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

 zpravodaj obce č.4
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6. ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  8/2014

„Když se nám vede dobře, znají nás naši přátelé, když se nám vede zle,
                                         známe zase my je.“ 

  ●společenská kronika     ●z kroniky obce   ●dobré 
rady  ●krkonošské  povídky  ●moudra 

●pranostika●zprávy z OÚ  ●hasiči  ●pro zasmání ●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  našim 
jubilantům. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 
Přání předáváme Jiřině Exnerové a  Marii Klazarové, které 
oslavily své významné životní jubilea v červenci a v srpnu.  

                                                                                                    
                Z kroniky obce 

Před rychle postupující Rudou armádou, která se již probíjela počátkem 
roku 1945 k německému území, začalo německé obyvatelstvo prchat. 
Jediný směr, kterým se tyto masy mohly ubírat, byl na západ. Silnicemi 
u Náchoda i Žacléře se valily do Čech desetitisíce uprchlíků, stovky  a 
tisíce  nejrůznějších  vozidel,  povozy  tažené  koňským  i  kravským 
potahem,  na  kterých  si  prchající  Němci  odváželi  svůj  nejnutnější  a 

nejcennější majetek. Nikdo z nich však nevěděl jak skončí tento jejich útěk. Jen hrůza , 
vštěpovaná  jim  Goebbelsovou  propagandou,  hrůza  před  valící  se  Rudou  armádou,  je 
popoháněla  stále  vřed.   Mezi  těmito  Němci  byly  voděny  transporty  zajatců  i  vězňů z 
koncentračních táborů, které Němci na východních územích museli  zlikvidovat. Jednou 
takovou silnicí, po které proudily tyto různorodé masy lidí do nitra Čech, byla též silnice 
od Trutnova na  Jičín.  Tudíž sousední  obce Dolní  Kalná,  Čistá  a  Horka byly přímými 
svědky tohoto zoufalého konce. Prvé transporty začaly projíždět v polovině ledna 1945. V 
době  největšího  stěhování,  tj.   asi  koncem  února  a  v  březnu,  projíždělo  obcí  Horka 
průměrně  10  až  15  tisíc  uprchlíků  denně.  Pro  tyto  lidi  byly  německými  úřady 
organizovány po vesnicích i městech, kudy projížděli, noclehárny, ve kterých tito běženci 
přespávali. Většinou to byly k tomuto účelu zabrány školy, sokolovny a hostince. Směr 
většiny z nich pak byl Praha, neboť doufali, že se z ní naskytne nejlepší možnost dostat se 
různými  dálkovými  spoji  do  svých  domovů.  Útrapy  těchto  cest  zvyšoval  naprostý 
nedostatek  potravy, takže mnozí zajatci umírali cestou hladem a vysílením. Prvou českou 
vesnicí  na této strastiplné pouti byla Dolní Kalná. V Kalné,  Čisté  i  na Horkách začali 
obyvatelé těmto vězňům i zajatcům různých národností,rozdávat chléb neb do jejich šálků 
dávat různé polévky a horkou kávu, takže se tímto zajatci záhy osvěžili a posilnili. 
     Této laskavosti zdejších občanů se ujal záhy pan Herynk, který byl tajemníkem na 
obecním úřadě v Bukovině a na Horkách a organizoval z toho velikou a daleko sahající 
akci,  kterou  bychom  mohli  s  klidem  nazvat  akcí  dobroty  českých  srdcí.  Nejdříve  z 
okolních obcí a později z celého jilemnického okresu byly povozy i auty sváženy na Horka 
chléb i mléko. Zde se pak  vařila káva, chléb se krájel na přiměřené kusy a jimi se zajatci  
podělovali. Rozdílení jídla se dělo v posledním ohybu silnice pod Horkami. Vozy s jídlem 
byly schovány za lesem,  neboť zajatci  byli  mnohdy tak hladoví,  že  se vrhali  na jídlo, 
jakmile ho spatřili a docházelo  ke rvačkám. Toto přicházelo v úvahu nejvíce u zajatců 
ruských,  kteří  žili  v  nejhorších  životních  podmínkách  a  tím pádem byla  mezi  nimi  i 
nejmenší kázeň.
Tato chlebová akce, organizovaná panem Herynkem, byla opravdovou akcí dobroty srdcí. 
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Jídlo  pro  zajatce  nedávali  jen  zemědělci,  nýbrž  mnozí  lidé  kupovali  chléb na  lístky  a 
přesto, že ho bylo velmi málo, posílali ho jako dar hladovějícím. A nebylo to jednou neb 
dvakrát za celou dobu, nýbrž tyto sbírky se konaly v jedné vesnici dvakrát až třikrát za 
týden. Celá akce byla tak organizována, že určitý den dodávali z jedné obce, druhý den 
jiné  obce  a  tak  byl  zajištěn  stejnoměrný  přísun.  O  tom,  že  celá  akce  byla  dobře 
organizována, svědčí i ta okolnost, že během celé této akce nenastal žádný delikt, zaviněný 
neukázněností zajatců jako tomu bylo v Dolní Kalné, kde při takové rvačce o chléb byli 
Němci zastřeleni dva zajatci.
                                                                                                             Pokračování příště

                                                                                 
Dobré rady na každý den

Ocet
• Počítač a myš můžeme mýt octem zředěným s vodou. (Vypnout)
• Také žaluzie.
• Odtok - ocet a jedlá soda čistí a odstraňuje zápach. Nálevkou 

nasypeme do odtoku půl šálku sody a pak šálek octa. Když přestane pěnit, 
propláchneme horkou vodou a po 5 min. propláchnout studenou vodou.
• Pokud odtok špatně odtéká, půl šálku soli a 2 šálky vroucího octa + pak voda.
• Bílý vinný ocet odstraňuje plísně.
• Cenovky a etikety odstraníme octem.
• Chromové armatury postříkáme octem a vyleštíme hadříkem. I rodinné stříbro.
• Pozor - ocet nepoužíváme na perly.
• Skvrny z koberce - 2 lžíce soli v půl šálku bílého octa nebo 1 lžíce octa a 1 lžíce 
kukuřičného škrobu.
• Dřevěné obložení - půl litru teplé vody, 4 lžíce bílého nebo jablečného octa a 2 lžíce 
olivového oleje. Vetřít a přeleštit.
• Očistěte stěrače i nálepky z auta.
3 díly octa a 1 díl vody natřít na okno proti námraze.
• Čistí chladničku a odstraňuje zápach.
• Do mikrovlnky 1 šálek vody a čtvrt šálku octa - vařit 5 minut. Když vychladne, 
namočit houbičku a umýt.
• Mastné skvrny na sporáku a kachličkách umýt neředěným octem. Pak přetřít čistou 
vodou.
• 3 lžíce octa dát do přípravku na mytí nádobí.
• Do pánve dát 2 šálky octa a 10 minut povařit. Nebude připalovat.
• Odstraní mastnotu na vařiči a v troubě.
• Očistěte otvíráky na konzervy a skvrny na nádobí - i skleněném. I termosku.
• Do nádoby dát 1 ½ šálku jablečného octa a několik kapek jaru a dát do spíže - moli 
se utopí.
• Pár kapek dát do vody, kde se vaří vejce.
  Krásné vlasy - 1 lžička jablečného octa, 2 lžíce olivového oleje a 3 bílky -  30 minut 
na hlavě a pak umýt šamponem.
• Skvrny z ovoce zmizí z rukou po umytí octem.
• Pryč s lupy - 2 šálky jablečného octa a 2 šálky studené vody  - opláchnout po šamponu
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• Do vany přidat 2 šálky jablečného octa - proti bolavým svalům a únavě.
• Působí proti modřinám.
• Ráno se umýt pod pažemi octem a nechat uschnout.
• Léčí kuří oka a mozoly.
• Také plísně na nohou. (Chléb ponořit do octa a na nohu jako obklad).
• Kloktadlo - 1 sklenici teplé vody, 1 lžíce jablečného octa a 1 lžička soli.
• 3 x denně potřít herpes bílým octem.
• Pleťové tonikum - ¼ šálku jablečného octa a ¼ šálku vody - na obličej a  nechat 
uschnout.
• Neředěný jablečný ocet dát na stařecké skvrny 10 minut - zesvětlí.
• Pokud nehty před lakováním potřeme octem, vydrží lak déle.
• Potřít včelí bodnutí.
• Odstraní plísně ze sprchového závěsu. Ocet a jedlá soda vyčistí vodní kámen z 
vany a kachliček.
• Na kolejničky v sprše nalijeme trochu octa a kartáčkem vydrhneme. Vyčistí i spáry 
mezi kachličkami a chromové kohoutky, zrcátka a kliky.
• Sprchovou hlavici ponořit na 10  minut do vody s octem.
• 2 šálky octa nalít do záchodu na noc.
• Plíseň odstraníme roztokem z 3 lžic bílého octa, 1 lžičky boraxu a 2 šálků horké 
vody. Nastříkat na stěny, obklady a pod.
• 1 šálek bílého octa do posledního máchání - prádlo bude bílé, ustálí barevné 
oblečení, zbaví statické elektřiny, bude měkké a voňavé a zabije bakterie
• Když barví šatstvo modře nebo zeleně - před 1. praním na 10 minut do neředěného 
bílého octa.
• Bílí ponožky a odstraňuje žlutý nádech.
• Připálenou skvrnu od žehličky přetřít octem.
• Pokrčené oblečení dát na věšák a postříkat - 1 díl octa a 3 díly vody.
• Jablečný ocet nepoužívat na praní!
• Neředěný bílý ocet odstraní skvrny po krvi, barvě na vlasy, kečupu a červeného 
vína, skvrny od potu, deodorantu, kávy.
• Odstraňuje plíseň
• Lze jím postříkat mraveniště.
• Roztokem vody a octa otíráme podlahu.
• Odmastí radiátory, větráky.
• Nastříkat na staré tapety-půjdou snadněji dolů.
• Sádra pomaleji ztuhne, když přidáme několik kapek bílého octa.
• Šrouby a matice - přidat trochu octa pokud jsou rezavé

Krkonošské povídky
Proč na horách nedozrajou slívy
    Na horách byli vodjakživa honný lidi, pilný a bohabojný, 
vypoustěný vo chlebě a vodě, a tak s nima nahoře neměli 
velkou špekulaci. Zato v pekle z nich měli těžkou hlavu. 



                                                                         - 4 -                                          zpravodaj  č.4/2014  
Tolik mazanejch čertů se juž pokoušelo vo 
horáckou duši, že po nich v každý usi zbyla 
Čertova rokle, Čertova skála, verch Čertinec 

nebo  štverť 
Peklo,  anebo 
aspoň  podkova 
na skále, ale kotle 
porád  prázný, 
oulovky  slabý  a 
lidi  ne  a  ne  si 

zařešiť,  aby  se  to  vyplatilo.Tak  se  sám 
Luciper  vypravil.  Voblík  se  za  žebravého 
mnicha a rozdával smutnej zázračný pecky z 
rajského  ovoce.  Zasaď  prej  si  to, 
zkormoucený  serce,  a  uvidíš,  až  strom 
vzroste, jaká síla bude v tom ovoci duši pro 
potěchu!  Některý  to  zasadili  a  hnellinko 
lezzly stromy z hlíny ven a rostly, jako by 
pod  nima   zezdola  přitápěli.  Lidi  byli 
žvědaví,  co  na  nich  bude,  ale  koukněte, 
vony jen slívy. Ale co jich bylo, ouroda, že 
to juž ani kluci ani kozy nechtěli. Tetky z 
toho  vařily  povilla,  ale  ani  na  vysockým 
jarmarce  nebylo  pro  tolik  povidel  dost 
hernků. Knellíky s tom nadějvaly, do buchet 
to  dávaly,  do sudů skládaly  do foroty,  ale 
sliu  porát  tolik,  že  to  padalo  na  hromady. 
Takový hromady to byly, že si nima museli 
lidi lopatama prohazovať cestu. Jenna tetka 
to neměla kór juž kam vodhazovať, tak dala 
pár lopat do pece. A koukněte, zavoňalo to, 
až se hlava zamotala. Cák to v těch slívách 
jen je? To bude asi ta rajská síla, a tak brali 
slívy ze sudů a vařili, vůně pelná sjetnice a 
muský po ty vůni celí diví, jen to dejchali a 
špekulovali, kterak tu sílu dostať ze sliu ven. 
Až  na  to  kápli,  že  se  dá  vařiť  ze  sliu 
slivovice. To bylo vopraudu čarouný pití a 
zarmoucenejm potěcha! V zejmě to řálo a v 
hlauje  to  ďálo docela  jinej  sjet.  Jazyku se 
chtělo  vyzpěvovať,  nohy  vyskakovaly  diu 
ne samy vod sebe, a bída jako by se ztratila 
ze sjeta,  jako by si  jeden pučil  nový voči. 
Tak se čert na sjetě dobře uved. Dal se eště s 
jenním  prašiukou  dohromady,  uďáli 
hospodu,  jeden pálil,  druhej  nalejval  a lidi 
tam  chodili  zapíť  bídu!  Jenže  to  juž  se 

nerozdávalo  zadarmo,  muselo  se  platiť  a 
kalci tam nechali, nakalcovali. Když propili 
vejplatu,  zapíjeli  na dluh špatný sjedomí a 
čert s hospodským ďáli čárky na futro. Když 
bylo  futro  pelný,  dostal  dlužník  voprátku, 
hospodskej jeho chalupu a čert duši. Muskej 
nepřemejšlí a naletí na lecjaký čertovo dílo, 
ale  ženská,  kerý  se  na  každej  fald  sukně 
poujesí  dítě,  ta  aby  si  voči  vyplakala. 
Někerá  lamentovala,  jiná  hromovala  a 
všecky dohromady velly takovou muziku, že 
to svatýmu Petroj nedalo zdřímnouť. Zvlášť 
k ránu, když se kodercali muský z hospody 
domů, to se činilo! Vod  Harcubovy chalpy 
šly takový rány, že milej  Peter  zrouna sahal 
po holi. Třepy nim lítaly z voken, zouvák, 
pometlo a nakonec i muskej. Peter se spustil 
rounou  k  Harcubovům  a  vočima  hned  po 
skleníku.  Stály  tam  vystavený  starý  3ůty. 
Kdejakeý  třevíce   rozšmajdaný,  dřeváky, 
šuplata,  kujouny,  čúchy,  faldouky  a 
houštýblata,  ušecko  to  tam  stálo  namísto 
skleniček. Peter změřil hospodyni, japak to? 
Dyť  tam  za  nebošky  babičky  stávaly 
sklenice  se  zlatou proužkou a  herníček ze 
Svatý Hory! A vona na něj jen houkla: ,,To 
řekněte  mýmu!“  Ušecko  to  rozmlátil  ve 
vopici,  tak  sem tam dala,  co  zbylo  eště  v 
chalpě celý. Nešť to má na vočích, rozdehlík 
starej!  Peter  se rozhlíd po  sjetnici,  spočet 
vyplašený  děti,  změřil  poslední  dokrojek 
chleba  a  šňůru  dní  ke  druhý  vejplatě  a 
zaverťal  hlavou:  Tolleto  by  zlatka 
nespravila.  Kolik  je  chalup  po  horách,  v 
kerýpak  muskej  neutopil  vajplatu  v  tom 
čertouským truňku? Ale pak na to káp: Tak 
nim  tu  slívy  nedozrajou!  Udělám  takový 
počasí  na  horách,  aby  neměl  čert  nikdá  z 
čeho kořalku páliť, a bude po pokušení! 
     Vod tý doby juž svatá Anna, moudrá 
máti,  ubere  petrolky  nebeskýmu  sjetlu  a 
přitáhne na sluníčku knot. Proto slívy nikdá 
na horách nedozrajou. Až to vypadá, jako by 
Peter  ubral  zas  až  skoro  moc.  Dyď  se 
poďvejte  po  horách  na  vesnice-  Sychrou, 
Větrou,  Zimrou,  Studenec,-japak  by  u  nás 
mohly dozráť slívy?
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 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.

Pranostika = moudro našich předků
září

Srpen načeše, září napeče 
Zářijové deště jsou pro pole potrava, pro vinice otrava. 

Prší-li v září, sedlák vesele se tváří. 
Svatováclavské léto trvá po osm dní. 

Kdybys po Michalu trávu kleštěmi tahal, k růstu ji už nepřiměješ. 
Den svatého Matouše je první podzimní den.  

říjen
Svatá Voršila jíní nosila. 

Když Vendelín slzy roní, každou práci zajíc honí. 
Svatá Michaela - pole osiřela. 

Svatý Lukáš - kožich opraš. 
Se svatou Hedvikou na řípu s motykou. 
Po svatém Ignáci na poli je po práci. 
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     Zprávy z obecního úřadu   
■   Kandidátní listiny  
Komunální volby se uskuteční 10. a 11.října. Obecní zastupitelstvo 
bude čítat  sedm členů. Kandidátní listina za sdružení nezávislých 
kandidátů byla podána v plném počtu devíti kandidátů. Posléze se 
kandidatury vzdal Jan Prokeš. Nyní tedy čítá osm kandidátů. Jsou 
to:  Jiřina Štilcová, Vladimír Dlabola, Jiří Ježek, Miloš Šulc, Ing. 
Milan Křížek, Zuzana Nezbedová, Tomáš Trejbal a Jiří Hanousek. 

Dále  jsou  zaregistrované  další  dvě  volební  strany-  nezávislý  kandidát:  Jan  Prokeš  a 
nezávislý kandidát: Jana Exnerová. Tímto tedy voličům, při komunálních volbách přejeme 
šťastnou ruku, neboť bude z čeho vybírat.

■   Statistika našich webových stránek  
Návštěvnost bukovinských webových stránek od 1.1. do 31.7.2014 dosáhla čísla  5510. V 
lednu 681, únoru 805, březnu 816, dubnu 691, květnu 768, červnu 877 a červenci 853. 
Nejvíce  návštěvníků,  kteří  otevřeli  naše  stránky  byli  pochopitelně  z  ČR,  potom  už 
následovali  z  ostatních  zemí  v tomto  pořadí:   USA,  Holandsko,  Itálie  Kanada,  Izrael, 
Francie Ukrajina Německo, Švédsko, Slovensko.   Celkem do nich ale nahlédli návštěvníci 
z 65 zemí světa. Délka návštěv byla v průměru 157 sekund. 

Dotace pro hasiče
 Pro rok 2014 vyčlenil Liberecký kraj ze svého rozpočtu částku ve výši 5,1 milionů Kč do 
Dotačního fondu Libereckého kraje – programu  -  Podpora jednotek požární ochrany 
obcí Libereckého kraje.  Obec využila této příležitosti, aby zpracovala žádost o dotaci na 
dovybavení   JPO  5 (výjezdové jednotky) v Bukovině u Čisté. Jedná se nákup  jedné 
vozidlové  radiostanice  s  příslušenstvím  zn.  MOTOROLA  GM  360.  Pro  vzájemnou 
komunikaci   členů  zásahové  jednotky  a  velitelským  sborem,  tří   přenosných  ručních 
radiostanic  zn.  Es  100  s  rychlonabíječkou  a  pro  ochranu  a  zdraví  hasičů,   osm párů 
hasičských, zásahových rukavic. Pořizovací náklady budou činit 41 013,-Kč. Z toho 60% 
nákladů bude hrazeno z dotace, 40%  z rozpočtu obce. Žádost byla podána 3.7.2014. 

■     Revize a vymetání komínů  
Vážení  občané,  stejně jako vloni,  i  letos se  bude provádět  vymetání  a 
revize  komínů.  Majitelé  nemovitostí  se  mohou  přihlásit  u  Jiřího 
Hanouska (tel. 603464203), nebo přímo na obecním úřadě.  Termín je 
pevně stanoven na sobotu 20. a pondělí 22.září. Vy do 16.9. sdělíte jen 
datum,  kdy by se vám to nejlépe hodilo. Cena za vymetení komínu a 
vystavení dokladu o jeho způsobilosti  je  250,- Kč za jeden průduch.

■    Odpady   

Časový harmonogram svozu nebezpečného 
odpadu – NEDĚLE 7.9.2014 

u  Kodymů                                9.35 -   9.45
u  okálů                                     9.50 -  10.00
u hasičárny                             10.05 -  10.15
na odbočce k táboru              10.20 -  10.30
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

velkoobjemový kontejner   bude přistaven  u
 hasičárny

                           od 5.9. do 7. 9. 2014

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A jak vodovod a dotace?????
Ať chceme či ne, musíme vyčkávat na podzimní měsíce, kdy by měl být na tyto projekty 
vypsán nějaký dotační titul. Vše je připraveno, jen podat žádost. Musíme věřit, že to dobře 
dopadne a s žádostí uspějeme.

              HASIČI

..co už máme za sebou

Čistění hasičské nádrže
Po šesti letech, 30.června, došlo na vyčistění spodní požární nádrže, 
u odbočky k Hájence. Vyčistění bylo nutností. Vodní hladina byla 

pokryta řasami, které se dostávaly do přepadu a ucpaly odtok z nádrže. Ty byly nakládány 
na traktorovou káru a odváženy do kontejneru na bioodpad.  Tohoto nevábně voňavého 
materiálu bylo odvezeno dvě a půl káry. Při této příležitosti bylo vyspraveno dno nádrže a 
odtoková kanalizace. 
 
Porucha na stříkačce
Při čistění nádrže, byla používaná motorová stříkačka PS-12 k vyplavování bahna a mytí 
stěn nádrže. Z ničeho nic v ní zarachotilo a mašina se rázem zastavila. Už se jí nepodařilo 
nastartovat.  Po demontáži  bylo zjištěno,  že na hřídeli  praskla segerová podložka a vše 
včetně  oběžného  kola  se  zadřelo  do  tělesa  čerpadla.  Dnes  je  ale  už  stříkačka  v 
provozuschopném stavu.

S  outěž v Horní Kalné.  
Naše  družstvo  mužů  a  žen  se  přihlásilo  do   3. 
ročníku  ,,O  pohár  starosty“   v  požárním sportu. 
Odjeli v sobotu 23. srpna do  Horní Kalné, kde šest 
družstev mužů a čtyři žen, změřilo síly v požárním 
útoku.  Dráha  útoku  nebyla  rovná,  nýbrž  s 
převýšením.  Proto  bylo  jeho  provedení   značně 
namáhavější. Muži ve složení Jiří Ježek, David
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 Svoboda, Zdeněk Šubrt, David Štilec, Tomáš Paulů, Jan a Václav Prokešovi tentokrát v 
konkurenci neobstáli.  Časem 79,46 sekund obsadili poslední příčku. Při ženách naopak 
stálo štěstí, které je časem 45.89 sekund vyhouplo na druhou příčku. Zasloužily se o ni, 
Nikola  Nedomlelová,  Kristýna  Exnerová,  Markéta  Paulů,  Monika  Hanousková,  Petra 
Nezbedová,   Eva a Kristýna Svobodovy. 

Noční soutěž v Nedaříži
Hasiči  v Nedaříži,  byli  v sobotu 23.srpna pořadateli  noční soutěže.  Bylo zde přítomno 
sedmnáct  družstev  mužů  se  stroji  bez  úprav,  třináct  s  úpravou,  sedm družstev  žen se 
strojem bez úprav a čtyři s úpravou. Bukovina byla 
zastoupena  jedním  družstvem  žen  i  mužů.  Obě 
družstva soutěžila v obou kategoriích, tj. s úpravou 
i  bez  úprav.  Ženy  ve  složení  Eva  Svobodová 
strojnice,  Nikola Nedomlelová, Kristýna Exnerová, 
Markéta  Paulů,  Monika  Hanousková,  Petra 
Nezbedová,  a  Kristýna  Svobodová,  dosáhly  s 
neupraveným  strojem  času   35,44  sekundy,  což 
bylo celkové  páté místo. S úpravou a časem 32,81 
stanuly  na  stupni  nejvyšším.  Za  první  místo 
převzaly veliký pohár, diplom a věcnou cenu.  Mužské družstvo tvořili: Lukáš Zaplatilek 
strojník, Jan Grof, David Svoboda, Daniel Šubrt, David Štilec, Tomáš Paulů, Jan a Václav 
Prokešovi  .  Těm se  s  upraveným strojem elektronická  časomíra  zastavila  na  27,41  a 
neupraveným 32,32  sekundách. Bylo to sedmé a deváté  místo. Soutěž byla ukončena v 
neděli 24.srpna, v 03.10 hodin, vyhlášením výsledků.

…   co nás čeká?  
V  sobotu  6.9.  bychom  se  měli  zúčastnit  obhajoby  prvního  místa  z  loňského  roku  v 
,,Poháru SDH Voleč“ u Pardubic. Doma totiž máme jejich putovní pohár, o který se opět 
svedou   urputné  souboje  pro   jeho  držení  na  další  rok.  Letos  by  snad  mělo  do  bojů 
zasáhnout i naše družstvo žen.

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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   Co myslíte, čí to bylo stavení ?



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

zpracoval:  Jiří Hanousek
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