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              jestjest  
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7. ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  12/2015

„Pravdivá slova nebývají příjemná. Příjemná slova nebývají pravdivá. “ 

  ●společenská kronika     ●z kroniky obce   ●dobré 
rady  ●krkonošské  povídky  ●vzpomínka  na 

Lubomíra Lipského ●moudra  ●pranostika ●zprávy z OÚ  ●hasiči 
●pro zasmání ●plánované akce   ●čí to bylo stavení   
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S  polečenská  kronika   
Narozeniny
Zástupci  obce  navštěvují  své  spoluobčany,  aby  jim  od 
dosažení  šedesáti  let  svého  věku,  pogratulovali  k  jejich 
životním  jubileum.  Touto  cestou  tedy  gratulujeme  naši 
jubilantce.  Přejeme  ji  hodně  zdraví,  štěstí  a  spokojenosti. 
Přání  předáváme,  Jiřině  Dlabolové,  která  oslavila  své 
významné životní jubileum v říjnu. 

Další oslavenkyně není občankou Bukoviny, ale je  rodačkou. 
Narodila se před  sto lety v naši vísce. Ano, mluvíme o paní 
Anně Pauerové ze Studence. Ta 9.prosince oslavila sté výročí 
narození.  Gratulovat  jí  přišli  zástupci  obce  Studence,  starosta 
Bukoviny a zástupce Správy sociálního zabezpečení v Semilech. 
Takže, přejme oslavenkyni hodně zdravíčka, štěstíčka a šťastné 
vykročení do následující dvoustovky.

Vzpomínáme
S  hlubokým  zármutkem  jsme  přijali  zprávu,  že  nás  navždy  opustila,  naše  občanka, 
Květuše Macháčková, která zemřela v úterý 20.října,  ve věku  91 let. Poslední rozloučení 
se uskutečnilo ve čtvrtek 29.října v chrámu Páně sv. Jana Křtitele ve Studenci.
                                                                                                    

                     Z kroniky obce 

Obsazování pohraničí

Bylo by velmi zajímavé sledovat rozhodování těchto venkovských lidí i 
po stránce psychologické. Neboť mnozí občané, kteří do pohraničí chtěli 
jít, nebyli ke zdejší obci vázáni jenom majetkem, ať to byl již dřevěný 
domek,  kousek  pole  či  snad  oboje  ve  větší  nebo  menší  míře.  Byl  tu 

především pocit  příslušnosti  k  obci,  k  onomu kolektivu  lidí,  čítajícím 350  duší,  pocit 
příslušnosti ke spoluobčanům, mezi kterými každý z nich vyrostl a mezi kterými prožil 
kus  života,  života  radostného  i  strastiplného.  To  každého  silně  ovlivňovalo  v  jeho 
rozhodování. Potom nejistota zabezpečení a definitivního přidělení majetku v pohraničí i 
strach před odsunutými Němci, to byly všechno důležité faktory, které mnohého občana 
odradily od odchodu za novým domovem.  Po odchodu do pohraničí  zůstala  celá  řada 
domů i chalup prázdná (celkem asi 15). To mělo i silný vliv na zdejší školu, neboť počet 
žáků velmi silně poklesl, jelikož do pohraničí odcházeli mladší lidé s početnými rodinami.

Kulturní poměry za války
Veřejné  kulturní  poměry  upadly  v  naší  obci  na  minimum.  Veškerá  divadelní  a 
přednášková činnost, pokud v obci byla dříve, naprosto přestala. Bylo to však zaviněno 
několika různými činiteli. Především samými politickými podmínkami, které tuto činnost 
různě znemožňovaly, neb ji chtěli usměrnit na jiný směr. A posledním důležitým činitelem
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bylo přeměnění zdejší dvoutřídní školy na školu jednotřídní, jelikož všichni žáci a žákyně 
od šestého  školního ročníku museli  docházet  do měšťanské  školy  do Studence.  Tímto 
uzavřením druhé třídy zdejší školy, ztratila zdejší škola předně jednu učitelskou sílu, která 
se vždy, ať to byl kdokoliv, zajímala se a vždy se též aktivně zúčastňovala veškeré kulturní 
činnosti   v obci.  Zrušením druhé třídy zanikla zároveň tradice,  že  zdejší  škola  sehrála 
každoročně alespoň jedno divadlo, neboť stav žáků se podstatně snížil a odešli všichni žáci 
starších 11 let. Jediný kulturní zdroj v obci byla zdejší obecní knihovna, jejíchž činnost se 
za vedení knihovníka p. Václava Šulce silně rozmohla. Knihy se půjčovaly přibližně od 
konce října do konce dubna a  to  vždy každou druhou neděli  ve zdejší  škole.  Bylo to 
období, kdy se ve zdejší knihovně nejvíce četlo. Bohužel, tento radostný stav se udržel 
pouze do konce války a potom zájem o knihu silně upadl. Hlavní důvody, proč po válce 
začala  být  opomíjena  obecní  knihovna,  byla  např.  skutečnost,  že  se  vznikem  nových 
politických stran se po válce vyrojilo veliké množství nových deníků, týdeníků a jiných 
periodických časopisů, které na sebe alespoň částečně strhly pozornost čtenářstva. Jako 
dalším důležitým činitelem byl značný odliv lidí do pohraničí, jejichž odchodem nastal 
hlavně ve zdejších zemědělských usedlostech značný nedostatek pracovních sil  a  tím i 
větší pracovní vypětí obyvatelstva, kterému zbývá méně času pro sebe, pro své poučení i 
pobavení.  A u mládeže  pak výskyt nových a  za války pro mnohé dosud nepoznaných 
zábav, hlavně pak zábav tanečních, které si u mládeže bohužel vydobyly prvé místo mezi 
všemi zábavami a pobaveními.  Mezi ostatní kulturní zdroje, které byly dosažitelné pro 
obyvatele naší obce, byla dosti častá divadelní představení ochotnického spolku ,,Lidumil“ 
ve Studenci a kino v sokolovně v Dolní Kalné. V roce 1941,  nastoupil do bukovinské 
školy nový řídící učitel p. Ladislav Ježek, bukovinský rodák. On jako milovník hudby a 
též dobrý výkonný hudebník, založil ve zdejší obci hudební kroužek, který se po revoluci 
1945 odchodem velké části jeho členů rozpadl. Jeho členy byli: Ladislav Ježek, František 
Kodym,  Jan  Kodym,  Josef  Nedvídek,  Karel  Nedvídek,  Josef  Tomáš,  Oldřich  Šorm a 
Špidlen. To bylo prvně a patrně naposledy, kdy Bukovina vůbec nějaký hudební soubor 
měla.
 Těmito předešlými řádky jsme se také dostali k  posledním zápisům obecní kroniky, která 
zaznamenala události od r.1938 do r.1947. 

                                                                             
Dobré rady na každý den

Patříte ve vaší domácnosti mezi ty, kteří tráví většinu času v 
kuchyni? Přečtěte si tipy a rady, které vám usnadní nejenom 
pečení a vaření, ale i úklid a údržbu této místnosti.

21.Aby měl mák aromatičtější vůni, před mletím ho nasucho oprahněte na teflonové pánvi.
22. Luštěniny osolte až po uvaření, když jsou měkké. Výrazně zkrátíte dobu jejich 
přípravy. 
23. Plátky anglické slaniny před smažením vložte na pár minut do mísy se studenou 
vodou. Při smažení se nezvlní. 
24. Pokud nemáte možnost uchovat maso v ledničce, zabalte ho do utěrky namočené v 
octě a ponořte do nádoby s octovou vodou, kterou dobře uzavřete. 
25. Spálenou rýži zachráníte a zbavíte nepříjemné vůně a chuti, pokud na ni v hrnci 
přiložíte krajíc chleba. 
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26. Do strouhanky přidejte směs sušených bylinek, parmazán, hrubou sůl a drcený barevný 
pepř. Získá tím zajímavé aroma.
27. Aby vám nepraskla sklenice, do které chcete nalít vařící nápoj, vložte do ní kovovou 
lžičku. 
28. Životnost květiny dvojnásobně prodloužíte, když do vody přidáte nakrájený brambor. 
Nesmí ale přijít do styku s koncem stonku. 
29. Feferonky, které nespotřebujete, dejte do sklenice, zalijte octem a dobře uzavřete. 
Vydrží, až je zase budete potřebovat. 
30. Zbylou smetanu nalijte do sáčku na led. Z mrazáku ji pak kdykoliv použijete na 
zjemnění omáček nebo do kávy a čaje. 
31. Spotřebu proudu ledničky snížíte jejím umístěním na chladném a suchém místě a 
pravidelným rozmrazováním. Už 1 cm námrazy zvyšuje spotřebu o 75 %.
 32. Do chladem zakaleného oleje nasypte špetku soli. Bude zase čirý. 
 33. Květák velmi snadno a bez nepořádku obalíte v uzavíratelných miskách. Do jedné 
dejte mouku, sůl, vejce a mléko, do druhé strouhanku. Květák v miskácch jenom 
protřepte. 
34. Bramborové knedlíky před rozkrojením propíchněte vidličkou. Nesrazí se. 
35. Pro lepší chuť ovocných knedlíků dejte do vody, ve které se budou vařit, trochu rumu 
nebo   vanilkový cukr. 
Při pečení štrůdlu nebo moučníku z listového těsta nemusíte vymazávat plech tukem. Stačí 
ho opláchnout studenou vodou.       
37. Abyste nemuseli rozkrajovat citron a mohli ho mít na více použití, zapíchněte do něj 
párátko a potřebnou šťávu do omáček, těsta, čaje nebo zálivky přes něj vymáčkněte.
38. Pokud chcete vláčnější a chutnější kuře, před pečením ho potřete olejem nebo máslem 
a citronovou šťávou.
39. Aby se trojobal při smažení nepřilepoval na pánev, dejte do vajíčka k obalování lžičku 
bramborové mouky. 
40. Příliš řídkou polévku lze zahustit vajíčkem nebo přidáním krupice.
41. Přesolenou polévku zjemníte přidáním plátků syrových bramborů nebo rozšlehaného 
bílku. Jak bílek i brambory před podáváním vyjměte. 
42. Pečivo vydrží déle čerstvé, pokud k němu do dózy přiložíte rozkrojené jablko. 
43. Mravenců ve spíži se zbavíte, když jim do cesty nasypete kmín, jedlou sodu nebo 
prášek do pečiva. 
44. Karotka vydrží déle, pokud jí necháte nať. 
45. Mléko výdrží déle a nezkysne, pokud do něj přidáte špetku soli. 
46. Pokud přidáte při obalování řízků do vajíčka trochu piva nebo koňaku, budou řízky 
lepší a trojobal lépe držet. 
47. Výraznější chuť a vůni koření získáte, pokud ho budete kupovat vcelku a mlít si ho až 
před použitím.
48. Aby třešně nebo švestky při zavařování nepopraskaly, před vložením do sklenice je 
propíchněte.
49. Jestli nechcete, aby vám v pokrmu zůstávaly dochucovací bylinky, vložte je do pokrmu 
v nádobce na spařování sypaného čaje a jídlo tím promíchejte. 
50. Bílky nejlépe ušleháte, pokud budou mít pokojovou teplotu.
51. Do mrazáku nikdy nedávejte - hlávkový salát, syrové brambory, křen vcelku, 
ředkvičky, syrovou cibuli, jablka, hrušky, banány, kefír, syrová vejce ve skořápce, pudink 
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a pokrmy se škrobovou moučkou.
52. Dokonalou cukrovou polevu získáte ušleháním 1 bílku a 150 g dvakrát prosetého 
moučkového cukru. Aby se z moučníku neloupala, přidejte do ní 2 kapky oleje nebo 
citronové šťávy. 
53. Dortový korpus nebo knedlíky dokonale rozkrojíte, pokud jednotlivé pláty obkroužíte 
nití, překřížíte a utáhnete. 
54. Citrusy půjdou lépe oloupat, pokud je na 3 minuty před loupáním vložíte do mísy s 
vlažnou (ne horkou) vodou. 
55. Pokud do těsta na omeletky nebo lívance přidáte nastrouhaný uvařený brambor nebo 
jemně postrouhanou malou mrkev, bude kypřejší a chutnější. 
56. Masu můžete přidat zajímavou chuť, pokud nůž před krájením potřete česnekem.

Krkonošské povídky
Jak šla bába s dědkem na houby 
   U nás se polle ouřadu říkalo lesům Harrachouský panství, ale 
náš čloujek nikdá nechodil  do panskýho.  U nás se říkalo,  že 

deme do dědečkova.  No, jak to kdo bere-  naše  prachbába,  Ňáká Holubcová z  Verštů, 
chodili s prachdědkem robotovať do kultur, a co je smerků na Rezku, voni se vysázeli, 
dycky dje tři semena do vobrácenýho dernu a za to si mohli nanosiť z výřezu dřeva, co 
chtěli, tak co by nenosili? Bába se z roboty hrabala, že ji pod  votepjejch nebylo viděť, a 
eště za sebou táhla souš. Bejvávalo to z takovejch kultur šplách cesty – totě říbků polle 
pěšiny, a podříbků, kuželáků a zasejc čirůvky, růžouky a šedky, mlynářky, holoubky a 
špičky  –  miť  eště  jenny  ruce,  přinesla  by  toho tráunej  koš!  Poudám,  očistcový  muka 
terpěla, když viďala řiby hlavatý jak pampáterskej klobouk a neměla pro ně volný ruce. 
Dyť je to učiněnej řích, nechať je červivěť a podehnívať, když by se to mohlo usišiť do 
poliuky, a tak se na ně s dětkem vypravili.  Dva bramborový košky si uzali  a eště pár 
smotanejch pytlů přihodili na vozejk, esli na šišky, nebo kdyby se v háji něco šikovalo, a 
tak to za sebou táhli. Vozejk nechali stáť pod hájem u křížku, ale pytle si uzali, aby je třá 
ňákej nenechavej neuklidil, vobuli boty proti zmijím a takovýmu neřádstvu, každej košek 
na krku a dou na ty řiby. Ale esli se nim ňák zmátly cesty, nebo to posebral někdo před 
nima – háj jako by pohrabáčem přejel, nikdeš ani daremnej kuželák. Dědek juž brumlal, že 
měla bába velčí mhu s těma řibama, - no, copak se dědkové zmůžou na něco jinýho v 
takovým pádě, než na nadávání, ale bába si nedala říct.  Přece sem neměla mámení, ani 
sme nepřešli snad blunnej kořen! Prej esli nebudou spíš s druhý strany, di tam vejš do těch 
hájů a já tu na tebe počkám a budu hledať v tmhle smerčí. Že jí třevíce hnětly – vona je v  
létě noha horkem víc rozáhlá – vyzula je a složila u takovýho shnilýho pařízku. Prej, tady 
se sejdem, až budem mít něco v koškách. Kabeli s jillem uzala s sebou, - dědek cumlal 
fajfku, no tak zas vona dolek. Chodila sem a tam, kdeco vysmejčila, - no, něco bylo, to 
vony takový babky seberou juž něco, aby se nešlo s prázdným ale poudám, nestálo to ani 
za zaplaťpánbu. Utahaná byla a taky dopálená, a tak si radš pude pro ty šlápky a senne k 
pařezu a počká, co dědek. Ale kouká, - bylo to tady anebo nebylo – ten shnilát tam byl a 
tráva taky, ale třevíce ne. Kouká vokolo, - jo, bylo to tolleto místo, ale třevíce načisto pryč. 
Esli třá dědek neměl takovej daremnej nápad a nejni tady někde v křáčí schovanej  i s 
třevícema, huncpurt zatrápenej, taky by juž moh míť rozum., kohát stará! I bodejž se 
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vozval, prašiuka neřánná! Lezeš ven, aplounine jeden, takovou nešmasternou věc si na mě 
zpomene a eště se mi škíbí a vyvaluje se někde v mechu, namísto aby pospíšil  domu, 
lancouch roztáhlej! Bába runcá a píchá holej do každýho křáčí, kde se něco hnulo, - i 
propánajána, že vona přetáhla tím klackem jennoho načisto cizího chlapa! Vyvalil na ni 
brule jak žába na krajáče. I fuj, to sem se lekla! Bába to drobek vomlouvala a ďála laskavý 
voko, ale tím druhým vokem zahlížala, esli ten cizej  nenese dundel a esli by v něm nebyly 
její třevíce. Tullečky  prej sem si je položila, skoro nový třevíce, moclipakrát byly u šeuce 
k spráuje,  eště  mohly dobře do háje  sloužiť,  a tejdě abych namísto  řibů hledala boty! 
Dědek se vytáh ven, ruce měl volný, a v tom křoví taky žánnej ranec nebylo viděť, a tak to 
přišlo bábě takový diuný, že na něj tak spustila. Vylezli na rovinku a tam si drobek selli,  
dědek dostal na udobřenou dolek  atak to v hubě mutlali, aby neseďali naprázdno, než se 
bábin dědek vokáže. Bábě nedala huba pokoj. ,,A kerejpak vy ste? Tak se mi zdálo, jako 

bych vás byla  juž jennou u Vormouky potkala.  Já  myslela,  že  ste  Němec a  vy ne,  - 
vodkudpak ste? A ženatej nebo vdovec? A máte krauku nebo kozu a moclipak dojí?“ No 
takový ty řeči, co báby vedou, když se nim někdo dostane do zajetí. Ale dědek nic, jako by 
na  sjetě  nebylo  nic  než  dolek.  Za  to  bábě  huba  jela:  ,,Táhnem  sem  na  houby  až  z 
Poniklýho, a darmo sme se meškali.  Dědek moh seděť za stavem,  moh miť půl  stuky 
vyházený a já šikouně civiček, moh bejť nasoukanej oukol. Von dělá ručníky a taky máme 
vod farskejch flíček pole najatýho, ale moc nepříležitý, musíme s hnojem až za Vackova, 
nahoru do kopce polle Matějovejch a tepru sme na poli. A do roboty taky daleko, co jeden 
času prochodí, než může ruku přiložiť k dílu, a tejdě taková marná cesta, říbky žánný a 
eště tady jeden nechá třevíce. Že bych se radš namísto řeči  s váma měla eště po nich 
poďvať! No sou pryč, to je marný.“ Namísto čůtů našla jen dožranýho dědka. Prej, kde je 
tě konec, bábo zatrachtilá? Já hledám, volám, - juž sem chtěl jíť k vozejku, esli nešlas 
napřed, když tu třevíce nebyly. ,,Jo třevíce“, bába diu se nerozplakala. Ale tu jí něco terklo 
– dědkoj dávala dolek! - Jo, kabelu! Dědek runcal, kdoví jakýmu vobejdoj bába naleťala, a 
bába juž hnala k místu, kde seďala před chvílej, jako by za  ní leťala celá vosí báň. Ale nic, 
kabela ležala, kde ji bába dala, jen ten vobejda se ztratil. Pánbu zaplať, že ne s nim i dolky! 
Byly tam a eště něco. Bábě se až serce zastavilo, dyť to byly peníze! Herst tříberňáků, že 
je bába ani neuměla spočítať. No, kdopak jinej takhle platí za dolek – bába s dědkem diu 
neklekli na kolena, dyť to byl sám Krakonoš! Kus dál ležaly voplakaný třevíce. A nově 
podražený, podflikovaný, koukej, dědo, docela i novej kramflik! N, kdopak jinej, repetila 
bába, dyť si zpomínám, že měl za ušima vlasy jako mech na jellovejch klackách a hadry na 
sobě takový myšatý. Dědek se votáčel dokola jako před voltářem a klaněl se, ale bába byla 
juž zase svá:,,Táto nekoukej a nacpi šiškama ušecky pytle a seber kdejakou prašiuku na 
vozejk. Než dojedeme domů, bude ušecko zlatý!“ Naložili toho, co se vešlo, eště nacpali 
šišek i do kapes a do čepice a bába podvázala sponnici, no sotva lezli. Bába se i v noci 
chodila dívať na ty šišky a na ty houby, esli se už nezačíná svítiť zlato v síni, ale nebylo 
nic. Tak šišky spálili  a prašiuky hodili na hnůj, bába vyprala jupku, jak se jí po ní za 
ňadrana prašiuky rozmazaly, a bábo kuš! Dyť ti Krakonoš zaplatil za dolek víc jak císař 
Josef,  a  esli  sme  prašiukama jen daremně vomazali  pytle,  enu,  nemělas  bejť  cheltivá! 
Chudýmu lidu von přeje, ale cacný báby má von v lásce asi jako Harrachů hajnej. Kdyby 
je párkrát nepotrestal, vonnesly by do svejch chalup celej háj! A kam by se von poděl se 
svým královstvím?
                                                                                           Podle Jindřicha Holubce z Poniklé
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Moje vzpomínaka na herce Lubomíra Lipského
Letos v srpnu jsem byl na léčení v Poděbradech. Nastupoval jsem v pondělí a recepční 
hotelu mě posadila ke stolu, u kterého seděl pan Lipský. Po počátečních rozpacích a 
seznámení, jsme se všichni u stolu velice dobře bavili. Seděli jsme spolu vedle sebe. Ale 
protože mě to nějak navyhovovalo, tam mu povídám:,,Pane Lipský, já špatně slyším.” A 
on mě naoplátku říká:,, Já zase blbě mluvím.” Tak jsme si sedli proti sobě a pak už bylo 
dobře. Velice komicky působila snaha některých ,,dam”, mu popsloužít. S hůlkou přes 
ruku, ve druhé měl talířek na jídlo. O ten se přetahoval s těmito ,,dámami.” Moje 
přítomnost mu tak nevadila, jako tato rádoby pomoc dam. Po čtrnácti dnech jsme se 
loučili. Na rozloučenou mě povídal:,,Nikdy jsem neseděl tak blízko, vedle tak velkýho 
ježka.” a já zase mohu říct, že jsem seděl s panem Lipským.
                                                                                                        Josef Ježek

Ještě jedna zajímavost z Poděbrad. V roce 1871, byla v Poděbradech zahájena železniční 
doprava. Jako první přednosta stanice zde působil  pan Petzold. A ta zajímavost? Byl to 
praděda, Josefa Petzolda , chalupáře z hoření Bukoviny.
                                                                                                     Josef Ježek

 MOUDRA  JANA WERICHA

1. Kde blb, tam nebezpečno!
2. Dobrá nálada nevyřeší všechny Vaše potíže, ale nasere tolik lidí, že stojí za to si ji 
udržet.
3. Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout.
4.Lidská paměť je taky bludiště - moc věcí se tam ztratí. 
5. Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k 
smíchu připadá. 
6. Zbabělci jsou nepochybně nebezpečný živel, ale co teprve odvážní blbci?!?!?!
7. V boji s lidskou hloupostí nemůžeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v něm nesmíme 
ustat.
8. Televize není nepřítel, televize se dá vypnout. 
9. Skoro každý stárnoucí mužský začne psát paměti, ale málokterý je dopíše. 
10. Člověk musí mít vždycky cíl, ale nemusí se vždycky trefit. 
11. U nás se vždy platilo více za muziku než za fyziku, a proto tady není žádný 
Einstein. 
12. Až Ti bude úzko otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny budeš mít za zády. 
13. Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka. 

Pranostika = moudro našich předků
říjen

Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima. 
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. 

Urodí-li se mnoho dubového ovoce, budou mrazivé Vánoce 
Na svatého Lukáše hojnost chleba i kaše. 

Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený.  
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listopad
O Martině po ledu - o Vánocích po blátě. 
Jak na Všechny svaté, tak měsíc po nich. 

Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě. 
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzy uchytí. 

Jaké je počasí v listopadu, takové bude i v březnu. 
prosinec

Je-li na Silvestra větrno, bývá to dosti patrno. 
Jsou-li na svatou Barboru meze přikryty sněhem, bude hojně trávy. 

Svatá Lucie den skoro vypije. 
O Vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok. 

O svaté Barboře měj sáně na dvoře. 

     Zprávy z obecního úřadu 
     Oprava vodovodního řádu
V letošním roce byla zjištěna v pořadí již 
třetí  porucha  vodovodního  řádu.  Únik 
vody byl zaznamenán po odečtu hlavního 
vodoměru  ve  vodárně.  Nebylo  ale 
objeveno,

 kde k úniku dochází. To zjistil až p. Vídeňský z Rokytnice 
v  Orlických  horách,  který  se  zabývá  problematickým 
vyhledáváním poruch na  vodovodním řádu.  Porucha byla 
objevena  se  100%  úspěšností  na  vodovodní  přípojce  k 
Vrbatovým. 

Sousedské posezení
Po  roční  odmlce  se  31.října  opět  uskutečnilo 
sousedské posezení.  Po zahájení v 18 hodin začala 
hrát  dvoučlenná  kapela  .  Asi  po  hodince  byl 
promítnut film Jiřího Hanouska, s názvem ,,Události 
obce 2014.“ Při tom byla podávána káva se zákusky. 
A  pak  už  následovala  volná  zábava  s  tancem. 
Posezení bylo ukončeno asi ve 24 hodin. Přítomno 
bylo asi 45 hostů, z řad občanů obce a chalupářů.

                                                           
Rozsvícení vánočního stromu
Již  třetí  rok  se  uskutečnilo  rozsvěcení 
vánočního  stromu.   Ozdoben  byl  modrými  a 
bílými světly, zlatými kuličkami a jeho vrchol 
byl  zakončen  vánoční  hvězdou.  Jaké  to  bylo 
překvapení,  když  před  16  hodinou  začaly 
poletovat  sněhové  vločky.  Sněžení  houstlo  a 
plocha areálu společně se stromem začala být 



                                                                       - 8 -                                        zpravodaj  č.4/2015  
pokryta souvislou sněhovou pokrývkou. Tato troška sněhu,  příjemně dokreslila  atmosféru 
rozsvěcení stromu, které se pomalu blížilo. V sobotu 28.listopadu, v 17.00, se v areálu pod 
Kaňkem sešlo na  šedesát návštěvníků. Ti měli možnost  se hned zastavili u pergoly, která 
byla ozdobena smrkovými větvičkami, po stranách plápolaly plamínky loučí a na stropě 
svítila petrolejová lampa, aby osvětlovala kolébku s jesličkami, ve které spinkal Ježíšek. 
Na úvod  této akce vystoupila Eva Skalová, se zpěvem předvánočních písní a koled. V 
průběhu poslední písně se za aplausu rozsvítil náš strom. Větší část návštěvníku se potom 
přesouvala  na  jeviště,  kde  bylo  připraveno  sezení,   aby  se  při  konzumaci  občerstvení 
nemuselo stát. K zahřátí si mohl každý zdarma nabrat pravou domácí gulášovou  polévku. 
Dalším  občerstvením  byl  v  tak  chladném  počasí   grog  a  svařené  víno.  Celou  řadou 
místních, ale i přespolní návštěvníků byla tato akce chválena. 

Zájezd do divadla.
Obec uspořádala  v pondělí 30.listopadu zájezd do divadla v Mladé Boleslavi. Na jedné 

straně  zaznívají  hlasy,  že by se  mohlo 
jet  někam  do  divadla.  Když  už  se  má 
opravdu  jet,  tak  je  velkým  problémem 
někoho sehnat.  Z Bukoviny jelo asi 28 
zájemců  a  dalších  deset  se  poměrně 
obtížně  shánělo  po  okolních  obcích. 
Divadlo  jako  takové,  se  vesměs  líbilo 
všem  účastníkům.  V  jedné  z  rolí 
vystupoval  bukovinský  rodák,  Petr 
Prokeš. 

     POZOR !!!             Vývoz popelnic jinak
Svozová  firma  Marius  Pedersen  oznamuje,  že  přelomem roku  2015-
2016 dochází  ke dvěma lichým týdnům po sobě 53.  a 1.  V praxi  to 
znamená, že režim svozu bude zachován ve stejných intervalech jako 
dosud.  Lidé naučení kalendářně na lichý nebo sudý týden si to musí 
uvědomit.
Příklad: vývozní den v r. 2015 v lichý týden, bude v roce 2016 prováděn  v sudý týden
              vývozní den v r. 2015 v sudý týden, bude v roce 2016 prováděn v lichý týden  

              HASIČI

..co už máme za sebou
 
Zprovoznění radiostanic
V neděli 25.října jelo několik členů zásahové jednotky na HZS do 
Semil.  Bylo  tam dojednáno,  že  tito  členové  budou  proškoleni  a 

seznámeni  s provozním řádem rádiového spojení.  Zprovozněny byly dvě ruční a jedna 
automobilová radiostanice. Bylo navázáno zkušební spojení s KOPIS (Krajské operační a 
informační středisko Liberec). Tím bylo potvrzeno, že je vše v pořádku.
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Rozloučení se sezónou
V sobotu  7.listopadu  se  sešli  všichni,  kteří  se  v  průběhu  roku  zúčastňovali  požárních 
soutěží. Rozloučit se  s letošní hasičskou sezónou přišlo  na dvě desítky reprezentantů. 
Dospělých, dětí, dorostu.  Bylo pro ně připraveno   drobné občerstvení, které si všichni po 
právu zasloužili.  Velitel  sboru, všem poděkovali  za příkladnou reprezentaci  a dosažení 
hojných úspěchů a ocenění. 

Závod požárnické všestrannosti
Závod  požárnické  (hasičské) 
všestrannosti,  se konal 17. října 2015 v 
Jilemnici.  Počasí  bylo  chladné  a 
nevlídné.  Za  Bukovinu  startovali  v 
kategorii mladšího dorostu Jakub Ježek a 
starším  dorostu  Jiří  Ježek.   Disciplíny 
spočívaly  ve  střelbě  ze  vzduchovky, 
šplhu,  přesunu podle azimutu, určování 
RHP,  věcných  prostředky  PO,  optické 
signalizaci a první pomoci. Oba tito hoši 
si nevedli vůbec špatně. Jakub obsadil s 
devíti trestnými body  druhé místo ze tří 

startujících. Jirka Ježek vyskočil taktéž na druhé místo s dvěma trestnými body z desíti 
závodníků. Na to, že podstoupili tuto soutěž v kategorii dorostu poprvé, tak  jim náleží 
upřímná pochvala.

Hasiči v Praze
Na  pozvání  Antonína  Ungrera,  vedoucího  pionýrské 
skupiny  Beta  z  Prahy,  byli  naši  hasiči,   10.října, 
účastníky  ,,Vršovického  koláče“  v  Praze.  V  rámci 
odpoledního programu zde předvedli ukázku požárního 
útoku.  Nejvíce  obdivovaná  byla  přípravka  hasičů  z 
Volče,  kde   tří  a  pětiletá  děcka  předváděla  taktéž 
požární  útok  s  vodou.  Odměnou  jim  pochopitelně 
vršovický koláč.

Setkání zasloužilých funkcionářů a hasičů se členy výkonného výboru
Naši  členové,  Jiří  Hanousek  a  Miroslav  Paulů  st.,  byli  Okresním sdružením hasičů  v 
Semilech  pozváni  6.listopadu  od  16.00  hodin  do  Bozkova.  Konalo  se  tu  setkání 
Výkonného výboru OSH Semily se zasloužilými hasiči a dlouholetými funkcionáři hasičů. 
Oficiálně  se  zde  představil  nově  zvolený starosta  okresního  sdružení,  Arnošt  Černý z 
Bukoviny u Dolánek. Dále tu vystoupil ředitel územního odboru plk.Ing. Jiří Kovalský 
Ph.D.,  který  hovořil  o  vybavování  jednotek  PO  a  br.  Milan  Mlejnek  podal  několik 
informací o hospodaření OSH. Následovala večeře a volná zábava přítomných.

Valná hromada
Rok se s rokem sešel a my jsme se mohli sejít v pátek 11.prosince na naší Výroční valné 
hromadě.  Konala se od 18.30 hodin v kulturním domě, za přítomnosti 42 členů včetně dětí 
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a  deset   hostů.  Byli  to  zástupci 
okolních  sborů  ze  Studence, 
Nedaříže,  Žďáru,  Levínské 
Olešnice  ,  Čisté  u  Horek,  Dolní 
Kalné,  Kruhu,  Roztok  a 
Volče.Velice  podrobnou  zprávu  o 
činnosti sboru za uplynulý rok 2015 
přednesl  velitel  Jiří  Ježek.  Dále 
následovala  zpráva  o  hospodaření 
přednesená  pokladní  Jiřinou 
Štilcovou.  Na  tento  bod  jednání 
navázal  br.  Miroslav  Paulů,  aby 
podal  informaci  o  hospodaření  a 

vedení účetnictví. Mladí členové, kteří se aktivně zapojili do dění ve sboru byli po právu 
oceněni tím nejzákladnějším. Bylo jim uděleno Čestné uznáni SDH. Ocenění převzali:  Jiří 
Beran,  Veronika Paulů,  Kristýna Exnerová,  Kateřina Jiřičková,  Tomáš Paulů,  Kristýna 
Svobodová. Pamětní list za vzornou reprezentaci v dorostu, převzali Jakub a Jiří Ježkovi.

■  Mikulášská besídka  
Kulturní dům přivítal v sobotu 12.prosince  dvacet dva děti z Bukoviny a deset z  Prahy,
aby   se  společně  pobavily  na  Mikulášské 
besídce.   Pro   děti  byl   připraven 
doprovodný  program,  který  se  skládal  ze 
soutěží. Dětí soutěžily ve zručnosti, kreslení 
a  jednoduchých  kvízech.Ti  nejlepší  byly 
odměněni  hezkými  cenami.  Po  dvou 
hodinách soutěžního snažení,  přišel Mikuláš 
s  čertem,  aby  dětem  nadělil  balíčky.  Pro 
bukovinské  děti  byly  balíčky  uhrazeny 
obecním úřadem. Jeho cena byla v hodnotě 
sto korun. Po ukončení  besídky, od dvaceti 
hodin  hrála   diskotéka,  kterou uváděl  Jiří 
Ježek

 

    Pro zasmání 

V protialkoholní poradně:,,Když budete pít, opustí  Vás manželka.“-,,A kolik toho musím 
ještě vypít?“

Chlap sedí doma a najednou slyší takový tichý hlásek. ,,Pojď do hospody , pojď do  
hospody.“ Rozhlédne se a nikde nikdo.  ,,Kdo to tady mluví?“ Ptá se ustrašeně. ,,To jsme 
my, tvoje játra!  Přece nebudeme tvrdnout doma.“
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Víte proč je sex pudová záležitost? Protože buď to pude, nebo nepude.

Dva kovbojové se baví.,,Já mám nejrychlejší ruku na celém Západě.“ - ,,A to já zase  
dávám přednost ženám.“

Jaký je rozdíl mezi hezkou a ošklivou horolezkyní, Hezká většinou dosáhne vrcholu již v 
základním táboře.

Slečna se v baru zadívá na chlapa s pivním břichem a povídá mu : 
"Ten sud máte od Plzně nebo od Budvaru ?" 
Chlap odpoví : 
"Pod tím sudem je kohoutek, okoštuj a uvidíš..." 

                 Plánované akce
sobota 26.prosince  od 20.00 hodin v kulturním domě

Štěpánská zábava
hraje: hudební skupinaBrok a DJ Jiří Ježek , host večera zpívá Eva Skalová

sobota 6.února 2016 - Hasičský bál    od 20.00 hodin v kulturním domě

neděle 7.února 2016– Dětský bál    od 14.00 hodin v kulturním domě
     

!!!přijďte pobejt!!!

Slovo na závěr
Vážení čtenáři našeho zpravodaje,  do rukou se vám dostává jeho předvánoční vydání. Po 
sedm let jste ho mohli číst a nacházet v něm články, které vás zajímali a ledaskdo čekal, 
až vyjde další číslo a najde tam co potřeboval. Úvodem musím říct, že jeho připravení, 
vydání, vytisknutí  a rozdání do domácností není otázkou několika málo hodin. Jsou to 
desítky hodin, strávené po večerech u počítače.  Předešlá čísla měla jakousi úroveň, kterou 
není lehké dlouhodobě udržet. Vymýšlet obsah zpravodaje, získávat informace, opisovat 
úryvky z kroniky či povídky apod.   Obzvláště je to náročné pro jednotlivce, který nemá 
jakékoliv příspěvky od dalších pomocníků. Ledaskdo může být zklamán, mě osobně to 
také mrzí, ale už je to nad mé síly a proto  je toto poslední číslo zpravodaje, které se vám 
dostalo do ruky. Další jeho vydávání je od příštího  roku ukončeno. 
       Tímto bych vám chtěl poděkovat za trpělivost a vytrvalost při čtení tohoto dosud 
vydávaného plátku. Věřme, že se najde nějaký dobrovolník, který opráší tuto sedmiletou 
tradici a ujme se vydávání mnoha dalších a zajímavějších ročníků zpravodaje.
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   Co myslíte, čí to bylo stavení ?
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Vážení spoluobčané.
Vánoce jsou přede dveřmi , proto bych Vám chtěl 

touto cestou popřát  příjemné prožití vánočních svátků, které 
budou naplněné radostí, štěstím a vnitřní harmonií.

Zanedlouho se také rozloučíme s rokem 2015. Pevně věřím, že to 
nebyl jen špatný rok. Nenechme si pokazit náladu. Pokud se 
ohlédneme dozadu a máme možnost si říci, že jsme podle svých sil a 
možností udělali maximum pro sebe, pro své nejbližší, pro svoji rodinu 
a přátele, pro své místo, kde žijeme, pak to byl rok dobrý.A společně 
si přejme, aby ten příští rok, rok 2016 byl pokud možno ještě lepší.

Dovolte mi, abych Vám i Vašim rodinám popřál do nového roku 2016 
hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
                                                                                                                                                 starosta



,,Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ  
podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.“ 

zpracoval:  Jiří Hanousek, vydávání zpravodajů je ukončeno

Vydává Obecní úřad v Bukovině u  Čisté, nákladem 60 výtisků, příjem  příspěvků a 
inzerce - písemně: Obecní úřad, Bukovina u Čisté čp.19, 514 01 Jilemnice, e-mail: 

oubukovina@cmail.cz  nebo  hanousekjiri@tiscali.cz,  info-tel. 603464203, 
text neprošel jazykovou opravou


