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„Kdo chce získat lidi, musí dát do zástavy své srdce.  “ 

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

●zprávy  z  OÚ   ●hasiči   ●sport  ●pro  zasmání  ●plánované  akce 
●o citronu  ●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,  Anně  Trejbalová,  Oldřichu  Grofovi  a 
Jiřímu  Hanouskovi,  kteří  oslavili  své  významné  životní 

jubilea v červenci a září.  

Narození dítěte
Martině  a Milanu Křížkovým čp. 13, se 25.7. narodil syn Jan Křížek. 
Tímto malému Jendovi přejeme šťastné vykročení do nového života. 

Vzpomínáme
S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás navždy opustil, náš rodák, Miloslav 
Exner, který zemřel 5.8.2015 ve věku 71 let. Poslední rozloučení se uskutečnilo v úzkém 
rodinném kruhu v pátek 10.července 2015, v Husově sboru v Nové Pace. 

                                                                                                    
                     Z kroniky obce 

  5. a 9. květen 1945
Jako vítězný signál zazněla zpráva z rozhlasu, že Praha povstala. Nejsme 
tudíž  sami,  my  severočeský venkov!  Povstala  Praha,  naše  Praha,  naše 
matička Praha! To působilo jako lék na mysl  nás všech,  kterými snad 
hlouběji  otřásly  události  na  Horkách i  ve  Studenci.  Radiopřijímače  se 

rozezvučely, aby nám dávaly naději a aby nás informovaly o tom jak naše hlavní město 
bojuje a krvácí. A byl to boj opravdu krutý a těžký.
   Povstání Prahy bylo velikou morální vzpruhou všem odbojovým skupinám v našem 
kraji. Jednotlivé skupiny vycházely ze své ilegality a stávaly se z nich normální řadové 
jednotky. Ty pak podnikaly různé bojové akce s účelem očistit kraj jednak od německých 
vojáků ( v Nové Pace a v Jilemnici byly např. Německé nemocnice) a potom zajišťovat 
vedoucí německých podniků a kolaboranty.  To byly vlastně začátky likvidace německé 
armády u nás. V tuto dobu se již nemohl odvážit jít německý voják sám, ba ani ne v malé 
skupince, neboť byl ihned odzbrojen. Odzbrojovalo se všude a za všech okolností. Tím se 
získávaly zbraně a tudíž i síla. 
   O tom, jak demobilizovala část německé armády, prchající ze Slezska do Čech ( snad asi 
o síle 2 divizí), se zmíním v další stati. Zde bych se chtěl ještě zmínit několika slovy o 
tom, kterak byla odzbrojena Zálesní Lhota. Asi 7. nebo 8. května se vydali Olda Klazar a 
hajný Josef Jiřička, ozbrojeni automaty a pistolemi, na Obecní úřad do Lhoty Zálesní. Tam 
vyzvali starostu jménem revolučního výboru k okamžitému vydání všech zbraní, hlavně 
pak zbraní Volkšturmu. Toto počínání bylo od nich velmi odvážné, jejikož v tuto dobu 
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bylo Vrchlabsko i část Jilemnicka pod kontrolou jedné divize SS. Němci se vzpírali a po 
dlouhém jednání odvedli jen několik starých vojenských a loveckých pušek. Jelikož se jich 
doma čekající muži nemohli dočkat, byl za nimi poslán parašutista poručík Voloďa, mladý 
odvážný  chlapec  ze  skupiny  kapitána  Chanova.  Jakmile  Němci  uslyšeli  několik  salv, 
vypálených z  jeho automatu  k obloze  a  jeho rázný hlas,  dostali  strach a  začali  snášet 
zbraně. Když již pozdě navečer se vrátil Olda Klazar s hajným Jiřičkou, přivezli s sebou na 
malém nákladním automobilu několik desítek vojenských pušek, několik protipancéřových 
pěstí, jeden těžký kulomet, pistole a střelivo.

Ústup Němců
Hlavní ústup německých vojsk nastal po 7. květnu. To již byly na silnicích na různých 
místech vytvořeny odzbrojovací stanice, kde museli civilisté i vojsko odevzdat zbraně. S 
ostatním,  tj.  povozy, auty i  různým jiným vojenským materiálem byli  posíláni  dále na 
Novou Paku a Jičín, kde jim bylo vše odebráno a oni vzali jako váleční zajatci. Zprvu však 
Němci odmítali vydávat zbraně, zvláště pak divize SS. 
     Tak tomu bylo, když se od Trutnova po silnici valily několika proudy silné kolony 
příslušníků  nejrůznějších  zbraní,  z  nichž  mnozí  zbraně  českým civilistům,  i  když byli 
označeni jako naše vojsko, odevzdat nechtěli. Kopce nad Vidochovem byly sice obsazeny 
partyzány,  ale  v  případě  ozbrojeného  incidentu  by  tyto  síly  nebyly  sto  čelit  dobře 
vyzbrojeným  německým  jednotkám,  kterými  byla  silnice  téměř  až  ku  Pace  doslova 
ucpána. 

   Bylo tudíž použito lsti. Byla roznesena mezi ustupujícím německým vojskem zpráva, že 
od Jičína postupuje  již Rudá armáda.  Následkem dezorganizace a ústupových zmatků 
nevěděli Němci dobře, kde jsou a nemohli dobře rozpoznat, zda se tato zpráva zakládá na 
pravdě či nikoli a proto se dali na zmatečný útěk. Zprvu se snažili obrátit svá vozidla, ale 
když to nebylo na přeplněné silnici možné, opustili své povozy i koně, auta i děla, s tanky 
zajeli do polí a pak prchali pěšky a nevěděli kam.
   Příkopy podél celé silnice z Horek až k Hostinnému, zvláště pak v čisteckých zatáčkách, 
pod Čistou a pod Kalnou, byly plné tohoto nejrůznějšího vojenského materiálu i zbraní. 
Děla všech ráží, automaty, pušky, pistole, celé povozy nábojů, světelných raket a kdo ví 
čeho ještě, ležely vedle polních kuchyní, v kterých bylo mnohde napolo uvařené jídlo. 
Mezi  tímto  zmatkem,  po  polích  i  po  lukách,  pobíhali  koně,  kteří  se  utrhali  od  svých 
povozů, nebo které vojáci pustili, hodivše pak zásobovací vozy s náspů silnice dolů.
     Mezi tímto rozličným materiálem bylo možno nalézti stovky a snad tisíce vojenských 
distinkcí všech možných šarží a útvarů, veliká množství roztrhaných vojenských knížek a 
různých průkazů a mezi tím spousty různých německých vyznamenání. Toto vše Němci 
odtrhali se svých uniforem a zaházeli, aby tak zahladili své někdejší postavení v armádě a 
tím i veškerou zodpovědnost z toho plynoucí.
   Většina vojska, která uprchla od svých zbraní v Čisté a v Kalné, táhla pěšky potom přes 
Bukovinu směrem na Studenec. Někteří z nich zaházeli své zbraně a náboje již v Čisté, jiní 
v polích a úvozech mezi Čistou a Bukovinou a jiným byly zbraně odebrány až v Bukovině.
      Z  těchto  zbraní  v  Bukovině  ukořistěných  a  v  nejbližším okolí  nalezených  bylo 
velitelstvím  oblasti  v  Hradci  Králové  dovoleno  MNV  (místnímu  národnímu  výboru) 
ponechati až do dalšího úředního opatření pro bezpečnostní službu v obci 10 vojenských 
pušek s 300 náboji a 2 vojenské pistole s 50 náboji. Ostatní pak věci, tj. 21 pušek, 15 
bajonetů, 8 automatů, 1 granátomet, 15 pistolí, 24 plných sumek a 20 prázdných sumek, 1 
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plynovou  masku,  5  ručních  granátů,  18  toren,  2  jízdní  kola  a  různé  náboje,  součástí 
vojenské  výstroje  i  výzbroje  atd.,  odevzdal  2.června,  předseda  MNV  Arnošt  Prokeš 
posádkovému velitelství v Nové Pace.
     Po několik dnů po tomto zhroucení sil německé armády chytali obyvatelé naši obce 
vždy ráno v polích se pasoucí koně od těžkých tažných koní až po koně jezdecké. Během 
několika dní počet koní v obci tak stoupl, že nebylo v obci jednoho chlapce, ať mu bylo 
10 či 25 let, který by neměl svého pěkného jezdeckého koně. A v podvečer pak, když 
všichni chlapci vyjeli projet své koníky, vypadalo to v obci 
spíše  jako na nějakém americkém ,,ranči” než v Bukovině.   
     Mnohé z těchto koní si ponechali hospodáři delší čas na obdělávání svých polí, některé 
dokonce koupili, ostatní pak odvedli naší armádě.
    Zbraně pak, hlavně zbraně těžké a střelivo ještě dlouho ležely podél silnic, jelikož 
vojenská správa nebyla schopna tyto veliké spousty nejrůznějšího materiálu včas odklidit.
   Výbušniny, miny a náboje byly potom sváženy pyrotechniky do lesa mezi Slemenem a 
Klášterní  Lhotou  a  tam  byly  hromadně  odstřelovány.  Těžké  zbraně  a  auta  byly 
dopravovány do Nové Paky na výstaviště a tanky do Staré Paky na nádraží, odkud potom 
putovaly do našich oceláren k novému zpracování.
    Příchod Rudé armády  
8.května  se  náhle  roznesla  zpráva,  že  od  Trutnova  konečně  přijíždí  tak  dlouho  již 
očekávaná Rudá armáda.  Konečně se objevili. Osmahlí a uprášení, se širokým úsměvem 
na lících jeli na upocených koních po celé šíři silnice, lemované lidmi, kteří sje nadšeně 
pozdravili.  Volání slávy, mávání praporky a házení květů provázelo každý vůz (byly to 
hypomobilní  složky  Rudé  armády),  kterého  byly  všechny  pozdravy  a  projevy  radosti 
nadšeně opětovány.   V Čisté u pivovaru bylo menší  uvítání a potom opět pokračoval 
proud  dále  na  Novou  Paku  a  Jičín.  Následujícího  dne  pak  projížděly  tanky  a  další 
motorizované jednotky, které potom obsadily různé části Čech. V našem okolí setrvala 
Rudá armáda delší dobu ve Vidochově a v Borovnici, kde si rudoarmějci postavili dva 
veliké polní tábory. Toto ubytování však netrvalo dlouho, jelikož záhy po obnovení naši 
armády byly tyto jednotky stáhnutý do měst a později vůbec staženy z našeho území zpět 
do Sovětského svazu.

Obsazování pohraničí
Jedním z  velmi  důležitých  činitelů  v  tomto  ,,stěhování  národa“  byla  možnost  zabrání 
různého nemovitého majetku po odsunutých Němcích, zvláště pak rodinné domky a různé 
živnosti. Z naší obce odešlo během roku 1945 také hojně obyvatel do pohraničí. Celkem 
odešlo asi 30% obyvatelstva vzhledem ke stavu z r. 1944. tento odchod však nebyl náhlý. 
Někteří odešli již brzy po revoluci, jiní až v létě či na podzim a někteří až na jaře  r. 1946. 
Směr,  kterým  se  nejvíce  ubírali,  byl  Hostinné.  Ten  skýtal  svým  četným  průmyslem 
možnost  dělníkovi dobrého výdělku v papírnách,  zemědělci  pak zabrání  zemědělských 
usedlostí v okolních vesnicích. Dalším důležitým činitelem bylo, že obyvatelé znali tyto 
obce  i  samotné  Hostinné  z  předválečných  dob,  neb  tam za  války  dojížděli  do  práce. 
Naopak v r.  1946 se do vsi  přistěhovali  do prázdných chalup a to do čp.  65, pan Jan 
Kučera s rodinou a do čp. 80, pan Josef Pešek s rodinou, kteří přišli z Českomoravské 
vysočiny a chalupy od dřívějších majitelů koupili.
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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.

11. Křupavějších bramboráků docílíte, když do těsta přidáte 1 - 2 lžičky tvarohu. 

12. Aby byly houby lépe stravitelné, před tepelnou úpravou je pokapte citronem a posolte. 

13. Při přípravě míchaných vajíček přidejte na jedno vejce jednu lžíci minerální vody nebo
        sodovky. Budou vláčnější a jemnější.

14. Zbylou čočku od oběda smíchejte s neochuceným pomazánkovým máslem, 2-3
         stroužky česneku a lžičkou plnotučné hořčice. Získáte skvělou pomazánku.

15. Zamrazené sladké pečivo, cukroví a koláče rozmrazujte pouze při pokojových
         teplotách. Neztvrdne a neokorá. 

16. Rychlejšího vykynutí těsta docílíte tím, že ho dáte do předehřáté trouby na 50
         stupňů nebo na topení.

17. Aby se brzy nezkazil máslový krém na dortu, přidejte do něj trochu koňaku nebo jiného
        alkoholu.

18. Pokud pečete koláč se šťavnatým ovocem a nemáte dostatečně vysoký plech, vložte
         do trouby pod pekáč alobal, aby zachytil případnou vytékající ovocnou šťávu.

19. Nejde vám dobře rovnoměrně rozetřít čokoládová poleva na koláči nebo dortu? Vložte
         ho zpátky na chvíli do trouby. 

20. Při rozmrazování listového těsta jednotlivé plátky rozbalte a rozložte na plech.
         Nepřilepí se k sobě.

Krkonošské povídky
Vo Libercouloj a vo vysockým jarmarce     
Líbrcoul, to vám byl ober tak ohromtáckej a ukrutně hroznej, že 
si to žánnej nedovede dneska pomysleť, jak vypadal.Von se šel 

jennou poďvať na Andu. To maj bejť v Americe taky takový jenny Kerkonoše a von tam 
měl tu svou. Esli se ňák vopozdil, von chodil taky pobejť na Ural, a asi se tam zapovídal, 
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nebo co, měl náramnej pospěch. Chtěl dohnať, co zameškal, tak hnal aby už u tý Andy byl. 
Jak leťal, v tom kvaltu se mu vysmekla v blátě jenna faldouka s nohy. Nechtělo se mu 
meškať se voubouváním a tak hnal v jenný noze vobutý a druhý bosý dál. Až pudu vod 
Andy, vobuju se, dyť von mi ji žánnej nenechavej nevonnese.
      To jel ňákej forman s fasuňkem a párem koní terhovicej do Vysokýho na jarmark. 
Bylo to pod Barejťákem. Všude zataženo až tma. To vod toho, jak vlály Libercouloj šosy 
přes voblohu. Jak dupal, nebe bylo co chvíli bleskem vejpůl. Forman byl rád, když uviďal 
před sebou ňákej tunel. Moh by se kerze něj dostať do vasokýho a bude v tý práskanici v 
suchu.  Placu  tam bylo  pro  mandel  takovejch.  Tak  do  toho  vjel  a  každej,  kdo  šel  do 
vysokýho na jarmark, za ním.
     Milej Líbercoul si u Andy pobyl a hnal to nazpátek. Pod Barejťákem sebral faldouku a 
byl rád, že mu ji nikdo nechňap. Udělá pár sáhů sotva  k vysockýmu rynku a cejtí, že ho 
něco mezi perstama mačká. Vyzul botu, aby se  nevohnět, a vyklepal ten neřád ňákej na 
vysockej rynk. A páne, toho bylo, ušecko, co táhlo na jarmark. Nejdříu vylítli packý šeuci 
s faldoukama a kamašema, za nima hernce, pometla, hrabišťata, bille, biče, švihy, koňský 
vohláuky a cajky a klubko hanlířů, vazákama a provazama vod houjezích kusů propletený 
durchumdurch, řezník Skerbek s těžkejma volama, co skoupil po Škodějouje, a Nečásek s 
jalovicema.  Za nima se hnali  Kucheláci  s kozama,  handlíř se derkotal s  vozem suken, 
brečáci  ňáký s  mordgešichtama a podvezkej  s vozejkem hraček na párání  malý  chase. 
Semilskej kouble vylít po hlauje, ale jak cejtil pod sebou vysockej rynk, spustil:  Láda, 
láda, čokoláda, každá kafle jako kláda, Radeckej mi šuli daroval, abych to spravelliuje 
rozsekal, jeden kus pro Frantu, druhej kus pro Pepíka, pro Kačenu, pro Mařenu, pro kalce 
a pro kalličku, pro dědečka, pro bábičku,  apro pány perlaře zboží na tři trakaře! Za ním 
vylít studeneckej Bachtík s kanafasem, Hejralka s fíkama, žernouskej Prousek a za nim 
jeho karborundum brousek,  co brousí  vlasy, papír,  kůži  i  stolistou růži,  kdo ho koupí, 
neprohloupí, eště zlatej řetěz mu přidám a tašku koženou, ať se mu peníze poženou, je to 
ze starý baby kůže, dobře vyvalchovaná. Za brouskem sud s vokurkama, tureckej med, 
štůček damašku, celfoter s vobrázkama, policajt Hořauka a cirkusová plachta, kdoví co se 
v  ní  ušechno  mlelo.  Dámy  a  pánové,  vplalo  to,  práuje  začíná  začátek,  uvnitř  uvidíte 
zabijáky, rabijáty a raubíře, jak vypadají na papíře, takoví sou uvnitř k spatření živí a s 
nima papoušek amazon papagaj a vopice tři sta let stará, dosud svobodná. Pak vylítla eště 
harfenice, co fajnouje vytahovala do vejšky ,,Dvanáct pannen spalo.“
   Tenkrát nikdo nenakupoval, každej jen utíkal sbírať, co se kulilo dolu. K Roprachticům, 
ke Tříči, k Mexiku, na Sklenařice až k Jablonečku jeden chumel. Hejralka s fíkama spalla 
Nečáskoj do lutryje, zdivočelí bejci rozházeli Háskoj krušníky a harfu vonnesla na rohách 
sánská koza. Semilskej Kouble sbíral ládu ládu čokoládu přes Příkrej až do Semil. 
   Naposled vyklepal Libercoul ten párovej fasuněk s koňma a formanem a poudá: ,,Vono 
se  mi  porád  zdálo,  že  tam něco  je,  prevít  ňákej.“  a  radostěj  si  vodsúp,  až  to  zvello 
cirkusovou plachtui. Spalla až na maršparádu u jičínských kasáren.
                                                                                      Podle Víta Martince, Stará ves

         Pokoseny jetele, dozrály žita. Nad zlatým polem vůně chleba, ze stínu lesa vůně hub.  
Panáky stojí řadem a v haldách kamení na rozmezí polí rudnou jeřabiny. Vrkoče jeřabin, 
trhané  na  Bartoloměje  před  východem slunce  a  visící  z  lomenice  pro  kvíčaly  a  kosy, 
hovoří o nadcházející společné starosti horáka, zvěře  i ptactva: Jak asi přečkáme zimu …..
     Svatá Markyta házela u nás do žita pořánnej serp. Byly to velký kulatý serpy a s těma 
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chodily ženský do pole, když eště nebyly kůsy. Až deset jich bylo zjennanejch na žito a 
platilo  se  třicet  krejcarů  za  den.  S  kůsama  přeuzali  tu  práci  muži.  Chodilo  pak  šest 
muskejch a za každým jenna vosoba vodebírala. Takový bejvávaly u nás žně. Sváželo se, 
jaký kde byly potahy a cesty, třá s kopce na rohačkách se to smejkalo dolu. Těžkej kraj.  
Kdyby tak krajáci zalejvali pole potem, jako my tu na horách, mohli by kermit slepice 
koláčema. U nás neměl sedlák velký medy, tak musíte za dožínkama vod Paky dolu do 
rovin, kdopak by se u nás nad sklizněj radostěj vyskakoval?

 MIMOŘÁDNÁ MOUDRA NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY

•• Nejhorší způsob jak pocítit, že ti někdo chybí, je posadit se vedle a uvědomit si, žeNejhorší způsob jak pocítit, že ti někdo chybí, je posadit se vedle a uvědomit si, že   
už nikdy nebude tvůj. už nikdy nebude tvůj. 

•• Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká. Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká. 
•• Kdyby lidská hloupost svítila, nepotřebovali bychom žárovky. Kdyby lidská hloupost svítila, nepotřebovali bychom žárovky. 
•• Čím více se sladí, tím hůře se vstává od stolu. Čím více se sladí, tím hůře se vstává od stolu. 
•• Trénink je všechno. Ani květák není nic jiného než pořádně vycepované zelí. Trénink je všechno. Ani květák není nic jiného než pořádně vycepované zelí. 
•• Krásné ženy ponechejme mužům bez fantazie. Krásné ženy ponechejme mužům bez fantazie. 
•• Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla. Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla. 
•• Krásu lidských očí nesmíme hledat v jejich barvě, ale v tom, čí jsou.  Krásu lidských očí nesmíme hledat v jejich barvě, ale v tom, čí jsou.  
•• Být churav láskou - to je důvod zemřít. Být churav láskou - to je důvod zemřít. 
•• Existuje jen jedna skutečně důležitá otázka: Jak přimět lásku, aby nám zůstala? Existuje jen jedna skutečně důležitá otázka: Jak přimět lásku, aby nám zůstala? 
•• Časem člověk lituje všech hříchů, kterých se dopustil - a také těch, které zapomnělČasem člověk lituje všech hříchů, kterých se dopustil - a také těch, které zapomněl   

spáchat. spáchat. 
•• Člověk je vždy unaven tím, že nemiluje. Člověk je vždy unaven tím, že nemiluje. 

Pranostika = moudro našich předků
červenec

Svatá Anna zavádí žence do pšenice 
V den svaté Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svatá Magdalena svého pána oplakává. 

Svatá Anna - chladné rosy z rána. 
Na svatého Prokopa vody plná příkopa. 

Červenec nese parna, bouře, krupobití a medovice. 
srpen

Po Bartoloměji žádné teplo více. 
Svatý Vavřinec jest prvý podzimec 

Je-li od Petrova dne do svatého Vavřince parno, přicházívá tuhá a sněživá zima. 
Suchý a teplý srpen úrodě neškodí. 
Na Jana stětí vlaštovky od nás letí. 

září
Na den svatého Václava-li hřímá, dlouho ještě teplo bývá. 

Nejpozději kolem svatého Michala má být doma otava. 
Na svatého Václava babí léto nastává. 

Bouřka v září - sníh v prosinci. 
Jsou-li v září noci jasný a suchý, nebude po houbách ani potuchy. 
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             Zprávy z obecního úřadu   

     Oprava vodovodního řádu
Velké množství pitné vody se ztrácelo 
z  veřejného  vodovodu  v  dolení  části 
obce.  Na  upozornění  chalupáře  p. 
Střížka, bylo zjištěno, že voda uniká na 
jeho pozemku. Z krtičin voda vytékala 

na  povrch,  až  rozmáčela  celou  zahradu.  V  pondělí 
17.srpna se započalo s opravou. Závada se vyskytla na 
přípojce  do   objektu  p.  Postolky.  Ještě  pozinkovaná 
vodovodní trubka byla prorezavělá, že se do praskliny 
vešly tři prsty. Mimo obyčejnou denní spotřebu, která 
byla 8 m3 vody, unikalo porušeným potrubím dalších 
90 m3 vody za den.  Bylo s  podivem,  že v takovém 
suchém období, které letos bylo, voda ve studni úplně 
nedošla.  Následující  den se  provedla další  oprava na 
přípojce  u  p.  Bukvice.  Tam  ale  takový  veliký  únik 
nebyl, v místě úniku byla  jen trošku zelenější tráva.
Přihlášení k trvalému pobytu
K trvalému pobytu se  ve středu 8.července přihlásili  Roman a Denisa Ottovi, kteří se stali 
novými majiteli čp. 10,( Junkovo). Z důvodů celkové přestavby, která změnila celkový 
vzhled tohoto domu a vznikla tím nová budova, nebylo dle zákona umožněno, aby mu bylo 
ponecháno původní čp.10. Muselo mu být přiděleno nové, a  to čp. 103.
Dalším přihlášeným k trvalému pobytu, byl od 22.července p. Jiří Janoušek, který se stal 
novým majitelem domu čp. 58, (Červovi).  
Kompost z     komunitních kompostáren na Jilemnicku je certifikovaným hnojivem!  
Jilemnicko – svazek obcí zažádal v letošním roce u Ústředního kontrolního a zkušebního 
ústavu  zemědělského  v  Praze  o  posouzení  kvality  finálního  kompostu  z  provozu 
komunitních  kompostáren  v  regionu.  Doposud  bylo  možné  využívat  získaný  materiál 
pouze pro obecní pozemky. 
Po  odebrání  vzorků  materiálu  a  jejich  hodnocení  v  laboratořích  proběhla  kontrola 
samotného provozu na kompostárnách, která shledala postup vyhovující.  Díky výsledkům 
všech kontrolních procesů byla získána tolik očekávaná certifikace a kompost  z našich 
kompostáren je nyní možné rozdávat všem občanům regionu jako hnojivo. 
Jilemnicko – svazek obcí může již od tohoto podzimu nabízet zdarma zpracovaný kompost 
všem zájemcům o  jeho využití.  Pro  informace  ohledně odběru  kompostu  se  obracejte 
přímo na příslušný obecní či městský úřad.   

   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 pátek 9.10. a sobotu 10.10. Vy do 7.10. 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.
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              HASIČI

..co už máme za sebou
  
 Harmonikáři
Miroslav  Jezdinský  ze 
Studence,  společně  s 

našimi  hasiči,  uspořádali  7.  setkání 
harmonikářů.  Uskutečnilo  se  17.  července  od 
18  hodin,  v  přírodním  areálu  pod  Kaňkem. 
Příznivý  a  teplý  podvečer,  přilákal  na  140 
hostů,  ze  Studence,  Bukoviny  a  dalších  obcí, 
aby  shlédli  vystoupení  deseti  sólových 
harmonikářů a dvou skupinových vystoupení . 
Byli  zde  přítomni  z  Jičína,  Nové  Paky, 
Roprachtic, Studence, Kruhu, Dolení Olešnice, 
Kalné,  Čisté, Dolní Sytové, Vlčic, Rychnova nad Kněžnou a Bukoviny. Každý z nich se 
představil  se  třemi  zahranými   skladbami.  Nechyběli  tu  ani  naši  rodáci,  Jan  a  Láďa 
Junkovi. Láďa zařadil do své přehlídky již známé ,,Krkonoše“ a ,,Vesničky v Krkonoších“, 
které vyšli z jeho vlastní skladatelské tvorby. Z ohlasů řady přítomných hostů vyplynulo, 
že to byla zdařilá akce v příjemném prostředí, která by měla proběhnout i v příštím roce. 

Prázdninová zábava
Hasiči uspořádali v pátek 7.srpna prázdninovou taneční zábavu. Enormně teplá noc, kdy 
bylo 28 stupňů, přilákala na 130 návštěvníků do areálu pod Kaňkem. Program večera byl 
naplněn několika pásmy. Nejprve DJ Jiří Ježek přivítal hosty svojí diskotékou, poté 
následovalo vystoupení zpěvačky Simony Tryznové z Dolní Kalné. Dále potom od 22 
hodin se představila v dvouhodinovém pásmu skladeb  bukovinská kapela ,,Brok.“ Poté se 
sólovým zpěvem představila zpěvačka, Eva Skalová, místní chalupářka. Závěr  patřil opět 
DJ Jiřímu Ježkovi, který udržoval přítomné ve varu do 3 hodin.

Soutěž v Horní Kalné
Naše  družstvo  mužů  a  žen  se  přihlásilo  do   4. 
ročníku ,,O pohár starosty“  v požárním sportu. 
Odjeli v sobotu 22. srpna do  Horní Kalné, kde 
devět  družstev  mužů  a  šest  žen,  změřilo  síly  v 
požárním útoku. Dráha útoku nebyla rovná, nýbrž 
s převýšením. Proto bylo jeho provedení  značně 
namáhavější.  Muži  ve  složení  Jiří  Ježek  ml., 
Zdeněk Šubrt, Daniel Šubrt, David Štilec, Tomáš 
Chvojka,  Jan  a  Václav  Prokešovi  tentokrát  v 
konkurenci  neobstáli.  Časem  44,75  sekund 
obsadili  předposlední  příčku.  Ženy  převálcovaly 

svým časem 28,94 sekundy ostatní družstva od 6 do 30 sekund  a to jim zajistilo první 
místo. Odměnou jim byl pohár a diplom. Zasloužily se o ni,  Kristýna Exnerová,  Monika 
Hanousková, Petra Nezbedová,    Kristýna Svobodová, Katka Jiřičková, Karolína Grofová 
a Petra Škvorová.
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Noční soutěž v Nedaříži

SDH Nedaříž,  byl  pořadatelem 13.ročníku  noční 
hasičské  soutěže,  která  se  konala  22.srpna. 
Přihlášeno bylo  třináct družstev mužů se stroji bez 
úprav,   dvanáct  s  úpravou,  pět  družstev  žen  se 
strojem  bez  úprav  a  sedm  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  Katka  Jiřičková 
strojnice,   Nikola  Nedomlelová,  Kristýna 
Exnerová,  Markéta  Paulů,  Monika  Hanousková, 

Petra  Nezbedová,  a  Kristýna  Svobodová,  dosáhly  s  neupraveným strojem času   62,12 
sekundy, což bylo celkové  čtvrté místo. S úpravou a časem 32,72  byly taktéž čtvrté. 
Mužské družstvo tvořili: Lukáš Zaplatilek strojník,  Daniel Šubrt, Jiří Beran,  Jan a Václav 
Prokešovi  .Těm  se  s  upraveným  strojem  elektronická  časomíra  zastavila  na  27,41  a 
neupraveným 29,04  sekundách. Bylo to páté a deváté  místo. Soutěž byla ukončena v 
neděli 23.srpna, v 03.10 hodin, vyhlášením výsledků.

Na soutěži ve Volči.
SDH Voleč,  oslavoval  v  sobotu 5.září,  130.  výročí  založení  sboru.  Součástí  oslav  byl 
slavnostní průvod do místa konání, ocenění členů a předání hasičského vozidla do jeho 
užívání. Poté následovala soutěž požárních družstev. Ti naši, jak muži i ženy jeli obhajovat 

loňské vítězství  Soutěžilo na dva pokusy 
v provedení požárního útoku se stroji PS-
8 a PS-12. Obě kategorie jsme obsadili s 
muži  i  ženami.  Do  Ps  dvanáctek  bylo 
přihlášeno  devatenáct  družstev  mužů  a 
sedm žen, do PS osmiček pět mužských 
a tři ženské kolektivy. Do družstva mužů 
byli  nominováni  Jaroslav  Exner  jako 
strojník,  Jiří  Ježek,  David Štilec,  David 
Svoboda,  Jan  Grof,  Lukáš  Zaplatilek  a 
Zdeněk Šubrt. Ženy se zapojily se svým 
soutěžním  družstvem  ve  složení, 

Kateřina  Jiřičková  jako  strojnice,   Eliška  Ježková,  Monika  Hanousková,  Kristýna 
Svobodová, Petra Nezbedová a Nikola Nedomlelová.  Tentokrát se nedařilo tak, jako v 
loňském roce. Mužům se v PS 12 podařilo  dosáhnout čas 30,83 sekund, a ten je zařadil na 
4. místo v celkovém pořadí. Následovaly útoky žen. Tady to holkám nevyšlo. První pokus 
byl neplatný,druhý  se povedl v čase 43,76 sekund a zařadil  je na sedmé místo . Poté 
přišla řada na útoky s PS- 8. Mužům se opět tento útok nepovedl dle jejich představ. Bylo 
dosaženo času 36,63 a tím si  zajistili  sedmé místo.  Potom už jsme drželi  palce našim 
ženám, které nastoupily taktéž ke dvěma útokům s PS-8. Prvním jejich útokem se už určilo 
jejich  celkové  umístění.  Čas  33,27  sekund  byl  první  a  zároveň  i   vítězný.    Mezi 
jednotlivými kategoriemi probíhala doplňková silová soutěž jednotlivých zástupců sborů. 
Bukovina byla zastoupena Janem Grofem a Monikou Hanouskovou.  Házelo se  pivním 
sudem na dálku, zvedání 50 kg závaží přes kladku a držení 50 kg závaží ve dvou prstech. 
Ani zde se oba naši zástupci neztratili a byli hodnoceni mezi nejlepšími.   
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SPORT
Dne  18.  9.  2015  se  uskutečnil  druhý  ročník  nočního 
turnaje trojic v nohejbale v Bukovině. Deset družstev bylo 
rozděleno do dvou skupin. 
Na 10 místě se umístili holky z Bukoviny ve složení Jiřka 
Štilcova, Jitka Grindlerová, Eliška Ježková. Na 9 místě se 
umístil mladý nohejbalový potěr z Bukoviny, ve složení 
Matěj  Šimůnek,  Jakub  Ježek  a  Jiří  Ježek.  Klukům  na 
podaný výkon, kdy se jednalo o jejich první takový turnaj 

chybělo trocha štěstí,  aby postoupili  ze skupiny.  Na svůj  věk hráli  velmi  dobře.  Další 
pořadí:  8.  místo  družstvo  Karla  Zmátlika,  7.Dolní  Olešnice,  6.  Petr  Štilec,  Roman 
Šimůnek,  Pavel  Ježek  a  náhradníkem  pro  dva  zápasy  byl  Petr  Řeháček(Ropepa), 
5.  Zaplatílek  Lukáš,  David  Štilec,  Ruslan,  4.  Levínská  Olešnice  -  Pavel  Dohnal,  3. 
Bednáři  - Jiří Ježek, Míra Paulů a Tomáš Paulů, 2. Nedaříž - Jan Grof, Pavel Kasten,  
Láďa Sekyrka a 1. Voleč
Turnaj začal ve 20.00 hod. a ukončen byl po 5 hodině ráno.

    Pro zasmání 
   

Potkají se dva psi a jeden se ptá: "Kam jdeš?"
a druhý mu odpoví: "S blechami k veterináři." 
První na to: "Tak to máš smůlu, já už je mám dva roky a ještě mi nemarodily." 

Manželka se ptá muže: "Miluji Tě, drahoušku! Miluješ mě taky?"
A manžel odpoví: "Jo, tebe taky." 

Ptá se sousedka souseda: 
"Tak co, tchýně vám umřela, tak jdete na pohřeb?" 
"Ale kdepak, teď jdu do práce... Nejdřív povinnosti, potom zábava." 

Pan premiér Nečas letí s ministrem financí, panem Kalouskem, nad Českou republikou. Po  
chvíli pan Kalousek říká: "Já vyhodím z letadla deset tisícovek, ať má alespoň deset lidí  
radost." Premiér říká: "Já vyhodím dvacet tisícovek, ať má alespoň dvacet lidí radost." Potom 
se na ně otočí pilot a říká: "A já vás vyhodím oba a budou mít radost všichni." 

Hádají se Brit, Rus a Čech, kdo z nich má silnější alkohol. 
Brit se napije skotské. 
"Kolik vidíš židlí?" 
"Tři." 
"Tak to máš silný alkohol, Brite." 
Rus se napije ruské vodky. 
"Kolik jich vidíš ty, Ruse?" 
"Pět." 
"No teda! Také máte silné pití!" 
Nakonec se napije Čech slivovice. 
"Kolik jich vidíš ty, Čechu?" 
"A v které řadě myslíte?" 
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                      Plánované akce

sobota 31.října – Sousedské posezení
        od 18.00 hodin v kulturním domě
      - program : promítání filmu Jiřího Hanouska –Události obce 2014

  K tanci a poslechu zahraje skupina HORAL SB.

!!!přijďte pobejt!!!
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   Věděli jste o citronu?  
V žádném případě,to neberte jako lékařskou pomoc , 
ale pokud to pomůže jen  jediné osobě, bude to stát 
za to.
Mnoho  profesionálů  v  restauracích  používá  nebo 
konzumuje citrona je  možné používat jej  tak, aby 
nic nevyšlo nazmar.  Jak  můžete  využít  celý citron 
bez odpadu?
Jednoduše .. dejte umytý citron do mrazícího boxu 

lednice. Jakmile je citron zmrzlý, celý citrón nastrouhejte (není  potřeba  loupat)  a posypte 
jim vaše potraviny.  Posypte ho na whisky,  vína,  zeleninový salát,  zmrzlinu,   polévky, 
nudle,  špagety,  omáčku, rýži, suši, rybí pokrmy. Všechny   potraviny budou mít nečekaně 
nádhernou  chuť,  něco,  co  jste   možná   nikdy  předtím   neochutnali.  S  největší 
pravděpodobností si jen myslíte,že citronové šťávy  mají  mnoho vitaminu C. To už není 
úplná pravda. Nyní, když jste se dozvěděli  toto  citrónové  tajemství, můžete použít citron 
i do instantních nudlových  poháru. Co je hlavní výhodou použití celého citronu kromě 
zabránění jeho  plýtvání  a  přidávání nové chuti ? No, vidíte, citronové slupky obsahují o 
5 až 10 krát více  vitamínů  než  citronová  šťáva samotná.  A ano, to je to, co je plýtvání. 
Ale  od  této  chvíle  tento  jednoduchý  postup  zamrznutí  celého   citronu   pomůže 
zkonzumovat všechny tyto živiny a ještě mnohem zdravěji. Je také dobré, že citronové 
kůry jsou schopny z těla odstranit  zdravotně  závadné  toxické prvky . Takže dejte citron 
do mrazáku a pak každý den ním posypte svá  jídla. Je to klíč k tomu, aby byly vaše 
potraviny chutnější a vy  budete  žít  zdravěji  a  déle! To je tajemství citronu ! Lepší pozdě 
než nikdy.
Překvapující výhody citrónu!
Citron (Citrus) je zázračný produkt - zabíjí rakovinné buňky.  Je 10.000 krát silnější než 
chemoterapie.
 Proč o tom nevíte? Protože laboratoře mají zájem dělat  syntetickou  verzi,  která  jim 
přinese obrovské zisky. Nyní můžete  pomoci příteli v nouzi tím, že mu dáte vědět, že 
citronová  šťáva je prospěšná  v  prevenci onemocnění. Jeho chuť je příjemná a nepřináší
 strašlivé  účinky  chemoterapie.  Kolik lidí zbytečně zemře při tomto přísně  střeženém 
tajemství  jen  proto ,aby nedošlo k ohrožení multimilionářských velkých  společnosti?
 Jak  víte,  jsou  známý  citronovníky  více  odrůd  citronů  a  limetek.   Můžete  jíst  ovoce 
různými způsoby: můžete jíst řízky, džusy, připravené nápoje,  sorbety, pečivo, atd. .. Má 
mnoho ctností, ale nejzajímavější  je  efekt,  vyvolán  u cyst a nádorů. Tato rostlina je 
osvědčeným lékem proti rakovině všech  typů.  Někteří říkají, že je velmi užitečný ve 
všech  variantách  rakoviny   a   je   považován   i  jako  anti  mikrobiální  spektrum proti 
bakteriálním infekcím a  plísním,  účinný  proti vnitřním parazitům a červům, reguluje 
krevní tlak, který  je  příliš  vysoký , je antidepresivem,  bojuje proti stresu a nervovým 
poruchám.  Zdroj těchto informací je fascinující: pochází od jednoho z největších  výrobců 
léků na světě, říká, že po více než 20 laboratorních testů od  roku  1970 extrakty ukázaly, 
že ničí zhoubné buňky ve 12 druzích rakoviny, včetně  rakoviny  tlustého střeva, prsu, 
prostaty,  plic  a  slinivky  břišní...   Sloučeniny  tohoto  stromu  ukázaly  10000  krát  lepší 
výsledky než  produkty Adriamycin, drog běžně používaných v chemoterapii  na celém 
světě,  což  zpomaluje růst nádorových buněk. A co je ještě více udivující: tento typ  léčby 
s  extraktem z citronu pouze ničí zhoubné rakovinné buňky a nemá vliv na  zdravé  buňky.
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