Bylo,
jest
a bude

v Bukovině u Čisté
zpravodaj obce č.5

___________________________________________________________________________________________

2. ROČNÍK ● NEPRAVIDELNÝ VÝTISK

● VYDÁNO: 09/2010

Jen jedna věc je cenná na světě - aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.
Marcus Aurelius:

foto:Jiří Exner

●zamyšlení pod čarou ●pranos tika ●přezdívky a
rozlišení s t ejných příjmení ●zprávy z OÚ ●hasiči ●společenská
kronika ● to co hýbe svě t e m ●z kroniky obce ●inzerce ●dě ti,
pozor ●plánované akce ●
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Zamyšlení ,,Pod čarou“
My a …? Po nás potopa!
S vámi, ať už stálými, náhodnými či občasnými čtenáři našeho zpravodaje, jsme
se pomyslně rozloučili koncem červnového měsíce. Před námi byla spousta
očekávání věcí příštích. Každý z nás měl představu či jen pouhý sen, jak si užít
slunečních letních dní. Pravda mezi představami a skutečností bývá často propastný
rozdíl. Věřím. Ale jistě není člověka, ve kterém by nezůstala spousta úsměvných
nebo nostalgických vzpomínek.
Ano, každý rok, každé roční období je něčím zvláštní, každý rok se více či méně liší
od těch předchozích. Vymyká se z teplotních hodnot či množstvím srážek. Je
zvláštní, překvapuje nás počtem a rozsahem velkých nebo menších přírodních
katastrof.
V srpnu nás taková katastrofa překvapila. Nebudu používat ani slovo mimořádná.
Snad ani slůvko ,,překvapila“ není namístě. Něco podobného totiž pamatujeme z let
1997 (povodně na Moravě) a 2002 (povodně v Čechách, hodně zasaženo i hlavní
město). Silné a dlouhotrvající lijáky způsobily, že do naší země ,,vtrhla“ velká voda.
Kromě Moravy byly nejvíce postiženy severní oblasti. Hladiny vodních toků se
během pár hodin zvedly o několik metrů, voda s sebou brala vše, co jí bylo v cestě.
Stromy,silnice, obydlí..... Déšť neustával. Zoufalí a bezmocní lidé hleděli prosebně
unavenýma očima k nebi... Nikdo z nás, kdo to nezažil a neviděl na vlastní oči
nemůže říct, že si to dovede představit. Nejsme pány přírody, jen si to namlouváme!
Jsme její součástí a opět nás postavila do role bezmocně přihlížejících. Snad nám
trochu ,,srazila hřebínek“, ale asi jenom na chvíli. Vzpomínáte na televizní přenosy
ze zaplavených oblastí a obrázky v novinách? Jsou na nich politici, ale i ti, co se
chtějí jen zviditelnit. Rádoby soucitně hovoří s postiženými, chápavě kývají hlavami
a hlavně - slibují! Ale jak dny a týdny plynou, sliby velmi rychle vyšumí do prázdna.
Rychle se otřepeme a budeme si dál žít svým pohodlným životem rozmařile dál na
úkor ostatní živé přírody. Ta naší vinou chřadne, strádá, ustupuje našemu
neodpovědnému způsobu života. Jaká katastrofa by nás musela potkat, abychom se
změnili? Já si to představit nedovedu. Vy ano? Snad jenom lidé, kteří byli touto
živelnou pohromou bezprostředně zasaženi, se budou dívat na svět pokornýma
očima. Protože spoušť, kterou za sebou tahle velká voda zanechala, jim bude do
konce života způsobovat mrazení v zádech.....

,,S neštěstím, na které nám nestačí síla, se vyrovnáme bezmocností“.
( Francois de la Rochefoucauld)

Jiřina Dlabolová
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Pranostika = moudro našich předků
ZÁŘÍ
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Na Ludmily světice obouvej střevíce.
Po svatém Matouši, čepici na uši.
Svatý Václav v slunci září, sklizeň řípy se vydaří.
Na svatého Jeronýma, stěhuje se k nám už zima.

*
ŘÍJEN
Svatý František zahání lidi do chýšek.
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
Déšť na Havla, déšť na vánoce.
Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.

*

Přezdívky a rozlišení stejných příjmení
Grofovi Marie a Ruda čp.82 (nyní chalupa Jiřího Sedláčka) – kočovi
Stránský Jaroslav čp.66 (nyní Ruslan Sobran) – ochovi
Stránský čp.45(nyní Jiřičkovi) – závodovi
Ježek František čp.62(nyní chalupa Petra Škráčka) – kaňkovský

*
zprávy z obecního úřadu
■ Návštěvnost na internetu.
Během měsíce července navštívilo naše webové stránky 602
návštěvníků, což je v průměru 19 za den s průměrnou délkou
prohlížení 174 sekund. V srpnu to bylo 529 návštěvníků, což je
v průměru 17 za den s průměrnou délkou prohlížení 165 sekund.

■ Kandidátní listiny
Pro vstup do nového obecního zastupitelstva byla 9.srpna podána kandidátní listina Sdružení nezávislých kandidátů. Ochotu kandidovat projevili Jarmila Drapáková,
Zuzana Nezbedová, Jiřina Dlabolová, Vladimír Dlabola, Jiří Hanousek, David Štilec,
Jiří Ježek, Ing. Milan Křížek a Jan Prokeš. Sedm z nich bude zvoleno do obecního
zastupitelstva.

■ Územní plán obce
V pátek 20.srpna byl obci předán zpracovaný návrh územního plánu obce, kde už
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jsou zahrnuty všechny požadavky občanů, kteří mají do budoucna zájem o výstavbu.
Nyní bude následovat vydávání vyhlášek, obesílání státních institucí k
připomínkovému řízení, budou plynout odvolací lhůty atd. Vlastní schválení
územního plánu obecním zastupitelstvem bude možné v lednu až únoru r. 2011.
Pořizovací cena tohoto nezbytného dokumentu činila 170 tis. korun. Z této částky
bude po podání žádosti uhrazeno 100 tis. korun z dotace Libereckého kraje.

■ Veřejný rozhlas
Jak si mnozí z vás mohli všimnout, tak v pondělí 26. července se po obci pohybovala
montážní firma a na sloupy veřejného osvětlení připevňovala hlásiče (reproduktory).
Ty jsou umístěny na odbočce k Hájence, u bytovky, obecním úřadě, hoření
autobusové zastávky a u Kodymů. Po dodání ostatních komponentů pokračovali 17. a
18. srpna s montáží vysílacích antén a částečným oživováním zařízení. Ve středu
1.září bylo vše dokončeno a proběhlo zkušební hlášení. V pravé poledne ale zazněl
nepříjemný zvuk. Požární siréna na hasičárně a pronikavý zvuk z reproduktorů.
Bohužel, na to si budete muset do budoucna zvyknout, neboť vždy první středu v
měsíci, ve 12.00 hodin jde o zkoušku poplachových sirén. Toto zařízení je napojeno
na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva. Signál ke spuštění
varovného signálu je vysílán dálkově z HZS v Semilech.

■ Cesta k zahradnictví
S vlastní realizací opravy místní komunikace bude započato v druhé polovině měsíce
září.

■ Biofiltr u školy
Po dlouhé době bylo vystaveno stavební povolení, umožňující instalovat biofiltr k
septiku u školy. Zkvalitní se tím vypouštění odpadních vod , které budou svedeny do
místního potoka.

■ Nebezpečný odpad a velkoobjemový kontejner
Svoz nebezpečného odpadu bude provádět jiná firma než doposud. Proto se mění i
organizace svozu. Zatím to jsou předběžné informace, které budou včas upřesněny.
Sběr by měl být v neděli 17. října od 15.00 hodin na sběrných stanovištích- u
Kodymů, okálů a hasičárny. Velkoobjemový kontejner bude přistaven až po
potvrzení termínu na nebezpečný odpad. To by bylo od 15.10. do 17.10.

■ Prodej pozemků
Pozemkový fond ČR nabízí k prodeji pozemky v katastru obce. Bližší informace o
obchodní veřejné soutěži o prodeji získáte na webových stránkách obce, veřejné
úřední desce nebo na OÚ. Soutěže na výše uvedené pozemky se konají v sídle výše
uvedeného pracoviště PF ČR Liberec, U Nisy 6a, 46057 Liberec, patro 2 ,
č. místnosti 20, dne 21.9. 2010. Prezence účastníků soutěží se koná od 7.30 hod. do
8. 00 hod.
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■ Prvňáci
Pro několik dětí z naší obce nastala nová epocha v jejich životě. Velice krásné a
bezstarostné dětství přerušil nástup k povinné školní docházce. Do první třídy
nastoupili Ondřej Košťál, Matěj Šimůnek, Jiří Janhuba.

■ Vlakem přes Krkonoše!
Po 65 letech vyjely na malebnou horskou trať Harrachov - Jakuszyce - Szklarska
Poręba pravidelné osobní vlaky. Mnohaleté úsilí železničních nadšenců bylo
dotaženo do konce a spojení českých Jizerských hor a polských Krkonoš se stalo
28.8.2010 skutečností!
Během září bude provoz omezený výlukou v úseku Tanvald - Kořenov, kde se buduje
další nová zastávka Desná-Riedlova vila a bude platit speciální jízdní řád. Bez
přesedání do autobusů se bude možné svézt z Tanvaldu opět od soboty 25. 9. 2010. V
tento den vyjede na trať do Kořenova v tomto roce naposledy i unikátní ozubnicová
lokomotiva. V pravidelných vlacích platí výhodné mezinárodní jízdenky LIBNET.
Jízdní řád a další informace naleznete na www.iidol.cz

■ Dobrovolná sbírka postiž eným povodněmi.
Jak již bylo zmíněno v ,,zamyšlení pod čarou“, přírodě se nedá poručit.
Liberecký kraj byl 7. a 8. srpna zasažen ničivými povodněmi. Situace
lidí, kterých se to přímo týkalo, nenechala jistě nikoho z nás chladným.
Kdo mohl, snažil se pomoci jakkoli. V obcích sousedících s Bukovinou
již byly uspořádány povodňové sbírky. Výtěžek byl doručen do
konkrétních zasažených míst. Snad nechceme, aby naše obec zůstala
jediná, kde se sbírka neuskutečnila. Kdo bude chtít alespoň trochu
přispět má možnost. Ve dnech 15. a 16. října se v obci Bukovina konají
komunální volby . Ve volební místnosti bude za zástěnou umístěna
pokladní schránka, kde každý z nás může podle svého uvážení přispět
finanční částkou. Výtěžek bude členy našeho hasičského sboru doručen
obci Višňová, v níž v srpnu pomáhali s likvidací škod.

.Hasiči

***

…. co už máme za sebou
■ Na povodních
Operační středisko HZS v Semilech, vyzvalo 10. srpna v 19.40 naši
jednotku JSDHO k výjezdu do oblastí, postižených ničivými
povodněmi. Místem určení bylo Frýdlantsko, konkrétně obec Višňová a přilehlá obec
Poustka. Vyjeli Vladimír Dlabola, Miroslav Paulů, David Štilec, Jaroslav Grof, Jiří a
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Pavel Ježkovi. Na místo dorazili v 21.40 hodin. Celou noc se nic nedělo. Očekával se
totiž příjezd dalších jednotek. Hned ráno 11. srpna bylo započato s čerpáním vody z
poldrů (lagun). Naše jednotka nasadila stroj PS-12. Na místě zůstal pouze
obsluhující strojník, Mirek Paulů. Ostatní vypomáhali, kde bylo potřeba. Pomoc
přivítali i starší manželé. V jejich domku byly vyklízeny sklepní prostory, kde po
zbytkovém odčerpání vody zůstalo kolem 20 cm bláta. Po obědě jeli do sousední
obce odklízet nepořádek, který byl naplavený vodou a vyplavený zbytek stavení –
kusy nábytku, části jiného bytového zařízení. Zkrátka vše, co přišlo velké vodě do
cesty. Tuny naplavenin nakládali na civilní i vojenská auta, která s ním směřovala na
určenou skládku. Kusy nábytku, větví a vše co mohlo shořet se shromažďovalo na
hromadu a pálilo. V každé obci operovala jednotka zdravotníků. Chodili mezi
záchranáři a ošetřovali drobná poranění. I přes komplikované a těžké podmínky bylo
o naše dobrovolníky z řad hasičů velmi dobře postaráno, a to po všech stránkách.

■Letní taneční zábava.
Hasiči uspořádali 17. července letní taneční zábavu. Dalo by se říci, že když se v
Bukovině začnou stavět stánky, tak bude pršet. To se také vyplnilo. Před započetím
akce začalo a přestalo okolo 22 hodiny. To ovlivnilo i účast. Bylo zde na 68 platících
hostů. K tanci hrála bukovinská kapela Brok.

■Rockový festival Libor Fišer ml. uspořádal v pátek 23.července 5.ročník
přehlídky regionálních kapel a jejich vlastní tvorby, pod názvem ,,Rock pod
Kaňkem“. Představilo se zde pět kapel. A opět celou akci poznamenal déšť. Hosté a
příznivci rockové hudby byly odrazeni nepřízní počasí. Přítomno bylo asi 40 hostů.
Hasiči zajišťovali občerstvení ve stáncích s pivem, likéry a uzeninou z udírny.

■Noční soutěž v Nedaříži
Již dopředu se věděl termín pořádání noční hasičské soutěže v Nedaříži. Ta se konala
ze soboty 21. na neděli 22. srpna. Tentokrát jsme nevyjížděli s naši obvyklou
dopravní technikou. Auto bylo na opravě a proto se muselo zvolit náhradní řešení.
Vladimír Dlabola jel svým osobním autem a károu. Jinak bylo velice obtížné zajistit
sedm členu, potřebných pro úplnost družstva. Bohužel nepovedlo se. Bylo jich pouze
šest. Vladimír Dlabola, Jaroslav Exner, Jiří Hanousek, David Štilec, Zdeněk Šubrt a
Lukáš Zaplatilek, který si ještě musel odskočit z práce a po dokončení požárního
útoku se tam ještě vrátit. Ale i tak si dokázali s tímto hendikepem poradit. Za účasti
dvanácti družstev mužů se umístili na čtvrtém místě s časem 32,75 sekund, pouhé tři
sekundy za bronzovým stupínkem. S vlastním zahájením požárních útoku bylo
započato ve 21.30 hodin. Soutěž byla ukončena nástupem družstev a vyhlášením
pořadí v neděli v 01.00 hodin.

■Že by požár?
Nedělní dopoledne 22. srpna bylo krásné a slunečné, teplota ve stínu 28°C, na slunci
39°C. Především občané na hořením konci obce mohli asi v 10.45 hodin spatřit jak
nad Hekovým hájem stoupá dým. Přibývajícími sekundami začal sílit a zbarvovat se
do černa. Houstl čím dál více, až se na obzoru vytvořil vysoký sloupec temně
černého mraku. Právě probíhaly žně a první myšlenky byly
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spojeny s nimi. Zřejmě se vzňalo něco na poli. Ale kde? První telefonát směřoval k
Milanu Kodymovi, zda se mu tam něco nepřihodilo, neboť v těch místech měl pole s
obilím. Odpověď zněla, že ne. A tak se tam vydali J. Hanousek a V. Dlabola, aby
obhlédli situaci. Na štěstí to nebylo na katastru naši obce, ale u sousedů ve Studenci.
Na poli u benzinové pumpy se p.
Petružálkovi z Čisté vzňal lis na balíkování
slámy. Stihl ještě odpřáhnout traktor a nic
víc. Lis byl v plamenech. Po příjezdu
studenecké jednotky byl požár uhašen. Za
nimi ještě přijel HZS a dobrovolní hasiči z
Jilemnice.

■ Certifikát naší jednotce
V minulém čísle Zpravodaje jsme se
zmiňovali o rekordu v dálkové dopravě vody,
kterého se také zúčastnil náš sbor. Po všech
schvalovacích procedurách byl rekord uznán
jako právoplatný a na tomto základě byl všem
jednotkám vystaven Certifikát o vytvoření
rekordu.

■ Na oslavách ve Volči
Naši hasiči přijali pozvání na oslavy 130. výročí založení hasičského sboru ve Volči,
okr. Pardubice, konající se 4. září.

Co nás čeká ?
■ Závod požárnické všestrannosti
Zahájení nového ročníku celostátní dětské soutěže ,,Hry Plamen“.Termín je 9.října v
Horních Štěpanicích.

***
Společenská kronika
Gratulujeme
Zástupci obce navštívili rodinu Ottových čp.85, aby
popřáli narozené dceři Danielce šťastný vstup do
života. Byl jí předán dáreček .

Poděkování
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem ještě
současným, ale zároveň i odstupujícím členům obecního zastupitelstva, za obětavou
práci po dobu celého volebního období, které jim bude 16. říjnem končit.

***
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X. díl

víte, že …....
Československá měnová reforma v r. 1953
Pouhých pět let postačilo
komunistům, aby přivedli
vyspělou a válkou nepříliš
poškozenou
československou
ekonomiku
na
pokraj
hospodářského
krachu.
Neracionální hospodářský
systém
a
nesmyslné
ideologické
zásahy
do
ekonomiky
vytvořily
obrovský státní dluh. Sedm
let po válce existoval ještě
přídělový lístkový systém a vedle něho volný prodej, kde ale byly ceny několikrát
vyšší. Zboží a služby, které stát nedokázal zajistit, doplňoval černý trh. Neúnosnost
této situace si začali brzy uvědomovat i představitelé státu. O zrušení přídělového
systému a podobě peněžní reformy se rozhodlo v listopadu 1952. Projekt vypracovala
skupina odborníků vedená Václavem Hůlou ve spolupráci se sovětskými poradci.
Před veřejností byly přípravy přísně tajeny, peníze se tiskly v Sovětském svazu.
Základní politická rozhodnutí učinil prezident republiky Klement Gottwald, a v
okruhu jeho nejbližších spolupracovníků se také všechny informace soustřeďovaly.
Reforma neměla řešit jen ekonomické problémy státu, měla také citelně postihnout
"zbytky kapitalistických živlů". Plán se začal realizovat už v lednu 1953 vyhláškou
ministerstva vnitřního obchodu, která stanovila, kdo má nárok na odběrní poukázky a
potravinové lístky a může nakupovat levně na vázaném trhu a komu to nebude z
politických důvodů dovoleno. Až do vydání této antihumánní vyhlášky mohli na
přídělovém vázaném trhu nakupovat všichni. Reformou vláda odstranila
znehodnocení měny, přídělový systém i černý trh, zároveň ale poškodila mnoho
drobných i velkých střadatelů, živnostníků a obchodníků, kteří přišli o provozní
kapitál. Přestože ještě 36 hodin před jejím provedením prezident republiky Antonín
Zápotocký oznámil, že koruna je pevná a takový krok nepřichází naprosto v úvahu,
1.června k reformě opravdu došlo. Zatímco hotovost do 300 Kčs na osobu se
přepočítávala v poměru 5:1 (pouze však u osob kteří nepoužívají námezdní práci), u
všech ostatních již v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz. Vklady u
peněžních ústavů do 5 000 Kčs včetně byly přepočítávány v poměru 5 Kčs starých
peněz za 1 Kčs nových peněz, vyšší vklady do 10 000 Kčs už v poměru 6,25:1,
vklady do 20 000 Kčs v poměru 10:1, ty do 50 000 Kčs 25:1 a vyšší v poměru 30:1.
Právě tento krok většina obyvatel pochopila jako velkou krádež, tím spíše, že členové
komunistické strany dostali často lepší kurs, který navíc nebyl vázaný na výši částky.
V některých městech došlo po
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reformě k nepokojům zejména mezi dělníky. Nejsilnější odpor vzbudila měnová
reforma v Plzni, kde byl její dopad ještě zvýrazněn tím, že plzeňská Škodovka
úmyslně vyplatila mzdy dříve, před reformou (viz Plzeňské povstání).
Vklady složené na nové vkladní knížky po 16.květnu 1953 se přepočítávaly v poměru
50:1. Vklady na knížky dělníků a úředníků z pravidelného podnikového spoření se
přepočítávaly v poměru 5:1. Zůstatky na účtech organizací JZD se přepočítávaly 5:1.
Průměrně došlo k celkovému přepočtu 10:1 (Vklady ve státní spořitelně před
měnovou reformou 9 000 000 Kčs, po přepočtu 930 000 Kčs).V červnu 1953 zažila
koruna měnovou reformu a každý občan Československa začal s hotovostí 300 korun.
V době kubánské krize v roce 1962 hrozila další výměna peněz. Byly vytištěny kolky
s novým státním znakem a utajenou hodnotou podle počátečního písmena číslovky. K
reformě naštěstí nedošlo. Nejběžnější mince – 1 koruna podle návrhu Otakara
Španiela – byla v oběhu od května 1922 do května 1953, tedy celých 31 let; po válce
byla ražena v redukované velikosti a později také z hliníku. Nejdéle obíhající mince u
nás, koruna dle návrhu Marie Chytilové-Kučové, byla dána do oběhu po měnové
reformě v září 1957 a přestala u nás platit až v roce 1993. Měnová reforma byla
provedena bez předchozího souhlasu Mezinárodního měnového fondu. Byly tak
porušeny základní závazky vůči této organizaci a po nátlaku bylo členství
Československa v MMF v roce 1954 ukončeno.
(konec)

Z kroniky obce
Odbor Sokola v Bukovině.
I když byla tělocvičná jednota ,,Sokol,, v Bukovině založena
ustavující schůzí dne 19. ledna 1919, předcházely tomu aktivity
několika jedinců již daleko dříve. Již před rokem 1896 byl pan
František Tomů iniciátorem cvičení a s několika přáteli docházeli
do Sokola v Dolní Kalné. Tehdy určitě netušil, že tím napomůže
k založení Sokola ve Studenci již v r. 1897. A jak to vlastně bylo? Čtěte vyprávění
zakladatele Sokola ve Studenci, p. Františka Šorma, bývalého listonoše.
Ze sousední Bukoviny mi vzkázal přítel František Tomů ( dům Hekových, dnes
Bašových), abych k nim přišel k poutní muzice, že mi chce sdělit důležitou věc. Tušil
jsem, že o nějakou frajerku, či řádný nátěr, který byl tehdy oblíbeným seznamovacím
prostředkem, nejde. Pro větší jistotu jsem si s sebou vzal přítele Josefa Jecha. V
hostinci u Tichých v Bukovině hoši zpívali nám neznámou píseň: ,,Kupředu, kupředu,
zpátky ni krok“. Po dozpívání nás vzali ke stolu a tam nás seznámili s onou důležitou
věcí. František Tomů nás oslovil bratři a pravil: Byli jsme tři kamarádi v Dolní Kalné
na přednášce, kde se nám moc líbilo. Všichni si tykají a říkají si bratři. Cvičí na
hrazdě, na bradlech, na koze a skáčou tak vysoko, jak je člověk vysoký. Zkrátka věci
nevídané“. Tak nám František líčil krásné sokolské zážitky a dával přednost před
ostatními spolky. Hned se několik hochů z Bukoviny i ze Studence přihlásilo do
Jednoty v Dolní Kalné.
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Chodili jsme s bukovinskými na cvičení do Dolní Kalné, ale silnice nebyla, lyže
jsme neznali, a tak především v zimě byla cesta velice obtížná. Z tohoto důvodu byl
také v r. 1896 zřízen odbor v Bukovině. Pro tento odbor jsme také dostali hrazdu,
kterou jsme s velkou radostí nesli z Dolní Kalné do Bukoviny. I když jsme došli v
Karlově ke Štilcovým, který rovněž patřil do našich řad, přihlásily se zde přítomné
dívky do našeho odboru jako sestry. Hrazdu jsme tam museli nechat a příští neděli, že
ji odneseme na místo určení. Příští neděli nesla děvčata v průvodu s námi ověnčenou
hrazdu k Tomovým (Hekovým), našemu prvnímu sídlu.
Nejprve jsme cvičili na špíchaře, ale bez žíněnek byl doskok dost tvrdý.
Přestěhovali jsme se proto do stodoly. Hrazda se umístila na patro a my jsme
seskakovali do jetelového sena. To bylo krásně měkké doskočiště, avšak s krátkým
trváním. Když starý Tom viděl, jak se ze sena děláme řezanku, vykázal nás pryč.
Přesídlili jsme se do Tomova háje, kde jsme upevnili hrazdu a upravili i její okolí.
Měli jsme tak malé letní cvičiště. V roce 1896 se naše pobočka zúčastnila župního
cvičení v Jičíně. Vezl nás tehdy koňmo Berta Grosman ze Studence. Toto cvičení nás
všechny velice vzpružilo, neboť takové množství cvičenců z nás dosud nikdo
neviděl.
V Bukovině nás studeneckých stále přibývalo, a proto jsme chtěli odbočku
přestěhovat do Studence. Nelíbilo se nám bláto, které jsme museli šlapat, a tak jsme
po dlouhých debatách rozhodli, že založíme Tělocvičnou jednotu Sokol ve Studenci.

_

I n z e r c e:

NÁKUP ♦

PRODEJ ♦ VÝMĚNA

________

Salon Viktoria
Jana Geršlová
Bukovina u Čisté 8
Jilemnice 514 01
IČO 75414341 tel. 604298842
Zve na masáže.
Sportovní, rekondiční a relaxační
Lávové kameny- masáž celková i částečná teplými lávovými kameny + havajská technika
účinky masáže: stimuluje krevní oběh a lymfatický systém hluboce relaxuje a harmonizuje,
prohřívá, vyrovnává energii v těle., detoxikuje organismus, má vysoké terapeutické a
relaxační vlastnosti. Uvolňuje ztuhlé svaly, odstraňuje bolesti svalů, kloubů aj. Pracuje se
na dráze močového měchýře.
Baňková masáž: Použití jedné baňky, která se mírně přisaje na povrch kůže a krouživými
pohyby se baňkou prokrvují bolestivá místa. Výhodou je, že nevznikají modřiny.
Účinky: při bolestech zad, svalů, kloubů, beder, kříže uvolňuje ztuhlé svaly, pomáhá při
artróze, ovlivňuje lymfatický systém, zmírňuje astma, kladně působí na trávící ústrojí.
Cukrový vánek z ráje: obsahuje tělový pecling, masáž těla, zábal s konečnou masáží
hlavy. Použitá havajská technika s lávovými kameny.
Účinky: celkové uvolnění detoxikace. Odstraňuje stres, vyživuje a prokrvuje
pokožku. S použitím luxusní kosmetiky z havajských ostrovů dodá pokožce vysoce
mladistvý vzhled.
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Plánované akce
20.9. pondělí -Beseda
,,Dne 20.9.2010 pondělí od 17:00 se v Kulturním domě (jídelna) v obci
Bukovina u Čisté koná přednáška firmy RIVAST. Patříte mezi ty, kteří
se zajímají o své zdraví? Pak se přijďte podívat a dozvíte se více...
Těšíme se na Vás. "
Jedná se o ukázku rehabilitačních zařízení, vysvětlování systému ve
zdravotnictví.

16.10. Posvícenská taneční zábava, od 20.00 hod. v kulturním
domě. Hraje bukovinská kapela Brok
***
Zveme starší občany na jilemnicku k účastni na jedinečném projektu
s názvem

BEZPEČNÉ STÁŘÍ
Co všechno na vás čeká během jednoho odpoledne?
• Autobus, který pro vás zdarma přijede do vaší obce
• Cesta do budovy okresního ředitelství Policie ČR v Semilech
• Zajímavá interaktivní přednáška, praktický nácvik komunikace a chování v ohrožujících
situacích
• Překvapení
• Občerstveni zdarma
• Prohlídka pracoviště Policie ČR
• Autobus, který vás opět zdarma doveze zpět do vaší obce
Termín konání:
18.11.2010 (Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Bukovina u Čisté , Studenec)
POZOR!
kapacita míst je omezena na počet míst v autobuse
Přihlásit se můžete do 1.10.2010 na našem obecním úřadě nebo na tel. 603464203
Nástupní místa: zastávky autobusu ČSAD v obcích (dle nahlášených nástupních míst při
registraci účasti na obecním úřadě)
Čas odjezdu: od 12.45 hod postupně od horních částí obce
Samotný program akce bude probíhat od 14:00 do 17:00 hodin v budově Policie ČR v
Semilech.
Čas návratu: v 17:00 ze Semil postupně dle nahlášených výstupních míst v obcích
Další informace na telefonech: 731 506 047, 605 759 389
Těšíme se na setkání s vámi!
K účastni a pestrém odpoledni plném zajímavostí Vás srdečně zve
Město Jilemnice jako nositel projektu a jeho partneři - Jilemnicko - svazek obcí
a Policie ČR,Preventivně informační skupina
Tento projekt je spolufinancován z Grantového fondu Libereckého kraje 2010
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Milé ženy, děvčata, kuchařinky.
Otevíráme stránku i pro vás, abychom se seznámily se svými nápady a hlavně recepty
a radami.
Každé roční období nám přináší nepřeberné množství možností, jak se můžeme
v kuchyni realizovat a ,,blýsknout“. V současnosti se jistě z každé kuchyně line
charakteristická vůně čerstvých i sušených hub či právě připravovaných pokrmů
z nich. Věřím, že jich existuje celá řada, a že je mezi vámi spousta těch, kteří jich
mají doma hned několik.
Leckdy jde o letitý recept, děděný po generace. Je prostě nadevše a nemá chybu. A
pokud netrváte na tom, aby to i nadále zůstalo u vás v ,,trezoru“, podělte se s námi
ostatními. A nejde jen o pečení, ale i zavařování, nakládání, zamrazování či sušení
hub. Pomalu ale jistě se blíží období, kdy budeme ve svém kuchyňském království
tvořit vánoční cukroví a jiné dobroty.
Své postřehy, nápady a návrhy vhazujte do poštovní schránky umístěné na budově
OÚ. Velmi bychom ocenili, kdyby byly vaše příspěvky podepsány. Přece se nemáte
za co stydět. Naopak! Věříme, že nejenom příští číslo, bude obsahovat cenné rady a
chutné recepty. Třeba právě ty od vás.

Houbová tlačenka
2-3 vepřové nožičky
Sůl, mletý zázvor, majoránku, mletý pepř, česnek, cibule, paprika
(vše dle chuti jako při přípravě masové tlačenky)
Přiměřené množství hub.
Houby ve slané vodě povaříme do měkka, propláchneme, necháme okapat.
Vepřové nožičky povaříme též v osolené vodě, scedíme, maso obereme.
Z vývaru sebereme přebytečnou mastnotu. Mírně zahříváme, přidáme obrané maso,
koření, uvařené houby. Promícháme a nalijeme do tlačenkového střeva. Dáme do
chladu. Každých 15-20 minut obracíme, aby se koření neusadilo jen na jedné straně.

***
Česká přísloví
Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere.
Málo dáti hamba, mnoho škoda.
Žádný učený z nebe nespadl.
Koho kaše spálila, ten i na podmáslí fouká.
Bůh dal lidem pokrm, čert kuchaře.
Láska je jako slza,. Rodí se v očích a padá k srdci.

***
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Co myslíte, čí to bylo stavení?

Grofovi čp. 71

,,Je to vzácná shovívavost přírody, že nás tak dlouho nechává naživu“.
Michel de Montaigne
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