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

 zpravodaj obce č.1
___________________________________________________________________________________________

3. ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  2/2011

,, Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý odpoví“.

                                                                                                          Tomáš Baťa

  
● zamyšlení  pod  čarou   ●pranostika    ●zprávy  z  OÚ 

●hasiči   ●společenská  kronika  ●to  co  hýbe  světem   ●z  kroniky  obce 
●plánované akce  ●pro zasmání  ●děti,  pozor   ●čí to  bylo stavení●
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Zamyšlení ,, pod čarou  “  

My a dění (nejen) kolem nás

S vámi, milí čtenáři, jsme se naposledy setkali na přelomu listopadu a prosince uplynulého 
roku. Vánoční svátky snad každý z nás hezky prožil a též šťastně přežil. Totéž platí o 
konci starého a počátku roku  2011. Ano, řeč je o Silvestru.  
Mnozí  se  již  několik  dní  předem  připravovali  na  velkolepou  a  ,,nezapomenutelnou“ 
oslavu. Někteří slavili decentně, pouze na rodinné, či blízce příbuzenské úrovni. Je ovšem 
s podivem, že se stále více lidí uchyluje k ,,neslavení“. Je jim prostě, jak se říká, proti 
srsti, jakákoliv oslava.
Domnívám se, že většina z nás tajně doufala a věřila (a doufá a věří stále!), že ten rok 
nový bude mnohem lepší a zdařilejší, než ten minulý. Ať už se to týká rodinného štěstí, 
zdraví, získání či udržení si zaměstnání, života bez stresů a nervování. 
        Snažíme se sice všichni, ale jen někomu se to bezezbytku daří. Jen necelá jedna 
třetina obyvatelstva může disponovat tím stále více proklamovaným průměrným platem. 
Většina lidí naopak musí stále více obracet každou korunu. A někdy i několikrát! Stále 
častěji  slyšíme z  úst  představitelů  našeho státu:  ,,Musíme  šetřit,  nejsou peníze!  Ať se 
podíváme na kterékoli odvětví. A my si musíme položit otázku: ,, A kde tedy ty peníze 
jsou?! Nelze dostavět nedostavěné, nelze opravit chátrající, nelze přidat na mzdách. Za 
největší katastrofu lze označit náš rozpadající se důchodový systém. Již před třemi roky si 
stát na vyplacení důchodů půjčil od České pošty 30 miliard. Populace stárne, je menší 
porodnost, mladí lidé stále studují …. Až dosud jsme byli zvyklí, že se o nás ,,postará“ 
stát. Ale těm dnům a časům už odzvonilo. Každý musíme myslet na zadní kolečka, na 
stáří, a postarat se sami o sebe spořením na důchod.
       Veřejností  snad nejvíce zahýbaly události  v  našem zdravotnictví.  Lékaři  dávali 
hromadné výpovědi, požadovali zvýšení mezd. Na jejich akci ,,Děkujeme, odcházíme,“ 
bylo  reagováno:  ,,Odejděte,  ušetříme!“ Ve  zdravotnických  zařízeních  docházelo  k 
rozporům  a  nedorozuměním.  Sestry,  které  dělají  většinu  té  nejhrubší  práce,  byly 
odsouzeny pouze do role přihlížejících. Myslím, že se nemýlím, ale některé argumenty ze 
strany lékařů leckoho z nás ,,zvedly ze židle“. Je to sice věc názoru, ale zdá se být pod 
úroveň, brát si pro splnění svých požadavků pacienti jako rukojmí.
         Ale můžeme se též podívat na Integrovaný záchranný systém, na naše hasiče. Dnes a 
denně nasazují své životy, aby zachránili životy jiných. Jejich včasným a leckdy velmi 
riskantním zásahem zůstávají společnosti milionové hodnoty. J těm se ,,sáhlo“ na platy. A 
to i přesto, že pro většinu hasičů je jejich povolání i posláním! Nutno též podotknout, že 
velmi  často  pracují  s  technikou,  která  by  byla  přínosem pro  leckterá  muzea,  než  na 
vykonávání záchranných akcí!
    Na záchraně,  ale především ochraně lidských životů a jejich majetku  se  podílejí  i 
policisté. Každý z nás ví a ze všech stran slyší, že kriminalita v naší zemi stále stoupá. K 
použití  násilí  se  uchylují  čím dál  mladší  pachatelé,  leckdy  děti.  Neštítí  se  napadnout 
vlastní rodiče či prarodiče. Jedním z důvodů je velká pracovní vytíženost rodičů, kterým 
na výchovu dětí  téměř  nezbývá čas.  Pedagogové mohou  (či  spíše  nemohou)  používat 
velice málo výchovných prostředků. Ale není se čemu divit. Brutality a násilí je spousta v 
televizi i na internetu. Tatam je doba slušnosti a úcty, pěstované od dětství. Ale i tak se 
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budou úsporná finanční opatření dotýkat i našich policistů. 
     Je spousta dění a věcí, které nás nutí přemýšlet o životě, jeho smyslu a hlavně, o jeho 
plnohodnotném prožití! Sice opožděně, ale i tak vám všem přeji , aby rok 2011 přinesl jen 
to hezké a příjemné, co by dávalo radost a potěšení. Ovšem to hlavně především záleží na 
jednání a konání každého z nás.
                                                                                              Jiřina Dlabolová  

***
Pranostika = moudro našich předků

LEDEN
Na tři krále o krok dále

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Holomrazy - úrody vrazi.

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste

                                                              ÚNOR
                                                      Únor bílý - pole sílí.

Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout.

Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.

***
 zprávy z obecního úřadu  
■ N  ávštěvnost na internetu.  
Během  loňského  roku   navštívilo  naše  webové 
stránky    7492  návštěvníků ze 71 zemí s průměrnou 
délkou  nahlížení  3  minut.  Nejvíce  z  ČR,  USA, 
Německa,  Holandska,  Severní  Korei  a  Ruska.  Ale 

byli tam i účastníci z Indie, Keni, Nigérie či Beninu a spoustu ostatních. Oproti r. 
2009, to byl nárůst o 1374 návštěv. Největší sledovanost byla od 19.00 do 22.00 
hodin.

 ■ Informace o   SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší 
velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. 
Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude
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 půlnoc z 25. na 26. března 2011.  Sčítací komisař 
navštíví  Vaši  domácnost  a  předá  Vám  sčítací 
formuláře.  Požádá  Vás  o  potvrzení  jejich  převzetí 
podpisem.  Zároveň  Vám  předá  vysvětlivky  k 
vyplnění  formulářů  a  poskytne  další  potřebné 
informace. 

Sčítací  komisař  bude  nosit  viditelně  umístěný  průkaz,  kterým  se  na  požádání 
prokáže.  Do  vašeho  bytu  nevstoupí,  pokud  ho  sami  nevyzvete.  
Sčítání  v roce 2011 je  součástí  celosvětového programu populačních a bytových 
cenzů,  které  koordinuje  OSN.  Poprvé  v  historii  se  jednotně  uskuteční  sčítání 
obyvatel  všech  27  členských  států  Evropské  unie,  což  umožní  vytvořit  zcela 
srovnatelné údaje o EU a jejích jednotlivých členech.

 ■ Kontrola komínů
Od letošního roku,  podle nařízení  vlády  č.91/2010 Sb.,  si  lidé 
musejí  nechat  zkontrolovat  komín  odborníkem  alespoň  jednou 
ročně. 
Lhůty   kontrol   a   čištění   spalinové   cesty,   vybírání pevných 
znečišťujících  částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za  
období jednoho roku

Výkon připojeného 
spotřebiče  paliv 

Činnost  Druh paliva připojeného spotřebiče
                         paliv

 Pevné      
 Celoroční provoz Sezónní provoz 

Do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3 krát 2 krát

Kontrola spalinové 
cesty   1 krát

Výběr pevných 
(tuhých) 
znečišťujících částí 
a kondenzátu     

1 krát

■ Povinnosti držitelů cestovních dokladů
Držitelé  cestovních  pasů  se   velmi  často  dopouštějí  z   neznalosti 
zákona  č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech přestupků ,  proto se 
chceme touto cestou pokusit o  zmírnění  postihu za tyto přestupky a 
snažíme  se  našim  spoluobčanům  a  držitelům  cestovních  dokladů 
připomenout jejich povinnosti vyplývající ze znění tohoto zákona. 
Povinnosti občanů a oprávnění orgánů související s jejich 
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porušením:
Držitel je povinen:s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit cestovní 
doklad před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím,
odevzdat  bez  zbytečného  odkladu  neplatný  cestovní  doklad nebo  cestovní 

doklad, který je zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání,
Držitel je  povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení cestovního dokladu     a 
nebo jeho nález orgánu příslušnému k jeho vydání.
Držitel je v zahraničí povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení cestovního dokladu 
nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu, nestanoví-li jinak mezinárodní 
smlouva.  .  Po  návratu  do  České  republiky  je  občan povinen ohlásit  ztrátu  nebo 
odcizení cestovního dokladu také orgánu příslušnému k jeho vydání.  Přestupky na 
úseku cestovních dokladů:
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
poruší povinnost chránit cestovní doklad před 

ztrátou,odcizením,poškozením,zničením nebo zneužitím,
neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,
se  úmyslně  vyhne  nebo  se  odmítne  podrobit  kontrole  cestovních  dokladů  při 

překračování státních hranic České republiky na hraničním přechodu,
při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice bez 

platného cestovního dokladu,
neprodleně  neohlásí  poškození,  zničení,  ztrátu,  odcizení  nebo  zneužití 

cestovního dokladu,
neodevzdá  neplatný  cestovní  doklad  nebo  cestovní  doklad,  který  je  zaplněn 

záznamy,
neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud 

jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,
úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,
poskytne  nebo  přijme  cestovní  doklad  jako  zástavu  nebo  odebere  cestovní 

doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek,
pořídí kopii  cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana podle § 2 odst. 

3,nebo
Za přestupek podle písm. a) až j) lze uložit pokutu do 10 000 Kč .
Upozorňujeme  občany, kteří jsou držiteli cestovních pasů, kterým prošla doba 
platnosti,  vlastní pasy po osobách zemřelých na povinnost tyto cestovní pasy 
neprodleně  odevzdat.  V případě,  že  byli  držiteli  a  tyto  pasy  nejsou  schopni 
dohledat,  jsou  povinní  tuto  skutečnost  nahlásit  jako  ztrátu  dokladu  na 
Městském úřadu Jilemnice, správní odbor – cestovní doklady. 
Zároveň  upozorňujeme,  že  platnost  cestovního  pasu  držitele,  který  uzavřel 
manželství  a  změnil  příjmení,  automaticky  končí  3  měsíce  od  uzavření 
manželství.
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Při  nesplnění  všech  uvedených  povinností  je  možno  uložit  pokutu  do  výše 
10 000,- Kč.
Veškeré  podrobnější  informace  občanům  rádi  zodpovíme  na  telefonním  čísle 
481 565 211, správní odbor Městské úřadu Jilemnice.

Nataša Junková

■ Produkce odpadů v naší obci za r.2010
sklo                                 1,305 t
plasty                              2,998 t
papír                               1,080 t

komunální odpad          28,469 t 
železo                             4,700 t    
objemný odpad               7,620 t

■ Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2011
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili 

Tříkrálové sbírky 2011. Výtěžek sbírky ve Vaší obci Bukovina činil 5 444,-Kč a tato 
částka byla odeslána na ústředí Charity Česká republika v Praze 1. 
Rozdělení vybraných peněz je následující:

58% bude využito na projekt FCH Studenec – na nákup zdravotních pomůcek na 
zapůjčení imobilním pacientům,

15% připadne Diecézní charitě Hradec Králové na její projekty,
10% bude využito na humanitární pomoc do zahraničí
7% půjde na konkrétní projekt pro děti v Indii,
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,  odsávačky  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.

■ Nový správce toku
Do  konce  r.  2010  byla  správcem  toku  (Bukovinského  potoka),  Zemědělská 
vodohospodářská správa Trutnov. K 1.1.2011 se  ZVHS  transformovala do státního 
podniku Povodí Labe. Veškeré dotazy týkající se Bukovinského potoka vznášejte na 
adresu:  Povodí Labe, státní podnik,  Víta Nejedlého 951,500 03 Hradec Králové,  
telefon +420 495 088 111.

■ Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci
V loňském roce 2010 byly zdejším Obvodním oddělením Policie ČR zaevidovány 
celkem 4 případy, kdy došlo v obci  Bukovina u Čisté ke spáchání  přestupku.  V 
jednom případě pak byl zjištěn pachatel, zbylé 3 případy zůstávají do současné doby
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neobjasněny.  Jednalo  se  o  2  přestupky  proti  majetku,  jeden  přestupek  proti 
veřejnému pořádku a jeden přestupek na úseku dopravy.  V  uplynulém roce 2010 
bylo na zdejším Obvodním oddělení PČR zaevidováno celkem 6 případů, kdy došlo 
ke spáchání trestného činu v obci Bukovina. Z uvedených 6 případů bylo 5 případů 
majetkových a jeden případ byl trestný čin proti rodině. Z tohoto počtu 6 případů 
trestného  činu  zůstávají  2  případy  neobjasněny.  Bohužel  s  porovnáním s  rokem 
předešlým  lze  konstatovat,  že  trestná  činnost  na  území  obce  Bukovina  u  Čisté 
nepatrně vzrostla.
Na území obce není vážnějších problémů, co se týče kulturních a jiných obdobných 
akcí.

■ Kam s ní...? 
V rámci Svazku obcí Jilemnicko, se v r. 2012 uvažuje o komunitním kompostování. 
Rozumí se tím systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a 
zahrad na území obce,  jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. 
Bukovina u Čisté se do tohoto projektu taktéž zapojí. 

■   Kontejner na papír  
Pro posílení sběru papíru, byl ,,u Okálů“ umístěn nový kontejner na papír.

PLATBY

Za komunální odpad:
Platba je určena na osobu trvale bydlící a u chalupářů zůstává jako jedna trvale bydlící 
osoba na „chalupu“, dle zákona o odpadech.
Platba byla vypočtena na základě skutečných nákladů a to na částku 470,-Kč na osobu.
I nadále zůstává možnost platbu rozdělit na polovinu jaro/podzim.

Za vodu:Cena vodného byla stanovena na 16,- Kč za m3. 
Za psy - zůstává na 120,-Kč za 1 psa jednoho majitele, za druhého psa téhož majitele je i 
nadále 180,-Kč 
Platby můžete uskutečnit již nyní, podzimní potom v listopadu.
Platby je možné uskutečnit následovně: 1) Hotově na OÚ
                                                                 2) Složenkou typu A
                                                                 3) Bezhotovostně na účet 1263115349/0800
Při platbách složenkou nebo na účet prosíme uvádějte variabilní symbol číslo popisné, přičemž
před něj  číslo 1 při platbě vodného a číslo 2 při platbě TKO. Při platbě za psy stačí pouze číslo 
popisné.
Příklad: majitel nemovitosti čp.6: při platbě za vodu  uvede variabilní symbol 16 
                                                                       za TKO                                         26
                                                                       za psa                                              6
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             Hasiči
                         ….  co už máme za sebou

■ Výroční valná hromada
Hasiči  po  roce  působení   bilancovali 
činnost  sboru  za  uplynulý  rok.  Sešli  se 
3.prosince na slavnostní Valné hromadě, 
za  přítomnosti  42  členů  a  14  hostů z 
Čisté,  Nedaříže,  Levínské  Olešnice, 
Studence,  Žďáru  a  Volče.  Přednesena 
byla zpráva o činnosti sboru za uplynulý 
rok,  následovala  finanční  a  revizní 
zpráva.  Závěrem  v  diskusi  vystoupili 

všichni hosté, aby popřáli hodně úspěchů, vzájemné spolupráce a pevného zdraví v 
nadcházejícím roce.

 ■ Mikulášská besídka

Nadešel  předvánoční  čas  a  příchod 
Mikuláše.  Hasiči  ve  spolupráci  s 
Pionýrskou skupinou ,,Veselí Medvědi“ a 
vedoucím  Radkem  Zázvůrkem 
uspořádali  4.prosince  Mikulášskou 
besídku  s  nadílkou.  Besídka  se  nesla  v 
duchu  celostátní  soutěže  Talent  mánia. 
Přítomno  bylo  na  čtyřicet  čtyři  dědí. 
Probíhala  zde  celá  řada  soutěží,  při 

kterých  se  děti  náramně  bavily.  Po  jejich  ukončení  přišel  Mikuláš  s  andělem a 
čertem, aby jim nadělil dárkové 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 Jiří Ježek. 

■ Na valných hromadách
Zástupci našeho sboru se zúčastňovali Výročních valných hromad u našich sousedů 
ve Studenci,  Čisté,  Nedaříže,  Žďáře,  Levínské Olešnici  i  vzdálenější  Volče,  okr. 
Pardubice.

■  Mladí hasiči na turnaji
Mladí hasiči se vprosinci zúčastnili halového turnaje v sálové kopané v Čisté u 
Horek. Počet přihlášených družstev byl minimální. Domácí a naši.
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■ Hasičský bál
Tradiční  hasičský bál  se  konal  v sobotu 
5.února  od  20.00  hodin  v kulturním 
domě.  K tanci  hrála  již  osvědčená 
tříčlenná  kapela  Oása  plus  z  Martinic. 
Pobavit  se  přišlo  na  sto  čtyřicet  hostů. 
Bál  se  líbil  a  byl  hodnocen jako velice 
zdařilá akce.

■ Dětský maškarní bál
V neděli 6.února byl pro děti uspořádán 
maškarní  bál.  Počet  účastníků  bylo 
v letošním  roce  asi  osmdesát  včetně 
rodičů  a  doprovodu.  Akce  se  taktéž 
vydařila. Hudební produkci prováděl  Jiří 
Ježek. V průběhu bálu se nejenom tančilo 
a skotačilo, ale probíhaly i různé soutěže, 
pod řízením  Radky Šimůnkové a Lucie 
Štilcové.  Po  tombole   se 

k vyhodnocovaly nejlepší  masky  tohoto bálu.  Ty opravdu nejlepší  byly oceněny 
výbornými dorty a koláči.

♥♥♥
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  jim  hodně 

zdraví, štěstí a spokojenosti. Přání předáváme paní Danušce Jiřičkové, Marii Tiché a 
Oldřichu Jiřičkovi, kteří oslaví své významné životní jubileum v březnu.
Rozloučení
■S hlubokým zármutkem jsme přijali  zprávu,  že nás navždy opustil,  náš  bývalý 
chalupář  ppl.  v.v.  František  Navrátil,  který  zemřel  v  sobotu  19.února  ve  věku 
nedožitých 92 let. Poslední rozloučení se uskutečnilo v pondělí 28.února v Baxově 
obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích
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…..to,   co    hýbe    světem          
  víte, že …....
                        Historie mincí        2/2
 
Provedení české drobné mince se drží mincovního obrazu s českým lvem a později s 
královskou korunou, která byla poprvé použita na dvoustranných penězích 
Vladislava Jagellonského. Problém drobné mince spočíval především
      Pražský groš             ve skutečnosti, že její výrobní náklad byl velký a nebyl kryt 

nízkou nominální hodnotou. Tenhle problém vyřešil až nástup 
mědi jako mincovního kovu drobných mincí v r. 1760. 
Ražba tolarů hrabaty Šliky (správně psáno Schlick) v 
Jáchymově od r. 1519 byla jednou ze zlomových událostí 
ovlivňujících nejen český, ale i celosvětový peněžní vývoj (a to 
nejen k faktu, že tolar dal jméno dolaru :-)). Šlikům dlouho 
jejich výnosné mincování nevydrželo, od r. 1528 se na ražbě 

podílel panovník a od r. 1547 prohlásil mincovnu za královskou. Nově zvolený 
panovník Ferdinand I. (českým králem od r. 1526) se snažil o sjednocení celé své 
říše a jedním z prostředků měla být i jednotná měna. Měnovou jednotkou byl 
ekvivalent zlatého rýnského ražený ve stříbře, zvaný zlatník o 60 krejcarech. 
Pokus se nezdařil, měna byla zavedena pouze v Čechách a v roce 1573 byla 
odvolána. Následoval návrat k tolaru, zlatník zůstal jen početní jednotkou. 

                     

Období renesance zastihlo tehdy známé české 
doly zchudlé tak, že se v nich těžba nevyplácela. 
Drahé kovy bylo nutno nakupovat v cizině kam 
proudilo bohatství z Nového světa. V té době je 
ražena drobná mince, zdá se, že jako jediná s 
českým opisem - MALEY GROSS. Velikost 

mince byla až 45 mm v průměru, jejím vzorem byly brakeáty míšeňské. V druhé 
polovině 13. století se razí tzv. střední a malé brakteáty. 

Třicetiletá válka přinesla finanční pohromu a celkové zbídačení. Stavovské povstání 
snižuje  jakost mince a zřejmě natruc se navrací k měně zlatníkové. Jsou raženy 
mince zimního krále Fridricha Falckého. Po celkovém úpadku se však přelomovým 
rokem stává rok 1623, kdy vítěz Ferdinand II. dává razit znovu hodnotnou minci. 
Válečná dobrodružství a vnitřní potíže však znovu způsobují zhoršení kvality mince. 
V polovině 17. století se objevují nové druhy nominálů - patnáctikrejcar a 
šestikrejcar. 
Velké reformy přináší až 18. století. Roku 1712 je v celé říši sjednocen mincovní 
obraz (nařízení z Vídně), r. 1715 jsou mincovní obrazy vytvářeny jen vídeňskou
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ryteckou akademií a česká mince tak ztrácí zbytek své osobitosti. Roku 1753 je 
uzavřena měnová dohoda mezi Rakouskem a Bavorskem a nová měna dostala název 
konvenční. Tolar měl díly 20, 17 a 10 krejcarů, dále groš s krejcarem a jejich díly. 
Roku 1760 byla zavedena tzv. kreditní (úvěrová) mince. Nominální hodnota již 
neodpovídá vnitřní hodnotě kovu     (nominál je vysoký a hodnota kovu malá - 

nejsou použity drahé kovy, ale obecné) a mince je 
"berná" jen na podkladě vládního nařízení. Z této 
doby je známá mince grešle (3/4 krejcaru) s třemi 
oválky se znaky tří českých dědičných zemí včetně 
Slezka. Její v podstatě mizivou hodnotu 
charakterizuje lidové rčení: nestojí ani za 
zlámanou grešli.

 V době za vlády Marie Therezie zůstává v činnosti pouze pražská mincovna, která 
je uzavřena až r. 1857. 
Napoleonské války přinesly nový těžký úpadek a do oběhu těžké kreditní mince v 
hodnotě 15 a 30 krejcarů. Po odeznění napoleonských válek význam mince jako 
platidla začíná upadat, protože se k vyrovnání velkých částek nehodí. Nastupuje 
nová měna - papírová, se všemi svými odnožemi jako jsou směnky, akcie a další. 
Mince přebírá výhradně funkci drobného platidla s výjimkou vyšších nominálů ve 
zlatě. 
Právo církevní ražby na našem území měli jen biskupové, později arcibiskupové 
olomoučtí. Ražby byly v letech 1608 (obnoveno privilegium ražby) až 1759 a pak 
ještě v letech 1779 až 1819. Razilo se v Olomouci a Kroměříži. Církevních ražeb je 
ve srovnání s okolními státy podivuhodně méně. 
Ze šlechtických rodů, které nejvíce prosluly mincovnictvím byli Šlikové v 
Jáchymově, Rožumberkové ve slezkých Rychlebech, Eggenberkové v Krumlově, 
Schwarzenberkové, Lobkowicové, Nosticové a Furstnbekrové. Zvláštní význam 
mělo mincování Jana z Perštejna, kterému v 16. stol. patřilo Kladsko. Jedinečný je 
pak Albrecht z Valdštejna, jehož ražby sahají od nejmenších nominálů až po velmi 
honosné desetidukáty. Poměrně krátkou dobu (v porovnání s ostatními) mincovali 
také Liechtensteinové. 

Slovenské mincovnictví do doby první republiky patří zcela Uhrám. Zajímavé jsou 
ražby uherských povstalců vedených F. Rákoczym. 

Rok 1918 se po rozpadu Rakouska-Uherska nestal rokem 
první svobodné československé mince. Nejprve bylo 
třeba obnovit kremnickou mincovnu, připravit návrhy a 
stanovit měnovou jednotku (paradoxně jsme převzali 
název měnové jednotky "koruna" a díly "haléř" platné v 
RU, přestože byly návrhy na jiné pojmenování). První 
mincí Československa se tak r. 1921 stává 20 haléřů z 
dílny prof. Otakara Španiela.
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První mince Československa - 
Období zajímavých předválečných mincí končí r. 1939. Mince ražené za války na 
území protektorátu Čechy a Morava jsou zinkové (ražba v továrně Vichr a spol. 
Lysá nad Labem). Mince ražené na území Slovenského státu jsou z kvalitnějšího 
mincovního materiálu a dokonce byly raženy mince stříbrné pamětní. Po roce 
1945 nastupuje opět společná měna. Razí se mince z různých materiálů a razí se 
také mince stříbrné pamětní. V roce 1953 přichází měnová reforma a na tuto 
reformu byly mince raženy v tehdejšímu Sovětském svazu. Od měnové reformy 
do r. 1992 jsou mince pro Československo raženy v Kremnici. V roce 1993 došlo 
k rozdělení Československa. Nástupnická měna nového státu zůstala u 
pojmenování koruna (Kč) a její díly jsou haléře. Oběžné mince byly raženy v 
Německu, Kanadě do doby, než ražbu oběžných mincí převzala mincovna 
Bižuterie Jablonec nad Nisou.                               

Ceny a mzdy v 18. století
kráva 480 krejcarů
husa   15 krejcarů
slepice     6 krejcarů
kopa vajec   20 krejcarů
libra hovězího     4 krejcary
sud piva 540 krejcarů
střevíce   60 krejcarů

korec(asi 94litrů)žita120 krejcarů

Měsíční mzdy
tesař mistr 240 krejcarů
tesař tovaryš 192 krejcarů
zedník mistr 480 krejcarů
zedník tovaryš 380 krejcarů
zedník nádeník   32 krejcarů

K  O  N  E  C

♦♦♦
            Z kroniky obce
Stížnost na donášku masa.
Stížnost,  která  byla  řešena  13.12.1928  se  týkala  p.  Františka 
Stránského, řezníka v Bukovině ohledně bezplatné donášky masa 
do zdejší obce panem Rulfem, řezníkem z Čisté. OZ se po delší 
debatě  usneslo, aby p. Rulf zaplatil 1 Kč z jednoho kilogramu 
masa doneseného do zdejší obce , který má písemně objednáno. 
Pan  František  Ježek  byl  zplnomocněn,  aby  vedl  kontrolu  a 

vybíral  stanovený  poplatek.  Bohužel  uvedený  řezník  i  dále  maso  donášel  a 
stanovené  poplatky  nehradil.  Tímto  přečinem  se  zabývalo  OZ  a  rozhodlo,  aby 
poplatky  z  masa  na  místo  do  obecní  pokladny  plynuly  do  chudinské  pokladny. 
Kontrolou byli pověřeni Jan Graf a František Stránský.  Dne 6.4.1929 byl na schůzi 
OZ přednesen přípis  Josefa Rulfa řezníka z Čisté, ale jeho znění se nedochovalo.
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Místní knihovna
Přípis  Husova  okresního  osvětového  sboru  v  Nové  Pace  čís.469/28  ze  dne 
9.12.1928,  žádá  zřídit  zařízení  místní  knihovny.  Knihovník  a  člen  zastupitelstva 
František Prokeš žádal obec, aby mu zřídila prkno přes chodbu. OZ byl pověřen, aby 
si to obstaral sám dle svých vlastních představ a účet  předložil obci.

   Plánované akce  
             Svoz nebezpečného odpadu dne 3.4.2011

Č  asový harmonogram svozu nebezpečného odpadu  
u Kodymů                       10.10  -  10.20 
u okálů                            10.25  -  10.35
u hasičárny                      10.40  -  10.50
odbočka k táboru            10.45   -  10.55
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Ostatní sběry 

velkoobjemový kontejner  15.4. - 17.4. u hasičárny
Sběr železa    16.4.       po obci

♦
12.3. (sobota) Sousedské posezení od 18.00 hodin v kulturním domě
Program: 
18.00- 19.00       promítání filmu Jiřího Hanouska s názvem ,, ....takhle tady žijem“, 
který  pojednává o všeobecném celoročním dění v Bukovině u Čisté.
19.00                   K tanci a poslechu hraje Petr Vávra z Nové Paky (živá hudba pro 
všechny generace), občerstvení zajištěno.
Hasiči  budou  provádět  svoz  účastníků.  V  17.30  hodin  bude  u  Kodymů 
přistaveno  auto,  které  sveze  účastníky  ke  kulturnímu domu.  V 17.40  hodin 
bude pokračovat po odbočce k zahradnictví  a po silnici  zpět  ke kulturnímu 
domu. Stejným směrem bude organizován odvoz účastníku domů. Každý může 
čekat po celé trase svozu, kde může nastoupit

♦

                                        Pro zasmání
Alkoholik si stěžuje doktorovi: "Doktore, hrozně se mi třesou ruce." "A pijete 
hodně?" "Ne, většinu toho vybryndám."

Partička pokeru  
 U lékaře doma zvoní telefon. Ze sluchátka se ozve kamarádský hlas jednoho jeho 
kolegy: „Co je s tebou? Potřebujeme čtvrtého do pokeru.”
„Chvíli vydržte, hned jsem u vás,” odpovídá lékař. Když si obléká kabát, 
manželka se ho ptá: „Je to vážný případ?”
 „Určitě to bude něco hodně vážného,” odvětí lékař. „Už jsou u toho tři doktoři.”

Daň za stres 
Povídá psychiatr svému pacientovi: „Žijete ve stálém stresu, musíte se 
odreagovat. Utopte všechny své starosti a bude vám dobře.” Pacient na to 
nešťastně: „Když já ženu do vody nedostanu!”
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*
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D ě t i,    p o z o r.
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Co myslíte, čí  to bylo stavení?
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Letní čas - březen
Na  letní  čas se  přechází  poslední  neděli  v 
březnu,  kdy  po  1:59:59  (středoevropského 
času)  následuje  03:00:00  středoevropského 
letního času. Jednoduše řečeno, ve 2 hodiny v 
noci se posune čas o hodinu dopředu, tedy na 3 
hodiny.

V březnu posuneme čas o hodinu dopředu

Velikonoce

VELIKONOČNÍ DOBA

Slavení Velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do neděle Seslání 
Ducha svatého, jakožto jeden sváteční den, jako "velký den Páně".
Milost Velikonoc se neomezuje na jediný den. Jejich jasný paprsek 
nezapadá, ale vždycky je připraven osvítit toho, kdo po něm touží... 
Tento svátek nás provází těžkostmi, na něž ve světě narážíme; a Bůh 
nám nabízí radost ze spasení, která z tohoto svátku vyzařuje. (podle 
sv. Atanáše)

Ptáče 
A.S.Puškin 

 Ctím staré zvyky svého lidu 
I v cizině jak zamlada. 

O jarním slunovratu vždy jdu 
Vypustit ptáče na lada 

 
 Já naučil se vděčit bohu, 

Za prostou radost a jsem rád, 
Ţe v nesvobodě přece mohu 
Jednomu tvoru volnost dát. 
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,,Příroda to tak vymyslela, že každý nakonec nějak dostane, co si zaslouží“. 
                                                                                                                                Robert Fulghum 

                           
  

zpracovali: Jiřina Dlabolová, Jiří Hanousek
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