatné dešťové přeháňky,často obohacené i o 
kroupy,to  vše  doprovázené  silnými  vichry.  Ale  dočkali  jsme  se  místy  i  takřka 
nesnesitelných,tropických  veder.  Ve  stínu  35  až  38  stupňů.  Každý  takový  den  jsme 
netrpělivě čekali na příchod večera,na jeho blahodárné a milosrdné ochlazení. Avšak ani ty 
občasné proudy vody nestačily na to, aby i  rostliny netrpěly nedostatkem vláhy, a my 
museli zalévat a zalévat.
   Ale obilná pole zlátla, obilí dozrávalo... a nyní jsou žně již v plném proudu. Vždy, když 
zahlédnu  kombajny,  přepadne  mě  taková  zvláštní  nostalgie,  vzpomínky  a  v  duchu 
srovnávám nesrovnatelné. V myšlenkách se vracím do dob před už skoro čtyřiceti lety. 

Tehdy jsem se s dětmi  chodila dívat 
na kombajny. Již z dálky bylo poznat, 
na kterém poli se zrovna sklízí. Nejen 
podle  charakteristického  zvuku,  ale 
především  podle  nepřehlédnutelných 
žlutohnědých  oblaků,  jež  se  zvedaly 
do  výšky...  A  tohoto  štiplavého, 
dráždivého prachu si kombajnéři užili 
plnou měrou! Ne, to nebylo jako dnes, 
kdy  se  v  kabině  pohodlně  sedí  a 
funguje  klimatizace...  Tehdy  se 
sklízelo s hnědočervenými kombajny 
bez kabin - SK 3, SK 4. Dále pak se 
sovětskými  Nivami  a  Kolosy,  do 

horských oblastí  na  svažitý  terén putovaly Glorie.  Postupem času se  začaly  objevovat 
německé E 512, už s kabinami. To už bylo pro chlapy už trochu jiné kafe! Zaujatě jsme 
pozorovali,  jak  se  po  rozlehlém  lánu 
pohybuje  pět  i  více  kombajnů.  Vždy, 
když měl  některý  z  nich  zásobník  plný 
zrna, rozblikal se mu na kabině oranžový 
majáček.  A to  byl  povel  pro přistavená 
nákladní  auta,  čekající  na svůj  náklad... 
Každá  doba  má  své,  ať  už  se  to  týká 
čehokoli. 

    Časy se mění, vše se vyvíjí a pohybuje 
mílovými  kroky  kupředu.  Ale  boj  o 
živobytí  zůstává  stále  důležitý a  -těžký. 
Jak se nadřeli naše babičky a dědové, než jim na stole v ošatce, položen na bílém plátně, 
zavoněl chléb... 
                                             Připomeňme si ten čas minulý.
   Ještě v polovině minulého století vypadaly žně úplně jinak a vyžadovaly mnoho ruční 
práce. Větší hospodáři, kteří měli koně, sekali obilí většinou velkým žacím strojem. Menší 
hospodáři sekali obilí malým žacím strojem, který používali i na sekání trávy a jetele. 
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Posečené  obilí  se  ale  muselo  ručně 
odebírat. Chalupníci, kteří stroje neměli, 
těm  nezbývalo  nic  jiného,než  posekat 
obilí  ručně  a  hlavním  nástrojem  pak 
byla ostrá kosa! Pro plynulou práci bylo 
potřeba  většího  množství  lidí.  Po 
posečení se šlo ,,panákovat.“ Panáky se 
stavěly  do  řady,  strniště  se  hrabalo 
pohrabáčem (něco jako velké hrábě, asi 
1,5 metru široké, s mnoha zuby). Větší 
hospodáři  měli  pohrabáč  na  jednoho 
koně. Panáky se odvážely domů za pět 
až šest dní. 
      Pak následovalo mlácení.  Než se 

objevily  první  jednoduché  mlátičky, 
musela se celá úroda obilovin vymlátit 
cepy.  Byla  to  velmi  náročná  ruční 
práce! Snopy se položily na mlat těsně 
vedle sebe a svrchu se po jedné straně 
omlátily.  Pak  se  snopy  obrátily  a 
omlátily po straně druhé. Říkalo se, že 
se  oklepaly.  Potom se  oklepané snopy 
postavily  stranou  a  jedním  snopem, 
který se použil jako koště, se vymlácené 
zrní smetlo na stranu. Vymlácená sláma 
se vázala do velkých otepí. Nejlépe se 
mlátilo,  když byl mlat  pěkně udusaný, 
tvrdý a cepy na něm jen zvonily...  Dokud nebyly mlýny (fukary a fofry), ani čistička 
mlátičky, čistilo se obilí vátím. Vyčistil se kus mlatu a dřevěnou lopatou se krouživými 
pohyby obilí rozhodilo. Plevy zůstávaly blíž a zrní odlétalo dál. 
    Nejstarší jednoduché mlátičky se začaly používat ve druhé polovině 19.století. Většinou 

byly  poháněny  žentoury.  Mlácení 
pomocí  žentouru  u  méně  pokročilých 
hospodářů  přežívalo  až  do  druhé 
světové války. Ve dvacátých a třicátých 
letech 20.století, po zavádění elektřiny 
do vesnic,už docházelo ke snadnějšímu 
způsobu  mlácení.  Větší  hospodáři 
vlastnili  výkonnější  mlátičky  - 
vytřásačky.  Ale  i  k  nim  bylo  ještě 
zapotřebí  na  čištění  používat  fukar. 
Sklizeň obilí a následné získávání zrna 
byla velká dřina! Ale naši předkové ji i 

tak dělali s láskou, s písní a úsměvem na rtech. Protože jim to přinášelo alespoň tu jistotu, 
že jim na stole bude vonět krásný pecen chleba. Vážili si každého krajíčku! Věděli, co je 
to stálo práce a odříkání,než se do něho mohli zakousnout...
                                                                                                             Jiřina Dlabolová
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Sláma a slaměné výrobky

       Sláma se používala vždy k užitkovým účelům a to na různé ošatky na chleba či jako 
slaměné  vázy  na  uskladnění  obilí.  Využívalo  se  hlavně  jejích  tepelných  a  izolačních 

vlastností pro uchování potravin. Až v 19. stol. 
nastupuje její využití pro dekorační účely.
Na pletené ozdoby používáme vždy slámu od 
prvního kolínka ke klasu (je nejdelší),  zbytek 
stébla používáme na ozdoby šité či na Betlémy.
Slámu  je  nejlépe  nasbírat  na  poli,  ale  když 
náhodou nebude jiná možnost, lze ji získat na 
stránkách  firmy  Aurednik,  která  se  zabývá 
prodejem potřeb pro mateřské školky a tvorbu 
dětí vůbec.

Žito - je tenké od prvního kolínka až k poslednímu, stéblo je dlouhé a neploští se. V celé 
délce stébla je lesklé a hladké. Jeho využití je nejčastější a to převážně na vánoční ozdoby.
Pšenice - má kratší stéblo, které se ploští a je matné. Stéblo má tendenci černat a 
zahnívat. Je vhodné na Betlém - když stébla seškrtíme do požadovaného tvaru, stébla 
nesesychají a úvazky dobře drží.
Ječmen - je doporučován na polepování kraslic.
Oves - má tvrdé, tuhé a dlouhé stéblo, které má krásnou zlatavou barvu.

Úprava slámy
Stébla se nastříhají po kolínkách, přičemž se dá lehce stáhnou list.

Bělení
Stébla většinou vždy bělíme a to 30% peroxidem vodíku (k dostání v lékárně), ředíme ho v 
poměru 1:2 (3). Při manipulaci s peroxidem používáme vždy rukavice, jedná se o žíravinu 
a mohlo by dojít  k popálení.  K popálení může výjimečně dojít  i  při samotném pletení 
ozdob (peroxid může  zůstat  ve  stéblu  a  to  pak někdy praskne),  ale  jen  u  osob velmi 
citlivých či u dětí - jedná se spíše o zarudnutí kůže. Bělíme vždy na dně misky nebo v 
odměrném válci, tak abychom měli co nejméně roztoku na co nejvíce stébel (roztoku si 
pořiďte 200-500ml). Proces bělení trvá asi 2 dny (že peroxid ještě pracuje poznáte tak, že 
při promísení lehce šumí). Stébla mají tendenci plavat, proto je zatížíme. Techniku bělení 
nepoužíváme u žita.

Rychlobělení se nedoporučuje - v případě, že pospícháme, namočíme stébla do vody a pak je 
teprve zalijeme peroxidem, stává se ale, že stébla plesniví (stébla mají růžovou barvu). Tady je pak 
popálení zbytkovým peroxidem ve stéblech mnohem pravděpodobnější.
Rozžehlování slámy
Namočené stéblo, rozřízneme po celé délce a pak ho vnitřní stranou rozžehlíme na prkýnku, nikoliv na 
žehlícím prkně, tam by se nám stéblo polámalo. Pod stéblem máme hadr, který saje přebytečnou vodu a 
žehlíme na tvrdém na nejvyšší teplotu.
Pomůcky
Stébla, nůžky, perlovku (pokud možno v barvě stébla - červenou používají čínští výrobci 
vánočních ozdob) - ta je vhodnější, lze ji lépe utáhnou a nesmýká se jako např. režná nit.
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Barvení slámy
Slámu barvíme pomocí barev na bavlnu (Duha...). Barví se sláma pšeničná (nikoliv žitná). 
Barva ulpí jen uvnitř stébla a zvenku je nevýrazná, proto je vhodné používat tuto techniku 
jen  při  rozžehlování  stébla.  Výborně  se  hodí  na  polepovaná  přáníčka  či  velikonoční 
vajíčka.

Ošatka ze slámy
Vyrábí se pomocí stejně silného středu, tvořeného stejným počtem stébel a oplétáním buď 
loubkem nebo vlastní slámou.
Loubek – vyrábí se původně z borových kořenů a slouží na oplétání stébel
Ostružina – používá se také na oplétání, ale nejdříve byla zbavena ostnů
Šéna zpedigu  – dnes lze použít i všude dostupné šény z pedigu a používá se její lícní 
strana

První řada – opletu si malé kolečko, tak 
aby se vše, i s opletením hezky spojilo a 
nebyla v centru velká díra.
Druhá  řada  –  tu  oplétám  společně  s 
první,  aby  se  vše  spojilo  pěkně 
dohromady.  Oplétám  jí  vždy  jednou 
společně  a  podruhé  samotnou  druhou 
řadu, oplétací stéblo protahuji středem.
Třetí  řada – poprvé opletu stébla třetí 
řady  a  podruhé pomocí  jehly  zapíchnu 
stéblo  do  předešlé  řady  tam,  kde  jsem 
prve  obtáčela  jen  stébla  a  tvořím stále 

další a další kruhy až mám celou ošatku hotovou.
Navazování – starý konec si dám vždy dopředu a nové stéblo také a zatáhnu je přes konce 
a pokračuji v ovazování.
Ovál – zde se nejprve tvoří tyčinka a tu oplétám  až mám první řadu a pak pokračuji 
stejně, jen udržuji stále oválný tvar. Druhou řadu oplétám ob jednu celou i s první, třetí 
řadu už oplétám jako kulatou ošatku (píchám do dírek). 

Výrobky ze šustí
Obstaráme si kukuřičné klasy obalené 
šustím. Horní listy odstraníme,vnitřní 
opatrně sejmeme.  Dáme do povlaku 
od polštáře  a vypereme v pračce na 
60  stupňů  s  pracím  práškem.  Pak 
namočíme  do  kbelíku  s  vodou  a 
Savem  -  kvůli  vybělení.  Dále  je 
potřeba  šustí  pořádně  usušit.  Je-li 
zmačkané,  přežehlíme  napařovací 
žehličkou. Je možné jej též barvit.
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Stačí barvami na textil, např. Duhou. No a pak už stačí jen nůžky,drátek, vata, režná nit a  
jehla.  Před  samotnou  prací  je  dobré  šustí  namáčet  do  vody,aby  se  nelámalo.Přejeme 
trpělivost,fantazii, šikovné ruce a hodně úspěchů v tvorbě. Jen malá poznámka ještě na 
závěr. Kukuřici je vhodné sbírat, když je dozrálá a šustí je suché. Pozor však,aby nebylo 
plesnivé! A také hlavně na to, že "vzít"si klasy jen tak z pole není vždy ten nejlepší nápad, 
jak je získat. Někdy to může způsobit nemalé problémy. Je lepší požádat o několik klasů 
majitele pozemku. Spokojenost a klid tak bude na obou stranách.
                                                                           Převzato (zpracovala Jiřina Dlabolová)
  

Tradiční kuchřka z Krkonoš
Polévky
Májouka
Vopich a kopřivy povaříme v trošce osolené vody, zalijeme mlékem a trochu mouky

Chlupatá polévka
Vaří  se  z  vody  po  chlupatých  knedlíkách,  do  které  se  přidaji  houby.  Do talíře  se  do 
polévky nakonec přidá škvařené máslo.

Hustá houbová polévka
Vaříme  nakrájené  čerstvé  houby  s  novým  kořením  a  bobkovým  listem  a  solí,  pak 
zakvedláme mouku. Na talíř nalijeme škvařené máslo a nalijeme polévku. Hub musí být 
hodně, polévka musí být hustá.

Rychlá jídla z mouky a brambor
Hnětýny
Z mouky a vajíčka se udělá těsto jako na nudle (1 vejce, 3 lžíce polohrubé mouky, sůl), z z 
něj pak tvarujeme malé bochánky a pečeme na plotně. Hnětýnky se spařovaly tj. Namočily 
na chvilku do vařicí vody.

Chlupaté knedlíky
Hrubou mouku a uvařené brambory, hrubě nastrouhané,  a sůl  smícháme v těsto.  Lžíci 
namočenou ve vodě vykrajujeme kousky a házíme do vařicí vody. Do těsta se přidaly 2-3 
nahrubo strouhané syrové brambory. Čím je syrových brambor více, tím jsou knedlíky 
tmavší a tvrdší.

Škubánky
Brambory vaříme do poloměka, pak scedíme, ale ne úplně. Brambory rozšťoucháme ve 
zbytku vody, pak za horka vmícháme hrubou mouku a zpracujeme do hladka, až se těsto 
nechytá. Pak lžicí namočenou v sádle vykrajujeme škubánky. Sypeme mákem a cukrem, 
polijeme rozškvařeným máslem.



,,Příroda obdařila lidi smíchem, aby jim vynahradila, že musejí přemýšlet.  “  

zpracovali: Jiřina Dlabolová, Jiří Hanousek
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