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              jestjest  
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1. ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  6/2009

            Není důležité místo, které zaujímáme,
            nýbrž směr, kterým jdeme...       
                                                               ( Holmes)         

                                                                                                                              foto:Jiří Exner

  
●ohlédnutí za čarodějnicemi   ●osobnosti obce     ●jak to bylo se 

silnicí v Bukovině     ●pojmenování míst a zákoutí v Bukovině     ●zprávy  z  OÚ    ●hasiči 
●to, co hýbe světem   ●společenská kronika    ●ozvěny z pod Kaňku   ●před 
prázdninami    ●závěrem       ●zamyšlení pod čarou     ●Krakonošovy letní podvečery 
● inzerce        ●plánované akce 
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Ohlédnutí   za  ,, čarodějnicemi“ 

Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltině jsou označení 
pro noc z  30.dubna  na 1.května. Je to velmi starý a dodnes živý lidový svátek. Tuto noc se lidé 
schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví  májka.

Noc z 30.dubna na 1.května bylo pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil 
o  úplňku,  jenž  byl  nejblíže  dnu,  nacházejícímu  se  přesně  mezi  jarní  rovnodenností  a  letním 
slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice  slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato 
noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a 

podzemních slují, ve kterých se daly nalézt poklady. Hlavním 
úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti.

Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a 
démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních 
procesů) se  na  vyvýšených  místech  zapalovaly  ohně. 
Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. 
Zapalovala  se  smolná  košťata  a  vyhazovala  se  do  výšky. 
Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. 
Někdy  se  rozhrnutým  popelem  vodil  dobytek  k  zajištění 
plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a 
plodnosti.

Zvyky a tradice českých vesnic vychází přímo z  pohanství, 
oslavy přírody jsou ale silně ovlivněny křesťanstvím, které se 
snaží pohanství vykořenit.

Podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích 
(Skotsko,Wales Polsko, Německo, Rakousko) Různé země 
označují tento svátek různými jmény.

            Dny v roce  nám uplynuly jako voda. Některé byly 
posety lákavými střípky štěstí, pohody, spokojenosti..., jiné život protkal pavučinou smutku, žalu 
nepochopení...  Zkrátka  tím,  co  každému  kterému  z  nás  osud 
připravil.
   Domníván se, že mezi ty radostnější patřil poslední den měsíce 
dubna – tradiční ,,pálení čarodějnic“.
    Již několik dní před jejich ,,sletem “ jsme mohli na různých 
prostranstvích  zahlédnout  připravené  hranice  dříví.  Někde  s 
pečlivostí poskládané, jinde jen tak ledabyle poházené.  Leckde na 
vrcholu ,,trůnila“ menší nebo větší čarodějnice , ,,oděná“ dle bujné 
fantazie, svého či svých tvůrců.
      V očekávaný den bylo sice chladné ráno, pak se na nás ale 
zpoza mraků sluníčko nesměle usmálo. Pohodu krásného dne rušil 
jen nepříjemný, chvílemi silný vítr. Odpoledne se obloha zatáhla 
těžkými, temnými mračny. Spadlo pár kapek. Večer se ale spustil 
prudký liják.  Na vyprahlou  zem začaly dopadat  velké dešťové kapky.  Když se  dotkly teplého, 
prašného povrchu silnice, s pleskotem se roztříštily na nespočet drobných kapiček.....   ,,A je po 
opékání“, řekli si mnozí z nás. Déšť ale naštěstí brzy
 ustál. A tak se mohli místní i chalupáři odebrat na plácek pod ,,Kaňkem“. Přišla i skupina dětí, jež 
přijela do budovy místní školy. Kolem sedmé hodiny večerní byla hranice zapálena. 
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          Dospělí, ale hlavně netrpělivé děti se ,,vrhli“ na opékání špekáčků či salámu. Pokud někdo 
potřeboval  ,,spláchnout“  chuť  příliš  ostré  klobásy,  bylo  k  mání  lahvové  pivo,  limonáda,  ale  i 
brambůrky či arašídy. Vařila se káva, čaj, svařené víno. Počasí se umoudřilo, bylo nádherně. Jak 
plynul čas a ručičky hodin se blížily k půlnoci, ubývalo lidí....Když ale Radek Zázvůrek ,,hrábnul“ 
do strun své katary a se svými přáteli začal zpívat vrátili zpět i ti, co již byli na cestě k domovu. 
Usedli  zpět na lavičky,  rozestavěné okolo ohně a naslouchali  písničkám jako ,,Pramínek vlasů“ 
či ,,Růže z Texasu“. 
            Vlahá  předmájová noc přímo vybízela k tomu, aby člověk vnímal jen zpěv a nostalgická ale 
stále hluboce pravdivá slova písní, uším lahodící zvuk kytary a neustávající praskot dřeva..
Pokaždé,  když se na rozpálené oharky  přiložila další polena, vzneslo se do výše tisíce zářivých 
jisker. Jakoby chtěly nahradit hvězdičky utopené v temnotě noční oblohy. 
            Někteří přidali svůj hlas k tónům kytary, jiní hleděli zasněně do poskakujících, neposedných 
plamínků...  Opustili  alespoň na chvíli skutečný svět a ve vzpomínkách se vraceli do dob svého 
mládí, do míst, která měli a mají stále rádi. Na své přátelé, na své lásky. Přáli si, aby se  něco v 
jejich životě změnilo. Něco aby  skončilo a něco vlastně ani nemělo vůbec začít....
           Myšlenky se převalovaly v čase, který neúprosně plynul. K odchodu domů se odhodlávali 
další ,,vytrvalci“. Poslední skupina odcházela od téměř vyhaslého ohně kolem třetí hodiny ranní 
začínajícího měsíce května.... Téměř všichni, kteří se ,,čarodek“ zúčastnili se shodli na tom, že se 
letos vydařily. Jak počasím, tak návštěvníky. Jednu chvíli jich bylo kolem ohně téměř padesát.

Tak zase za rok …...

                                                                                                                                    Jiřina Dlabolová
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Osobnosti obce

Víte, že …...
ZMATLÍK Josef   *30.8.1915 - +21.11.1981

     Narodil  se  v  rodině ručního tkalce v Bukovině 
(osadě Karlov) 30.8.1915.
Po  ukončení  povinné  školní  docházky  nastoupil  do 
zaměstnání  v  textilce,   firmy  Fejfar  a  Mládek  ve 
Studenci. Ale po určité době se rozhodl, pokusit se  o 
studium na  Průmyslové  textilní  škole  v  Jilemnici.  A 
protože mu studium šlo, byl odhodlán získat ještě širší 
okruh vědomosti. Proto odjel na kole do Brna na Státní 
průmyslovou školu textilní. Na studium si přivydělával 
kondicemi  (doučováním).  Poté  vykonával   základní 
vojenskou  službu  a  po  jejím  ukončení   nastoupil  v 
r.1939 jako mnoho schopných mladých lidí ve Zlíně u 
a.s.  Baťa.  Pracoval  zde  jako  cottonový  pletař  a 
navštěvoval  při  tom  Konstrukčně  strojní  pletařskou 
průmyslovou školu. Po roce 1945 byl pověřen správou 
firmy  Müller,  spol.  s.r.o.  v  Borovnici.  Později  byl 
povolán do národního podniku Elite Varnsdorf, kde v 
letech  1946-1949   vykonával  funkci   generálního 
ředitele. V období r. 1949-1950 působil ve výzkumným 
ústavu v Brně, odkud odešel do Prahy. Na Ministerstvu 
lehkého  průmyslu  vedl  oddělení  výzkumu.  V  roce  1962  byl  pověřen  vybudováním  Státního 
výzkumného ústavu textilního v Liberci. V roce 1969  odešel z Ministerstva průmyslu ČSR a stal se 
ředitelem libereckého ústavu.
      Pan Zmatlík  začal  svůj převratný vynález promýšlet v Borovnici, kam v roce 1946 dojížděl z 
Varnsdorfu, když onemocněl zápalem pohrudnice. Zde se mu v hlavě  zrodila první myšlenka o 
stroji  ARACHNE.  Převrat  v  textilním  strojírenství  nastal,  když  začátkem  roku  1949  podal 
patentovou  přihlášku  na  způsob  výroby  plošných  útvarů  z  textilních  nebo  jiných  materiálu  a 
proplétací  stroj  k  jeho  provádění  a  později  na  ně  obdržel   čs.  patent  č.85  832.  Technologie 
proplétaného textilu,  nazvaná podle bájné antické tkadleny Arachne,  odstranila  klasický způsob 
výroby textilií, jenž byl zdlouhavý a rozdělený do mnoha fází. Plošná textilie Arachne se  vyrábí z 
vlákenného rouna, které se zpevňuje proplétáním. V roce  1953 byl vyroben první stroj Arachne, 
poloprovozní zkoušky proběhly v roce 1955.
     Josef Zmatlík byl autorem či spoluautorem desítek vynálezů, na něž byly uděleny patenty či 
autorská osvědčení nejen v Československu, ale i v cizině. Například s  kolegou Pillerem vynalezli 
v  roce   1946  vlákno  na  výrobu  punčoch..  Svůj  podíl  práce  odvedl  také  na  šlágru  textilního 
strojírenství. Úpravou vzduchového tkacího stroje P 165, vznikl pletenotkací stroj METAP. Oproti 
vzduchovému stavu se zvýšil jeho výkon. Za dlouholetou práci a výzkum mu byl  udělen čestný 
titul ,,Laureát státní ceny  Klementa Gottwalda v roce 1958“ a  ,,Řád práce “.

   Řád práce je bývalé československé státní vyznamenání udělované na základě 
vládního nařízení číslo 30/1951 Sb. Jednalo se o ocenění zásluh o budování státu a 
jeho hospodářský, politický, sociální a kulturní rozvoj a zásluhy o posílení jeho
 brannosti. Propůjčoval se za významné pracovní výsledky na poli hospodářském, 
zejména  v  průmyslu,  zemědělství,  dopravě  nebo  obchodu,  ve  státní  nebo  jiné 
veřejné  službě,  za  zvláštní  úspěchy ve  vědecké,  výzkumné  nebo  jiné  kulturní 
činnosti nebo za technická zlepšení a vynálezy velkého hospodářského významu 
anebo za zásluhy o zvýšení obranné schopnosti armády.
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Státní  cena Klementa Gottwalda  -  Podle  zákona  č.  21/1975 Sb.,  o 
udělování státních cen Klementa Gottwalda se státní ceny udělovaly jako 
projev čestného uznání socialistického státu za vynikající tvůrčí výkony, 
které obohatily lidské poznání, vytvořily umělecké hodnoty nebo jinak 
přispěly  k  vyřešení  úkolů  socialistické  výstavby  a  k  dalšímu  rozvoji 

kultury v naší vlasti. Státní ceny Klementa Gottwalda uděloval prezident republiky na návrh vlády 
Československé socialistické republiky každoročně ke dni 9. května.

Jak to bylo se silnicí v Bukovině          I. díl

Výstavba silnice  1926  - 1929
Okresní správní komise v Nové Pace ve schůzi 3.srpna 1926 vyhověla několika žádostem místní 
obce a povolila, aby ještě v r.1926 počala se stavěti okresní silnice ze Studence (okr. jilemnický) do 
Bukoviny u Čisté (okr. novopacký) v délce 1575 m, za těchto podmínek:

1. Silnice se měla stavět podle projektu zemského výboru
2. Obec Bukovina opatří zdarma pozemky pro stavbu silnice té potřebné
3. Obec  Bukovina  ponese  25%  nákladů  spojených  s  úplným  postavením,  zaměřením  a 

zaknihováním silnice té.
4. K dobru obce připadne jedna čtvrtina zemské subvence  povolené na stavbu silnice.
5. Příjezdy na tuto silnici není povinna okresní správní komise zřizovati

Obecní zastupitelstvo na tyto uvedené podmínky 
přistoupilo.

Výstavbu  silnice  řídil  okresní  cestmistr  Josef 
Dyk z Nové Paky a dohled na pracující dělnictvo 
vykonával p. Exner ze Žďáru.
Z  obce  Bukoviny  u  Čisté  na  výstavbě  silnice 
pracovali:  Bedřich  Bartoš,  Antonín.  Borůvka, 
Josef  Čech,  František Ježek,  Václav Kalenský, 
František Klazar, Jaroslav Klazar, Josef Klazar, 
Josef Nykl, Antonín Prokeš, Oldřich Šorm.
Stavební  práce  byly  rozděleny  na  etapy. 
Započalo se v říjnu r.1926 s dvanácti dělníky. Od 
pomníku padlých z první sv. války a  v prosinci 

téhož roku byla práce ukončena u čp.12, dnešní prodejna. 
Práce v r.1927 byly zahájeny s desíti pracovníky. Od  dubna do listopadu vybudovali úsek  od čp.12 
až k čp. 32, dnešní chalupa p. Kotlika. V r.1928 pracovalo dvanáct dělníků, kteří zdolali úsek od čp. 
32 až na hranice bukovinsko – studenecké a to  za měsíce  březen až srpen. Poslední etapu výstavby 
provádělo pět dělníků od dubna do černa. Vystavěna byla od hranice bukovinsko- studenecké, na 
pozemcích politické obce Studence až na státní silnici ve Studenci u Horek.
Potřebný kámen se na stavbu vozil z lomů Josefa Prokše a Jana Stránského, rolníků z Bukoviny a p. 
Grosmana a Jezdinského   rolníků ze Studence.
Písek  se  vozil  z  lomů:  Jana  Lumendy  a  Václava  Klazara,  rolníků  z  Bukoviny,  pí.  Kordové, 
chalupnice z Bukoviny, p. Grosmana a Junka, rolníků ze Studence.
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Štěrk a štět vozili pánové Oldřich Šubrt, Jan Stránský, František Sucharda, rolníci z  Bukoviny.
Písek vozili poslední tři jmenovaní pánové a přibyli k nim ještě Josef Hák, rolník z Bukoviny  a p. 
Junek,  rolník ze Studence.
Okres platil za 1 m3 štětu 28,-Kč, štěrku 35,- Kč, písku dle kvality od 13,- do 20,- Kč. V cenách 
stavebního materiálu byl započítán i dovoz z lomu na silnici. Obec obdržela od Okresního úřadu v 
Nové Pace za dodaný materiál a povozy 86.253,- Kč
Celkový rozpočet na stavbu silnice byl  319.000,-Kč

V roce 1926  bylo prostavěno                            15.411,90 Kč
V roce 1927  bylo prostavěno                          110.768,94 Kč
V roce 1928  bylo prostavěno                            87.826,76 Kč
Zaměření a knihovní pořádek činil                      5.992,40 Kč
Celkem bylo prostavěno                                   220.000,00 Kč
Na zemské subvenci obdrženo                            75.000,00 Kč
Stavební náklad činil                                         145.000,00 Kč
Na náklad tento obec přispěla částkou 25%, tj.  36.250,00 Kč

         Při stavbě této silnice byl odkryt skleněný vodovod, jež pořídili si si v r.1865 sousedé J. 
Bukovský a Fr. Hamáček..Vodovodní vedení měřilo 600 m. Skleněné trubky byly dodány ze skláren 
novo světských.  Vycházel ze studně Hajnovy, veden byl ve břehu okolo školy v hloubce 5 m. Ústil 
do kašny Bukovského a pak šel 100 m dále do statku Hamáčkovu. Pro malý spád se zanášel a 
zarůstal, proto byl nahrazen asi v délce 150 m trubkami dřevěnými, do nichž vnikaly zase kořínky 
staré  lípy.  Roku 1885 zanikl.  Správce  okresních  silnic  p.  J.  Dyk  daroval  kus  skleněné  trubice 
novopackému muzeu.

Pojmenování  míst  a zákoutí  v  Bukovině 

V JEDLOVÝM                    - pro lepší orientaci to je místo, kde byla v roce 1969,
                                                         tehdejší mládeží postavena chata  
U STRÁNSKOVA LOMU  - místo, kde se těžil lomový kámen pro  výrobu štětu na výstavbu
                                                        silnice  Bukovina – Dolní Kalná v r. 1926 a 1933
NA MEDENCI                       - východním směrem od stránskova lomu, hned pod mezí, je mezi
                                                         lesy kruhový vypouklý  palouk
NA HORCE                             - nejvyšší vrchol na katastru obce 589 m.n.m,    rozhraní
                                                         tří katastrálních území – Bukoviny,Studence, Zálesní Lhoty.
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zprávy z obecního úřadu.

■       Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky      ve dnech
05.06. - 06.06.2009 

Bukovina u Čisté                      Politické strany, které byly voleny v Bukovině u Čisté
Voliči v seznamu 152                           Libertas.cz 2          
Vydané obálky   50                           Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7
Odevzdané obálky   50                           Občanská demokratická strana 14
Platné hlasy   48                           Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 1
% platných hlasů   96                           Strana svobodných demokratů 1 
Volební účast v %   32,89                      Komunistická str.Čech a Moravy 1
                                                                            Star..a nez.-vaše alternativa                    2
                                                                             Strana svobodných občanů    1 
                                                                             SNK Evropští demokraté 2
                                                                             Strana zelených 1
                                                                             "Strana soukromníků ČR" 1 

Ustavit volební komisi je vždy dost velký problém. Díky obětavosti Jiřiny Štilcové,  Jiřiny 
Grofové , Naděždy a Martiny Jiřičkových se to podařilo, za což jim ještě jednou děkujeme.

■ NEPŘEHLÉDNĚTE

  Všeobecná úprava jízdních 
řádů
V  období  současné   složité 
ekonomické  situace  dojde  k 
úpravě  prázdninového 
omezení  v  jízdních  řádech 
tak,  že  autobusové  spoje 
označené  jako  ,,školní“ 
(negativní značka 40 nebo 72 
v  hlavičce  daného  spoje) 
nepojedou již ve dnech 29. a 
30.června  2009  (pondělí, 
úterý),  na  které  bude  podle 
všeho  v  řadě  škol  vyhlášeno 
tzv. ředitelské volno.

■  Zastavovací studie
Stávajícím  územním  plánem 
obce  jsou  určena  místa  k 
zástavbě  rodinnými  domky. 
Nejsou  zde   ale  řešeny 
příjezdové  cesty,  vodovod, 
kanalizace  ani  elektrické 
přípojky. Proto, aby se zde 

nechalo   v  co  nejkratší  době 
stavět  bylo  třeba  tyto  věci 
řešit.  Samotná  změna 
územního  plánu  je  velice 
zdlouhavý   úřední  proces, 
trvající  bezmála  jeden  rok. 
Nejjednodušším  a 
nejrychlejším  řešením, 
trvajícím  necelé  dva  měsíce, 
bylo  vypracování  zastavovací 
studie,  která  toto  vše  řeší. 
Vypracoval  jí  Ing.  Aleš 
Kožnar  z  Jilemnice,  pro 
lokalitu č.6  na dolením konci 
obce, při místní komunikaci k 
zahradnictví.  Náklady  na 
nepostradatelný  dokument 
byly 21.420,- Kč.

■  Výměna  venkovního 
vedení  nízkého napětí
Ve 3. čtvrtletí pravděpodobně 
zahájí   firma AZ Elektrostav 
a.s.  z Nymburka , výkopové 
práce  pro  výměny sloupů a 
výměny venkovního vedení 

NN. Bude se jednat o úsek od 
Jana  Lumendy  ke 
Kodymovým  a   od  staré 
hasičárny   k   Bašovým  a 
Drapákovým.

■ Schválení dotace
Zastupitelstvo  Libereckého 
kraje  schválilo  dne 26.května 
naše  žádosti  o  účelové 
finanční  příspěvky  z  Fondu 
požární  ochrany  Libereckého 
kraje  na  neinvestiční  výdaje 
na  zvýšení  nebo  udržení 
akceschopnosti  jednotek 
požární  ochrany  sborů 
dobrovolných  hasičů  obcí 
(nákup  zásahových  obleků, 
obuvi  a  přileb)  ve  výši 
60  000,-  Kč,  a  na  investiční 
výdaje (pořízení nové požární 
techniky)  ve  výši  400  000,- 
Kč. Smlouvy byly podepsány 
v Liberci 8.června 2009.
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■ Oprava terasy u prodejny 
Na  vstupní  terase  u  prodejny 
byl  popraskaný  a  vypadaný 
beton.  Tím  vznikly  schody  a 
nerovnosti,   které  mohly 
způsobit  vyvrtnutí  kotníku 
nebo  jiná  zranění.  Proto  byl 
natažen  nový  betonový 
povrch  ,  aby  byly  vyloučeny 
tyto 
 možnosti. Ale  i vzhledově  to 
vypadá  lépe.  Jednu  dubnovou 
sobotu tomu věnovali Jar. Grof 
st.,Ladislav  Grof,  Vladimír 
Dlabola  a  Jiří  Hanousek,  za 
což jim patří poděkování. 

■Provozní doba 
Ze zdravotních důvodů je do 
konce června provozní doba v 
místní prodejně dočasně 
změněna.

Pondělí-pátek     8.30  - 11.00,
                           13.30- 15.30
sobota                 7.30  - 10.00

■ Kam s  ní?
A je tu  opět   ona nerudovská 
otázka – kam s ní?
Již  v  prvním čísle  zpravodaje 
jsme  řešili  problém,  kam  se 
starou  trávou.  A  je  to  tady 
znova,  kam  s  trávou,  ale 
novou!? Pryč jsou ty časy, kdy 
se  lidé  doslova  prali  o  každý 
kousek  trávou  zarostlého 
příkopu  či  meze.  Ubylo 
domácích  zvířat  a  nikdo  už 
nestojí ani o trávu ani seno. A 
pokud  vám  patří  rozlehlejší 
travnaté  pozemky  či  velká 
zahrada,  je  to  problém hodný 
řešení.  Navezení  hromad 
zaschlé  trávy  do  rokle,  kde 

teče  byť  jen  malý  potůček, 
není opravdu to nejlepší řešení. 
I když přiznejme sami sobě, že 
ten nejjednodušší...  Nemusíme 
mít  ani  bujnou  fantazii, 
abychom si  představili,  co  se 
může stá, když přijdou vydatné 
deště a sním velká voda.... 
Řešením by bylo najít vhodný 
pozemek,  kam  by  se  tato 
nepotřebná  tráva  mohla 
navážet.  Ví  někdo  z  vás  o 
takovém  místě?  Může  někdo 
takový  pozemek,  který  nemá 
jiné  vhodné  využití, 
nabídnout?  Prosím  ozvěte  se, 
každý  nápad  či  nabídka  bude 
vítána. Děkujeme.

    Hasiči
….  co už máme za sebou

O pohár velitele v Čisté
V  letošním  osmém  ročníku  soutěže,  o  pohár 
velitele v Čisté, která se  konala 1.května, byl 
přihlášen největší  počet   účastníků.  Přihlášeno 
bylo  dvacet  družstev  mladších  a  šestnáct 
starších.  Byl  prováděn  pouze  jediný  požární 
útok,  měřený  elektronickou  časomírou  bratry 
hasiči z Martinic. Naše barvy sboru hájily dvě 
družstva.  Jedno  v  kategorii  starších  žáků  do 
něhož  vedoucí  mládeže  David  Štilec 
nominoval:  Jiřího  Nového,  Dominika  Součka, 
Jana  Exnera,  Lucii  a  Kristýnu  Exnerovy, 
Markétu a  Tomáše Paulů.   Ti se s  dosaženým 
časem 27,60  sekund  umístili  na  sedmé příčce 
stejně  jako  vloni.  Mladší  družstvo,  ještě 
nezkušené ve složení Denis Grof, Antonín Rác, 
Jiří  Ježek  ml.,Lenka  Labiková,  Michaela 
Šimůnková a Jan Šimůnek dosáhlo času 63,78 
sekund a  to  stačilo  pouze  na  osmnácté  místo. 
Velitelem  soutěže  jim  byl  předán  diplom   a 

několik drobností. 

Podkrkonošský pohár v Nedaříži
Za deštivého sobotního dopoledne 16.května, se 
v  Nedaříži  uskutečnil  pátý  ročník 
,,Podkrkonošského poháru“ mládeže v požárním 
útoku CTIF , ve štafetě dvojic a štafetě  4 x 60 
m.  Soutěž  byla  zahájena  v  8.00  hodin  za 
přítomnosti  devíti  družstev  starší  kategorie  a 
sedmi  mladší  kategorie.  Bukovinu 
reprezentovali Jiří Nový, Jan Šimůnek, Markéta 
Paulů,  Kristýna  Exnerová,  Dominik  Souček, 
Tomáš Paulů,  Jan Exner, Michaela Šimůnková 
a  Lenka  Labiková..  Zmíněný  pohár,  slouží  k 
prověření soutěžících před nadcházející okresní 
soutěží. Jedním z rozhodčích na požárním útoku 
CTIF byl Vladimír Dlabola. Dosažené výsledky 
nebyly  nikterak  oslnivé  a  tomu  odpovídalo  i 
celkové  umístění.  Stačilo  to  pouze  na  osmé 
místo.
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Soutěž mladých hasičů
Rok se s rokem sešel a tak došlo na závěrečné 
hodnocení celostátní soutěže hry ,,Plamen“,
 ročníku 2008 – 2009, které  se konalo v sobotu 
30.května,  od  8.30  hodin   v  Poniklé.  Za 
nepříznivého  a  uplakaného  počasí  zde  měřilo 
sily  22  družstev  ve  starší  kategorii  a  18  v 
mladší.  Bukovina  byla  zastoupena  jedním 
družstvem  starších.  Vedoucí  kolektivu  David 
Štilec sestavil družstvo z následujících dětí. Jan 
a  Ondra  Šimůnkovi,  Jiří  Nový,  Jan  a  Lucie 
Exnerovi,  Markéta  a  Tomáš  Paulů,  Dominik 
Souček,  Lenka  Labiková  a  Michaela 
Šimůnková.  Dle  propozic  se  plnily  discipliny 
štafeta 4x60 m a zde dosáhli času 68,08s a to je 
řadilo  na  devatenáctou  pozici,  na  hadicové 
štafetě  dvojic  byl  čas  81,59s  a  třinácté  místo, 
požární útok CTIF byl nejslabší disciplinou, po 
diskvalifikaci  jim patřilo dvacáté místo,  štafeta 
400 m CTIF s časem 119,07s a patnácté místo a 
královská  disciplina  požární  útok  byl  naší 
nejlepší  disciplinou,  kde  se  umístili  na  desáté 
příčce  s  časem  43,67s.  Vladimír  Dlabola 
zastával funkci rozhodčího na hadicové štafetě 
dvojic. V celkovém hodnocení obsadili patnácté
 místo. Byl jim předán diplom a každý účastník 
obdržel broušenou skleničku.
Soutěž dorostu 
Neděle  31.května  patřila  dorostu.  V  Jilemnici 
proběhla okresní soutěž dorostu, kde bylo 
přítomno  jedno  družstvo  dorostenců,  čtyři 
dorostenek  mezi  kterými  byly  i  naše  děvčata. 
Jan  Prokeš  sestavil  družstvo  z  těchto  děvčat: 
Markéta  Paulů,  Petra  Nezbedová,  Magda 
Švorcová,  Aneta  Vrbatová,  Lucie  Exnerová, 
Markéta  Malinová  a  Michaela  Jezdinská. 
Vzhledem k tomu, že družstvo bylo sestaveno 
letos a na podzim loňského roku se nezúčastnilo 
podzimního  závodu,  tím  se  jim  započítávalo 
poslední  umístění  v  této  disciplině.   V 
celoročním  hodnocení  se  umístili  na  čtvrté 
příčce a jen o vlásek jim uniklo třetí  postupové 
místo do krajské soutěže. Na start se postavilo i 
devět jednotlivců mezi kterými byli i naši, Filip 
Souček, Daniel Šubrt a Karel Geršl. Tak jak byli 
jmenovaní  se  umístili  na  sedmém,  osmém  a 
devátém místě.

Okrsková soutěž v Čisté.  
V  sobotu  13.června,  v  odpoledních  hodinách 
byla v Čisté u Horek zahájena okrsková soutěž. 
Za  přítomnosti  sedmnácti  družstev  mužů  a 
devíti  žen  se  po  uvítání  rozjely  pokusy 
požárního  útoku.  Prvý  dle  požárního  sportu, 
druhý  s  nasáváním vody  z  přírodního  zdroje. 
Bukovina  byla  zastoupena  dvěma  družstvy 
mužů  a  jedním  žen.  Družstva  byla  poměrně 
secvičená,  čemuž odpovídala  i  umístění.  Ženy 
obsadily  stříbrnou  příčku  na  stupních  vítězů. 
Muži  ,,A“  byli  bronzoví  a  béčko  dosáhlo  na 
čtvrtou příčku v celkovém hodnocení.

Oslavy 135.výročí SDH v Jilemnici
Oslavy 135.výročí založení SDH v Jilemnici se 
konaly v sobotu  13.června. Pozvání přijal i náš 
sbor.   V  deset  hodin  se  do  hasičárny  začali 
sjíždět  zástupci  pozvaných  sboru.  Byla  zde 
prezentace  a  zároveň  občerstvení  pro 
zúčastněné.  Po jedenácté hodině se začal řadit 
slavnostní průvod. Jako první šel vlajkonoš se 
státní  vlajkou.  Za  ním  ostatní  se  sborovými 
prapory  mezi  kterými  šel  i  náš  Vladimír 
Dlabola.  Průvod  se  odebral  směrem  k  poště, 
okolo finančního úřadu k plaveckému bazénu a 
Zvědavou  uličkou  na  travnaté  hřiště  k 
nemocnici.  Zde  byli  odměněni  zasloužilí 
členové  a  uděleny  pamětní  listy  zástupcům 
zúčastněných  sborů.  Následoval  kulturní 
program  za  doprovodu  dechové  hudby, 
vystoupení mažoretek, ukázky mladých hasičů a 
záchranné  práce   profesinálních   hasičů.  Poté 
naši  zástupci  odjeli,  aby  mohli  zavítat  na 
okrskovou soutěž v požárním sportu  do Čisté u 
Horek.

Oslavy 120.výročí SDH v Martinicích
Martinice  v  Krkonoších  oslavily  v  sobotu 
20.června,  120.  výročí  založení  dobrovolného 
hasičského  sboru.  Pozvání  na  oslavy  přijali  i 
zástupci našeho sboru. Dopoledne se zúčastnili 
slavnostní  valné  hromady.  Odpoledne 
vystavovali  naši  historickou  stříkačku  zn. 
Sigmund.  
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 To, co hýbe světem             II. díl   

…  víte že,
první papírové peníze používané v českých zemích se nazývaly ,,bankocetle“ ?  Zprvu byly 
přijímány s nedůvěrou, postupně se ale staly neodmyslitelnou součástí všedního života. I v 
dnešní  době  jsou  papírové  bankovky  stále  nejpoužívatelnějším  platidlem,  I  když  lidé 
začínají stále častěji využívat výhod kreditních karet, či jiných způsobů placení..

                                r. 1923                                                                  r. 1934
                               

                                r.1945                                                                    r.1945

I u těchto papírových peněz se postupem času změnila hodnota finanční na hodnotu historickou. 
Nelze ale popřít, že I tyto bankovky mají nádherné umělecké provedení. Svým způsobem důstojně 
reprezentovaly svoji zemi  i dobu, ať už byla jakákoli....

Společenská kronika
    Gratulejeme
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 paní, Jiřině 

Exnerová, Marii Klazarové  a Oldřichu Grofovi, kteří oslaví své významné životní jubilea v 
měsících červenci, srpnu a září.
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Ozvěny  z  pod  Kaňku

 

Sportovní příznivci uspořádali 8.května,   v areálu pod Kaňkem turnaj v nohejbale. Zapojilo se do 
něho  sedm tříčlenných  družstev,  které  byly  po  jednom  ze  Štikova,  Čisté,  Nedaříže  a  čtyři  z 
Bukoviny.  Zahájení  bylo  v  9.00  hodin.  V podvečer  následovalo  vyhlášení  vítězů.  První  místo 
obsadili nohejbalisté z Nedaříže, druhé z Čisté a 

Dětský den
 Jako  už  tradičně  se  pořádá 
Dětský  den  ve  spolupráci  s 
pionýrskou  skupinou  Veselí 
Medvědi  z  Prahy. 
Letos se uskutečnil 
6.června  v  areálu 
pod  Kaňkem. 
Probudili  jsme  se 
do  krásného  rána 
zalitého 
sluníčkem.  Kolem 
deváté  hodiny  se 
na obloze objevily 
mráčky.   Během 
okamžiku  spadlo 
několik  dešťových 
kapek,  ale  pak  se 
zase vše  uklidnilo. 
Byla  ale  poměrně 
zima  asi  dvanáct 
stupňů. Dětský den byl v deset 
hodin  zahájen  závodem 
bezmotorových kár, zvaných 
Bukárek.  Na start  se postavily 
čtyři stroje. Jeden ze Studence, 
jeden  z  Maršova  a  dva  z 
Bukoviny.  Jelo  se  dvoukolově 

se  zastávkami  na 
zpomalovacích kontrolách, kde 
se  plnily  určité  úkoly.  Před 
večerní  diskotékou  bylo 

vyhlášení vítězů. Od půl druhé 
dětské  odpoledne  pokračovalo 
soutěžemi a hrami o ceny. Pro 
zpestření  odpoledne  zde  v 
patnáct  hodin  vystoupila 
hudební  skupina  Samba  Paka 
Band  z  Nové  Paky.  Zahráli 

úpravy  brazilských  rytmů  na 
bicí nástroje. Jejich vystoupení 

bylo  velice  hezké.   Bohužel 
krátká  ale 
poměrně  vydatná 
dešťová  přeháňka 
rozehnala  diváky 
do  všemožných 
úkrytů.  Po 
šestnácté  hodině 
se  předvedli  tři 
psovodi  se  svými 
pejsky v ukázkách 
výcviku 
služebních  psů. 
Poté   se  počasí 
opět  zhoršilo, 
veškeré 
osazenstvo  se 
rozešlo  k 

domovům.  Dětská  diskotéka, 
která  měla  být  venku  se 
přesunula do kulturního domu. 
Musíme  konstatovat,  že  účast 
dětí byla poměrně malá, čemuž 
také  napomohla  neúčast 
pražských dětí.
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Před prázdninami

    Blíží se letní měsíce. Doufejme, že budou převládat dny plné sluníčka a tedy i dny zaslouženého 
klidu a pohody. Je potřeba se alespoň na pár dní  ,,zbavit“ povinností všedních dní a dát odpočinout 
nejen tělu, ale hlavně své mysli...
   Tento prázdninový čas vyhlížejí s nedočkavostí jim vlastní hlavně děti. Ve škole se vše podstatné 
již ,,odehrálo“. Teď už jen s větším či menším napětím čekáme, jaké bude výsledné hodnocení umu 
a znalostí našich dětí. I když po pravdě řečeno, většina rodičů to tuší již předem  …

Když rodiče chválí své děti,
podvědomě chválí sebe.
                                   (Seneca)
             Ať už léto a prázdniny prožijete kdekoli, u moře, či dáte přednost krásám okolních míst, ať 
budete ve společnosti většího množství lidí nebo jen v kruhu svých nejbližších a přátel, přejeme 
vám hodně dobré nálady a zážitků, na které budete vždy rádi vzpomínat.

Závěrem
Další číslo zpravodaje je plánované na měsíc září. Bohužel až dosud jsme neobdrželi od vás , od 
spoluobčanů žádný příspěvek.  Trochu nás  to  mrzí,  protože  našim přáním bylo,  abychom se na 
obsahu zpravodaje podíleli společně. Aby měl své ,,srdce“ a nebyl to jen strohá ,,snůška“ dat, fakt a 
informací... Pokusíme se o to????

Zamyšlení pod čarou.
My a příroda.
             Barvami hýřící jaro již vyčerpalo paletu barev, ale se svým vykonaným dílem může být 
nadmíru spokojeno. Ale už je opravdu čas předat pomyslné žezlo zkušenějšímu, i když rozmařilému 
létu. Již netrpělivě ,,přešlapuje za dveřmi“, aby nás přivítalo s otevřenou náručí.  
    Každé roční období má svoji krásu, své kouzlo. Nastávající letní měsíce nám to budou chtít 
patřičně  dokázat.  Stromy  jsou  přesyceny  snad  všemi  odstíny  zeleně.  Každý  kvítek,  l  ten 
nejobyčejnější,  jako by  chtěl říci:,,Já jsem ten nejkrásnější“. Žluté koberce pampelišek jsou již 
odkvetlé. Když uličnický vítr pořádně nafoukne své tváře a zaduje, vzlétnou do výše tisíce jejich 
bílých  ,,padáčků“. Ve vzduchu narážejí do pestrobarevných motýlů větších či menších velikostí. 
     Oku lahodná zeleň trávy skrývá nepřeberné množství hmyzu. Ve vysoké vykvetlé trávě si mezi 
stonky utkali svá mistrovská díla velcí pavouci. Dovedou s nekonečnou trpělivostí čekat na 
nepozorného ,,ztroskotance“. Až neuvěřitelně pracovité včelky bez oddychu sbírají pyl 
různobarevných květů. O totéž se snaží I mohutní čmeláci. Každá květinka se pod jejich tíhou 
ohýbá až k zemi. Ale oni, spokojeně bzučíc, odlétají s nožičkami obalenými zlatavou kořistí.
       V lesích se po vydatných deštích objevují první úlovky pro houbaře. Své hlavičky se ze země 
odvážily zvednout i ,,prašivky“.  Ale I ony mají své kouzlo. Vzrostlá muchomůrka s  nařasenou 
sněhobílou sukýnkou nese hrdě svůj sytě červený klobouček, přizdobený bílými tečkami. Takto, 
posazené do hebkého mechu, působí až pohádkově. 
         Keře šeříků, které na sebe již z dálky upozorňovaly těžkou vůní, již odkvetly. Jsou ale vzápětí 
nahrazeny jemnou, svěží vůní bílých květů jasmínu. Na mýtinkách, zalitých sluncem od časného 
rána do slunce západu, vyhřívají svá křehká tělíčka hadi a malé, mrštné ještěrky.
       Nad nimi ve výšce neslyšně krouží draví ptáci, nechávajíc se unášet proudy vzduchu ... Na 
blankytně modré obloze se sem tam objeví nadýchaný, bílý mráček …. A to všechno pozorně hlídá 
a chrání sluníčko se svými hřejivými, životodárnými paprsky. Važme si toho všeho, važme si života 
a přírody, protože I my jsme její neodmyslitelnou součástí....

                                                                                                               Jiřina Dlabolová 
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Krakonošovy   letní podvečery v Jilemnici
Milí obyvatelé a návštěvníci Jilemnice,

srdečně Vás zveme na letošní jubilejní 5. ročník Krakonošových letních podvečerů. Když 
před pěti lety vznikla myšlenka uspořádat letní festival regionální kultury a tradic, všichni doufali, 
že se tento festival  podaří udržet i v dalších letech. Přestože začátky byly odvážné (první přehlídka 
Krakonošovy letní podvečery trvala dlouhých 7 dní), její dnešní zkrácená podoba jistě není 
neúspěchem. Naopak věříme, že všechny čtyři dny jsou nabité zajímavým programem pro každou 
věkovou kategorii i příznivce rozdílných žánrů. Krakonošovy letní podvečery se taktéž usadily v již 
tradičním termínu, kterým je třetí týden v měsíci červenci, nejinak je tomu i letos. 

Protože se ale jedná o již zmiňovaný jubilejní ročník, přichystali jsme pro Vás zajímavé 
změny. První a zásadní je přesun z Masarykova náměstí na náměstí Tyršovo –zde jde o změnu 
dočasnou, která je nezbytná z důvodu probíhajících rekonstrukčních prací v samém centru 
Jilemnice. Další změny však budou již trvalé a věříme, že je oceníte. 

Na podzim loňského roku jsme si stanovili cíl – získat pro naši přehlídku finanční podporu 
z programů Evropské Unie, konkrétně z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika. Podařilo se, úspěšný projekt nese název „Krakonošovy letní 
podvečery bez hranic“. V rámci jeho realizace proběhnou tři následující ročníky Krakonošových 
letních podvečerů a také bude pořízen turistický průvodce naším regionem ve dvoujazyčné podobě. 
Důležitým prvkem projektu je partnerství s polským městem Karpacz, které se počínaje letošním 
ročníkem bude prezentovat jako nedílná součást Krakonošových letních podvečerů. Našim 
partnerům bude věnován páteční podvečer a doufáme, že jejich vystoupení podpoříte svou účastí 
stejně hojně, jako vystoupení svých přátel, sousedů a známých.

Letošní program bude opět probíhat na dvou místech, kterými jsou Tyršovo náměstí a areál 
zámeckého  parku.   Kromě  účastníků  z Karpacze  a  Jilemnicka  budete  mít  možnost  shlédnout 
vystoupení amatérských umělců z regionů nám nejbližších – Mikroregionu Pojizeří, Mikroregionu 
Kozákov, Svazku obcí Východní Krkonoše a Krkonoš – svazku měst a obcí.  Program bude již 
tradičně  doplněn  ukázkami  rukodělné  výroby  v našem  řemeslném  městečku.  Zde  budete  mít 
možnost seznámit se s tradičními krkonošskými výrobky a potěšit  malým dárečkem sebe či  své 
nejbližší. Připraven je i doprovodný program, který bude obsahovat rozšířené prohlídky Jilemnice, 
romantické noční prohlídky zámku, jízdy na žebřiňáku i v kočáře a pro nejmenší i Kulíškovu hernu. 
V pátek pak bude velkým lákadlem ochutnávka regionálních jídel z polské strany Krkonoš.

Věříme, že pátý ročník Krakonošových letních podvečerů bude vydařený stejně jako ročníky 
minulé a že i díky novému partnerství Vám budeme moci nabídnout nevšední zážitky a chvilky 
příjemného odpočinku při dobrém jídle a pití za dlouhých letních podvečerů.

Na Vaši návštěvu se těší zástupci Jilemnicka – svazku obcí a města Karpacz.

Krakonošovy letní podvečery bez hranic
Karkonoskie letnie wieczory bez granic

CZ.3.22/3.2.00/08.00610
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_                                     I nze r c e:       NÁKUP    ♦      PRODEJ    ♦     VÝMĚNA    _____________________

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

Plánované akce:

24.7. Rock  pod Kaňkem - 4.ročník přehlídky regionálních kapel a jejich vlastní
                                                                   tvorby.

14.8. Trosky – country zábava v areálu pod Kaňkem

Nemůžeme mít větší ani menší moc než tu, 
kterou máme sami nad sebou.
                                                                     (Leonardo da Vinci)
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Tou nejhorší samotou je být bez upřimného přátelství .  
                                                                                                                                   (Bacon)

socha sv. Jana Nepomuckého 
v zatáčce u ,,Kodymů“, ztvárněná  malířem a grafikem Petrem Minkou 


