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

 zpravodaj obce č.5
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5. ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  10/2013

,,Nezáleží na tom, co uděláte jednou za čas. Záleží na tom, co děláte den za dnem “  

  ●  zprávy z OÚ   ● společenská kronika   ● moudra 
● z kroniky obce  ● hasiči   ● sport   ● pranostika 

●  Londýn   ● dobré rady  ● plánované akce   ● zázračné léky 
● kuchařka z  Krkonoš     ●  čí  to  bylo  stavení    ●  pro  zasmání 
●  zamyšlení  na  závěr    
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  Zprávy z obecního úřadu    
Dotace pro hasiče
K  1.1.2014 se bude rušit 
operační  středisko  u 
Hasičského  záchranného 
sboru v Semilech a bude 

se  centralizovat  v  Liberci.  Jeho  název  je 
KOPIS  (krajské  operační  a  informační 
středisko).  Zde  se  hlásí  veškeré  události, 
určené  pro  zásah  požárních  jednotek.  Na 
tomto  základě  bude  Krajský  úřad 
Libereckého  kraje  preferovat  dotace  pro 
JSDHO  (jednotky  sboru  dobrovolných 
hasičů  obce,  tzv.  výjezdové  jednotky),  na 
nákup ochranných a technických prostředků. 
Náš  obecní  úřad  navštívil  ředitel  HZS  v 
Semilech,  plk.  Kovalský,  aby  seznámil 
starostu  obce  a  velitele  JSDHO  o 
možnostech využití  připravovaných dotací. 
Navrhl,  abychom   pro  splnění  podmínek, 
které  ukládá  vyhláška  č.  247/2001 Sb.,  o 
organizaci  a  činnosti  jednotek  PO  tuto 
možnost  využili  a   dovybavili   JPO  5  v 
Bukovině u Čisté. Jedná se o nákup  jedné 
vozidlové radiostanice s příslušenstvím zn. 
MOTOROLA  GM  360.  Pro  vzájemnou 
komunikaci   členů  zásahové  jednotky  a 
velitelským sborem, tří  přenosných ručních 
radiostanic zn.  Es 100 s rychlonabíječkou a 
pro  ochranu  a  zdraví  hasičů,   sedm  párů 
hasičských, zásahových rukavic. Pořizovací 
náklady budou činit 35.900,-Kč. Z toho 70% 
nákladů  (25.130,-Kč)  bude  hrazeno  z 
dotace, 30% (10.770,-Kč) z rozpočtu obce. 
Žádost byla podána v neděli 22.10.2013.
Způsob vyhláčení poplachu pro hasiče
Operační  informační  středisko v Semilech, 
zavedlo  pro  naši  výjezdovou  jednotku 
způsob  vyhlášení  poplachu  k  jakémukoliv 
zásahu.  Tento  způsob  je  využíván  i  u 
ostatních  jednotek.  Jedná se  o vyrozumění 
každého  člena  výjezdové  jednotky  ,,sms“ 
zprávou.  Ta  obsahuje  o  jaký  poplach  jde, 
místo události a další potřebné údaje. Mimo 
jiné je ještě z operačního střediska vyhlášen 
poplach  dálkovým  spuštěním  sirény 

umístěné na hasičárně.

Víme z  jakých důvodů nemáme dotaci  
na vodovod?
 Dnes  je  již  víceméně  jisté,  že  z  celkové 
alokace  nebude  několik  desítek  miliard 
korun  pravděpodobně  vyčerpáno,“  řekl 
Rusnok s tím, že půjde o sumu mezi 30 až 
70  miliardami  korun.  Podle  něj  ale 
nemůžeme  za  tuto  situaci  vinit  bruselskou 
administrativu. „Je jenom naší věcí, že jsme 
zde v minulých letech vytvořili mimořádně 
složitý  systém  jejich  řízení,“  prohlásil. 
„Nezvládli jsme management jejich (dotací) 
čerpání,“  dodal.  Premiér  v  demisi  také 
uvedl,  že  za  způsob  čerpání  z  fondů  není 
primárně odpovědná jeho vláda,  která je u 
moci jen několik posledních měsíců, ale jde 
na vrub kabinetů, které vládly od roku 2007.
Neschopnost vyčerpat desítky miliard 
korun podle něj pocítí hospodářství země. 

Mapový portál Geosense                     
Na  našich  webových  stránkách  v  MENU, 
naleznete  rubriku  Katastrální  mapa 
Geosense. Geosense je výkonný internetový 
geoinformační  systém  pracující  s 
prostorovými  daty.  Pro  vaši  potřebu  vám 
bude  sloužit  k  zobrazování  základní, 
historické  a   ortofoto  mapy.  Dále  pak   si 
můžete navolit hranice katastrálního území, 
mapu  s  bývalými  hranicemi  pozemků, 
současné  hranice  pozemků a  čísla  popisná 
budov. Hranice pozemků se vám zobrazí při 
zvětšení mapy od měřítka 1 : 2835. Můžete 
provádět  měření  vzdálenosti  a   plochy. 
Pomocí  Mapového  portálu  lze  snadno 
přistoupit  k údajům  z katastru  nemovitostí 
(informacím o budovách, pozemcích a jejich 
vlastnících) a to výběrem či filtrováním dle 
LV,  RČ,  IČO,  nebo  kliknutím  do  mapy. 
Umožňuje  náhledy  na  kompletní  výpisy 
listů  vlastnictví  včetně  jejich  tisku.  Takže 
vyzkoušejte a určitě budete spokojeni.
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Drakiáda
Z podnětu členek obecního zastupitelstva  Jiřiny  Dlabolové a  Zuzany Nezbedové,  se  v 

sobotu 28.září uskutečnila v přírodním 
areálu Drakiáda.  Na jevišti  byli  draci 
vystaveni,  a  prováděly  se  na  nich 
poslední  úpravy.  Škoda  jen,  že  ani 
jeden  z  nich  nebyl  vlastnoručně 
vyroben.  Všichni  byli  sériovými 
výrobky  čínského  původu.   Pouštění 
draků  se  uskutečnilo  v  odpoledních 
hodinách   na  vrcholu  Kaňku.  Bylo 
krásné podzimní odpoledne a slunečný 
den s teplotou vzduchu na slunci 30°C. 
Vál  tam  slaboučký  vánek.Všichni 

soutěžící  tak  museli  nahradit  sílu 
větru svojí vlastní silou, pokud chtěli 
dostat  svého draka do vzduchu.  To 
už  potom stačilo    k  tomu,  aby  se 
draci  vznesli  k  blankytně  modré 
obloze.  Třepetalo  se  jich  tam  šest. 
Bohužel,  opět  si  musíme 
postesknout  nad  účastí  místních. 
Děti  chalupářů  převládaly.  Místní 
byly  jen  dvě.  Závěrem  každé  dítě 
dostalo dvě čerstvě upečené palačinky s borůvkovou a meruňkovou marmeládou a malý 
pamlsek.

Loga s mikroregiony
Samozřejmě, že jste si také všimli, že na našich 
stránkách  jsou  umístěny  loga  Mikroregionu 
Jilemnice a Krkonoš. Kliknutím na ně, se vám 
zobrazí  stránky  ,,Jilemnicko-svazek  obcí”  a 
,,Krkonoše”, kde naleznete spoustu zajímavostí 
a  inspirací  na  výlety,  kulturní  a  společenské 

akce.

Výjimka na průjezd Studencem
Po uzavření studenecké silnice a vytvoření objížďky  byl omezen příjezd do Bukoviny. 
Proto    obec  žádala  Odbor dopravy v Jilemnici o udělení výjimky pro bukovinské občany 
a několik občanů Studence, kteří mají své nemovitost za hranicí uzavřené silnice, směrem 
k Bukovině. Ta byla  osobně projednána s  pracovníkem odboru dopravy p.  Žalským a 
vedoucím p. Štrauchem. Předem mi bylo sděleno, že žádosti nebude vyhověno. A tak zní i 
písemná odpověď.



                                                                                           - 3 -                                                zpravodaj  č.5/2013

V  e dnech  30.10. čtvrtek , 6.a 13.11. středa   

bude v obci   od   7.30 do 15.30 hodin,   přerušena   
dodávka elektřiny
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,   konané ve dnech   
25. a 26. října 

Voliči v seznamu  -   166
Vydané obálky -  124
Volební účast v % -      74,70   třetí největší účast voličů v okrese Semily
Odevzdané obálky -       124  
Platné hlasy -       124
% platných hlasů -       100

Volební strany dle počtu hlasů v Bukovině u Čisté
                                                                     

 volební strana  hlasy hlasy v %
Úsvit přímé dem. T.Okamury             22       17,74      
ANO 2011             21 16,93 
KSČM             20 16,12
ČSSD            17         13,70
TOP 09               15         12,90  
ODS              10           8,08
KDU-ČSL               7          5,64
Strana zelených              4              3,22 
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI              2             1,61
politické hnutí Změna               2           1,61
Strana svobodných občanů              1         0,80
Česká pirátská strana              1          0,80
Dělnic. str.sociální spravedlnosti.              1          0,80
Hlavu vzhůru – volební blok              1          0.80
Ostatní strany              0         0

N  a muzikálu Hello, Dolly  
Obec  26.října,  uspořádala   pro  čtyřicet  osm 
občanů  zájezd  do  Prahy  na  známý  muzikál 
Hello, Dolly.  Představení  se hrálo v  divadle 
Studio  Dva  na  Václavském  náměstí. 
Legendární  muzikál  s  živým  orchestrem 
pojednával  o  vdově Dolly  Leviové,  která  se 
živí  jako  dohazovačka,  a  jednoho  ze  svých 
zákazníků  přiměje  změnit  se  v  milého, 
galantního muže.   V hlavní roli se představila 
Ivana Chýlková s Josefem Cardou.  Dále hráli 
Mojmír  Maděrič,  Naďa  Urbánková,   Roman 

Štabrňák, Berenika Kohoutová,Václav Jílek  a další. Ti, kdo projevili zájem se  s námi 
vydat do Prahy na tuto kulturní akci, věděli do čeho jdou. Jejich reakce po vystoupení byly 
potěšující, a vznášeli doporučení, aby se v budoucnu opět něco podobného uskutečnilo. 
Samozřejmě, že se tomu nebudeme bránit a pro příští rok opět něco lákavého vybereme.
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Společenská  kronika 

Narozeniny 
Zástupci  obce  navštěvují  své  spoluobčany,  aby  jim  od 

dosažení  šedesáti  let  svého  věku,  pogratulovali  k  jejich 
životním  jubileum.  Touto  cestou  tedy  gratulujeme  našim 
jubilantům.  Přejeme  jim hodně  zdraví,  štěstí  a  spokojenosti. 
Přání  předáváme  Oldřichu  Grofovi  a  Ivu  Klazarovi,  kteří 

oslavili svá významné životní jubilea v září a říjnu.  

 MOUDRO NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY

♥  Rozbitý  život  nejde  slepit,  ale  není 
důvod  jej  zahodit.  Ze  střepů  můžeme 
složit nový obraz.
♥ Úspěch obvykle provází ty, kteří mají chuť  
pustit se do něčeho, a ne ty, kteří o všem
dlouho uvažují a váhají.
♥ Nikdo z nás není bez hříchu; jsme lidé, 
nikoliv bozi.
♥ I pád na držku je pohyb vpřed...:-)
♥ Osud Ti nedává lidi, které chceš. Dává 
Ti lidi, které potřebuješ, aby Ti pomohli,
aby  Tě  milovali,  aby  Tě  ranili,  aby  Tě 
opustili a aby z Tebe vytvořili člověka,
kterým Ti bylo souzeno být.

♥   I  ta  nejupřímnější  žena  skrývá  na dně  
svého srdce nějaké tajemství."
♥ Platonická láska je přesvědčování sama 
sebe o tom, že revolver není nabitý.
♥ Láska je nemoc, která se nedá vyléčit.
♥  Láska žije pouze z důvěry. Láska buď 
neodpouští  nic,  nebo  odpustí  všecko. 
Lásku  si  člověk  ze  srdce  nevytrhne,  to 
není bolavý zub.

♥ Kdo ve svém životě poznal třeba sto žen,  

možná vůbec nepoznal lásku.
♥ Jdi s tím, kdo tě miluje.
♥ Máš se dobře? Neboj, ono to přejde.
♥  Zkušenost  je  skvělá  věc.  Umožní  ti 
poznat chybu, kterou jsi udělal znovu.
♥  Je  li  žena krásná,  je  buď zadaná,  nebo 
není heterosexuální. Pokud je krásná,
heterosexuální a není zadaná, pak ji určitě  
nikdy nepotkáte.
♥ Za jednu minutu člověk pozná , zda se 
mu někdo líbí,  za hodinu pozná, zda by 
jej  dokázal  mít  rád či  milovat,  za jeden 
den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal 
strávit  celý život...ale poté trvá celý život 
než na tu osobu zapomene.

♥  Nejhorší  nemocí  není  tuberkulóza  ani  
lepra, nýbrž být odmítán, nemilován  a
opomíjen. S fyzickými nemocemi si medicína  
poradí, avšak jediným lékem proti
osamění,  zoufalství  a  beznaději  je  láska.  
Mnoho lidí na světě zoufale touží po kousku
chleba,  ale  mnohem  více  je  těch,  kdo  
zoufale touží po malém kousku lásky.

♥ Odmítáme ty co nás milují, a milujeme 
ty co nás odmítají.
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                  Z kroniky obce
    Minulým  číslem 
zpravodaje  jsme 
vyčerpali  obsah  těch 
nejzákladnějších  a 
nejzajímavějších 
zápisů  z  obecní  
kroniky,  vedené  od 
r.1908 – 1937. Vedl jí  

řídící učitel Josef Paulů.
     Tímto číslem zpravodaje otvíráme druhou  
pamětní  knihu,  obsahující  události  2.  
světové války. Zápisy v ní jsou vedeny od r.  
1938-1947,  formou  vyprávění,  kronikářem 
Vlastimilem Klazarem

  -Na vojenské cvičení  byli  21.května 1938 
povoláni  svolávacími  lístky  určití  vojíni  k 
mimořádnému  vojenskému  cvičení  s 
okamžitým nástupem. I když byla doba přímo 
prošlá  válečnou  hysterií,  přece  takto  náhlý 
krok   ze  strany  naši  vlády  nikdo  nečekal. 
Většina  těchto  vojínů  byla  delegována  na 
hranice  neb  do  pohraničních  posádek,  aby 
takto byly zabezpečeny naše státní hranice, na 
kterých  kvapem vyrůstala  naše  opevnění.  Z 
naší obce byli tehdy povoláni do zbraně: Josef 
Ježek čp.79, Bedřich Lukeš, Oldřich Hrubý a 
Bohouš Tichý. Teprve o několik dní později 
se dozvěděla veřejnost, že celá tato naše akce 
byla jen protiakcí proti náhlému německému 
obsazování hranic. Po třech týdnech se vrátili 
všichni  muži,  povolaní  do  zbraně  opět  do 
svých domovů.
   -  K  politickému  napětí  nadešlo  14.září. 
Toho  dne  v  časných  hodinách  ranních  byli 
povoláni do zbraně svolávacími lístky vojáci 
tzv.  specialisté.   Do  naší  obce  přišla  tato 
zpráva asi kolem 4 hodiny ranní. Pan starosta 
Arnošt Prokeš ihned roznesl svolávací lístky 
povolaným občanům tj.  Bedřichu Prokešovi, 
Václavu  Klazarovi,  Josefu  Grofovi  čp.17, 
Bedřichu  Lukešovi  a  Karlu  Nedvídkovi. 
Nástupní  termín  byl  ,,ihned.“  A tak  již  o  6 
hodině ranní byli tito specialisté vyzbrojeni v 
Jilemnici a o jednu až dvě hodiny později byli 

dopraveni nákladními auty na Zlaté návrší a 
na  Kotel,  kde  obsadili  právě  dokončenou 
obrannou linii.
     -  23.září byla pak vyhlášena všeobecná 
mobilizace  ročníků  do  40  let.  Po  této 
mobilizaci z Bukoviny narukovali následující 
muži:  František  Sucharda,  Antonín  Vízner, 
Jaroslav  Fučík,  Hynek  Hanousek,  Václav 
Hek, František Kodym, Antonín Bajer, Josef 
Nedvídek, Oldřich Šorm, Karel  Junek, Josef 
Ježek,  Jan  Grof  a  Jan  Zejfart.  Aktivně 
vojákovali Josef Bukovský a Václav Exner. - 
Dne 1.října byl dán rozkaz k ústupu a stažení 
branných sil  ze sudetského území a 10.října 
byly  naše  branné  síly  demobilizovány.  Tak 
skončila  naše  armáda,  v  kterou doufalo   10 
mil. lidí.  
Obsazení Sudet
   -Již 9.října 1938 započali Němci se záborem 
sousední  Zálesní  Lhoty.  Když  v  době 
mobilizace  někteří  Němci  zue  sousedních 
německých obcí tvrdili, že též i oni ( Zálesní 
Lhota,  Nedaříž  a  Vidochov)   připadnou  k 
nové sudetské župě, nevěřili jsme jim to. Nyní 
však  když onoho 9.října začal zábor Zálesní 
Lhoty a 10.října pak Nedaříže  s částí Horek, 
teprve nyní jsme si uvědomovali,  jak přesně 
byli  sudetští  Němci  informováni.   Z  obce 
Horek bylo zabráno nádraží a všechny domky 
až po křižovatku, takže byl přerušen silniční 
provoz  po  státní  silnici  ze  Studence  přes 
Horka  do  Čisté.  To  mělo  za  následek,  že 
veškerý  provoz silniční  a  to  jak  automobilů 
nákladních,  tak  i  autobusů  ČSD  do  Čisté, 
Horní i Dolní Kalné a Slemena byl veden přes 
Bukovinu. Ždírnice byly tehdy zabrané.  To 
byla  jediná  doba,  kdy  Bukovina  měla 
autobusovou  zastávku  (u  hostince  p. 
Tichého).  Tento  stav  však   trval  pouze  asi 
jeden měsíc, jelikož Němci se stáhli s horecké 
hlavní  silnice  na  křižovatku  státní  silnice  a 
silnice  vedoucí  k  nádraží.  Tato  silnice  pak 
byla  také  státní  hranicí  mezi  Říší  a 
Československem. 
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              HASIČI

...co už máme za sebou

■ 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

■ O pohár SDH Voleč
SDH Voleč u Pardubic byl v sobotu 7.září pořadatelem soutěže v požárním útoku se stroji 
PS 8 a PS12. Dle mírně upravených podmínek se prováděly z každé kategorie dva útoky. 

Lepší  čas  se  vždy  započítával.  Z 
kamarádství  přijal  pozvání  i  náš 
sbor.  Sestaveno  bylo  družstvo 
smíšené,  ve  složení:  Jaroslav 
Exner,  Lukáš  Zaplatilek,  David 
Svoboda,  Jan  Grof,  Jan  a  Václav 
Prokešovi.  Jediná  dívka,  která 
doplnila  chlapské  družstvo  byla 
Kristýna Svobodová.  Celkem bylo 
do  soutěže  přihlášeno  jedenáct 
družstev  mužů  s  PS  12  a   troje 
ženy. S PS 8 startovali troje muži a 
jedny ženy. Nejprve naši nastoupili 
na  požární  útok  s  PS  12.  První 
pokus  se  nadmíru  vydařil.  Po 

prvním kole, byli s časem 34,74 sekundy na třetím místě v tabulce průběžného pořadí. 
Následoval útok s osmičkou.  Pokus perfektně sedl a čas 39,15 sekundy se objevil jako 
nejlepší čas tohoto kola. Nechali za sebou obě konkurenční družstva z Volče, což byla 
nejlepší výchozí pozice pro celkové umístění. Po krátké přestávce pokračovalo druhé kolo 
pokusů.  Karty byly ale stále otevřeny, neboť jak již bylo zmíněno,  ten nejlepší  čas se 
započítával. Mohlo se stát cokoliv a také kdokoliv  nás mohl ještě předstihnout. To se ale v 
osmičkách nestalo a naši se ještě  v tomto pokusu zlepšili na čas 37,33 sekundy. Ostatní 
dvě konkurenční družstva si naopak pohoršily až o osm sekund. V tomto okamžiku už  byl 
důvod k radosti z vítězství v požárním útoku se strojem PS 8. Teď už zbývalo pořádně se
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obout do pokusu s dvanáctkou a upevnit si svoji medailovou pozici. To se taktéž podařilo 
a o 1,64 sekundy si vylepšili čas z 
prvního  pokusu.  Dosažený  čas 
33,10  sekund,   zajistil   hochům 
třetí  místo  v  celkovém  pořadí. 
Závěrem  ještě  probíhala  silová 
soutěž.  Z  každého  družstva  byl 
vybrán jeden zástupce,  aby splnil 
tři  úkoly.   Nás reprezentoval  Jan 
Grof. Házelo se  pivním sudem na 
dálku,  zvedání 50 kg závaží  přes 
kladku  a  držení  50  kg  závaží  ve 

dvou prstech. Ani zde se Honza neztratil. V držení závaží 
s  časem  77  sekund  vyhrál,  ve  zvedání  závaží  byl  s 
počtem  zdvihů  37,   třetí.  Následovala  přestávka  aby 
pořadatelé  mohli  připravit  vyhlášení  výsledků.  Při 
dekorování naše srdce plesala, neboť v osmičkách bylo 
dosaženo  první  místo.  Veliteli  družstva  byl  předán 
diplom, věcné ceny, soška hasičů na stojánku  a velký 
putovní  pohár,  který  by  se  měl  v  příštím  ročníku 
obhajovat.  Za třetí místo ve dvanáctkách jim byl opět 
předán  diplom,  věcné  ceny  a  stříbrný pohár.  Pro  naše 
barvy  to  byla  velice  zdařilá  sobota,  která  povzbudila 

členy družstva k dalším ,  ještě lepším  výsledkům. 

■ Podkrkonošský pohár
Letošní roční Podkrkonošského poháru v Nedaříži se musel obejít bez soutěže veteránů s 
PS-8. Od 9.00 hodin byla zahájena pouze soutěž dětí v požárním útoku. V sobotu 14.září 

se sem sjelo dvanáct družstev. Sedm ve 
starší  a  pět  v  mladší  kategorii. 
Bukovina byla taktéž zastoupena a to: 
Karolínou Ježkovou, Jakubem Ježkem, 
Denisem  Grofem,  Michaelou 
Šimůnkovou,  Petrem  Mazánkem, 
Kristýnou  Svobodovou  a  Nikolou 
Nedomlelovou.  Soutěž  spočívala  v 
provedení  pouze  jednoho  požárního 
útoku na  elektronické  terče.  Náš  útok 
byl zdařilý, ale pomalý.  Dosažený čas 
31,92  sekund  stačil  pouze  na  sedmé 
místo.  Vzhledem  k  tomu,  že  naše 

současná hasičská mládež prochází generačními problémy, bylo vůbec úspěchem, že se 
sešli a soutěž absolvovali.
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■ Oslavy v Levínské Olešnici
Hasičský sbor v Levínské Olešnici, slavil 14.září 120. výročí svého založení. Naši zástupci 
David Štilec, Lukáš Zaplatilek, Ladislav Grof , Jiří Hanousek, Zdeněk Jiřička a Josef Ježek 
přijali  pozvání  a  aby tím zastupovali  náš  sbor.  Poslední  dva  jmenovaní  byli  oděni  do 
dobových hasičských uniforem a přileb. Ve 13 hodin se před hasičárnou shromažďovali 

hasiči  a  ostatní  hosté.  Olešnický 
starosta  Pavel  Sucharda  přivítal 
všechny  hosty  a  posléze  bylo 
přikročeno   ke  svěcení  jejich 
nového  hasičského  praporu.  Poté 
se  za  doprovodu  dechové  hudby 
všichni  odebrali  k  pomníku 
padlých,  aby  zde  byly  položeny 

květiny. Průvod pak pokračoval dále 
do  dějiště  vlastních  oslav  ke 
kulturnímu  domu.  Po  slavnostním 
uvítání hostů, zahráním státní hymny 
a udělení ocenění se rozeběhla vlastní 
zábava v doprovodu dechové hudby. 
Během  odpoledne  byly  prováděny 
ukázky  Policie  ČR,  místních  a 
hostujících  hasičů. 

■ Závod požárnické všestrannosti
Je to už šest let, co byl v Bukovině uspořádán ,, Závod požárnické všestrannosti“ mladých 

hasičů  a  dorostu.  Letos  jsme  opět  od 
Okresního  sdružení  hasičů  v  Semilech 
dostali  důvěru  k  uspořádání  této  velké 
okresní  akce.  Předcházelo  tomu všemu 
zajištění  a  vytyčení  závodní  trasy, 
připravení  stanovišť  kontrol,  zajištění 
stravování  a  ostatního  občerstvení. 
Obětavost  prokázaly  ženy  Veronika 
Paulů,  Věra  Zaplatilková,  Jiřina 
Grofová,  Jiřina  Štilcová  a  Eliška 
Ježková, které v pět hodin ráno jely do 

pronajaté školní kuchyně ve Studenci,  k přípravě a upečení 680 porcí kuřecích řízků s 
bramborem a okurkou.   Pořadatelská služba a obsluhující personál se sešel v půl sedmé 
ráno. S traktorem byly  rozvezeny stoly na stanoviště, kde byly jednotlivé kontroly. Za 
krásného slunečného počasí se k nám v sobotu 19.října  sjel 31 sbor  s 84 pětičlennými 
družstvy.
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Třicet  pět  mladších,  čtyřicet  dva  starších,  dvoje  dorostenci,  dvoje  dorostenky  a  tři 
dorostenecká smíšená. Dále potom ještě čtrnáct jednotlivců. Celkem  430 závodníků. Po 

prezentaci  družstev  v  9.00  hodin,  bylo 
velitelem  soutěže  br.  Jiřím  Ježkem 
zaveleno  k  nástupu  všech  zúčastněných, 
včetně   vedoucích  a  rozhodčích.    Po 
oficiálním  uvítání  došlo  k  rozlosování 
startovních  čísel  a  podání  organizačních 
pokynů.  I  když  máme  v  současné  době 
omezený  počet  mladých  hasičů,  přesto  se 
Davidu  Štilcovi  podařilo  jedno  družstvo 
starších  sestavit  a  přihlásit  je  do  soutěže. 
Reprezentovali nás : Denis Grof, Michaela 
Šimůnková,  Petr  Mazánek,  Jiří  a  Jakub 

Ježkovi. Ti se s tratí vypořádali s dvaceti šesti   trestnými body. Na střelbě 6, topografie 0,  
uzle 6, první pomoc 5, požární ochrana 3 a šplhu 6. V celkovém součtu to stačilo pouze na 
dvacáté  osmé  místo.  Letos  se  povedlo 
postavit  i  jedno  družstvo  smíšeného 
dorostu  ve  složení:  Jan  Exner,  Tomáš 
Paulů,  Kristýna  Svobodová,  Nikola 
Nedomlelová a Dominik Souček.  Stejně 
jako předchozí družstvo MH , i dorostenci 
postupně  nasbírali   dvacet  dva  trestných 
minut.  Na azimutu 3,  střelbě 9,  šplhu 6, 
přeskok  přes  vodní  příkop  4.  Tímto 
výkonem si  vybojovali  druhou příčku ze 
tří.   Závodníci  museli  absolvovat  trať se 
značným  výškovým  převýšením.  Po 
odstartování se směle  vydali na trať probíhající pod prodejnou, přes potok do Kodymova 
sadu. Zde byla první kontrola, kde se střílelo ze vzduchovek. Dále se pokračovalo cestou k 
požární nádrži pod školou, na kontrolu zvanou technické prostředky. Po splnění se vydali 
vlevo, kolmo strání, směrem k Hekovu  háji. Zde je čekalo  vázání uzlů. Družstva starších 

a  dorostu  postupovala  západním  směrem  ke 
Studenci,  kde  oběhla  les  a  vracela  se 
východním směrem. Na horním okraji Hekova 
lesa byla kontrola zvaná šplh po vodorovném 
laně.  Poté pokračovali  ke Kodymovu kříži  na 
kontrolu se  zdravovědou.  Poslední  disciplinou 
byla  topografie,  umístěná  nad  Kaňkem. 
Závěrečný úsek tratě vedl cestou vedle Kaňku 
dolu, podél domu  Josefa Trejbala, přes most a 
zpět  do areálu,  kde na ně už čekal vytoužený 
cíl.  Po  doběhnutí   byli  všichni  odměněni 

účastnickými  listy  a  medailemi.  Takto  odměněná  družstva,  už  ve  většině  případech 
odjížděla  domů.   Sbor  získal  od  představitelů  okresu  pochvalu  za  vzorné  a  příkladné 
uspořádání tohoto závodu. Potvrdili to i mnozí zúčastnění, kterým se u nás líbilo.
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                      SPORT
■   Nohejbalový turnaj  
V sobotu 28.9. proběhl v areálu pod Kaňkem, posvícenský turnaj 
trojic  v  nohejbale. 
Zúčastnilo  se  ho  11 
družstev. Tři z Volče, 1 

z Levínské Olešnice, 1 z Horní Olešnice a 6 
domácích  družstev.  Prvenství  si  vybojovalo 
družstvo  THC  Voleč,  druhé  místo  obsadilo 
družstvo z L. Olešnice a na třetím se umístila 
Voleč B. Z domácích se do čtvrtfinále dostal 
team Petra Štilce, kde ve vyřazovacím utkání 
podlehl s pozdějším vítězem THC.

■ F  otbal FK  Dolní  Kalná.   
Michaela Šimůnková, Matěj Šimůnek, Jakub Ježek, Jiří Ježek a Petr Mazánek obhajují z 
loňské sezony 1. a 2. místo v okresní soutěži Trutnovska v kategorii mladší žáci a starší 
přípravka. Starší přípravka je s velkým náskokem bodu a jednou prohrou na 1 místě v 
podzimní části tabulky a mladší žáci po posledním vypjatém zápase, kdy se Stárkovem 
remizovali 2:2 a druhé utkání vyhráli 4:2 také první. Doufám, že děcka budou v jarním 
pokračování takto pokračovat a daná místa obhájí.

■ Nohejbal- pozvánka na turnaj dvojic 
Výkonným výborem nohejbalového svazu v Bukovině u Čisté, bylo rozhodnuto, že pro 
velký úspěch turnaje ,,  Táta a syn“ z léta tohoto roku, se uskuteční podzimní turnaj v 
tělocvičně v Kalné, dne 23. 11. 2013, na který jste srdečně zváni.
                                                                                                                             Pavel Ježek

Pranostika = moudro našich předků
listopad

Sedí-li na svatou Kateřinu husa na ledě, potom bude na Vánoce plavat ve vodě. 
Když na Kateřinu mrzne, tak na Barboru just ne. 

Na svatého Martina drž se, synku, komína!  
Na svatou Kateřinu před zimou pod peřinu 
Dnem svatého Martina u nás zima začíná. 

Podle vzhledu v listopadu neusuzuj na úrodu 

prosinec
Štědrý den je perlou Vánoc 

Svatá Barborka vyhání dřevo ze dvorka 
Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bude po celý advent 

Dny nejkratší - svátky nejdražší. 
Když zahučí na Vánoce hrom, obalí se květem strom 

Lucie noci upije 
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LONDÝN – KDE SI KAŽDÝ NAJDE TO SVÉ 
„Ano, v Londýně! Znáte to. Ryba s hranolkama, čaj, hnusný jídlo a ještě hnusnější počasí, 
blbá Mary Poppinsová. Londýn!“ 
Tato slavná hláška z filmu Guye Ritchieho Podfu(c)k (2000) popisuje ta nejznámější klišé, 
která se většině cizinců vybaví, když někdo řekne jméno této evropské metropole. Londýn 
se však neomezuje pouze tento výčet kýčovitých věcí. Londýn je místo, kde každý, ať už 
mladý či starý, z vesnice či města, najde něco, co ho okouzlí a přinese mu pocit naplnění. 
Považuji  za  nutné  nejprve  vyzdvihnout  hustou  síť  veřejné  dopravy,  která  poznávání 
rozlehlého Londýna velmi usnadňuje. Propracovaný systém metra, nadzemky, autobusů, 
vlaků, trajektů atd. je zážitkem sám o sobě, především ve velkých přestupních stanicích. 
Doprava po Londýně sice není zrovna nejlevnější, ale její spolehlivost a užitečnost, tento 
fakt plně kompenzuje. Za kvalitu se platí.  

Hlavním  přívlastkem  Londýna  by  určitě 
měla být různorodost. Na své si tu přijdou 
samozřejmě milovníci historie, ať už přímo 
v sídle královny, Buckinghamském paláci, v 
monumentálním  chrámu  sv.  Pavla  či 
Westminsterské katedrále, místě posledního 
odpočinku  významných  osobností  britské 
historie. Obdivovatelé moderní architektury 
ale  rozhodně  také  nepřijdou  zkrátka.  Na 
levém břehu se sice tyčí historický komplex 
Tower, ale stačí pouze přejít známý Tower 
Bridge,  a  octnete  se  v  rušném  business 
centru  ze  skla  a  oceli  s  dominantním 
mrakodrapem The Shard, nejvyšší budovou 
Londýna.  
Libujete  si  v  ruchu  velkoměsta?  Pak 

rozhodně  nesmíte  vynechat  známá  náměstí 
Trafalgar  Square  s  pomníkem  kapitána 
Nelsona,  významného  vojevůdce  z  dob 
napoleonských  válek,  a  nedaleký  Piccadilly 
Circus,  kde  se  nachází  pohlednicemi 
proslavená reklamní plocha se značkami jako 
např. Coca-Cola nebo Sanyo, odtud už je to jen 
kousek k zuřivým nákupům na Oxford Street. 
Pokud však už budete chtít utéct od davů lidí a 
všudypřítomného  hluku,  Londýn  rozhodně 
nabízí  mnoho  klidných  zelených  prostranství 
se  stromy  a  jezírky,  kde  je  možné  relaxovat 
např. rozlehlý Greenwich Park, jímž prochází 
nultý  poledník,  Green  Park  a  přilehlý  St. 
Jaimes’s Park v blízkosti Buckinghamského 
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paláce,  nebo také světoznámý Hyde 
Park. 
Výběr  volnočasových  aktivit  nezná 
hranic.  Rádi  trávíte  hodiny  v 
muzeích  a  galeriích?  Zamiřte  do 
obřího Brittish Museum, do National 
Gallery,  se  známými  Van 
Goghovými Slunečnicemi nebo Tate 
Modern,  jako  zástupce  současného 
umění.  Můžete  se  také  vypravit  za 
kulturou,  ať  už  do  středověkého 

Shakespearovského divadla The Globe Theater nebo do divadel ve čtvrti West End za
nějakou  z  mnoha  muzikálových  produkcí.  Jste  fanda  do  sportu?  Pak  byste  rozhodně 
neměli vynechat Olympijský areál ve Strafordu, který bude i dějištěm MS v atletice 2017. 
Dále  můžete  navštívit  stadiony 
významných  fotbalových  týmů 
Chelsea, Arsenal atd. nebo obrovský 
stadion  ve  Wembley.  Pro  tenisové 
nadšence  je  tu  zase  Wimbledon. 
Milovníci dobrého jídla a pití nemusí 
chodit v Londýně daleko, restaurace 
a hospůdky všech barev a chutí jsou 
tady opravdu na každém kroku. 
Rozmanitost  Londýna  se  týká  i 
mnoha kultur, které se zde střetávají. 
Co čtvrť, to jiní lidé. Vedle sebe tu 
tak  kontrastují  tradiční  anglické 
prostředí  a  přiléhající  národnostní  čtvrti.  Hned  vedle  bohatých  čtvrtí  jsou  často  ty 
chudinské. Rozhodně neplatí, že nejlepší adresy jsou pouze v centru. Pokud chcete poznat 
Londýn i z této stránky, je třeba zamířit do známé Čínské čtvrti nebo do trhovecké čtvrti 
Camdenu, kde opravdu narazíte na přistěhovalce z celého světa. 

Myslím,  že  všechny  lákadla  Londýna 
nelze  stihnout,  ani  kdyby  tam  člověk 
pobýval celý svůj život. Smrsknout tak 
alespoň něco do jednoho týdne je téměř 
nadlidský výkon. Nějaké priority si však 
musíme umět nastavit. A navíc… nikdo 
neřekl,  že  se  do  Londýna  nemůžeme 
podívat  znovu.  On  nás  jistě  přivítá 
stejně vřele jako předtím. 
  
Jan Navrátil ml.
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Dobré rady na každý den

Dětský zásyp
◘ Plachtu jemně posypat zásypem - ochladí se. Na čerstvou 
mastnou skvrnu.
◘ Posypat cibulky z květin před sázením.

Drátěnka
◘ Odstraní černé šmouhy z linolea.
◘ Brousí nůžky.

Fazole
◘ Horká fazole v sáčku se přikládá na bolavá záda nebo loket.

Francovka – Alpa
◘ Čistí chromové baterie, zrcadlo, inkoustové skvrny, fixy.
◘ Čistí telefon, žaluzie, počítač
◘ půl šálku francovky a 2.vody - umýt okna na autě, vyleštit novinami - nezamrznou.
◘ Límec na košili před nošením potřít Alpou - nešpiní se.
◘ Kápnout na klíště
◘ Nanést trochu do boty, když tlačí.

Gáza
◘ Čerstvé bylinky se suší v gáze.

Glycerin
◘ Asfalt a hořčici vyčistí glycerin.

Hořčice
◘ Do koupele přidat několik lžic hořčice na ztuhlé svaly nebo potřít plnotučnou hořčicí 
bolavá místa. (I na bolest v hrudi). Odstraňuje pach z lahví.

Hořká sůl
◘ Odpuzuje slizké hlemýždě v zahradě. Je to výborné hnojivo na rajčata a pokojové 
rostliny. Oživí kachličky 1:1 s vodou.

Igelitové tašky
◘ Natáhneme je na zpětná zrcátka ,když mrzne.
◘ Malířská štětka neztuhne.
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                      Plánované akce
         
 sobota 16.listopadu – Sousedské posezení
                                od 19.00 hodin v kulturním domě
                               - program : promítání filmu Jiřího Hanouska – Švýcarsko,
                                                  country muzika Náhoda z Pecky

sobota 7.prosince – Mikulášská besídka s nadílkou
                                   od 18.00 hodin v kulturním domě
                                   - program : kouzelník
sobota 13.prosince – Výroční valná hromada hasičského sboru
                                    od 18.00 hodin v kulturním domě

pátek 29.listopadu a  v sobotu 30. listopadu -  Vánoční výstava
                                    od 15 do 18 hodin v kulturním domě  
             
I když tomu počasí zatím moc neodpovídá, zimní měsíce se blíží a s nimi i vánoční svátky. 
Letošní  první  adventní  neděle  nás čeká hned 1.prosince.  Jako  již  po  několik  let,  i  letos  
připravujeme výstavu adventních věnců a jiných vánočních dekorací z různých materiálů. Ať 
už  tradičních,  či  zcela  originálních.  Vždyť  v  tomto  se  meze  představivosti  a  nápadům 
nekladou.  Pevně  věříme,  že  se  se  svojí   "trochou  do  mlýna",  také  zúčastníte.   Pokud 
nechcete, nikdo nemusí vědět, který výrobek je od vás. I když se domnívám, že to je škoda. 
Předměty k vystavení budou přijímány ve čtvrtek  28.11. po17 hodině a v pátek 29.11.od 10 do 
12 hodin v jídelně kulturního domu v Bukovině, kde se bude výstava i konat.  Přijď te se 
podívat,  načerpat  předvánoční  atmosféru  a  hlavně  inspiraci.  Vystavené  dekorace  bude 
možné na místě i zakoupit. Těšíme se na vaši , věříme že hojnou, návštěvu.
                                                                                                                        Dlabolová Jiřina 

Zázračné léky z přírody: Posílí imunitu a jsou zadarmo! 
Krásné  babí  léto  a  podzimní  teplé  počasí  co  nevidět  pomine  a  vystřídá   ho  deštivé  , 
sychravé a  vlezlé  počasí.  Proto  vám zde nabízíme  něco,  co  vám pomůže  povzbudit  a 
vyzbrojit své tělo skálopevnou imunitou, aby odolávalo všem útokům bacilů. Pomoci vám 
můžou  i  obyčejné  plody  přírody:  šípek,  rakytník  a  jeřabina.  Mají  mocnou  sílu.  Které 
zabírají na co? 

Změny i v jídelníčku   
Že je vám už ráno i večer venku zima? Zkuste definitivně změnit v jídelníčku pár věcí, 
abyste se zase cítili fit a v pohodě. Víme, co udělat! Příroda nabízí neuvěřitelné poklady, 
kterými můžete své tělo „nadopovat“, aby odolalo bakteriím a virům, kterých je kolem vás 
více než dost. „Šípkové keře jsou teď obsypány plody, stejně jako jeřabiny,“ říká terapeut 
ajurvédské medicíny Jaroslav Mikšík s tím, že právě v nich se nachází spousta cenných 
látek pro vaše lepší zdraví. „Stačí si z nich uvařit dobrý čaj a uvidíte, jak překvapivě lépe 
vám na těle bude.
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Šípek na imunitu

Co má: Je nabitý vitaminem C, A, kyselinou citronovou a jablečnou... Umí výrazně posílit 
imunitu  i  zmírnit  krvácení.  Proto je  mimo jiné výbornou 
zbraní  v  tomto  období,  kdy  je  všude  hodně  chřipek  a 
nachlazení.  Díky kombinaci vápníku, rutinu a vitaminu C 
umí také pomoci s parodontózou a onemocněním dásní.
Co  s  ním: Nejjednodušší  je  z  něj  dělat  čaj,  a  to  ať  z 
čerstvých  nebo  sušených  plodů.  Skvělá  z  něj  je  také 
marmeláda,  sirup, víno či likér. Rozhodně se však tímhle 
červeným plodem zásobte, pokud můžete, co nejvíce.

Recept na šípkový čaj: Zhruba 20 bobulek rozdrťte lžičkou nebo ještě lépe paličkou, 

zalijte 500 ml studené vody a povařte.  Pokud chcete větší  účinky, nechte ho přes noc 
louhovat a povařte až poté. Po odstavení přidejte med. Čaj z nasušených plodů je nejen 
chutnější, ale i účinnější v posílení imunity

J  eřabina na trávení  
Co má: Další z oranžových až červených plodů, 
které  se sbírají  právě v tomto období a mohou 
vám pomoci se zásobami vitaminu C, A a také 
karotenu. Umí pomoci při zažívání, trávení, čistí 
močové cesty a ledviny i krev, čaje jsou dobré na 
zlepšení  průtoku  lymfy,  ale  třeba  také  při 
revmatismu.
Co  s  ní:  Čerstvé  plody  mohou  způsobit 
nevolnost  či  bolest  hlavy,  proto  je  lepší  je 

zpracovat do kompotu, džemů, sirupů, čajů…
Recept na jeřabinový sirup: Zcela klasicky jako při přípravě džemu smíchejte očištěné 
jeřabiny s cukrem, glukopurem nebo medem a vařte do zhoustnutí. Pak nalijte do sklenic

 či lahví, uzavřete, otočte dnem nahoru a počkejte do zchladnutí. Můžete užívat jako 
prevenci v období chřipek samotný či přidávat do čajů jako sladidlo. Sirupy z podzimních 
plodů jsou nabušeny vitaminy, které vás posílí při onemocnění. Pomohou i s prevencí i 
proti němu.

Rakytník na klouby
Co má: Nepříliš  známý  plod,  který  umí  posílit  obranyschopnost,  ale  také  mimo  jiné 
pomoci  od  zahlenění,  bakterií  v  těle,  nežádoucích  látek,  ale  také  v  prevenci  infarktu, 
mrtvic přes snižování cholesterolu v krvi až po pomoc při bolestech kloubů a problémech s 
pohybovým aparátem. Obsahuje totiž vitaminy A, B, C, D, E, P a další, proto se používá 
také při léčbě kožních onemocnění, vředů, zažívacích potíží, rakoviny, gynekologických 
problémů, ale také i v kosmetice (coby olej nebo krém působí proti vráskám, regeneruje 
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pleť při poškození sluncem, ale i mrazem...).
Co s ním: Připravte si z něho sirup, likér, džem, kompot, olej, naložte do medu... či hotové 
produkty zakupte v obchodech se zdravou výživou.
Rakytník v medu: 100–150 g prášku z plodů rakytníku se rozmíchá v litru medu a nechá 
nejlépe  několik  dní  louhovat.  Použít  ho  můžete  jako  sladidlo  či  preventivně  coby 
medicínu.
Zkrátka někdy i malé věci mohou hodně pomoci. Zkuste nahlédnout místo do 
lékárny do přírody, třeba budete příjemně překvapeni. Co říkáte?
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Tradiční kuchařka z Krkonoš
Co se vařilo v Pasekách nad Jizerou

Pivní polévka
Do vody dáme vařit  10 dkg rozinek a obsah 
půl lahve piva. V druhé půlce rozkvedláme 
4  lžice  mouky  a  trochu  soli  a  přidáme  k 
vařicí vodě s rozinkami. Vaříme asi  10 min. 
A  podle  chuti  osladíme.  Pivní  polévka  se 
vařila na Svatodušní svátky.

Rychlá jídla z mouky a brambor
Vdolky se salámem
Rozstrouháme vařené brambory, přidáme 
vejce, plohrubou mouku a sůl. Do těsta 
dáme nadrobno nakrájený salám, pepř, 
petrželku, červenou papriku a cibulku. 
Děláme malé placičky a smažíme na 
pánvičce.
Bramborák z vařených brambor
Řídké těsto z vařených brambor, vejce, 
mléko, trošku krupice a soli nalijeme na 
rozpálený tuk v pekáči a poklademe 
ovocem. Pečeme do červena.

Žid
Syrové  brambory  ustrouháme  hruběji, 
přidáme vařicí mléko, trochu mouky, sůl, a 
vejce  a  rozetřeme  na  vymaštěný  pekáč. 
Poklademe  podzimním  ovocem  –  švestky, 
jablka, hrušky
 (ty jsou nejlepší). Pečeme do křupava. Před 
podáváním můžeme pocukrovat.

Houbové taštičky
Z  50  dkg  vařených  brambor,  40  dkg 
polohrubé  mouky,  1  vejce,  špetky  soli  a 
špetky přášku do pečiva (+5 deka tvarohu-
není  nutné)  uděláme  těsto,  rozválíme  a 
nakrájíme  na  čtverce.  Plníme  smaženicí  z 
čerstvých  hub  (bez  vejce),  přehneme  a 
přimačkáme kraje. Taštičky vaříme v solené 
vodě  a  podáváme  s  usmaženou  cibulkou. 

Můžeme  dělat  i  nasladko-s  povidly,  nebo 
tvarohem s ořechy

Sladké
Sladký hubník
Houby se namočí do mléka a vaří, přidá se 
vánočka, mák, rozinky, skořice, badyán, 2-3 
vejce, 2 lžíce krupice a navrch drobenka. 
Pečeme v troubě na škvařeném másle.

Svítek
Mléko, vejce a polohrubou mouku 
smícháme se solí a kmínem až vznikne 
palačinkové těsto. To pak nalijeme na pekáč 
s rozškvařeným máslem. Upečeme a 
podáváme nakrájené.

Martiny
Uděláme kynuté těsto,  rozválíme obdélník, 
naplníme  mákem,  přehneme  a  trochu 
zahneme  jako  do  podkovy.  Dělaly  se  na 
svatomartinské posvícení. 

Buchty s kakaem
Buchty  z  kynutého  těsta  plníme   směsí 
cukru,  kakaa  a  kousky  másla.  Můžeme 
přidat skořici a drobet perníku.

Flejšky
Z  obyčejného  kynutého  těsta  uděláme 
vdolky, pečeme na suché plotně. Potíraly se 
jahodnici- kašičkou z rozvařených borůvek s 
cukrem a trochou mléka.

Ovocné knedlíky s tenkým těstem
Uvaříme tužší kaši z dětské krupičky nebo 
hrubé mouky. Studené dáme na vál, přidáme 
žloutek, kousek másla a polohrubou mouku 
až  vznikne  hladké  těsto.  Plníme  ovocem 
jako obvykle.
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                                          Co myslíte, čí to bylo stavení?
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    P  ro zasmání  

■Chlapík  ztratí  
papíry  co 
potřebuje  k  
nahlášení  
důchodu  a  žena 
mu nadává.

Když  už  to  nemůže  vydržet,  zajde  na 
příslušný úřad, ukecá je a přinese si výměr  
na starobní důchod.
"Jak jsi to udělal?" ptá se udiveně žena. "
Rozepnul  jsem si  košili  a  ukázal  jsem jim 
svou šedivou hruď, to zabralo" říká manžel.
"Ty troubo" rozčiluje se žena ".
To sis nemohl rozepnout i poklopec?
"Mohl jsi brát i invalidní".

■Policajti vidí, jak sedlák dojí krávu, která 
přitom pije  z  vědra  vodu.  Tak  ji  koupí  a 
říkají  si,  jaký je to prima kauf,  pije vodu, 
dojí mléko….
Zavedou ji k rybníku, jeden jí strká hlavu do 
vody a druhej dojí. Jenže krávu to dusí, tak 
posere toho, co dojí. A ten na druhého volá:
"Dej jí hlavu vejš, nasává bahno!!!" 

■Přijde farář do nemocnice odevzdat moč.
Sestra ale jeho nádobu s močí rozbije a bylo  
jí trapné chtít od faráře moč ještě jednou
a  tak  naplnila  nádobu  svojí  tělesnou  
tekutinou. 
Druhý den povídá lékař : 
"Je  mi  to  moc líto,pane faráři,  ale  musím  
vám oznámit špatnou zprávu - jste těhotný !"
"Boha jeho, já toho kostelníka zabiju !" 

■Přijde kamarád za Dežou, který dostal byt  
a přistihne ho, jak se dívá klíčovou dírkou  
do koupelny: „Co to děláš?”
„Dívám se na ženu.”
„To jsi ji ještě neviděl nahou?”
„To ano, ale koupat jsem ji ještě neviděl!” 

■Babička  uklouzla  na  chodníku  a  upadla. 
Přiskočil  k  ní  jeden  poslanec  a  pomohl  jí 
vstát.  Babka  poděkovala  a  přemýšlela,  jak 
by se mu odvděčila.
„Ale babi, to je jednoduché, až budou volby, 
tak mi dáte svůj hlas.”
„No,  to  se  vám povedlo,”  povídá  babička, 
„což jste si nevšiml, že jsem spadla na záda 
a ne na hlavu?” 

 Zamyšlení ,, na závěr“      

Pokud mi to čas dovolí a daná témata příspěvků „něco říkají“, podívám se ráda na televizní 
pořad ,,Střepiny“. Zrovna nedávno mě jeden z příspěvků zaujal. A to natolik, že jsem po 
celou dobu jeho vysílání ani na chvilku nespustila oči z obrazovky. Takřka bez dechu jsem 
vnímala tu, přede mnou se odehrávající, hrůzu! Děs a utrpení v plné své nahotě! Byly 
ukazovány staré dobové fotografie, v krátkých vstupech doprovázené vyprávěním. A to ať 
už přímých či nepřímých účastníků té doby. Doby neskutečně kruté a nelidské! Doslova a 
do písmene!  Řeč je o událostech v letech 1932 – 1933 na Ukrajině.  Její  obyvatelé se 
vzepřeli vůli a nařízení tehdejšího vládce – Stalina. A jeho trest pro krásnou, ale vzpurnou 
Ukrajinu a její lid? Odebrat veškeré zásoby jídla, všech potravinových zásob! Obilí, ovoce, 
brambor,  dobytka…prostě všeho, co šlo sníst,  a  tím pádem i přežít!  Lid prostě nechal 
vyhladovět! Během jedné jediné zimy, na přelomu těchto let, zemřelo v krutých bolestech 
a křečích, způsobených nelidským utrpením z hladu, takřka sedm milionů lidí!! Cesty 
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bylylemovány mrtvými těly.Pohřbívala se do hromadných jam – hrobů. Svědci líčili, jak 
se  země na těchto ohromných hrobech doslovahýbala! Bylo to tím, že pohřbívali často 
ještě  i  ty  živé.  Pamětnice  vyprávěla,  že  dala  matcea  bratrovi  malý  krajíček  chleba. 
Bratříček do rána zemřel. Odvezli a pohřbili bratra i ještěživou matku. Stejně by prý do 
rána  zemřela  také!  Fotografie  dětí  s  nateklými  nohami,  ohromně  vyfouklými  bříšky  a 
neskutečně velkýma očima, v nichž se zračilo příšerné utrpení, bolest a beznaděj, ale už i 
odevzdanost osudu, na tenhle pohled nejde zapomenout! Co ti lidé museli vytrpět, to si 
nelze ani  jen představit!  Rodiče s dětmi  se  navzájem přemlouvali,  aby posloužili  jako 
potrava.! Vládl kanibalismus, aby přežil alespoň někdo. Při pohledu na to vše mrazí! Jak 
tohle mohl někdo, kdo si říkal „člověk“, vymyslet a nařídit??! Jak se na tohle zvěrstvo 
mohl s ironií a slabošským úsměvem ještě dívat?! Jak tohle všechno mohla lidská bytost 
přežít? Svět toto dění však až tak moc nevnímal, takřka nic o tom totiž ani nevěděl! Do 
myslí  lidí  se  „dostával“  Hitler,  jež  začínal  upevňovat  svoji  pozici  a  vliv,  svoji  moc. 
Bohužel, později se i on dopouštěl na lidech podobných zvěrstev! Pravdou je, že každá 
doba má svá ,,zvěrstva“, své tyrany, své rádoby světovládce! Své „lidumily“, velkohubé 
tlachaly i nebetyčné pokrytce a patolízaly… Ale i postavy, kterých si i po mnoha staletích 
vážíme a v duchu vzdáváme hold! Pravdou je, že se dějí přírodní katastrofy, jež jen těžko 
předvídat,  které neovlivníme,  a které též přinášejí  utrpení.  Dějí  se  ale i  katastrofy,  jež 
ovlivnit možné je. Chce to ale pevnou víru a přesvědčení, ale hlavně úctu jednoho člověka 
k  druhému!  Úctu  k  ke  všemu  živému,  od  toho  nejmenšího  tvora,  až  po  respekt 
budící“obry“. Ke všemu, co nám příroda nabízí a dává! A hlavně – být za to vděčni. Vážit 
si toho všeho, neboť jen to nám dává možnost žít a přežít!

        ...rub a líc o potravinách  

      České supermarkety denně vyhazuji tuny neprodaných potravin. Nejde jen o prošlé 
nebo poškozené potraviny, ale často i o jídlo, kterému nic není, jen se přiblížilo datum jeho 
spotřeby. Řetězce by měly správně neprodané či prošlé maso posílat do kafilérie. Pečivo, 
jogurty, ovoce a zeleninu zase do kompostárny nebo bioplynové stanice. Jenže zdaleka ne 
všechny supermarkety pravidla dodržuji. Jedním z míst, kde se nepotřebné jídlo přeměňuje 
na elektřinu nebo teplo, je bioplynová stanice Bio Servis Benešov ve Středních Čechách. 
Denně  sem  přijíždějí  nákladní  auta  s  potravinami  ze  supermarketů  i  skladů 
potravinářských firem. Vozí sem tak osm až deset tun potravin denně. A to je jen z jednoho 
řetězce supermarketů v okolí. Je to hlavně ovoce,zelenina, jogurty a pečivo. Dvě třetiny 
řetězců jim část potravin před koncem záruční lhůty dávají. Nikoli ale všechny potraviny, 
většinu jich likviduji.  Důvod je ten,  že  je  to vyjde mnohem levněji.  Platí  jen likvidaci, 
kdežto  při  daru  (např.  sociálně  slabším  občanům)  musejí  platit  ještě  daň  z  přidané  
hodnoty, což je pro ně nevýhodné. Na potraviny se v ČR vztahuje snížená DPH ve výši 15  
procent.  Ve  všech  ostatních  zemích  Evropské  unie  přitom  existuje  výjimka  udělena  
tamními ministerstvy financi, že za potraviny, darované za účelem nasyceni lidi v sociální  
nouzi, se DPH neplatí. Jsme jediná země v EU, která to nemá. Bývalí ministři práce a  
sociálních věci k tomu přitom byli Českou federaci potravinových bank vyzýváni. Bohužel  
to odmítli. I když to s následujícím pokračováním tohoto článku moc nesouvisí, je to ale  
důvod  k  zamyšleni  co  se  také  kdysi  dělo.  Tímto  zjištěním  tedy  navazuji  na  televizní  
pořad ,,Střepiny“.
                                                                                                     Jiřina Dlabolova 
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,,Láska k druhému spočívá v tom, že si jím člověk snaží vynahradit,  
co mu příroda odepřela.  “  
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