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

 zpravodaj obce č.2
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7. ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  06/2015

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život! “ 

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

●zprávy z OÚ  ●hasiči  ●pro zasmání ●kdo to ví? ●plánované akce 
●čí to bylo stavení   



                                                                         - 1 -                                          zpravodaj  č.2/2015  

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, Jaroslavu Grofovi,  Zdeňku Ježkovi,  Janu 
Sedláčkovi, Jaromíře Ježkové, Květuši Macháčkové, Antonii 

Hanouskové a Bohumile Grofové,  kteří  oslavili  své významné životní jubilea v dubnu, 
květnu a červnu.   

Vzpomínáme
S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás navždy opustil, náš občan, Josef 
Prokeš  z  čp.  73,  který  zemřel  8.6.2015  ve  věku  63  let.  Poslední  rozloučení  se 
uskutečnilo v v krematoriu v Jaroměři. 

                                                                                                    
                     Z kroniky obce 

Pohřeb Oty Stránského
   V neděli 6. května se konal společný pohřeb  obou zastřelených. Ze 
všech okolních obcí se sešlo množství lidí, aby vzdali tu poslední poctu 
nevinným obětem a aby alespoň manifestačně ukázali  svou jednotu a 
pevnost, aby jí ukázali alespoň v době, kdy hrdinná Praha bojovala již 
svůj veliký historický boj. 

   Studenečtí občané doprovodili nejprve svého Aloise Tauchmana do kostela a potom se 
hromadně odebrali  do Bukoviny.  Dlouhé stály  zástupy zachmuřených tváří,  veliký byl 
vzdor  v myslích všech, kteří se zde sešli. A když mládenci vynášeli rakev, ve které dřímal 

jejich mladý kamarád a když hudba začala tlumeně 
hrát Otovu zamilovanou píseň: ,, Loučím se s vámi 
moji věrní kamarádi,“ tu nezůstalo v celé té mase lidí 
snad jediné oko, ve kterém by se nezaleskla slza. A 
nestyděl  se  nikdo  za  ni.  To  nebyly  jen  slzy, 
vytvořené nad zničeným mladým životem, nýbrž to 
byly slzy prolité nad všemi těmi, kteří právě bojovali 
a umírali v Praze na barikádách i všude jinde, kde se 
český člověk postavil německému vetřelci na odpor.
      A když se  celý  ten  průvod  dal  na  cestu  na 
studenecký hřbitov, tu ozářilo jarní slunko celý kraj, 
ty blízké i vzdálené lesy, které Ota tolik miloval, a 
pozlatilo mu poslední cestu po rodné půdě.
    O veliký věnec,  nesený v průvodě, zářil  v tom 
jarním slunku  svou  červenou a  bílou,  jakoby  chtěl 
všem říct, že již je probouzejí a rozkvétají opět

 pomníček Oty Stránského na Horce       národní barvy k novému radostnému životu.  Po 



                                                                         - 2 -                                          zpravodaj  č.2/2015  

společných zádušních obřadech v kostele byl nejprve uložen do hrobu  Alois Tauchman a 
potom Ota  Stránský.  Jelikož  Němci  se  stali  tehdy  opět  pány  nad  našimi  životy,  bylo 
loučení  s  milým Otem velmi  stručné.  Když spočinula  bílá  rakev,  na  níž  ležela  bílá  a 
červená  růže,  na  dně  hrobu,  tu  zatřásly  se  studeneckému  vlasteneckému  knězi  Josefu 
Šormovi rty žalem a dojetím a nad celým tím zástupem snesla se jako přísaha dvě tichá a 
závažná slova:,, Nezradíme a nezapomeneme.“
      Tak tragicky skončil devatenáctiletý Ota Stránský (*26.3.1926,+ 4.5.1945) z Bukoviny 
u Čisté čp.33, lesní praktikant na čisteckém velkostatku, dobrý kamarád, dobrý Čech.

                                                                             
Dobré rady na každý den

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

1. Pokud nechcete, aby vám opadávala strouhanka při smažení řízků, přidejte do 
rozmíchaných vajec několik kapek oleje.

2. Upečené maso krájejte 10 - 15 minut po dopečení. Nebude z něj vytékat šťáva.

3. Aby vám při zavařování nepopraskaly sklenice, do kterých budete chtít nalít horký lák 
nebo marmeládu, dejte je na plech s novinami a předehřejte je ve středně vyhřáté troubě. 

4. Zelňačka získá krásnou červenou barvu, pokud do ní v závěru přimícháte mletou 
papriku, kterou si předem rozmícháte v rozehřátém oleji.  

5.  Zralé hroznové víno poznáte, pokud s ním zatřesete a bobule zůstanou na stopkách. 

6. Cibule a česnek vám vydrží déle, pokud je nacpete do staré punčochy, mezi 
jednotlivými hlavičkami uděláte uzly a zavěsíte na chladném místě. 

7. Zralé avokádo vhodné ke konzumaci poznáte, pokud ho mírně zmáčknete a tomuto 
stisku se poddá. Pozor ale na příliš silný stisk, aby se nevytvořili otlačeniny.

8. Pokud si chcete připravit vlastní domácí sójovou omáčku, smíchejte 3 díly bílého vína 
se 7 díly tekutého polévkového koření.

9. Pudink se vám nebude připalovat, pokud před vařením vymažete nádobu máslem.

10. Do hrnce s uvařenými a vody zbavenými bramborami vložte pod pokličku papírovou 
utěrku. Brambory nebudou při pozdější konzumaci mazlavé a vlhké.
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Krkonošské povídky
O senoseči na horách.   
   
Jak  dozraje  na 
louce  kmín, 

vstávají  tkalci  od  stavů,  i  kdyby  Buchar 
nevím  jak  platil.  Parta  sekáčů  vyrazí  za 
ranního  šera-  buď  u  Tomíčků  sekat  u 
Kopaně louky, nebo do Končin a tam zase u 
Hanušů, ke  Krupkařovům anebo nad Březí. 
Starej  Němců,  Kaván,  Štěpán  Holců, 
Nepolijon, ti chodili spolu. ,,No hoši, a tejdě 
se  do  toho  dáme.  Je  honná  růsa,  tak 
abychom  něco  urazili,  než  přide  selka  se 
snídaněj!“
  Starej Němců nekouří, ale ti ostatní čedí z 
fajek,  aby  komáři  neštípali.  Řádek  za 
řádkem, jeden jako druhý, se pokládají, kosy 
sviští,  tu  zase  brousek  zvoní  po  kose  a 
mnoho  se  nehovoří.  Dojede  se  řádek, 
narouná se hřbet a pomalu se kráčí nahoru, 
aby  se  nový  řádek  načal.  A  jde  sedmá 
hodina a přichází selka se snídaní. 
    ,,Pomáhej vám Pambů!“ ,,Dejž to, dejž 
to,“  odpovědí  sekáči  a  jdou  posnídat. 
Nejdřív  ale  vypije  každý  půlku  rezkovské 
samožitné. Slyšet je ááááá! To prý je dobré, 
napít  se  na  hladový  outor,  ať  se  votráví 
čever!  Pomalu  se  snídá  chléb  s  máslem a 
tvarohem nebo sejrem a zapíjí  kafem a po 
snídanije  zase  půlka.  Potom  se  naklepou 
kosy  a  jde   to  do  svačiny.  To  již  přijdou 
ženské  rozhrábnout  řádky  a  roztřást 
sušeninu.  Přijde  tetka  Rejna  Palasová, 
taková  veselá  pevná  ženská,  a  začíná  být 
veselo.  Sekáči  už  tak  nepospíchají,  sešla 

rosa a už to tak nejde! I sedlák příjde, ale 
nikoho nehoní, vždyť jsou si všichni vědomi 
své  práce.  Tito  sekáči  nechodí  sekat  do 
Prajska,  ale  mnoho  jiných,  když  poseče 
doma,  odchází  sekat  ,,na  štriku“ 
(Strickenhausen), poněvadž tam dobře platí. 
A  když  je  po  svačině  a  vypita  zas  jedna 
půlka  ohnivé  žitné,  přichází  na  řadu 
poudačky a  vhačky.  Starý Němců začne  o 
Žitavě a kaván povídá. ,,Poslechni, Štěpáne, 
mně  se  zdá,  že  vonehdá  vypravoval  Josef 
Cardalů vo tom Brabenci, esli zpomínáš, ten 
přitrefuňk s tím voběšeným,  že by na tom 
mohlo  bejť  zerno  praudy.“  ,,Enu,“  poudá 
Štěpán,  ,,strach  má  velký  voči  a  Josef  tu 
poudačku  eště  vokořenil.  U  Hluchýho 
mlejna  se  stalo  taky  něco  takovýho,  stará 
hulánka tam viděla v Jizeře něco se flákať, a 
tak  byla  z  toho  zděšená,  že  ji  musela 
Dlabolka vyháněť píchání v persou sušenou 
jehlicej.“
       Byl-li kdo v partě z těch, co chodili 
sekat do Prajska, stočil se hovor na 
pašeráky.  Přeci nepůjdou z Prajska naši s 
prázdným, když je tam cukerin lacinější! A 
na takových cestách se taky leccos vyvedlo. 
Tonda Honáků z haverni by toho věděl!
    Slunce připaluje, kosy jsou těžší a 
rezkovačka rozvazuje jazyky. Louky při 
senoseči a políčka při žníchjsou po zimních 
pobejtkách druhou líhní poudaček a vhaček.

Podle vyprávění Karla Tuláčka z Poniklé

Jak jedli sekáči       
   Ke svačni patřila rezkovačka a loukouská kudla. Tou se krájel chleba a mazal se máslem 
nebo tvarohem. Ty lakomější selky pobízely, berte si tvarohu, ale my vodpovídali, dost 
dobrý máslo! Nešť vám zbude tvarohu pro slepice!
   U stolu se večeřelo z jenný mísy. Jak se říká,-svatej Job, čtyři jezte, pátej drob! Jeden do 
poliuky dycky drobil a my jedli vžicema. Když se někdo vomeškal, volalo se na něj: ,,Jiří, 
nečekejte na jennoho čtyři!“
   A vo těch loukovuskejch kudlách, to byly slauný kudly, co se tam vo pouti prodávaly. 
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Sloužily vo svačni na poli po celá léta. Říkalo se – Stanislav rozdává kudly – Václav je 
sbírá. To práce na poli končí a kudly se zavírají – esli by je vodeuřela leda horká hlava vo 
posvícenský muzice.
      V Pasekách slaujej Václava, tak se říkalo: Do loukova se chodí pro kudly, do Pasek s 
kudlama. Tam bejvaly vo pouťový muzice kudly tuze důležitý, bejvaly tam horký palice.

 MIMOŘÁDNÁ MOUDRA NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY

•• Rozchod bez nenávisti je pokračování láskyRozchod bez nenávisti je pokračování lásky
•• Znalost není to samé, jako moudrostZnalost není to samé, jako moudrost
•• Buďte v životě s lidmi, se kterými chcete opravdu být. Nebuďte s lidmi, se kterýmiBuďte v životě s lidmi, se kterými chcete opravdu být. Nebuďte s lidmi, se kterými  

si myslíte, že byste měli být! si myslíte, že byste měli být! 
•• Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje. Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje. 
•• Kdo v životě nikdy nic pořádně nepohnojil, nemá právo očekávat dobrou úrodu. Kdo v životě nikdy nic pořádně nepohnojil, nemá právo očekávat dobrou úrodu. 
•• Optimismus je nejlepší způsob, jakým nahlížet na svět. Optimismus je nejlepší způsob, jakým nahlížet na svět. 
•• Nejlepší kamarádka je jako čtyřlístek. Těžko se hledá, ale máte štěstí, když jiNejlepší kamarádka je jako čtyřlístek. Těžko se hledá, ale máte štěstí, když ji  

najdete. najdete. 
•• Jedna z nejkrásnějších vlastností opravdového přátelství je chápat a být pochopen. Jedna z nejkrásnějších vlastností opravdového přátelství je chápat a být pochopen. 
•• Láska ani přátelství nikdy nezklame, zklame vždy jen člověk nebo naše vlastníLáska ani přátelství nikdy nezklame, zklame vždy jen člověk nebo naše vlastní  

očekávání. očekávání. 
•• Kdo je to přítel? Jedna duše ve dvou tělech. Kdo je to přítel? Jedna duše ve dvou tělech. 
•• Jít s přáteli ve tmě je lepší, než jít sám za světla. Jít s přáteli ve tmě je lepší, než jít sám za světla. 
•• Žádný člověk nedokáže jiného změnit silou. Jsou však lidé, kteří se dokáží změnitŽádný člověk nedokáže jiného změnit silou. Jsou však lidé, kteří se dokáží změnit  

díky lásce k druhému člověku. díky lásce k druhému člověku. 
•• Nesnaž se být milován za každou cenu, protože Láska cenu nezná. Nesnaž se být milován za každou cenu, protože Láska cenu nezná. 

Pranostika = moudro našich předků
květen

V máji hřímoty nedělají trampoty 
Máj a září jsou branami léta. 

Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. 
Je-li květen chladný, rok nebude hladný. 
Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení 

červen
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá. 

Červnové večerní hřmění, ryb a raků nadělení. 
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. 

Jaký červen, takový prosinec. 
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. 

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 
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             Zprávy z obecního úřadu   

                Dotace pro hasiče
  Obec využila  příležitosti, aby z  dotačního fondu Libereckého kraje, 
programu  - Podpora  jednotek  požární  ochrany  čerpala  dotaci   na 
dovybaveni JPO 5 (výjezdové jednotky) v Bukovině u Čisté. Jednalo  se 
o nakup jedné vozidlové radiostanice s příslušenstvím zn. MOTOROLA 

GM 360 a pro vzájemnou komunikaci členů zásahové jednotky a velitelským sborem, dvě 
přenosné ruční radiostanice zn. Es 100. Bohužel, dnes už je to povinností tyto zařízení mít 
v povinné výbavě vozidla. Celková pořizovací cena byla 24. 200,-Kč. Dotace z toho činila 
16.100,-Kč. 

Úspora emisí
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných   složek 
komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, 
a.s. Přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení ,,uhlíkové stopy” Úspora, které bylo 
dosaženo představuje emise CO2 ekv. 11,460 tun, úspora energie 255 831 MJ.

Proč ?????
   V  jaké  době  to  vlastně  žijeme?  Jeden 
závidí  druhému,  nikdo  si  ničeho  neváží  a 
pak ať se člověk nediví,  co vše ho dovede 
nadzvednout  ze  židle.  Proto  si  nemohu 
odpustit,  abych nereagoval  na přístup  lidí, 
kteří jsou jen záškodníky, jak pro naší obec, 
ale i pro celou společnost. Na to o čem se tu 
chci  zmínit,  sedí  jeden  krásný  vtip, 
vystihující  jednu  příšernou  vlastnost 
člověka,  kterou  je  závist.  Jinak  si  to 
nedovedu vysvětlit. Když bych něco chtěl a 
nemohu  toho  docílit,  tak  alespoň  někomu 
zaškodím,  něco  mu  zničím,  znehodnotím. 
Když to nemohu  mít já, ať to nemá ani on.
     Pan Novák chytí zlatou rybičku. Ona  
mu navrhuje, že když ji pustí, tak mu splní  
tři přání. Pan Novák souhlasí. Moje první  
přání je toto. Víš rybičko, soused má  10  
králíků  a  já  bych  je  chtěl  také.  Dobře.  
Přání  se  mu  splnilo.  Druhé  přání.  Víš  
rybičko, soused má 15 slepic a já bych je  
chtěl  také.  Dobře  i  druhé  přání  se  mu  
splnilo.  Rybička  povídá  :,,Tak  máte  
poslední přání a pořádně si rozmyslete co  
budete chtít, protože jiná možnost  už pak  
není.“ Víš rybičko soused má kozu. Když  

se  na   delší dobu  odmlčí, rybička 
povídá: ,,A Vy byste jí  chtěl také, že?“ A  
pan Novák odpoví:,,  Ne já  chci,  aby  mu  
chcípla.“
    Tak tímto tedy navazuji na to hlavní. 
Každý z nás , kdo si pořídí jakoukoliv  věc, 
tak z ní má přirozeně radost. Snaží si ji co 
nepečlivěji opatrovat, aby si jí nepoškodil, 
natož úplně nezničil. Ale je tu určitá 
skupina lidí, která toto v žádném případě 
nectí a naopak tomu dotyčnému záměrně 
škodí. Proč????
  Nyní  budu  mluvit  o  dvou  rozdílných 
případech, které se staly v měsíci květnu v 
Bukovině. Zoufalý pohled se naskytl lidem, 
kteří  před  obecním  úřadem  vytvořili 
záhonek s vysazenými růžemi. Starali se o 
ně  po  celý  rok,  aby  to  tam  k  něčemu 
vypadalo a v době květu bylo co obdivovat. 
Jenže, stalo se, že v záhonu někdo úmyslně 
dupal a růže  polámal. Tak co si o tom máte 
myslet.  Položme  si  tedy  otázku.  Proč 
bychom to tu měli mít hezké?  Proč se o to 
musí někdo starat,  aby to bylo hezké? Asi 
jen pro toho šmejda, který se s tím bavil a 
mohl  se  smát,  jak  zmařil  úsilí  někoho 
jiného.
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    Druhý o něco smutnější  případ se stal také v květnu. O to je smutnější,  že se stal 
jednomu pracovníkovi chráněné dílny v bývalé prodejně.  Pracují  tu lidé,  kteří  pobírají 
invalidní důchody, které pro normální vyžití nestačí. Proto jsou tu, aby si nějakou korunu 
přivydělali. Každý ji obrací  v ruce, než si může dovolit něco užitečného, pěkného a co mu 
udělá radost koupit. Například auto, které mu zároveň slouží pro dopravu do zaměstnání. 
Střádá na něho několik let,  aby si  ho mohl  pořídit.  A pak přijde nějaký hovězí  kus s 
vymaštěným bezmozkem, ano bezmozkem, protože kdyby mu v té hlavě jen něco málo 
zůstalo, tak by neobešel auto a neudělal rýhu až na holý plech, přes celé přední dveře. 
Chápete to? Za bílého dne a v dopoledních hodinách? To je troufalost, že? Inu, škoda za 
několik tisícovek . A zase bude ten človíček převalovat každou korunu a přemýšlet, jestli 
si  to  nechá  opravit,  nebo bude jezdit  s  drápancem přes  celé  dveře.  Tato  událost  byla 
ohlášena na Policii ČR, která se tím bude zabývat. Věřme, že se zdárným koncem.
    Já osobně bych přál těmto hovězím kusům jen to, aby se jim to jednou vrátilo stejnou 
formou, od stejného bezmozku, a na věcech,   kterých si budou sami nejvíce vážit, jako v 
těchto dvou případech.  
                                                                                                                         starosta

                                                                                                                 

              HASIČI

..co už máme za sebou
  
Okrsková soutěž v Nedaříži
Nedaříž  byla  16.  května  pořadatelem okrskové  soutěže.  Přítomno 
bylo  15  družstev  mužů  a   6  žen.  Bukovinu  reprezentovala  dvě 

družstva mužů a jedno žen. Byli to: muži ,,A“ - Tomáš Paulů, David Svoboda, Jan Prokeš, 
David Štilec, Lukáš Zaplatilek, Zdeněk a Daniel Šubrtovi. Muži ,,B“ - Miroslav Paulů, 
Miroslav Svoboda, Jiří Ježek, Jan Grof, Václav Prokeš, Jaroslav a David Exnerovi. 
Ženy: Kateřina Jiřičková, Monika Hanousková, Kristýna Exnerová, Nikola Nedomlelová, 

Petra  Nezbedová,  Eva  a 
Kristýna  Svobodovy. 
Soutěž  spočívala  v 
provedení  dvou  požárních 
útoků, vždy z jiné základny. 
Elekronickou  časomíru 
zajišťoval SDH Nedaříž, ale 
po  několika  útocích  začala 
stávkovat,  a  že  nepůjde  a 
nepůjde.  Martiničtí  tedy 
zajeli  pro  svoji,  a  po  půl 
hodině  se  útoky  opět 
rozjely.  Nejprve  startovaly 
ženy.  Bohužel,   našim  se 
vůbec nedařilo. Po dvou 
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stejných chybách, v obou útocích,  kdy  nebylo dostatečně nataženo dopravní vedení  a 
útočné proudy byly od stříkací čáry vzdáleny několik metrů, se nepodařilo nastříkat terče. 
Dosažené časy   tomu i odpovídaly. Tím bezkonkurenčně ženy obsadily poslední šesté 
místo. Obě  mužská družstva, po takřka bezchybných provedeních obsadila třetí a čtvrté 
místo.   Z  této  soutěže  mělo  vítězné  družstvo   postoupit  do  okresního  kola  požárního 
sportu. O to ale nikdo neprojevil zájem.  Již předem bylo ale dojednáno, že postupující 
družstvo bude složeno ze závodníků z několika sborů. Bukoviny,  Nedaříže a Levínské 
Olešnice.

Okresní soutěž v Turnově
Ta se odbývala 6.června na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově. Úmorné horko zužovalo 
všechny  přítomné   závodníky.   Studenecký  okrsek  reprezentovalo  složené  družstvo  z 
několika sborů. Z Bukoviny u Čisté, Jan Prokeš, David Svoboda, Daniel Šubrt, Tomáš 
Paulů. Z  Nedaříže Martin Bajer, a Levínské Olešnice  David Dohnal, Pavel Sucharda, 
Patrik Šimůnek, Jiří Tomíček z Martinic a Jan hartig z Jilemnice. V mužské kategorii bylo 
přihlášeno dvanáct družstev. Plnily se disciplíny požární útok, štafeta 4x 100 m a běh na 
100  m s  překážkami.  A  takto  složený  manšaft  si  vedl  nad  očekávání  dobře.  Sice  na 
požárním útoku s časem 32,96 s byli až sedmí, ale potom už to byla krásná umístění, která 
určila celkové pořadí. Druhé místo na štafetě 4x100 m, s časem 67,79,  štafeta zaostala o 
pouhých 5,5 sekundy za vítězným Vilémovem. A na 100 m s překážkami s časem 126,20 
sekund, vybojovali třetí místo za Bozkovem a Vilémovem. Dále se prováděl běh na  100 m 
překážek  jednotlivců.  Umístění  našich   bylo  následující.  Z  88  mužů  byli:  8.  Pavel 
Sucharda, 13. David Dohnal, 15. David Svoboda,  24. Patrik Šimůnek, 36. Daniel Šubrt , 
43. Jiří Tomíček, 60. Jan Prokeš,  65. Tomáš Paulů.  Celkový součet dosažených bodů z 
jednotlivých disciplín  je zařadil na krásné a zároveň neočekávané třetí místo. Dekorováni 
byli bronzovými medailemi, diplomem a pohárem.

Dětský den.
Svátek dětí se v Bukovině oslavil 6.června v přírodním areálu. Za krásného, slunečného a 
teplého dne,  se ve 14 hodin začaly scházet   rodiče s dětmi,  aby si  zpříjemnili  sobotní 

odpoledne.  V  letošním  roce  byla 
účast o poznání slabší. Asi na šedesát 
přítomných  návštěvníků,  čekala 
ukázka  Policie  ČR,  na  antukovém 
hřišti  se vypínal skákací  hrad, který 
byl značně využíván a bylo od něho 
slyšet  nejvíce  dětského  povyku. 
Opodál stála střelnice s airsoftovými 
zbraněmi,  kde  si  střelci  všech 
věkových kategorií  mohli  vyzkoušet 
střelbu do terčů. Po celé odpoledne , 
až do 18 hodiny probíhal program s 
dětskými   soutěžemi.  Na  závěr 

tohoto odpoledne hasiči připravili pěnovou peřinu, což přivítala většina dětí, aby se v ní 
mohly  vydovádět.  Večer  nemohl  být  zakončen  jinak,  než  diskotékou  a  impozantním 
ohňostrojem.
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Krajská soutěž v Jablonci nad Nisou
    Třetí místo v okresní soutěži v požárním sportu bylo vstupem k postupu do krajského 
kola. To se  odbývalo 20.  června na atletickém stadionu v Jablonci  nad Nisou.  Zde už 
nebyli žádní aucajdři,  ale  družstva,  která v minulých letech bojovala a skoro každým 

rokem bojují o titul mistra republiky. 
Poprvé v historii s nimi mohlo změřit 
síly  i  družstvo z  Bukoviny u Čisté. 
Sice  nebylo  složeno  vyloženě  z 
bukovinčáků, ale doplněno o dobré a 
sportovně založené kluky z okolních 
sborů. Základem však byli naši, Jan 
Prokeš, David Svoboda, Daniel Šubrt 
a Tomáš Paulů. Družstvo doplňovali 
Martin  Bajer  z  Nedaříže,   David 
Dohnal,  Pavel  Sucharda,  a  Patrik 
Šimůnek  z  Levínské  Olešnice,  Jiří 

Tomíček z Martinic a Jan Hartig z Jilemnice. Bylo to takové ,, mezinárodní“ družstvo, 
které  mělo  jedno  důležité  poslání.  Důstojně  reprezentovat  náš  studenecký  okrsek   v 
okresní  soutěži,  což  se  podařilo.  Ale 
poté také šlo o  obstání v krajském kole 
a  hájit  barvy  semilského  okresu.  V 
soutěži  bylo  přihlášeno  osm  družstev 
mužů a šest žen.
    Muži  začínali  po  deváté  hodině 
dvěma pokusy  na  štafetě 4x100 metrů. 
Po  odstartování  soutěžící  zdolal  na 
prvém  úseku  štafety  pomocí  žebříku 
překážku,  zvanou  „domeček“  (délka 
5m,  šířka  2,5m  a  výška  2,5m),   na 
druhém  úseku  zdolával   barieru  dva 
metry  vysokou.  Soutěžící  na  třetím 
úseku uchopil dva kotouče hadic, zdolal kladinu ( 8 m dlouhou, 18 cm širokou a 1,2 m 
vysokou)  rozvinul je před, nebo za kladinou,  spojil hadice, jednu půlspojku napojil na 

rozdělovač,  na  druhou  půlspojku 
napojil  proudnici  v pásmu  odpojení, 
proudnici odpojil a v pásmu předání ji 
předal soutěžícímu na čtvrtém úseku. 
Ten  v  běhu  uchopil  ruční  hasicí 
přístroj a přenášel  ho do vzdálenosti 
30 m na vyznačené místo  a dobíhal 
do cíle.  Dosažený čas …...sekund byl 
pátým časem této discipliny.
       Následovaly pokusy na požárním 
útoku.  My  měli  tři.  Prvý  byl  po 
rozběhu  družstva  a  zahájení  útoku 
odvolán  pro  nefunkčnost  časomíry. 

Druhý pokus se už povedl, ale po chybě u nástřikových terčů,  útok dopadl s časem 40,25 
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sekund  špatně.  Nemohl  by 
konkurovat.  A  třetí  už  byl 
hop a nebo trop. Vše klaplo a 
samotní kluci se divili, kde se 
zastavil  čas,  30,12  sekundy. 
Byl to druhý nejrychlejší útok 
dne. 
     Své závodění ukončili s 
běhy  na   100  metrů  s 
překážkami. Po startu museli 
zdolat  dva  metry  vysokou 
barieru,  po  seskoku  z  ní 
uchopit dva kotouče hadic  a 
opět  běžet  přes  osm  metrů 
dlouhou  kladinu,  poté  za 

běhu vzájemně spojit dvě hadice, 
jeden  konec  připojit  na  hrdlo 
rozdělovače  a  s  tak  nataženými 
hadicemi doběhnout do cíle.  Až 
potom  se  zastavila  elektronická 
časomíra.
     V patnáct hodin byly všechny 
discipliny  splněny  a  na  řadu 
přišlo  vyhlášení  výsledků.  Mezi 
oceněnými  s  poháry,  byli  i  naši 
hasiči,  za  druhý  nejrychlejší 
požární útok.
V celkovém pořadí jsme se 
neztratili a nakonec obsadili  páté 
místo.                                                Stojící zleva: Daniel Šubrt, Martin Bajer, David Svoboda,
                                                        Tomáš Paulů, Jan Prokeš, Jiří Tomíček, Jan Hartig, Pavel Sucharda
    

Na soutěži v Dolní Kalné.
Sbor  dobrovolných  hasičů  Dolní  Kalná  nás  pozval  20.června  na    soutěž  v  požárním 

útoku  ,,O  pohár  starosty  SDH  Dolní 
Kalná.“  Bukovina  byla  zastoupena 
družstvem mužů i žen.  Muži ve složení 
Lukáš  Zaplatílek,  David  Štilec,  Nikola 
Nedomlelová,  Zdeněk Šubrt,  Jiří  Beran, 
Václav Prokeš, Jakub Lejdar  se umístili 
na  6.  příčce  a  ženy  Kateřina  Jiřičková, 
Markéta  Paulů,  Nikola  Nedomlelová, 
Petra  Nezbedová,  Monika  Hanousková, 
Vlaďka Machová a Kristýna Svobodová 
byly s časem 25,90 druhé.  
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    Pro zasmání 
 

Cirkus 
„Tati, pojď se se mnou podívat do cirkusu!“
"Nemám čas, Mařenko.“
"Včera kluci říkali, že tam jezdí na tygrovi nahá žena.“
"No dobře, tak půjdu, tygra jsem už dlouho neviděl.“

Perem 
Malého Pepíka poslali rodiče s balíkem na poštu. Slečna u okénka se podívala na 
průvodku vypsanou tužkou, vrátila mu ji a stroze řekla: "Perem!" 
Pepík se tedy s balíkem vrátil domů a otráveně povídá: 
"Dnes balíky neberou. Perou!"

Citrón 
Jeptiška přiběhne za matkou představenou:
"Matko představená, pomozte mi, zhřešila jsem - milovala jsem se s mužem."
"Tak rychle běžte do kuchyně a snězte citrón!"
"A myslíte, že to pomůže?"
"To nevím, ale zmizí vám ten blažený výraz z tváře!"

Týden uteče 
Povídají si dva chlapy v hospodě: 
"Jak ten týden uteče, co? Jeden nestačí ani vystřízlivět, a už je tu zase pátek..."

Šedá myška 
Baví se dva kamarádi v hospodě nad šestým pivem:
"Nejradši ze všeho bych se stal malou, šedou myškou!"
"Zbláznil ses nebo už blbneš z chlastu? Proč zrovna myškou?"
"No aby se mě žena konečně začala bát!"

Prodej kola 
Baví se dva kamarádi.
"Víš, čeho se nejvíc bojím, až umřu?"
Druhý na to: "Nevím, čeho?"
"No toho, že moje žena prodá moje kolo za cenu, za kterou jsem jí řekl, že jsem ho 
koupil."

Franta se vytahuje před kamarádem, že jeho sestra se přestrojila za chlapa a šla do armády.
Kamarád se diví: "Ale to se s nima musí i sprchovat, převlíkat?"
"No, to musí."
"A to nepřijdou na to, že je ženská?"
"Přijdou... ale myslíš, že to někdo řekne?"

http://www.panvtip.cz/vtip/1179-prodej-kola.html
http://www.panvtip.cz/vtip/744-seda-myska.html
http://www.panvtip.cz/vtip/1185-tyden-utece.html
http://www.panvtip.cz/vtip/338-citron.html
http://www.panvtip.cz/vtip/777-perem.html
http://www.panvtip.cz/vtip/1109-cirkus.html
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Kdo to ví???

 Pokud jsi pravák, máš tendenci žvýkat jídlo na pravé straně úst.
Pokud jsi levák, máš tendenci žvýkat jídlo na levé straně úst.
Aby vyprodukovaly kilo medu, musí včely sesbírat nektar z více jak čtyř milionů květů.
Heroin je obchodní značka morfinu, prodávaného kdysi firmou 'Bayer'.
Turisté  navštěvující  Island  by  měli  vědět,  že  dávání  spropitného  v  restauraci  je 
považováno za urážku.
Lidé v nudistických koloniích hrají ze všech sportů nejvíc volejbal.
Astronauti nemohou říhat - v kosmické lodi není zemská přitažlivost, která by oddělila 
tekutinu od plynů v jejich žaludcích.
Starověké římské, čínské a germánské společnosti často užívaly moč jako ústní vodu.
Mona Lisa nemá obočí. V době renesance bylo v módě je holit!
Z důvodu rychlosti, kterou Země obíhá kolem Slunce, je nemožné aby zatmění Slunce 
trvalo víc jak 7 minut a 58 vteřin..
Google je ve skutečnosti název čísla s milionem nul.
Sklo  se  rozloží  za  milion  let,  což  znamená,  že  se  nikdy  neopotřebuje  a  může  být 
nekonečněkrát recyklováno!
Zlato je jediný kov, který nekoroduje, i když by bylo zakopáno v zemi tisíc let.
Jazyk je jediný sval tvého těla, který je upevněn pouze na jednom konci.
Pokud  přestaneš  mít  žízeň,  potřebuješ  se  napít.  Když  je  lidské  tělo  dehydrováno, 
mechanismus žízně se vypne.
Každým rokem 2.000 000 kuřáků buď přestane kouřit, nebo zemře na nemoci vyvolané 
tabákem.
Nula je jediné číslo, které nemůže být vyjádřeno římskými číslicemi.
Když se po jídle napiješ vody, snížíš kyselost v ústech o 61 procent.
Arašídový olej je používán k vaření na ponorkách, protože nekouří, pokud není zahřát na 
víc jak 230°C.
Hučení, které slyšíme když dáme mušli k uchu, není zvuk oceánu, ale zvuk krve proudící v 
žilách ucha.
Devět z deseti živých organizmů se vyskytuje v oceánu.
Banánovník se nemůže sám reprodukovat. Může se rozmnožovat pouze s pomocí člověka.
Letiště ve vyšších výškách potřebují  delší  startovací  a přistávací  dráhu z důvodu nižší 
hustoty vzduchu.
Zub je jediná část lidského těla, která se sama nedovede zahojit.
Ve starověkém Řecku hození jablka dívce bylo tradičním požádáním o ruku. Dívka přijala 
chycením jablka.
Inteligentní lidé mají ve vlasech obsaženo více zinku a mědi.
Ocas komety vždy směřuje od Slunce.
Kofein zvyšuje účinek aspirinu a dalších léků proti bolesti, proto je přidáván do některých 
léků.
Vojenský  pozdrav  pochází  ze  středověku,  kdy  rytíři  zvedali  hledí  svého  brnění,  aby 
ukázali svou totožnost.
Pokud budeš na dně hluboké studny nebo vysokého komínu a podíváš se nahoru, uvidíš 
hvězdy i uprostřed dne.
Když člověk umírá, poslední ze smyslů, který ztrácí je sluch. První ztratí zrak.
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Ve starověku si neznámí lidé podávali ruce, aby ukázali že v nich nemají zbraň.
Jahody jsou jediné ovoce, jehož semena rostou vně plodu.
Avokádo má nejvyšší počet kalorií ze všeho ovoce - 167 kalorií na sto gramů.
Měsíc se každým rokem vzdaluje od Země o pět centimetrů.
Země se stává každým dnem těžší o 100 tun z důvodu dopadajícího vesmírného prachu.
Z důvodu přitažlivosti zemské není možné, aby hory byly vyšší než 15.000 metrů.
Mickey Mouse je v Itálii znám jako "Topolino".
Na rovníku váží všechno o jedno procento méně.
Na každý další kilogram, o který se zvýší náklad vesmírné rakety, je třeba při startu přidat  
530 kilogramů paliva.
Písmeno J se nevyskytuje v periodické tabulce prvků.

                      Plánované akce

Pondělí 30. listopadu 2015 v 19.00 hodin, Městské divadlo Mladá Boleslav
Bernard Shaw – PYGMALION

V hlavních rolích: Lucie Matoušková, Roman Teprt, Martin Hrubý, 
Carmen Mayerová j. h., Eva Reiterová, Eva Horká, Dagmar Teichmannová a Petr Prokeš.
Kdo by neznal antický mýtus o sochaři Pygmalionovi, který vyřezal ze slonovinové kosti 
tak krásnou dívku, že se do ní zamiloval a uprosil bohyni lásky Afroditu, aby jí vdechla 
život? Co se však stane, když dívka není ze slonovinové kosti, ale z masa a lidských kostí, 
je květinářkou z ulice a nestává se sochou, ale dámou z vyšší společnosti? Když stvořitel 
není zamilovaný sochař, ale londýnský profesor fonetiky? 
Komedie G. B. Shawa nenechá v klidu vaše bránice – střet světa ulice a světa 
smetánky nabízí mnoho komických situací. 
A když navíc do hry vstoupí láska, kterou profesor Higgins neumí či nechce přijmout - 
vždyť na počátku všeho byla nevinná sázka. 

Ceny vstupenek 230, 200, 170 a 140 Kč dle místa v hledišti.
Závazné objednání lístků můžete nahlásit do 23. srpna 2015 u Jiřiny Štilcové
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   Co myslíte, čí to bylo stavení ?



,, Boj stvořila příroda, nenávist vynašel člověk. “

zpracoval:  Jiří Hanousek
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