Bylo,
jest
a bude

v Bukovině u Čisté
zpravodaj obce č.3

_________________________________________________________________________________________________

6. ROČNÍK

●

NEPRAVIDELNÝ VÝTISK

● VYDÁNO: 6/2014

„Špatný přítel je jako stín. Za slunečného počasí se ho nezbavíš,
ale když se zamračí, nenajdeš ho. “

●společenská kronika
●z kroniky obce ●dobré
rady ●krkonošské povídky ●moudra ●pranostika
●sport ●hasiči ●zprávy z OÚ ●sport
●pozvání
a nabídka ●čí to bylo stavení ● jo to byly časy ●pro zasmání
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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 Zdeňku Ježkovi, Antonii Hanouskové, Květuši
Macháčkové, Miloši Šulcovi, Janě Fišerové a Bohumile
Grofové, kteří oslavili své významné životní jubilea v květnu a
červnu. Květuše Macháčková je totiž druhou devadesátnicí a nejstarší občankou obce. Se
zájmem si pobrukovala slova písní v interpretaci a doprovodu harmoniky M. Šulce.

Z kroniky obce
Většina pak obyvatelstva doma se dala do skrytého boje. Nastala
stagnace veškerého národního života, bojkotování všeho, co se strany
Němců přicházelo (známé 1 týdenní bojkotování tisku) a prostě
zastavení všeho národního dění, o kterém by dějiny
V našem národě však počaly vznikat důležité odbojové složky,
zaměřené buď zpravodajsky nebo bojové (sabotáže)., které se
napojovaly na naše zahraniční vedení v Londýně nebo v Moskvě. Byli to hlavně
příslušníci z řad legionářů a Sokolů,z nejryzejšího a nejoddanějšího jádra národa. Vždyť
vlastně do legionářských řad se za prvé světové války nejdříve stavěli Sokolové, čehož si
byl již sám T. G. Masaryk dobře vědom a také na nich stavěl. Tím nechci nikterak ubírat
na zásluze I jiným národním složkám, neboť při hodnocení našeho zahraničního odboje
musíme plně přiznat, že nacistická okupace a náš boj proti ní zasáhl všechny národní
organizace a že z nich, bohužel padli ti nejvěrnější a nejobětavější členové.
Němci si byli dobře vědomi toho, že jádro odporu musí hledat v našich vlasteneckých
spolcích. Neboť tyto spolky vesměs vychovávaly své členy pro obětavost pro národ,
podporovaly v nich národní cit, národní hrdost. Proto začala být záhy omezována jejich
činnost a později začaly býti vůbec likvidovány. Likvidace též uspišovaly majetkové
podstaty spolků, jelikož je ochabující německé hospodářství silně potřebovalo.
Jedna z prvních národních organizací, která byla postižena, byl Sokol. Činnost zdejší
tělocvičné jednoty byla zastavena okresním úřadem v Jilemnici, dne 13.4.1941 a zároveň
bylo zajištěno veškeré jmění. K provedení se dostavil úředník okresního úřadu v Jilemnici
Oldřich Klodner, vrchní strážmistr z Horek pan Pošar a za jednotu br. Starosta Arnošt
Prokeš, jednatel Josef Paulů a František Sucharda.
Byl sepsán protokol a
inventárníseznam zajiětěného jmění. Správcem zajištěného jmění byl jmenován jednatel
Josef Paulů a zajištěné jmění bylo uloženo ve zdejší škole. Zajištěno bylo: pokladní
hotovost 50,-Kčs, vkladní knížka na 133,- Kčs, pokladní kniha, protokolární kniha,
knihovna, razítko, svazerk spolkových písemností a vzduchovka. Ostatní majetek byl pak
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se zpětnou platností rozdán a napsány nato též se zpětnou platností protokoly. Tělocvičné
nářadí bylo darováno místní škole, jeviště a židle místnímu hasičskému sboru, skříň obecní
knihovně a 300 Kčs zdejšímu hasičskému sboru na motorovou stříkačku.
Výnosem, říšského protektora ze dne 8.10.1941 byly rozpuštěny všechny sokolské
jednoty a jejich jmění bylo zabaveno. Správcem nad vším zabaveným sokolským
majetkem byla určena organizace ,,Národně sociální říšský spolek pro tělesnou výchovu”,
za níž byl odpověden D. Schmidt, úřadující v Tyršově domě v Praze. Dne 6.12.1941 vyšlo
nařízení, dle kterého musely být odstraněny všechny sokolské upomínky.
Sokolové však nezapomínali. Ke svému sokolství se přesto hlásili všude, ať to bylo
doma či za hranicemi a jejich sokolské ,,Nazdar” znělo na všech bojištích světa.

Dobré rady na každý den
Magnetky
• Na noc dát na zámky auta - nezmrznou.
Majonéza
• Výborný vlasový kondicionér. I maska na obličej.
• Odstraní odumřelou kůži z loktů a chodidel.
• Přípravek na sluneční spáleniny.
• Natřít na listy pokojových květin - budou se lesknout.
• Odstraní reklamní nálepky na autě.
• Odstraní asfaltové skvrny a pryskyřici.
• Posilují nehty.
Máslo
• Sýr potřít máslem - nezplesniví
• Odstraní pach po rybách z rukou.
• 10 minutový zábal na nohy a na to ručník namočený v horké vodě.
• Odstraní z pokožky pryskyřici.
• Vrátí lesk suchým vlasům.
Mléko
• Ponořit rybu před přípravou.
• Stříbrné předměty lze vyčistit kyselým mlékem.
• Lze přidat do koupele.
• Vyčistí lakovanou kůži
• Skvrna z inkoustu zmizí, pokud oblečení na noc ponoříme do mléka.
Mýdlo
• Přejet po zaseknutém zipu.
• Těsné zásuvky se uvolní.
• Namydlit šrouby a listy pilky - půjdou do dřeva snadněji.
• Do síťky dát kousek mýdla a zavěsit v autě.
Noviny
• Obalit jimi kohoutky proti mrazu.
• Každé nedozrálé rajče dát do novin a na tmavé místo - dozraje
• Navlhčené noviny dát na okno, které malujeme.
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Krkonošské povídky
Kozí poudačka uřechtať, jen hospodyně po nich zahlížela,
Popis
maškar
podle vyprávění
pamětníků
J.
Kubáta a Boh. Tomíčka z Vrchlabí, kteří šili
kožichy
vítkovickým
masopustním
maškarám, zvané ,,Medvědi.“ Historky o
Hančovácích vyprávěli Tuláčkové a
muzikant Janouch z Bratrouchova.
Tervám, že u nás na horách bylo se
zabijačkou v kraji společný jakorát to
koření. Maso bejvalo ponejvíc kozí. Řezník
z Jablonečka, říkali mu ,,Kozí smert“, ten
juž v polou masopustu vobcházel kozí
chliuky, a kde jaká juž taková daremnější
koza mu padla do voka, tam voňal vo
masopuststním outerý kozí pajšel. Vokolo
kerý chalupy se vometal Kozí smert, tu
maškary docela jistě navynechaly. Tam měl
paňác po hernkách na kamnich co blízať!
Chodilo jich šest, těch maškar, dva andělé s
pentlema na kloboukách, dva slaměný
nedjedi, - palla na ty kožichy honná šitka
slámy! Kdepak, dnes by to neušili, když se
na místo mlácení cepama mašinuje. Toť by
byl v kožiše z mašinovaný slámy z nedjeda
ježek. Ty nedjedi měli pod paždím krauský
rachulce, bejvali to taky ponejvíc pasáci, co
chtělo vo masopustě v maškaře vobehnať
něco do huby, a těma velikejma zvoncema
ďáli rampel, že je bylo slyšať vod Maříkový
hospody až do mlejna na Porostlici. A to
paňmámy juž schovávaly jillo do trouby
nebo kam se dalo, - dyť vony takový
maškary v chalupě sou horší než kroupy na
voves. Ale ať schovaly dobroty kam chtěly,
paňác dycky něco vyšťáral. Ten se hnal
přede ušema, a kam nestačil svým dlouhým
nosem, tam se vydrápal po žebříčku. Von
měl takovej flíčkovej mundur, každej flek
jinak bareunej, žebřík na zádech, a na hluje
čepici jako homoli, a bylo na něj veselý
poďvání. Ušecky v chalupě se mohli

aby nevyblízali kastroly do klamola. Ale
vona se ženská nevyderží mračiť.
Harmonikář zahrál, andělé ji uzali do kola, a
za to, co paňác spakoval do uzle, když
ušecky tancovali, mohla si uterhnouť
hospodyně kousek slámy z nedjedích
kožichů slepicum do hnízda, aby bylo
šikouně vajec. A tak ty maškary nikde
navyšly naprázdno.
A přeceť jennou se to stalo, počkejte, a
vono tom vám tejdě povím. Ale chalpu
menovať nebudu, vona by mě hospodyně
vyflákala pometlem. No tak v ty jistý chalpě
měli kozu, ale čistokreunou prej, sánskou,
chlupy jako divá žena a bradu jako starej
Kober. A
s toulle prej zas jen k
čistokreunýmu Vaškoj na plemeno, a tak s
ní měl hospodář dlouhou cestu. Nejlíp je,
uzíť to vyšlapanou cestou vod hospody k
hospodě selnicej, jakýpak brouchání s kozou
ve sněhu, eště se nohama zaplete do
telegrafních drátů- jo, to vy nevíte, co u nás
bejvá napallýho sněhu! Telegrafní tyče
koukaj ze sněhu jen jako když se říbky
dobejvaj z mechu, a z jennoho přetrženýho
drátu to zrouna volalo: Pomoc, halo, tady
brenskej Petřík, sem tu zasypanej v oudolí!
No tak ten hospodář zrouna zavolal do
druhýho konce pro hasiče a dal se s kozou
radš selnicej. U Maříkovy hospody potkal
bratrouchouský Hančováky. Byli štyry,
každej s inštermentem, to šli po ránu z bálu.
A jak uviďali toho jistýho s tou uzácnou
kozou, postavili se kroužku a vodehrrali
koze věnec, jako se to hraje neuještě.
Hospodář měl t tý pocty ukrutně veliký
potěšení, a to prej hošové, musíme zapíť,
pote, já vám to hraní voplatím, mám s sebou
něco jako zaplatiť vod kozy, ale tak to
vodbudeme s kozou na dluh – a tak se s nim
Hančováci urátili do tý hospody, vodkud
vyšli. Vono jich tam vostalo eště pár po
bále, a u jennoho stolu chrůpal Kozí smert.
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Teplo tam bylo, píť taky co, tak muzikanti zmačkli inštermenty eště jennou a za chvíli
byla hospoda zase pelná. Jen k jillu tam juž nebylo co, kuchyně po bále vymetená. Ale
kozu tam měli a řezníka taky, no co bych poudal, ten den nikdo nešel k mámě vobědvať
kyselo. Tak tam vostali, dokad bylo co píť, a tepru když muzikantům dokonce došel dech,
dali nim poslední nohu tý kozy s sebou do uzlíku.
Hančováci vyprovodili hospodáře s muzikou až sto metrů před chlpu, dál juž nešli, tam
u plotu vyhrávala hospodyně. ,,Kde vostala koza?“ ,,No, tam vostala, dyť by cestou darmo
zapalla jak brenskej Petřík!“ vodpoujeďal von a muzikanti se ztratili jak Sněžka v mraku.
Ale Ňák se to přeceť jen muselo prošťouchnouť, že koza nežije, protože vo masopustní
outerý se hernuly maškary rounou tam. Paňác po žebříku vylez na pec, trouby prometal,
povotvíral, ale nenašel nic, jen kyselo a flejšky. I ke ušem rohatejm, hospodyně, kde máte
schovanej ten sánskej kozí pajšel, poudal přeceť jabloneckej Kozí Smert, že má tu v tý
chalupš oučtování!
Jakžiu maškary vodnikud tak nevyleťaly jako z tullety chalpy! A za nima eště
hospodář, pometlo a dřevák! Krauský racholce nedjedům rachotily kopcem dou, jako když
se uterhnou bejci! Enu, rozkacený hospodyně se lekne i nedjed.

MIMOŘÁDNÁ MOUDRA NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY
● Žena je jako reflektor na autě. Vlastnímu poslouží, cizí oslní.
● Tajemství úspěchu je upřímnost. Umíte-li ji předstírat, máte vyhráno.
● Lépe se spolupracuje s opilým profesionálem, než se střízlivým idiotem.
● Není možné dát všem všechno, protože všech je hodně a všeho je málo.
● Mlčení je jediné zlato, které ženy nemají rády.
● Život nás nutí dělat některé věci dobrovolně.
● Pohádat se se ženou je totéž, jako navštívit zubaře. Buď je to velmi bolestivé,
nebo velmi drahé...
● Některé moderní léky jsou tak účinné, že je může užívat jen zcela zdravý
člověk!
● Jeden dobrý vtip, to je dodatečných 5 minut života (ukradených z pracovního
času).
● Jakkoliv hodně bys pracoval, vždy se najde debil, který pracuje méně a
vydělává víc.
● Jakmile někdo dělá práci za vás znamená to jediné – jste šéfem.
● Neodkládej na zítřek to, co je možné vypít dnes!
● Mozek není prs. Silikónem ho nevylepšíš.
● Ona není ošklivá! Ona jednoduše dobře vypadá ve všem, kromě zrcadla.
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Pranostika = moudro našich předků
červenec
Když dne ubývá, horka přibývá.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Jaký červenec, takový leden.
Červená se červenec, zraje každý pupenec.
Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa
Tři dni před Jakubem jasné, urodí se žito krásné.
Jak teplý svatý Jakub, tak studené Vánoce.
K Anně svatý hodina ze dne se ztratí.
Svatá Anna - chladna z rána.

srpen
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
sou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
Na svatého Vavřince první podzimní den.
Svatý Vavřinec odnáší srp a zapřahá pluh
Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje.
Pěkně-li na Vavřince a Bartoloměje, krásný podzim se na nás zasměje

SPORT
Nohejbalový turnaj
Poslední květnovou sobotu se v Bukovině uskutečnil turnaj trojic v
nohejbale. Z důvodů špatného počasí se turnaj nedohrál a kolem 14.00
hod. byl turnaj ukončen a spočítány výsledky, ze kterých bylo stanoveno pořadí:
1. THC Pardubice
2. Dolní Olešnice vedená p. Zajíčkem
3. Nedaříž ve složení: Jan Grof, L. Sekyrka a P. Kasten
4. Voleč ve složení: rodiny Košťálových
5. Levínská Olešnice : Zdeněk Mašek, Dohnal a syn,
6.Bukovina A: Jiří Ježek, Míra a Tomáš Paulů
7. Bukovina B: David Štilec, Petr Štilec, Jan Prokeš
8. Roman Šimůnek, Petr Řeháček a Pavel Ježek

Fotbalový klub v Kalné
Dnem 14. 6. 2014, byla ukončena fotbalová
sezona dětí v kategoriích mladších žáků a starší
přípravky, které jsou vedeny pod fotbalovým
klubem v Dolní Kalné. Obě kategorie dětí jsou
zastoupeny stejně jako v předešlých létech, dětmi
z Bukoviny.
Jiří Ježek a Míša Šimůnková hráli za mladší žáky a
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za obě kategorie hráli Matěj Šimůnek a Jakub Ježek. Matěj Šimůnek se na brankářském
postu dostal až do výběru dětí z Trutnovska, kde na jednom z turnajů byl vyhlášen
nejlepším brankářem turnaje.
V sezoně 2013/2014 skončilo družstvo starší přípravky na 1. místě a obhájilo titul mistra
Trutnovska z loňského roku a družstvo mladších žáků 2. místo stejně jako v předešlé
sezoně.

HASIČI
..co už máme za sebou
Na oslavě ke vzniku prvního hasičského sboru
Letos slavíme 150 let od vzniku dobrovolných hasičů. Který
sbor byl tehdy založený jako první a kde?
První, ryze český sbor dobrovolných hasičů na našem území,
vznikl na popud tehdy sedmnáctiletého Karla Krohna, syna
obchodníka, kterého uchvátila pohotovost a umění ochranných
sborů při velkém požáru v Hamburku. Po návratu z cest začal
jednat o založení a vycvičení obdobného sboru i v královském
městě Velvary. Připravil také podklady pro založení, které po
dlouhých peripetiích úřady schválily v březnu roku 1864. Za
datum vzniku nejstaršího českého dobrovolného sboru je
považován den konání ustavující valné hromady, tedy 22.května
1864.
Na území dnešní České republiky v té době již nějaké hasičské
sbory byly. Například v Zákupech u Mimoně (FFW Reichstadt) vznikl již roku 1850,
jednalo se však o sbor německý. Také pražský hasičský sbor vznikl dříve než velvarský a
to již v roce 1853, ale to byl zase sbor profesionální. Vznikem velvarského sboru se začaly
psát tradice českého dobrovolného hasičského hnutí, ke kterým se hlásí i Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska.
VI. Propagační jízda je minulostí

V neděli 18. května 2014, zavítala
do Semil na své zhruba 200
kilometrové trase z Chrastavy (přes
Německo a Polsko) do Velvar, VI.
spanilá jízda dobrovolných hasičů
s historickou
technikou.
Tuto
mimořádnou událost k oslavám
150.výročí založení dobrovolného
hasičstva si nenechal ujít ani náš sbor.
Devět členů s historickou ruční
stříkačkou Smekal a hasičským
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praporem zaujali jedno z míst pro vystavované historické stříkačky na semilském Ostrově.
Od 12.30 hodin nastoupilo 15 sborů se svými hasičskými prapory ke slavnostnímu
nástupu. Po příjezdu konvoje, přivítaly starostu SH ČMS bratra Ing. Karla Richtra,
starostou KSH Libereckého kraje Milana Navrátila a další představitelé dobrovolného
hasičstva ČR. Tím začal hlavní ceremoniál, který musel být z časových důvodů odbyt
během jeden a půl hodiny. Proběhlo zde vyhodnocení a ocenění nejlepších hasičských
sportovců okresu, předání šerp na hasičské prapory a ocenění hasičských sborů i
jednotlivců. Jízda byla slavnostně zakončena v královském městě Velvary, kde
pokračovaly další oslavy.

Okresní kolo dorostu
Jablonec nad Nisou přivítal v sobotu 25.května, dorostenecká družstva na okresní soutěži.
V zápolení změřily síly dvě družstva dorostenců, dvě dorostenek a dvě smíšená družstva.
Bukovina zde měla také své zastoupení, a to smíšeným družstvem. To reprezentovali:
Tomáš Paulů, Dominik Souček, Kristýna Svobodová, Kristýna Exnerová, Tereza
Stehlíková, Nikola Nedomlelová,
Jebavý z Jilemnice. Plnily se
disciplíny- závod požárnické
všestrannosti, požární útok, štafeta
4x100 m, běh na 100 m s
překážkami
a
test.
Závod
požárnické všestrannosti jsme
vyhráli před družstvem z Levínské
Olešnice. Požární útok se také
zdařil a časem 45,74 sekund, opět
porazili svého soupeře. To ale už
bylo vše. Začala se sbírat už jen
druhá místa. Na štafetě 4x 100 m
dosáhli času 75,90 sekund, na
běhu s překážkami 136,07
sekundy. Nejhůř dopadly ale testy. Nechalo by se říci, že s ostudou. Všechna družstva
měla od nuly do sedmi trestných bodů. Ale naši zde kralovali se 47 trestnými. Nebýt
těchto kiksů, první místo by je neminulo. Takto bohužel to bylo až to druhé. Odměnou jim
byl diplom a pohár. Stala se tu jedna nepříjemná událost a to zranění naší závodnice
Kristýny Svobodové. Při zdolávání kladiny uklouzla a pádem z ní, si poranila koleno. To
znamenalo, že se požární útok prováděl bez ní, pouze v šesti členech. Její zranění si
vyžádalo delší léčbu a ta ji vyřadila ze stálého místa v družstvu, pro okrskovou a okresní
soutěž v požárním sportu.

Dětský den.
Svátek dětí se v Bukovině oslavil
7.června v přírodním areálu. Letošní rok
se musel obejít bez závodu Bukárek. Za
krásného, slunečného a teplého dne, se ve
14 hodin začaly scházet rodiče s dětmi,
aby si zpříjemnili sobotní odpoledne. Na
sto dvacet přítomných návštěvníků, čekal
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bohatý program se soutěžemi o ceny, ukázka výcviku psů kynologického spolku ze
Štikova, dále se v akci představili dolnokalenští hasiči s ukázkou vyprošťování osoby z
havarovaného automobilu, pomocí hydraulických nůžek a rozpínacího nářadí. Vystaveny
byly historické stříkačky Sigmund a Smekal. Naši mladí hasiči předvedli ukázku
požárního útoku. Na závěr hasiči připravili pěnovou peřinu, což přivítala většina dětí, aby
se v ní mohly vydovádět. Večer nemohl být zakončen jinak, než diskotékou a
impozantním ohňostrojem.

Na oslavách v Jilemnici
Náš Dětský den se taktéž křížil s oslavou 140.výročí založení dobrovolného hasičského
sboru v Jilemnici. Z tohoto důvodu byl náš
sbor zastoupen pouze dvěma členy. Oslava
se odbývala na Masarykově náměstí. Byla
zahájena
slavnostním
nástupem
jednotlivými sbory s jejich vlajkonoši
hasičských praporů. Mezi hosty nechyběli
zástupci hasičských sborů z Polska a
Německa. Po náměstí byla rozestavěna
současná
i
historická
technika.
Nejobdivovanější byla plošina s výsuvným
žebříkem do 30 metrů. Nechyběla ukázka
zásahu složek integrovaného záchranného
systému, při vyprošťování osoby z
havarovaného automobilu. Jako upomínku nám byl předán pamětní list.

Okresní soutěž
V neděli 8. června 2014 se na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově uskutečnilo Okresní
kolo soutěže v požárním sportu. V extrémně horkých podmínkách se zúčastnilo 13
družstev mužů a 9 družstev žen. Za posledních několik let je to zase největší počet
družstev. Soutěž se vydařila, i když se vyskytly i problémy (časomíra útok), které ale byly
za pochopení všech zúčastněných vyřešeny a nakonec byla všechna družstva spokojena.
Studenecký okrsek byl zastoupen družstvy mužů z Bukoviny a Levínské Olešnice. Ženy
byly taktéž od nás. Soutěž v požárním sportu okresu Semily se konala se vším všudy, tzn.
s požárním útokem, štafetami 4x100 m a během jednotlivců na 100 m s překážkami.
Bukovinu
reprezentovali:
Lukáš Zaplatilek- strojník,
Prokeš Jan, Svoboda David,
Šimůnek Patrik, Štilec David,
Grof Jan, Paulů Tomáš,
Beran
Jiří.
Ženy
se
představily v této sestavě:
Šimůnková
Michaela,
Škvorová Petra, Nezbedová
Petra, Exnerová Kristýna,
Hanousková
Monika,
Nedomlelová Nikola, Paulů
Markéta, Jiřičková Kateřina.
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Naši s velkými ambicemi za úspěchem neodjížděli. Nejprve se rozeběhly štafety mužů na
100 m překážek. Štafeta našich mužů zde s časem 75.10 sekund obsadila 8.příčku. Ženy
na stejné disciplíně dosáhly času 86.48 a to bylo 8.místo. Následoval běh na 100 m s
překážkami. Muži atakovali s časem 139,71 sekund, sedmou příčku startovního pole.
Ženy 164,39 sekund osmou příčku. Z královské discipliny -požárního útoku si muži s
časem 31,69 sekund odnesli 6.místo. Ženám se útok vůbec nezdařil a po diskvalifikaci
obsadily osmé místo. Dále se prováděl běh na 100 m překážek jednotlivců. Umístění
našich bylo následující. Z 87 mužů byli: 9. David Svoboda, 16. Prokeš Jan, 45. Patrik
Šimůnek, , 51. Štilec David, 65. Grof Jan, 68. Tomáš Paulů, 77. Jiří Beran, 87. Lukáš
Zaplatilek. Ženy se s touto disciplínou kde bylo zapojeno 62 soutěžících vypořádaly
následovně: 25. Michaela Šimůnková, 42. Petra Škvorová, 44. Petra Nezbedová, 46.
Kristýna Exnerová, 54. Monika Hanousková, 55. Nikola Nedomlelová, 57. Markéta Paulů,
58. Kateřina Jiřičková. V celkovém hodnocení muži obsadili krásné 6. místo. Ženy
skončily na devátém místě.
Okrsková soutěž.
V opačném pořadí, až po okresní soutěži se 14.června uskutečnila okrsková soutěž ve
Studenci. Bukovina byla zastoupena
čtyřmi družstvy. Dvěma mužů a
dvěma žen. Družstvo mužů ,,A“
reprezentovali Lukáš Zaplatilekstrojník,
Prokeš Jan, Svoboda
David, Štilec David, Grof Jan, Paulů
Tomáš, Beran Jiří. Za ,,B“ nastoupili
Jaroslav Exner strojník, Miroslav
Paulů, Václav Hanousek, Václav
Prokeš, Miroslav Svoboda, Daniel
Šubrt a Jiří Ježek. Ženy ,,A“
reprezentovaly Nezbedová Petra,
Exnerová Kristýna, Hanousková
Monika, Nedomlelová Nikola, Paulů Markéta, Jiřičková Kateřina, Svobodová Kristýna.
Béčko žen bylo obsazeno Jiřinou Štilcovou, Veronikou Paulů, Eliškou Ježkovou, Evou
Svobodovou, Lucií Štilcovou, Veronikou Labikovou a Martinou Křížkovou. Soutěž
spočívala v provedení dvou
požárních útoků na elektronické
terče.
Výsledný čas ženského áčka byl
29,794 a 30,294 sekundy a to je
zařadilo na třetí medailovou
příčku. Konkurenční béčko
dosáhlo na časy 33,728 a 31,148
sekundy a dostalo se do závěsu
na čtvrtou příčku se ziskem
bramborové medaile. Muži se
statečně prali s konkurenčními
družstvy, ale letos to na ně
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prostě nestačilo. Každé z obou družstev pokazilo jeden z útoků. Áčko s časy 35,165 a
22,921 skončilo na 6. místě. Sedmou příčku v celkovém pořadí atakovalo béčko s časy
24,991 a 33,693 sekund. I tento, v úvozovkách neúspěch nic neznamenal. Jednoznačným
úspěchem pro nás převažovalo krásné 6. místo mužů a 9. místo žen z okresní soutěže z
Turnova.

Soutěž v Kalné
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Kalná pořádal v sobotu 21.června soutěž O pohár starosty
SDH. Jednalo se o provedení jednoho požárního útoku dle pravidel požárního sportu.
Bukovina byla zastoupena jedním družstvem žen a mužů. Za ženy startovaly: Jiřina
Štilcová, Petra Nezbedová, Nikola Nedomlelová, Markéta Paulů, Eliška Ježková, Eva a
Kristýna Svobodovy. Ženy prováděly požární útok na dvě ,,B“ hadice a dosáhly času
29,42 sekundy a obsadily čtvrté místo z jedenácti družstev. Barvy Bukoviny hájili muži ve
složení: Lukáš Zaplatilek, David Štilec, Jiří Beran, Tomáš Paulů, Jiří Ježek, Jan a Václav
Prokšovi. Ti si vybojovali v silné konkurenci dvanácti družstev krásné třetí místo, časem
25,97 sekundy. Při tom nastupovali jako druzí a od té doby jejich dosažený čas nebyl
překonán. Až v samém závěru byli odsunuti na třetí místo družstvy z Horního Starého
Města a Dolní Branné.

Zprávy z obecního úřadu
■ Otevření chráněné dílny
Budova prodejny opět po letech uzavření ožila. Od 5.května
zde
firma
C+C
Cimbál, z Jablonce nad
Nisou,
definitivně
otevřela a zprovoznila
chráněnou dílnu pro
invalidy. Z počátku zde
bylo zaměstnáno sedm
pracovníků. Od července
by měli nastoupit další
dva. Pracovní náplní je
jednoduchá
montáž
upevňovacích objímek pro firmu Walraven v Čisté u Horek.

■ Výměna oken
Od 5. do 8.května , proběhla v budově školy
výměna 38 oken a 4 oken v sociálkách v
přírodním areálu. Realizaci vyhrála firma s
nejnižší nabídkou, Martin Brokeš ze Žamberka.
Cena likvidace starých a dodávky nových oken a
jejich montáže byla 289.028 Kč.
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■Prořezání lip
Lukáš Neklan- stromolezení, prováděl zdravotní
řez u pomníku padlých, bezpečnostní řezy na
lípě u školy a dvou lip na výjezdu k Šikulům a
Ottům. Zde bylo zjištěno, že jedna z nich je
napadena dřevomorkou a bude se muset pokácet.
Tyto prořezy se musely provést z důvodu
bezpečnosti. Při nárazovém větru se stromů
padaly zaschlé větve, které by mohly ohrozit
kolemjdoucí či poničit projíždějící vozidla.

■ Uniformy pro hasiče
Obec zakoupila pro pět členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, pracovní
stejnokroje zn. PS II. Zakoupeny byly od firmy Phoenix Jilemnice.

■ Rozbory pitné vody
V minulém zpravodaji jsem se zmiňoval o připravovaném rozboru vody z již
vyhloubeného vrtu, pro veřejný vodovod. Jednalo se o to, zjistit zda voda neobsahuje
složku atrazin, která se nám vyskytovala v současných vodních zdrojích. Povolený limit
této složky ve vodě je 100. Rozbor prokázal,
že hodnota atrazinu je hluboko pod hranicí a
má hodnotu 5. Všechny ostatní prvky, kterých
je na seznamu rozboru 56, prokazují hodnoty
pod stanovenými limity. Takže můžeme
konstatovat, že je do budoucna, o kvalitu
pitné vody pro obec postaráno. Mimo jiné
ještě uvedu, že na dolením a prostředním
vodovodu se hodnota atrazinu ve vodě
zmenšila pod povolenou mez , čímž se voda
stává nezávadnou a můžete jí bez obav
používat na vše. Bohužel, hoření vodovod je s hodnotou stále nad povoleným limitem a
jeho snížení nejde bohužel nikým ani ničím, ovlivnit.

■ Otevření silnice
Původní termín dokončení rekonstrukce
silnice Studenec-Horka, byl stanoven do
30.června. Firma M-Silnice a.s. , požádala
o povolení prodloužení úplné uzavírky
silnice
č. II/293 v úseku od křižovatky silnic
II/293 x III/2932 ve Studenci (na
Bukovinu)
po křižovatku silnic č. I/14 x II/293 v obci
Horka u Staré Paky z důvodu provedení
dokončovacích prací na rekonstrukci této
silnice do 7.7.2014.
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■ Balón nad Bukovinou
Ve středu 18.června v podvečer, se
nad hoření Bukovinou líně proletěl
horkovzdušný balón.

■ Starostové obcí v Bukovině
Bukovina
přivítala
ve
čtvrtek
26.června starosty jednadvaceti obcí
Svazku Jilemnicko. Mezi hosty byla i
zástupkyně Svazu měst a obcí. V
zasedací místnosti ve škole se konalo
1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Jilemnice (Jilemnicko –
svazek obcí) v rámci realizovaného projektu „Podpora meziobecní spolupráce“. Účastníci
jednání byli, pozváni na 14.45
hodin.
Poté
následovala
prohlídka obce a veřejných
budov. Navštívili chráněnou
dílnu v prodejně, kulturák ,
hasičárnu
a
obecní
úřad.
Následoval návrat do školy, kde
v 16.00 proběhla prezentace na
valnou hromadu. V půl páté byla
zahájena, kde se projednávaly
interní záležitosti Svazku, podána
byla informace ke komunálním
volbám a

Komunální volby se blíží
Na podzim bude končit volební období, do kterého jste si zvolili své občany. Budeme se
připravovat na nové volby do zastupitelstva obce, které se uskuteční 10. a 11. října 2014.
Proto bych chtěl oslovit co nejširší veřejnost, aby uvažovala o kandidatuře do
zastupitelstva obce. Příští volební období budeme volit sedmičlenné zastupitelstvo.
Budete-li mít někdo zájem na tom, aby se v obci cokoliv změnilo, přijďte a nechte se co
nejdříve zapsat na připravovanou kandidátku. Určitě to bude ku prospěchu věci a celého
chodu obce.
starosta

Pátky, soboty, neděle
Srpen 2014 bude mít 5 pátků, 5 sobot a 5 nedělí. To se stane vždy pouze jednou za 823
roků. Číňané to nazývají "Kapsou plnou stříbra".
Poděl se touto informací s dalšími pěti přáteli a po pěti dnech Tězaskočí příjemné finanční
překvapení. Podle Čínského Feng Shui: "Ten kdo si tuto informaci nechá pro sebe, bude
mít finanční újmu"!
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Jo, to byly časy
Dnešní omladina vůbec nechápe o čem je řeč.
Ahoj kamarádi, doufám, že to po kamarádovi s krátkym zobakem
vyluštíte. Ale jste všichni šikovní Moraváci, nebo i někeři Češi, takže to
máme k těm severomoravskym chacharum blizko.

Klepač:
Je to, co mě cele ráno bavilo. Pamatujete ještě, jak na každem sidlišťu byly klepače?
To bylo, užasne zařizeni, na kerem se dalo blbnut cele dni. Klepač byl našim fejsbučkem
aji mobilem dohromady. Jak bylo cosik třeba komunykovat, šlo se na klepač.
Kdo by tenkrat tušil, že za čtvrt stoleti budu mět problem najit nejen klepač, ale dokonce
aji jeho fotku! Kdo by to tušil, že barva na tych nadhernych kladinach obsahovala
polychromovane bifenyly či jakesik jiné sajrajty… No a co? Koho zajimaly take
cypoviny? Však aji moja dřevěna postylka, ve ktere sem jako maly synek v době ruske
okupace chrapal, byla natřena barvu, kera obsahovala olovo. A jak se to fajně lizalo! Proto
možna mam železne zdravi. Muj tata s mamu neměli žadne bezpečnostni šraky, abych
nevypadnul z postylky a nejebnul se do hlavy. Tuž, možna sem se jebnul. Každopadně
sem neměl žadnu flašku na pití, kera by byla zajištěna proti temu, aby sem se nezalknul,
nebo aby sem nepokypal drahu plovuci dlažku. Ani na oknach a na sporaku nebyly žadne
specijalni pojistky, aby sem nevypadnul z okna, nebo aby sem se nešel dobrovolně upect
do truby. Na cypoviny nebyl čas, bo bylo třeba vyvařit posrane plinky. Koho by dneska
napadlo vrazit použite pampersky do tatramatky nebo do hrnca na sporaku?
Když sem sednul na mojeho prvniho Pijonyra, neměl sem blembak na hlavě, kery
dneska musi nosit povinně každy mameluk do 15 roku, a brzy bude určitě povinně nosit
každy až do domova duchodcu. Když sem poprve zavodil na kolobce, šprajclo se mi
předni kolo a rozbil sem si držku. Přesto muj tata s mamu nežalovali s pomoci právnické
kanceláře učitelku. Zdupane sem dostal ja sam. Když sem byl na zahradě, chlastal sem
vodu z hadice. A když zme byli s partyju u splavu na Opavici, chlastali zme vodu přimo
z koryta a dupu utiral lopuchama s kopřivu. Ale či by mě napadlo, že se najdu taci
mamlasi, keři si budu kupovat obyčejnu vodu schovanu do plastycke flašky plne
optymineralu? Či by mě napadlo, že děcka fčil nemožu z baraku bez pitička schovaneho v
sofistykovanym zařizeni, kere brani vytečeni obsahu a potřisněni gaťat?? Když zme šli ze
synkama kopat bunkr k lesiku, měl sem v kapse chleba z maslem a zapijel sem to taku
žlutu sodovku. Kamoš měl k temu navic zelenu papriku a červenu slazenu sodovku!
Chlastali zme sodovky plne cukru a přesto si nepamatuju, že by kdokoliv z nas byl tlusty.
Navic sem ja cucal tu jeho červenu a on zas pruboval moju žlutu. Chleba při kopani
bunkra překažal, tuž odpočival na boku v blatě a zežrany byl až pak. Aji s blatem. Myslite
si, že mi z teho bylo blbě? Nikdy! Ani opary zme nedostali. A to zme si gzichty nepotirali
preventyvně jelenim lujem a podobnýma cyparnama. Žižaly zme taku malu rybyčku řezali
na poloviny, bo nam ve škole řikali, že žižala je užitečny tvor a že když se rozpuli, tak
doroste! Škoda, že nam neřekli, že doroste jen ta jedna polovina. Dodom zme chodili
včas, ani nevim, jak zme to zvladli. Kolemjduci vždycky oznamili spravny čas. Žadne
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mobily nebyly, takže co se dohodlo na klepaču, to muselo platit. Kdo se připozdil při hrani
sofistykovanych her (třeba hazani nožem od frňaka tak, aby se zapichnul do země), byl
ztraceny. Nebyl žadny fejsbuček, počitače, internet. V televizi byly dva kanaly a v tych
tekla enem žumpa. Když kamoš přitahnul do lesika kytaru a začal hrat Hotel Kalyfornyja,
byl pan buch. Okamžitě na něm viselo deset bab. Tuž, bylo nam patnact. Našli zme
kamoše venku aji bez mobila. Byli v lesiku, v bunkru, nebo na hřišťu. Padali zme do
potoka, padali zme ze stromu, z klepača, lamali sihnaty, robili zme si modřiny, sypali zme
si pisek do vlasu aji do oči. Byl to naš problem. Kdo si doma stěžoval, dostal ještě
přidane. Mliko se pilo od kravy, kobzole se kradly jezeďakum a pekly a žraly se zelene,
šťovik chutnal dokonale a třešně zme kradli susedovi anebo v aleji. Kdo se prozradil a
spadnul ze stroma, ten s nama přiště nešel, bo kdo by tež lazil s mamlasem? Na koleje zme
valili hřebiky a padesatihaliřove mince. Zustavaly z nich fajne placky. Přes řeku zme lozili
po teplovodnich rurach tak dluho, až tam jakysik cyp namontoval ty špičate zabrany.
Škoda, možna byzme vymysleli aji prvni bandži džamping. Okolo byl komunystycky
socializmus, a přesto zme byli svobodni. Žadne hlupe předpisy nas nesvazovaly. Bylo nam
jedno, jake zakřiveni maju banany, bo stejně byly akorat parkrat za rok – v době, kdy
opravdu dozravaly. Gulaš a koprovka byly nejlepši ze včerejška. Z buřtu při opekani
vykapaval poctivy praseči tuk a přestože zmeto žrali černe připalene, bylo nam fajně a
neměli zme pocit, že žereme polyvinylchloridovy bazmek.
Tak si řikam, jak je kurňa možne, že vlastně ještě žiju.
Jak zme to mohli bez předpisu EuroSajuzu přežit?

Pro zasmání
►Malý chlapec stojí v poli a radostně pozoruje rudý obzor.
Kolem jde pocestný a říká: "To je nádhera! Taky Tě tak těší ten západ slunce?"
"To není západ slunce. To hoří škola!"
►Maminka veze syna do školy. Když Pepíček vystoupí, nezapomene se zeptat: "A
jak to mami, že jsme dnes nepotkali žádné idioty, amatéry, nemehla, hovada,
poseroutky ani debily?" - "To je tím, že tě dneska nevezl tvůj tatínek!"
►Tati, přeložili mě do zvláštní školy. Výborně synku, když na to máš, tak studuj.
►Proč jsi nebyl včera ve škole? ptá se učitel žáka.
"Musel jsem odvést krávu k býkovi."
"A to nemohl udělat tvůj otec?"
"Ne! To musel udělat býk."
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zpravodaj č.3/2014

,,Člověk je nešťastný proto, že nerozumí přírodě.”
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