Bylo,
jest
a bude

v Bukovině u Čisté
zpravodaj obce č.1

___________________________________________________________________________________________

2. ROČNÍK

● NEPRAVIDELNÝ VÝTISK

● VYDÁNO: 02/2010

Tu však jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsem, a že ten druhý je
šťastný protože jsem u něho. Když se to takhle řekne, zní to velmi prostě, ale když pak o tom člověk
přemýšlí, je to obrovská věc, která vůbec nemá konce. Je to něco, co člověka může úplně roztrhat a
změnit. Je to láska, a přece něco jiného. Něco, pro co lze žít. Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka
jistě!
(Maria Erich Remargue)

foto:Jiří Hanousek

●zamyšlení pod čarou ● co možná neví t e ● pranos tika ● Hai ti ● pojmenování
mís t a zákou tí●společenská kronika●osobnos t obce ●hasiči●zprávy z OÚ● to co hýbe
svě t em● t k alcovs tví●dě ti, pozor●plánované akce ● pro zasmání●
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Zamyšlení ,,Pod čarou “
My a …..sníh, sníh, všude jen sníh.
Měsíc únor ,,ukusuje“ svoji dvanáctinu z roku 2010. Je to až neskutečné, jak čas plyne...
Již od počátku ledna si s námi zimní počasí neuvěřitelně, až
škodolibě pohrává a ukazuje nám svoji sílu a moc. Ranní, občas i
celodenní mrznoucí mlhy dodávají holým větvím stromů a zvláště
pak smrkům až kouzelně pohádkový vzhled. Ale překvapily nás i
tuhé mrazy někdy hluboko pod -20°C. Jindy se na nás z potemnělé
oblohy valí husté, neustávající přívaly sněhových vloček. Prudký vítr
vytváří ohromné návěje a duny. U obytných stavení vyrůstají
hromady, ba i přímo kopce odházeného sněhu. Právě v těchto dnech
je na správném místě otázka: ,,Kam s ním ?“ Cesty a silnice jsou
lemovány vysokými mantinely nahrnutého , zažloutlého sněhu. Ale
když už si myslíme, že ta sněhová lapálie snad nikdy neskončí,
vykoukne sluníčko. Pečlivě ,,odklidí“ z oblohy mraky, které jsou až k
prasknutí ,,naducány“ sněhovými vločkami, usměje se na nás a
-hřeje. Polední sluneční paprsky, jež s přibývajícími dny nabírají na síle, rychle ukončují ,,jepičí“ život sněhových
vloček, které dopadly na zem mezi posledními. Tají!. Z okrajů střech visí množství rampouchů. Jako by mezi sebou
sváděly boj o to, který bude nejdelší.
Musíme mhouřit oči, abychom přehlédli tu bělobou zalitou přírodu. Ano, i zima má své veliké kouzlo. V duchu se
nám vybaví úžasné Ladovy obrázky se spící zimní krajinou, osvětlenými kostelíky a dětskými radovánkami. I když nám
velké množství sněhu způsobuje nemalé potíže a větší či menší problémy, je to ta pravá zima, jak má být!
Vytáhli jsme saně, pekáče, lyže sjezdovky i běžky, snowbordy. Svoji oblibu našly dokonce i sněžnice. Lyžařské dráhy
jsou přeplněné, atak přišly na řadu i ony. Na rozmrzlých vodních plochách
předvádí své kousky a více či méně zdařilé kreace bruslaři všeho věku. U mnoha
domů stojí ,,hlídači“ - sněhuláci. Velcí či malí, štíhlí či ,,udělaní“, usměvaví či
zamračení. Jeden drží hrdě masivní proutěné koště, další se opatrně ,,opírá“ o kus
pokřivené větve. Zkrátka, zimy si užíváme jaksepatří.
Ale nezapomínejme při tom všem ani na lesní zvěř. V takovém množství
sněhu se může jen velmi obtížně pohybovat a hledat potravu. Na pomoc jim
přicházejí myslivci, kteří se ke krmelcům
dostávají také s velikým vypětím sil, ale
jdou. Je to jejich poslání, ale i etická
povinnost.
Do jeslí přihodí náruče
voňavého sena a krmítek dosypou jádro, aby tímto přikrmováním zvěř nabyla
dalších sil pro překonání tuhého období. Ptáčci jsou vděčni za krmítko naplněné
slunečnicovými semínky nebo kusem loje. Zdatný kosák vyhrál boj o jablíčko,
ponechané na té nejvyšší větvi. S chutí se pustil do hostiny, ale rozhoupal ho
tak, že spadlo a ,,utopilo“ se v závěji sněhu.....
Některé ,,zpěváčky“ můžeme po ránu už dokonce zaslechnout. Hned
člověk pookřeje, cítí se lépe a v duchu se těší na jaro. Ale ještě ho nechme pár týdnů spát, aby se nám ukázalo v plné
svěžesti a síle. Vždyť ani zima ještě nedohrála své,,představení“.

Jiřina Dlabolová

Co možná nevíte....
Co jsou sněžnice?
První podoba sněžnic se nám zachovala v prehistorických rytinách a skalních malbách. Jedny z nejstarších jsou malby
z ostrova Rödöy (Norsko) datované kolem roku 2500 př. K. O sněžnicích se zmiňuje řecký autor Xenofón, který píše o
Arménech, kteří vybavovali sněžnicemi i koně. Taktéž je používali severoameričtí indiáni, aby se mohli rychleji
pohybovat na sněhu, bez ohledu na jeho množství. Sněžnice měly za úkol chránit nohu a zvětšit její plochu pro
usnadnění chůze ve sněhu, ale i v mokřadech a v bahnitém terénu. Vyráběly se ze dřeva, hovězí kůže a pletené šňůry.
Dnes už se používají dokonalejší materiály. V České republice jsou pouze dva výrobci těchto sněžnic. Jeden z nich
dokonce nedaleko- ve Valteřicích.
Sněhová vločka
...tvoří se vody , krystalizující v šesterečné soustavě. Tvoří šestiboké krystaly tvaru destičky, hvězdice, sloupků, jehlic
apod. Při cestě ,,k zemi“ krystal svůj tvar ještě trochu změní. Sněhové vločky se skládají z průsvitných krystalů, ve
kterých se odráží a rozptyluje světlo. Proto se zdají bílé! Největší sněhová vločka spadla v Anglii v roce 1957, a byla
veliká 12,5 cm.
Sněhová kalamita v lednu
…..během pár dní zasypalo Česko takové množství sněhu, které by osmkrát zaplnilo přehradu Lipno. Její objem je 306
milionů metrů krychlových vody .
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Pranostika = moudro našich předků
Tak únor bílý – pole sílí.
Na Hromnice o hodinu více.
Na svatého Blažeje, slunce ještě nehřeje.
Svatá Dorota také na sníh bohatá.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli urodí.

Událost, která otřásla světem.
Ačkoli náš (rozumí se nás všech) zpravodaj obsahuje
převážně události, oznámení, potřeby a jiné dění v obci,
dovoluji si zmínit se o tragédii, jež ještě otřásla námi
všemi. Stačí říct jediné slovo: Haiti!
Tato země patří mezi ty nejchudší na světě. Dvanáctého
ledna tohoto roku byla postižena silným, ničivým
zemětřesením. Bylo zničeno takřka celé hlavní město.
Následovala ještě celá řada menších otřesů, silně
poškozené stavby se zřítily. O život přišlo (podle
dostupných zdrojů) 212 000 lidí. Teplota vzduchu se ve
dnech katastrofy v pozdějších pohybovala kolem 27°C. V
troskách leželi mrtví, na ulicích se zakládaly doslova
hromady lidských těl. Ranění leželi v parcích,
nepoškozených obydlích ve stanech. Pozůstalí hledali své
příbuzné. Zavládl nikým nekontrolovaný chaos, rabování,

boj o jídlo a pitnou vodu. Sílila beznaděj a zoufalství.
Pomoc ze zahraničí sice přichází, ale pomalu,
neorganizovaně. Již byly zaznamenány případy cholery,
tyfu, tetanu. Já a věřím, že nikdo z nás si nedovede
představit tu bolest, žali vztek. Nikdo by takové utrpení
nechtěl zažít ani ve snu. A přitom: katastrofy mohou a také
přicházejí nečekaně, náhle, i když třeba v jiné podobě, než
se stalo na Haiti. Jsou to přírodu devastující povodně,
laviny již pohřbí celé vesnice, rychle se šíří požáry
rozsáhlých lesních porostů či obilí. Lidé jsou vděčni, že s
velkým štěstím zachránili holé životy....
Ano, nesmíme myslet na nejhorší, ale važme si nade všeho
toho, co je nám nejdražší – svého života.
A nezapomínejme přitom na ty, kterým takovouto tragédií
předčasně skončil.
Jiřina Dlabolová

▓ Sněhové mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Pojmenování míst a zákoutí v Bukovině
U HÁJENKY - na okraji lesa katastru obce Čisté, stojí dřívější hájovna, v sousedství byly objekty zemědělského
družstva s drůbežárnou, později rekreační středisko Tesly Strašnice
BABIČČIN HÁJ - půjdete-li přímým směrem od třech smrků, podél stojící třešně v louce k lesu,l směrem k Horce,
narazíte po 260 m na svážnici (cestu) procházející lesem. Babiččin háj je nalevo od svážnice
V SÁDKU – ovocný sad, náležející k čp.41
NA HRADČANECH - čp.41, dřívější majitelé byli Kodymovi, nyní p. Jakub Svoboda

Společenská kronika
Gratulujeme
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 ji hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti. Přání předáváme Jarolavu Grofovi, Oldřichu Jiřičkovi, Marii
Tiché a Danušce Jiřičkové. Jmenovaní oslaví své významné životní jubilea
v březnu a dubnu.
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Osobnost obce
RNDr. Václav Exner CSc.

* 20.9.1942

Narodil se v době války v obci Bukovina u Čisté. Jeho rodným domem se stalo čp.58.
Dnes chalupa Josefa Červi. Otec pracoval jako pomocný dělník v papírnách, matka
byla služka. Po válce, v roce 1946 se rodiče přestěhovali do Borovnice a stali se
zemědělci, později členy zemědělského družstva. Otec mi zemřel ve 13 letech, matka
se znovu provdala a se svým manželem pracovali v zemědělství, matka jako dojička
ještě dost dlouho do důchodového věku. Mám 3 bratry a sestru.
Jsem ženatý, žena pracuje jako vedoucí skupiny programátorů v Český Telecom a. s.
Máme 4 děti. Nejstarší syn pracuje jako obchodník v zahraničně obchodní firmě.
Druhý syn je inženýr a pracuje v počítačové společnosti. Starší dcera vystudovala
logiku a psychologii, je zaměstnaná v poradně pro rodinu a manželství, nyní na
mateřské dovolené. Nejmladší dcera je žákyní gymnázia. Kromě ní mají už všichni své
rodiny a máme celkem sedm vnoučat.
Po základní škole (1956) jsem absolvoval Průmyslovou školu jaderné techniky v Praze (1960) a pak Matematickofyzikální fakultu Karlovy university v Praze, obor fyzika, zaměření elektronika a vakuová fyzika (1965). Rigorózní
zkoušky jsem složil na stejné fakultě (RNDr., 1969). Vědeckou přípravu jsem v oboru vojenská technika, specializaci
bojová efektivnost vojenské a letecké techniky, dálkově prodělal na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně
(kandidát technických věd, 1974). Zúčastnil jsem se i řady kurzů z oblasti programování a projektování
automatizovaných systémů řízení a kurzů a školení v souvislosti se zaměstnáním a svými zájmy včetně politických.
Byl jsem postupně zaměstnán jako poloviční asistent pro cvičení teoretické fyziky, potom na studijním pobytu ve
Fyzikálním ústavu Československé akademie věd ve skupině výbojů v plynech, ve Výzkumném a zkušebním středisku
letectva jako programátor a vedoucí skupiny programátorů, v podniku Škoda Plzeň, dodavatelském a inženýrském
závodu Praha jako poradce - vedoucí skupiny automatizace, v Ústavu školských informací Ministerstva školství v Praze
jako vedoucí výpočetního střediska a v podniku zahraničního obchodu Omnipol v Praze jako ředitel odboru organizace
a automatizace. V podniku, který se změnil na akciovou společnost, jsem v evidenčním stavu dosud - uvolněn pro
výkon veřejné funkce. Publikoval jsem řadu odborných článků ve svém původním oboru (i v zahraničních časopisech) i
z oblasti automatizace a programování.
Zajímal jsem se o společenské a politické dění a byl i v této oblasti aktivní: v základní škole jsem byl členem Pionýrské
organizace, později členem Československého svazu mládeže a pionýrským vedoucím, aktivně jsem sportoval. Zastával
jsem funkce v základních článcích odborů, Svazu československo-sovětského přátelství, Svazarmu, kde jsem byl nějaký
čas předsedou automotoklubu a provozoval branné sporty. Aktivně jsem se zúčastňoval i činnosti Československé
vědeckotechnické společnosti, v sekci automatizace v zahraničním obchodě.
Ve dvaceti letech jsem projevil zájem o členství v Komunistické straně Československa a jsem členem komunistické
strany a malou přestávkou v roce 1969 dosud. Zastával jsem i nižší funkce na úrovni základní organizace, byl lektorem
politického vzdělávání. V období od komunálních voleb v roce 1990 do poloviny roku 1993 jsem byl členem obvodního
zastupitelstva v Praze 6 a předsedou klubu členů zastupitelstva za Komunistickou stranu Čech a Moravy. V roce 1992
jsem byl zvolen předsedou Obvodního výboru strany v Praze 6. Ve volbách do České národní rady v roce 1990 jsem byl
navržen a vybrán jako kandidát a stal jsem se náhradníkem na poslance. Po uvolnění mandátu v únoru 1992 jsem se v
VI. volebním období stal poslancem. Znovu jsem byl zvolen pro VII. volební období a po rozdělení Československa
jsem se stal poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kterým jsem dosud. Byl jsem členem
ústavně právního výboru (1992 a 2000 - 2002), výboru petičního, pro lidská práva a národnosti (1993-6), organizačního
výboru (1995-8), od roku 1996 do roku 2000 členem hospodářského výboru. V období 1996 - 2002 jsem byl i členem
české delegace v Parlamentním shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
V hospodářském výboru jsem byl místopředsedou podvýboru pro pošty, telekomunikace a státní informační systém
(1998 - 2002).
V letech 1995-6 jsem byl předsedou poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy. Byl jsem rovněž zvolen
místopředsedou vyšetřovací komise pro vyšetření privatizace a ekonomického fungování Poldi Kladno a členem
vyšetřovací komise pro prověření privatizace SPT Telecom.
V roce 1993 jsem byl zvolen místopředsedou ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy (vzdal jsem se
funkcí v Praze 6), výkon této funkce jsem ukončil v prosinci 2006. Vedu rovněž hospodářskou radu ústředního výboru a
odbornou komisi pro hospodářskou a finanční strategii.
Všechno se vyvíjí a mění, každou funkci vykonáváme jednou naposled. Myslím, že sám sobě ani lidem kolem mne
jsem se nikdy nejevil bezproblémový. Pokud mne někteří znají z jiných pohledů a událostí, které jsem neuvedl, nemám
nic proti tomu, aby mne libovolně doplnili.
Politiku, kterou pomáhám s mnoha a mnoha dalšími tvořit a uskutečňovat v Komunistické straně Čech a Moravy,
pokládám za nejlépe vyhovující nejen pro mne, ale i pro své spoluobčany a snažím se, aby právě taková byla-svěží,
pravdivá a perspektivní. Rád si přečtu nebo vyslechnu Vaše názory nebo se s Vámi setkám, zvlášť chcete-li usilovat o
podobné věci jako já. Úplně stejné názory asi mít nebudeme a samozřejmě nemusíme. Všem čtenářům, kteří trpělivě
dočetli až do tohoto místa, přeji hodně zdraví, úspěchů a pohody.
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Hasiči
…. co už máme za sebou

■Výroční valná hromada
Rok se s rokem sešel a my jsme se mohli sejít v pátek 4.prosince na naší Výroční valné hromadě. Konala se od 18.30
hodin v kulturním domě, za přítomnosti 42 členů včetně dětí a deset hostů. Byli to zástupci okolních sborů ze Studence,
Nedaříže, Žďáru, Levínské Olešnice a Čisté u Horek.
Velice podrobnou zprávu o činnosti sboru za uplynulý rok 2009 přednesl velitel Jiří Ježek.
Dále následovala zpráva o hospodaření přednesená pokladní Jiřinou Štilcovou. Na tento bod jednání
navázal br. Jaroslav Exner st. , předseda revizní komise, aby podal informaci o hospodaření a
vedení účetnictví.
Mladí členové, kteří se aktivně zapojili do dění ve sboru byli po právu oceněni tím
nejzákladnějším. Bylo jim uděleno Čestné uznáni SDH. Ocenění převzali: Daniel Šubrt, David
Exner, Markéta Paulů a Petra Nezbedová.
Po pětiletém volebním období došlo k volbě nového výboru SDH

Výbor sboru na období 2009 – 2014
starosta
velitel
jednatel
pokladník
referentka žen
zást. starosty
Strojníci
Kronikář
referent mládeže
členové výboru
revizní komise

Vladimír Dlabola
Jiří Ježek
Jiří Hanousek
Jiřina Štilcová
Eliška Ježková
Jaroslav Grof ml.
Lukáš Zaplatilek, Zdeněk Šubrt, Jaroslav Exner ml.
Jiří Hanousek
David Štilec
Miroslav Paulů ml., Miroslav Svoboda
Zdeněk Jiřička, Jaroslav Exner st., Jaroslav Grof st.

■Mikulášská besídka
Kulturní dům přivítal v sobotu 12.prosince dvacet dva děti z Bukoviny a šest z Prahy, aby se společně pobavily na
Mikulášské besídce. Pro děti byl připraven doprovodný program, který se skládal ze soutěží. O veselý průběh večera
se staraly pohádkové postavy Rumcajs, Manka a Cipísek. Dětí soutěžily ve zručnosti, kreslení a jednoduchých
kvízech. Ti nejlepší byly odměněny hezkými cenami. Po dvou hodinách soutěžního snažení, přišel Mikuláš s čertem,
aby dětem nadělil balíčky. Pro bukovinské děti byly balíčky uhrazeny obecním úřadem. Jeho cena byla v hodnotě sto
korun. Po ukončení besídky, od dvaceti hodin hrála diskotéka, kterou uváděli Danil Šubrt

■Na valných hromadách u sousedů
Naši zástupci přijali některá pozvání od sousedních sborů na Výroční valné hromady. Byli ve Studenci, Levínské
Olešnici, Nedaříži a v Čisté.

■Prodej Robura
Po zakoupení modernějšího hasičského auta Iveca nám vlastně vybyl náš miláček, dlouholetý a spolehlivý vůz Robur,
jež byl majetkem obce. Vznikla nerudovská otázka, kam s ním. Byly dvě možnosti. Prodat nebo ho věnovat do
některého z hasičských muzeí. Sešrotování nepřicházelo v úvahu, neboť to byl velice zachovalý auťák. Pakli-že bychom
ho dali do muzea bylo by to zcela zdarma, prostě jako dar. Tak aby z toho alespoň nějaký přínos byl, tak vyhrála
možnost prodeje. Starosta obce Jiří Hanousek podal 25.prosince 2009 inzeráty na pět internetových inzertních odkazů,
aby nabídl Robura k prodeji. První zájemci se začali hlásit po několika dnech. Vážný zájemce se ozval 1.ledna 2010. Z
fleku řekl, že sice viděl jenom fotografie, ale že ho bez váhání kupuje. Termín odkoupení byl stanoven na sobotu
9.ledna. Kupec opravdu přijel, sice za dramatických podmínek, protože během předešlého dne a noci na 9.ledna byla z
důvodů sněhové kalamity uzavřena silnice od Hradce Králové na Jičín. Po prohlídce auta bylo přikročeno k
předávacímu aktu. Byla podepsána kupní smlouva, předání dokladů od vozidla a hlavně zaplacena dohodnutá kupní
cena. Tato částka putovala do obecní pokladny. Nový majitel je vášnivý motoristický fanda, který chce s Roburem
udělat ještě opravdovou díru do světa. Říkal, že ho ještě uvidíme a uslyšíme o něm mluvit v televizi. S partou padesáti
nadšenců se chystají jet coby padesátníci, mocyklový závod padesátek na ostrově Man v Anglii, kde je světově proslulý
závodní motocyklový okruh. Je odhodlán jet s Roburem po vlastní ose tam i zpět. Tak tedy držme palce. Náhradní díly
byly odprodány Sboru dobrovolných hasičů do Lázní Bohdaneč.
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zprávy z obecního úřadu
■ Čerpací zkouška. Od 2.12 do 10.12. probíhala
dlouhodobá čerpací zkouška ve vyhloubeném vrtu na
pitnou vodu. Vydatnost pramene vykazovala hodnotu 38
l/min.Současně byl odebrán vzorek vody pro podrobný
rozbor. Cena za zhotovení zkoušky byla 40.757,-Kč s
DPH.

■ Úhrada vrtu. Ve středu 16.12. byla uhrazena
faktura za vyhlubení a vystrojení vrtu. Fakturovaná částka
byla 336.175,- Kč včetně DPH.

■ Produkce odpadů v naší obci za r.2009
sklo
plasty
papír
komunální odpad

3,308 t
2,686 t
0,443 t
28,950 t

■ Návštěvnost na internetu. Během loňského roku
celkem navštívilo naše webové stránky 6118 návštěvníků
ze 66 zemí světa. Dvacet devět z Evropy a 37 ze států z
ostatních světadílů. Např.Venezuely,Číny, Kolumbie,
Hongkongu, Malaisie, Severní Korei,Nového Zélandu,
Austrálie, Japonska, Tchaj-wanu, Singapuru, Portorika,
Maroka,Jemenu apod.
-průměrná návštěvnost byla 157sekund
-nejnavštěvovanější je fotogalerie 23,6%, zpravodaj
8,2%
-země s největší návštěvností- ČR, USA, Německo,
Rusko, Holandsko, Thaisko, Japonsko, Severní Korea,
Argentina, Kanada, Anglie

■Zajímavost tohoto zpravodaje. Obsahuje
...samostatných znaků, znaků včetně mezer....,
slov....,odstavců. A potom si to naklapejte.

■Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci
Za uplynulý kalendářní rok došlo dle statistických údajů
Policie ČR Obvodního oddělení Jilemnice na území obce
ke spáchání celkem 5 tresrných činů. Jednalo se převážně
o trestné činy proti majetku a bohužel i proti životu a
zdraví. Dále jsou v daném období evidovány čtyři
přestupky proti občanskému soužití a proti majetku. Další
přestupky byly v dopravě včetně nehod.
Akce řešené Jilemnickem-svazkem obcí (jímž
jsme členem)
■ Jilemnicko – svazek obcí obdrželo podporu na
realizaci projektu „Pasportizace kulturního dědictví na
Jilemnicku“. Cílem tohoto projektu je v průběhu roku
2010 připravit odborný přehled všech místních drobných
památek (kapliček, křížků atd.), které k tradicím a kultuře
regionu neodmyslitelně patří. Tento soupis bude připraven
soudním znalcem v oboru, a kromě přípravy dalších

zajímavých publikací umožní i ocenění těchto památek,
jejich zařazení do majetku obcí a především také
doporučení na jejich šetrnou opravu či údržbu. Proto se
může stát i vám, že přistihnete jakéhosi muže
obcházejícího i naše pomníčky, křížky s fotoaparátem,
bude si zapisovat a malovat. Budete-li se chtít přesvědčit,
že to není žádný lump, můžete ho požádat o předložení
dokladů opravňujících k této činnosti. Rád to určitě udělá.
■ Zpracování bioodpadu. Úspěchem v loňském roce
bylo získání dotace z Libereckého kraje, která umožní
vytvořit novou variantní studii možných způsobů
zpracování
bioodpadu
na
Jilemnicku.
Budou
aktualizovány již staré propočty potenciálu zelené hmoty
v regionu a zhodnoceny všechny možné způsoby
zpracování. Výstup z této studie a navrhované společné
řešení tohoto problému pro celý region bude známo a
prezentováno veřejnosti koncem roku 2010.

*

■ Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2010
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům,
kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2010. Výtěžek sbírky
ve Vaší obci Bukovina činil 6 882,-Kč a byl odeslán na
ústředí Charity Česká republika v Praze 1.
Rozdělení vybraných peněz je následující:
65% bude využito na projekt FCH Studenec,
15% připadne Diecézní charitě Hradec Králové na její
projekty,
10% bude využito na humanitární pomoc do
zahraničí,
10% obdrží ústředí charity v Praze a bude z nich
hrazena i režie celé sbírky.
V uplynulých letech FCH Studenec využila svůj
podíl ze sbírky na nákup zdravotních pomůcek pro
imobilní pacienty, jako jsou elektrické polohovací postele,
antidekubitní matrace a podložky, WC křesla, chodítka,
hrazdičky a další speciální pomůcky, které doteď
pomáhají lidem v jejich těžké životní situaci.
Další část výtěžku pomohla Diecézní charitě
Hradec Králové a Arcidiecézní charitě Praha k realizaci
jejich projektů, např. stavba deseti domků pro nejchudší
rodiny v Indii, nákup speciálních zdravotnických
pomůcek, projekt Adopce na dálku podporující vzdělání a
uplatnění mládeže v rozvojových zemích, projekt
zaměřený na poskytování právního poradenství
uprchlíkům nebo projekt pomoci lidem znevýhodněným
na trhu práce.

■ Úřední hodiny Finančního úřadu v Jilemnici v období od 22.3.2010 do 31.3.2010.
Úřední hodiny podatelny
Po – Pá 7:30 – 18:00
Pokladní hodiny
Po
7:45 – 15:00
Út
7:45 – 11:30
St
7:45 – 15:00
Čt:
7:45 – 11:30
Pá
7:45 – 11:30

15:45 – 18:00
12:00 – 15:00
15:45 – 18:00
12:00 – 15:00
12:00 – 15:00

-6-

To, co hýbe světem

zpravodaj č.1/2010

VI. díl

… víte že,
Bankovky socialistické éry
Únor 1948 znamenal v Československu začátek socializace ve všech směrech. Centralizovalo se plánování,
bankovnictví, zestátňovaly se obchody, zemědělství, průmysl a zaváděl se těžký průmysl. "Vrcholem" ideologického
prosazování nového vedení státu
bylo provedení peněžní a měnové
reformy v roce 1953, neboť
budováním těžkého průmyslu
byla státní pokladna velmi
rychle vyčerpaná. Příprava
reformy byla přísně utajovaná
a byla prováděna za pomoci
sovětských poradců. (o
měnových reformách
budeme hovořit v
dalších číslech
zpravodajů).Proto
i nové peníze byly
připravovány v
Sovětském svazu..
Zpočátku byly bankovky
tištěny v závodě Goznak v
Moskvě, později i ve Státní tiskárně
cenin v Praze. Jejich technická, ale i
výtvarná úroveň byla velmi nízká. Všechny byly tištěny nenáročnou tiskovou technikou - ofsetem - a na první pohled
byla patrná uspěchanost jejich přípravy doháněná jednoduchým a výrazným odlišením nominálních hodnot sytými
barvami. Je dokonce zřejmá určitá podobnost se zmíněnými korunovými poukázkami z roku 1944, které byly
připravovány a tištěny také v moskevském závodě Goznak. Až od roku 1960 byly postupně vydávány nové, technicky
kvalitnější bankovky, tištěné ve Státní tiskárně cenin v Praze. Výtvarná stránka, resp. použité motivy byly poplatné době
vzniku, ale například stokoruna vzoru 1961 byla velmi oblíbená a její platnost úctyhodných 30 let z ní činí nejdéle
platnou bankovku v našich dějinách. Rok 1960 znamenal změnu státního zřízení - z Československé republiky se stala
republika socialistická, a tak byly vydány některé bankovky a státovky emise 1953 a 1958 znovu, prakticky ve stejném
provedení, ale s novým socialistickým státním znakem. Papírová platidla byla od vzniku Československé republiky
vydávána postupně. Téměř na každou hodnotu byla vypsána nová soutěž a výsledkem pak byla nejednotná výtvarná
stránka platidel. Až v 80. letech 20. století byla přijata koncepce vydání emise bankovek, jejímž autorem by byl jeden
výtvarník. Emise měla mít i technické parametry koncepčně jednotné. Dále bylo rozhodnuto, že bankovky budou
vydávané do oběhu postupně - po jednom roce. Vítězem návrhů se stal slovenský výtvarník prof. Albín Brunovský. Po
delších politicko-administrativních průtazích došlo k realizaci jednotlivých emisí, které skutečně probíhaly podle plánu.
Bankovky byly vydávány v "náhodném" pořadí s tím, že první byla 1000Kčs v roce 1985. Byla to od konce druhé
světové války naše první tisícikoruna. Jednotnost emise byla zachována a dokonce její výtvarná zdařilost se dočkala
ocenění - dvacetikoruna z roku 1988 byla oceněna zahraničním tiskem jako nejkrásnější bankovka roku. Předposlední
bankovkou v této řadě byla zelená stokoruna s portrétem K. Gottwalda. Do oběhu byla vydána 1. října 1989, ale
události 17. listopadu způsobily okamžité přerušení další výroby těchto bankovek a její stažení z oběhu, ale tím i
nutnost zajištění náhrady. A tak byly zavedeny do výroby znovu stokoruny předchozí emise vzoru 1961. Protože u této
bankovky do té doby neskončila platnost, zůstal tiskový obraz nezměněn, tedy i s letopočtem 1961. Změněn byl pouze
papír, resp. vodoznak a typ číslovače. "Gottwaldovská" stokoruna přestala platit v prosinci 1990, ale málokdo ji do té
doby akceptoval. Mnoho těchto bankovek bylo poškozeno různými úpravami, kresbami nebo propichováním. Dodnes si
lidé pamatují nejen ústřední portrét, ale i výraznou zelenou barvu. Je však pravda, že rubová strana s panoramatem Malé
strany a Pražského hradu byla velmi zdařilá jak výtvarně, tak i ryteckým provedením. Kromě tohoto opatření však
nebyla realizována poslední plánovaná bankovka z této série, a to 500Kčs, která byla připravovaná pro rok 1990.
Dokonce zůstalo pouze u barevné rozkresby a jen části dalších ryteckých příprav. Kopie návrhu je nyní vystavena v
expozici České národní banky.

(pokračování příště)
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1/2

Ze století do století putoval tkalcovský stav - jeden z nejstarších průvodců lidí, dějinami. Jeho člunek, smýkaný
neúnavně stovkami generací sem a tam, by za ta staletí snad dorazil až vysoko ke hvězdám.
Tkaní je nejstarší způsob výroby textilií a po 4 000 let se zakládá na stále stejném principu – provlékání osnovních nití
útkovými. Tkalcovský stav je jedním z nejstarších vynálezů lidské historie.
V turecké Antálii byly
nalezeny zbytky textilií,
které byly zhotoveny
pravděpodobně
na
primitivních ležatých a
svislých stavech už někdy
v 7 tisíciletí před naším
letopočtem.
Šlapadla
k pohybu
tkalcovského
brda použili poprvé v Číně ve druhém století našeho letopočtu. Z
tkalcovského stavu se později vyvinul tkací stroj. Dovršení
vývoje ručního stavu byl vynález „létajícího člunku“ Angličana
J.Kaye asi v roce 1733. Člunek s útkem (opatřený kolečky) se
prohazoval mezi osnovními nitěmi z jedné strany na druhou
pomocí tzv. pudítka, kterému udílel tkadlec trhavý pohyb tahem přes připojenou šňůru. Toto ústrojí přineslo až
trojnásobné zvýšení výkonu ručního stavu (na cca. 40 metrů útku za minutu) a bylo
předpokladem pro patent jeho krajana E.Cartwrighta z roku 1785, podle kterého
byly zmechanizovány všechny základní pohyby při tkaní a tak vznikl první tkací
stroj. Možnosti tkalců rozšířil francouz Jacguard, který v roce 1808 zavedl
používání stavu s děrovanými kartami. Papírové karty pro tkalcovké stavy se staly pravzorem děrovacích štítků pro
první počítací stroje.
Domácí průmysl naší obce byl značný. Již od devatenáctého století bylo zde silně rozšířeno domácí tkalcovství, hlavně
tkaní různého lněného zboží. Krásně květované ručníky, utěrky a ubrusy i pruhované
kanafasy, které se zrodily na
dřevěném stavě bukovinského
tkalce, aby byly prodávány nejen v
celých Čechách a na Moravě, ale
prostřednictvím
velkoobchodu
putovaly též do celého světa.
V naší obci bylo pro většinu
chalupníků „kalcování“ jedinou
obživou, případně přilepšením
v zimních měsících, kdy nebyla
práce na malém políčku nebo u
sedláka. Téměř v každé chalupě
klapaly tkalcovské stavy svou
smutnou píseň „na cukr, na kafe“
od časného rána dlouho do
noci.Přičinit se musela celá rodina na šlichtování příze, snování, soukání a tkaní, každý
podle svých sil. Z vyprávění našich dědečků víme, že jako děti po příchodu ze školy
museli nejdříve sednout ke kolovrátku a nasoukat útek na příští den. Teprve potom mohli
běžet za zábavou.Jenom ve statcích a u několika živnostníků se neozýval za zimních
večerů klapot stavů. V mnohých staveních však mívali stavů více, dva či dokonce tři. A v
takových staveních nepřestal klapot stavů téměř za celý den. Jen v poledne, kdy si
všichni sedli ke stolu kolem velké mísy kysela a kolem kupy žlutých oloupaných
brambor, na chvíli umlklo ono monotonní klapání stavů, aby po obědě opět začalo snad
jen občas o něco zpříjemněné prostou písničkou tkalce, či smíchem a švitořením dětí,
přikvapivšími z čistecké školy.
Práce za stavem byla namáhavá, ale při pilnosti, která byla našemu prostému
člověku vždy vlastní, a při trošce skromnosti, to stačilo na skromné živobytí. Odvádět
faktorovi se chodilo většinou v sobotu. ,,Půlka“ se zatočila do plachty, zavázala, hodila
přes rameno a již se šlo k Faktorovi. A když toho bylo více, naložilo se to na trakař a již se jelo. Někteří tkalci dělali
faktorům místním, někteří do Studence, do Kalné či na Horka a někteří jezdili do konce až
do Trutnova a Úpice.
(pokračování příště)
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D ě t i,
Zajímavá logická hádanka. Tady jsou příklady :
2 + 3 = 10
7 + 2 = 63
6 + 5 = 66
8 + 4 = 96
Kolik je: 9 + 7 = ????

pozor.
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Plánované akce:
20.2. od 10.00 hodin se za školou uskuteční závody v běhu na lyžích. Do závodu
mohou nastoupit všechny věkové kategorie.
27.2. od 13.30 hodin - sjezd na pytlích v tobogánu, areál Pod Kaňkem
20.3. od 18.00 hodin - Divadelní ochotnický soubor ,,V Roztocké Jilemnice“, vystoupí v KD
v Bukovině, s komedií ,,Kasaři,,
Svoz návštěvníku budou provádět hasiči. Svozové auto pojede po trase:
17.30 - od hasičárny po cestě k zahradnictví a ke kulturnímu domu
17.40 - od kulturního domu do hoření Bukoviny a zpět. Stejným způsobem se bude provádět
rozvoz domů. Zájemci o svoz mohou čekat u svých stavení. Přiďte pobejt a podpořit
ochotnické divadlo, které i v Bukovině mělo velkou tradici.

☺

Pro zasmání

☺
Modlitba s kozou

Ve vzrušené parlamentní debatě napadl
jistý poslanec nejistého poslance: „S vámi
se bavit, pane
kolego, je jako s kozou se modlit. Ovšem
koza dá aspoň mléko, kdežto vůl nic!”

Odměna pro poslance
Babička uklouzla na chodníku a upadla.
Přiskočil k ní jeden poslanec a pomohl jí
vstát. Babka poděkovala a přemýšlela, jak
by se mu odvděčila.
„Ale babi, to je jednoduché, až budou
volby, tak mi dáte svůj hlas.”
„No, to se vám povedlo,” povídá babička,
„což jste si nevšiml, že jsem spadla na
záda a ne na hlavu?”

Narozený syn
Potkají se dva kamarádi a jeden se ptá
druhého: „Tak co je doma nového?”
„Ále, narodil se mi kluk.”
„Kluk? No to ti gratuluji, a co tvoje
paní?”
„Ta to ještě neví, to zas bude kravál!”
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Příroda je proti nám ve výhodě, může existovat bez nás, my bez ní zahyneme.

ztvárněno malířem a grafikem Petrem Minkou

zpracovali: Jiřina Dlabolová, Jiří Hanousek
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