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

 zpravodaj obce č.6
___________________________________________________________________________________________

2. ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  11/2010

,,Stát se dobrým člověkem-k takovému dobrodružství je zapotřebí více odvahy a 
úsilí než obeplout na plachetnici celý svět“.
                                                                                                                  G.K. Chersterton

  
●zimní  cesta   ●zamyšlení  pod  čarou  ●pranostika  

●přezdívky    ●zprávy  z  OÚ   ●hasiči  ●společenská  kronika  ●to  co 
hýbe světem   ●z kroniky obce  ●postřehy  ●plánované akce  ●vtipy  
●děti,  pozor   ●přání  ●čí to  bylo stavení    ●advent   ● 
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Zimní  cesta
úrývek A.S. Puškina

 ...Kadeřavé mraky plynou, 
měsíc se z nich prodírá,
matná záře nad rovinou,

rozlévá se došíra.

Letí uřicení koně
závějemi po pláni,

rolničkami monotónně
rychlá trojka vyzvání.

Hned je bujná, hned zas tklivá
dlouhá píseň vozkova,
o lásce a zradě zpívá,
dýchá vůní domova!

Sníh, sníh, kam se podíváte,
nikde světlo, nikde chýš,
jen milníky pruhované
míhají se stále blíž....
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Zamyšlení ,,Pod  čarou“  
My a dušičkový čas.... 

       Podzim otevřel svoji náruč dokořán a jaksepatří nás 
přivítal. Ještě před několika málo týdny jsme chodili jen v 

tričku a mohli si užívat krásných dní babího léta. Teď však nastaly dny uplakané, 
deštivé,  bohaté  na  ranní  a  večerní  mlhy.  Občasné  mrazíky  připravily  stromy  o 
pokrývku listí. Při sebemenším zachvění větru se pestrobarevné listy snáší k zemi a 
neslyšně na ní dopadají. Když se ale vítr rozdovádí, točí se stovkami třepetajících se 
lístků  ve  vírech.  Někde  je  úplně  vymeteno,  nikde  ani  smítko,  jinde  jsou  listy 
nafoukány  do  takřka  pravidelných  kupek.  Jen  hrdě  stojící  buky  se  svého  hávu 
nechtějí jen tak lehce zbavit. Jsou obaleny sice notně pokroucenými, přesto pevně 
držícími listy. Již zdálky náš pohled upoutá jejich zářivá barva -z tmavě hnědé až 
do červena. Je na ně překrásný pohled, zejména ve smíšených lesích. S modříny, jež 
kvapně ztrácejí rezaté jehličky a se smrky, pyšnícími se stále sytě zeleným jehličím.
      Paleta barev podzimu je nepřeberná, žasneme nad neskutečnými odstíny. Snad 
ani sám mistr malíř Podzim neví, kterou barvičku použít teď, kterou potom. Ale i my 
lidé jsme přiložili ruku k dílu. Vnitřky svých příbytků pečlivě, více než kdy jindy, 
uklízíme a pomalu, pomaličku připravujeme na neodbytně se hlásící vánoční čas ….
Okýnka a balkony jsou plné truhlíků a květináčů s podzimní výzdobou: jehličnany, 
paličkami kukuřice, rudými jablíčky, sušenými květy.... To vše obklopují poklizené 
zahrádky, připravené na zimní odpočinek. Ale veškeré té krásy si užijeme většinou 
jen  o  sobotách  a  nedělích,  pokud  jsme  celý  den  doma  a  můžeme  se  vydat  na 
procházky.
        Denního světla už totiž notně ubylo, 31. října nám opět nastal zimní čas. Ráno 
odcházíme z domova za tmy , večer se za tmy vracíme. Často jen s myšlenkami na 
odpočinek.  V  nádobkách  různých  tvarů  rozsvítíme  vonné  kahánky,  pohodlně  se 
usadíme  do křesla  či  na  pohovku a  zasněně  vychutnáváme doušky horkého čaje, 
svařeného  vína  nebo  kávy.  Toto  vše  by  ale  nebylo  to  ,,pravé  ořechové“,  pokud 
bychom k té správné atmosféře neměli příjemné teplo. Kouř vystupující z komínů se 
ve velkých chuchvalcích převaluje po střechách domů a s charakteristickou ,,vůní“ se 
jen velmi pomalu, pomaloučku a zlehka rozptyluje v ovzduší. S většími či menšími 
rozdíly nás toto vše bude provázet posledními týdny roku 2010 i týdny nastupujícího 
roku 2011. 
        Přejeme všem hlavně mnoho zdraví, velké množství dobré nálady a pohody, 
okořeněné alespoň malou špetkou štěstí, které potřebuje každý z nás. 

Jiřina Dlabolová
Skutečně inteligentní člověk ví, že je zároveň hloupý.

Skutečně velký člověk ví, že je zároveň malý.
Někteří lidé se však malí necítí nikdy.

A to jsou právě ti jedinci, kteří malí opravdu jsou.
                                                                                                G.K.Chesterton
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Pranostika = moudro našich předků
LISTOPAD

Sníh na svatého Ondřeje, žitu velmi prospěje.  
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí 

Na svatého Martina kouřívá se z komína. 
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.  

Po svatém Martinu zima nežertuje.  
Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě      

 PROSINEC 
O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře 

Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc 
Na svatého Mikuláše už je zima celá naše. 
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 

Na Adama, Evu čekej oblevu.  
Lepší vánoce třeskuté než tekuté. 

          Přezdívky a  rozlišení stejných příjmení

Tichý čp.5 (nyní Fejfarovi) - faktůrkovi
Havlíček čp.39  (chalupa)  - Kučerovi

 

                zprávy z obecního úřadu  
■ Návštěvnost na internetu.
Během měsíce září  navštívilo naše webové stránky   385 
návštěvníků,  což je  v průměru 12 za den s průměrnou 
délkou prohlížení 189 sekund.  V říjnu to bylo    534 

návštěvníků,  což je  v průměru 17 za den s průměrnou délkou prohlížení 242 
sekund. Největší však  byla 17.10. s  31 návštěvami. Zřejmě byl zájem o výsledky 
voleb.
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■Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 15. a 16. října se uskutečnily volby do obecních zastupitelstev. Volební 
místnost byla připravena v zasedací místnosti obecního úřadu.  Pro sedmičlenné 
obecní zastupitelstvo ve Sdružení nezávislých kandidátů, kandidovalo devět občanů. 
Po sečtení všech hlasů byl výsledek hlasování následující:                 

      David Štilec        101  hlasů
                                            Jiří Ježek         97  hlasů
                                            Jiří Hanousek          92  hlasů           
                                             Zuzana Nezbedová 85  hlasů       
                                             Jiřina Dlabolová        70  hlasů

Jan Prokeš        78  hlasů
                                             Vladimír Dlabola        68  hlasů

Náhradníci:
Ing. Milan Křížek       72  hlasů
Jarmila Drapáková 15  hlasů      

                                                 
Volební komise po sečtení všech odevzdaných hlasovacích lístků provedla zápis, kde 
bylo uvedeno:
Celkem bylo platných hlasů                                                                    678 
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů 153             
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 109 
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 109
Voleb se zúčastnilo voličů                  71,24 %.

■ Územní plán obce 
 Návrh  územního  plánu  byl  rozeslán 
šestnácti  státním  institucím  a  třem 
okolním  obcím  k  vyjádření.  Po  jejich 
písemných vyjádřeních bylo na  obecním 
úřadě 10.11. svoláno společné jednání,  o 
návrhu územního plánu v Bukovině.  

■Povodňová finanční sbírka
Ve dnech 15. a 16.10.2010 se uskutečnila 
povodňová  finanční   sbírka  pro 
postiženou  obec  Višňová.  Rozpečetění 
schránky  byli  přítomni  členové  volební 
komise,  Jiřina  Grofová,  Martina 
Jiřičková,  Naděžda  Jiřičková, 
zapisovatelka  volební  komise  a  členka 
finančního výboru obce, Jiřina Štilcová a 
starosta obce Jiří Hanousek.  

Všem  ,  kteří  finančně  přispěli  srdečně 
děkujeme,  neboť  výtěžek  sbírky  činil 
9.670,-Kč.  Hasiči  věnovali   5.000,-Kč, 
obecní  úřad   5.000,-  Kč.  Vybraná 
finanční částka celkem, je 19.670,-Kč.

■Převod pozemků
Pozemkový fond ČR  vyšel vstříc naši 
obci, která požádala o bezúplatný převod 
pozemkových parcel č.967/1 díl 1 a 967/1 
díl 2.  (části cest k Hájence) na obec 
Bukovinu. Smlouva byla podepsána v 
Liberci,  dne 14. října. 
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■ Biofiltr u školy
Po  zpracované  projektové  dokumentaci  od  Ing. 
Aleše Kreisla z Vrchlabí,  a  následném vystavení 
stavebního  povolení  bylo  v  pondělí  4.října 
započato se zabudováním biofiltru a výkopovými 
pracemi pro odpadní vody, které byly svedeny do 
místní  vodoteče.  Pod  silnicí  prováděla   firma 
František  Klazar  z  Lanova  podvrt,  pro  již 
zmíněnou  kanalizaci.  Vlastní  realizací  akce  byla 
pověřena  firma  IMDV  Horka  u  Staré  Paky. 
Sedmého října nastoupila mechanizace a započato 
bylo s vyhlubováním jámy o rozměrech 5x5x1,5 m 
pro  biofiltr. Posléze byla pokryta fólií, zasypána 
vrstvami  písku  a  kačírku.  Konečnou  fází  bylo 
propojení  biofiltru  se  stávajícím  septikem. 
Poslední práce byly ukončeny  v pátek 15.října.

■Beseda
V kulturním domě se měla 20.září od 17.00 hodin, konat beseda. Byla to přednáška 
firmy RIVAST zaměřená na  ukázku rehabilitačního zařízení a vysvětlování systému 
ve zdravotnictví. Bohužel sešlo se pouze pět občanů. Přednášející tedy usoudil, že je 
účast slabá a přednášku ani nezahájil.

■Realizace letošních akcí v rámci dotace
Vše,  co  bylo  pro  letošní  rok  naplánováno  v  rámci 
,,Programu  Obnova  vesnice“,  se  podařilo  včas 
uskutečnit.  Jednalo  se  o  vybudování  bezdrátového 
veřejného  rozhlasu,  oprava  místní  komunikace  k 
zahradnictví, výsadba zeleně u školy, nákup motorové 
pily  pro 
hasiče,  dvou 
laviček  a 
odpadkových 
košů  do 
přírodního 
areálu.  Vše v 
celkových 
výdajích  835 

tis. korun, s přispěním dotací 646 tis. korun.

*
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■Dotace v uplynulém volebním období
V minulém volebním období  2006 – 2010 se podařilo získat pro rozvoj obce různé 
finanční dotace. Věřte, není to zrovna lehký úkol. Je to činnost velmi náročná na čas. 
Vyplňování žádostí, posléze i oprav , aby byly žádosti přijaty a měly šanci na úspěch. 
Povedlo se. Obec získala dotace ve výši přes 1,4 mil. korun.

■ Volba starosty a místostarosty obce
Na pátek 5.listopadu bylo svoláno ustavující zasedání obecního zastupitelstva. Po 
složení slibu a dalších oficialitách bylo přikročeno k volbě starosty a místostarosty 
obce. Volba probíhala tajným hlasováním. Sedm členů OZ  vhodilo do hlasovací 
urny své hlasovací lístky. Výsledek hlasování byl následující. 
Získání hlasů na  starostu:              Jiří Hanousek       - 4 hlasy
                                                            Jan Prokeš            - 2 hlasy  
                                                            David Štilec         - 1 hlas 
Získání hlasů na místostarostu:      David Štilec          - 3 hlasy
                                                            Jiřina Dlabolová  - 2 hlasy
                                                            Jan Prokeš            - 1 hlas 
                                                            Jiří Hanousek       - 1 hlas 
Na základě výsledků hlasování, funkci starosty přijal Jiří Hanousek. Kandidáti na 
místostarostu se získanými  počty hlasů byli David Štilec a  Jiřina Dlabolová. Oba se 
však tohoto mandátu zřekli. Funkci místostarosty tedy přijal Jan Prokeš. 

■ Benefiční koncert
 V neděli 17.10. 2010 proběhl od 18 hodin Benefiční koncert Jilemnicka  ve prospěch 

povodněmi  postižené  obce  Heřmanice. 
Koncert  se  uskutečnil  ve  Společenském 
domě  Jilm  v Jilemnici,  který  se  na  jeho 
realizaci  podílel  s Jilemnickem  –  svazkem 
obcí a Městem Jilemnice. Všichni účinkující 
vystoupili na akci bez nároku na honorář a 
svým  výkonem  připravili  pestrý,  skoro 
tříhodinový program. Část programu večera 
patřila  mistrovské  kytaře  Libora  Fišera, 
rodáka z  Bukoviny u Čisté, jehož program 

doprovodil holandský perkusista Gerber Clements (z Hájenky)  



                                                              - 7 -                                            zpravodaj  č.6/2010

.Hasiči
….  co už máme za sebou

■Soustředění mladých hasičů
Před závodem požárnické všestrannosti se 2.října  mladí hasiči 
zúčastnili  soustředění  v  Ostružně  u  Jičína.  Zúčastněné  byly 
sbory  z Jilemnice,  Nedaříže a Bukoviny. Prvý den probíhal 
závod  jednotlivců.  V  kategorii  mladších  se  z   dvaceti  pěti 
závodníků naši umístili: 6. Jiří Ježek, 8. Michaela Šimůnková, 
15.  Lenka  Labiková,  17.  Jan  Šimůnek  a  24.  Denis  Grof. 

Startovní pole starších čítalo třicet čtyři závodníků. Naši si vedli vcelku dobře. Čtvrtý 
se  umístil  Dominik  Souček,  6.  Ondřej  Šimůnek,  17.  Kristýna  Exnerová,  22.  Jan 
Exner, 27. Tomáš Paulů. Kategorie dorostenců byla obsazena osmi závodníky. Naši 
David Exner a Jiří Nový obsadili  páté a šesté místo. Dorostenek startovalo také osm. 
Petra Nezbedová vybojovala hezké třetí  místo.  V neděli  probíhal  závod družstev. 
Mladší družstvo z Bukoviny obsadilo čtvrté místo z pěti zúčastněných. Starší  byli 
šestí ze sedmi.

■Závod požárnické všestrannosti
Den  ,,D“ nastal,  aby  prověřil  družstva  Mladých  hasičů  na  Závodě  požárnické 
všestrannosti.  V sobotu 9.  října byl zahájen nový ročník celostátní  ,,Hry Plamen“ 
2010-2011.  Pořadatelem byl  sbor  v  Horních Štěpanicích.  Za krásného slunečního 
počasí  se zde sjelo třicet šest  družstev mladších  a stejný počet družstev starších, 
mladých  hasičů.  Dále  čtyři  družstva  dorostenek,  dvě  dorostenců,  čtyři  smíšená 
dorostenecká družstva,  osm dorostenek jednotlivkyň a  pět  dorostenců jednotlivců. 

Bukovina  měla  postaveno  jedno 
družstvo starších,  kde byli  nominováni 
Tomáš  Paulů,  Jan  Exner,  Ondřej 
Šimůnek,  Kristýna  Exnerová   a 
Dominik Souček.. Barvy mladších hájili 
Michaela Šimůnková, Lenka Labiková, 
Jan Šimůnek, Denis Grof a Jiří Ježek a 
dorostenci jednotlivci Jiří Nový a David 
Exner.  Petra  Nezbedová  a  Markéta 
Paulů  soutěžily  za  družstvo  z  Čisté  u 

Horek.  Mladší  skončili  na   dvacátém  prvním  místě  startovního  pole,  starší  byli 
sedmnáctí.  Dorostenci  David Exner dosáhl  na čtvrtou příčku,  Jiří  Nový na pátou. 
Všichni  byli  dekorováni  pamětními  medailemi  a  diplomem.  V řadách rozhodčích 
jsme měli své zástupce Jaroslava Exnera, Jiřího Hanouska a Vladimíra Dlabolu.
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■Posvícenská taneční zábava
Po několikaleté odmlce se 16.října v kulturním domě uskutečnila Posvícenská taneční 
zábava.  K  tanci  a  poslechu  hrála  bukovinská  kapela  ,,Brok“.  Nad  očekávání 
pořadatelů  se  akce  vydařila.  Přítomno  bylo  na  85  hostů.  Kdo  přišel,  určitě 
neprohloupil. Kvalitní hudbou byla navozena příjemná atmosféra a celková zábava 
osazenstva. Zazněla zde celá řada pochval od místních i  cizích hostů. 

■Pomoc v obci Višňová
V sobotu ráno 23.10. vyjelo pět členů našeho sboru na pomoc povodněmi postižené 

obci  Višňová.  Byli  to  Prokeš  Jan, 
Zaplatilek Lukáš, Štilce David, Dlabola 
Vladimír,  Grof Jan se synem Honzou. 
Nejeli z prázdna. Vezli s sebou finanční 
povodňovou  sbírku  ve  výši  19.670 
korun.  Tu předali  starostce obce Mgr. 
Marii Matuškové. Dle jejích slov, bude 
finanční  částka  použita  na  nákup 
materiálu  pro  hasičský  sbor.  Po 
příjezdu  do  obce  Višňová  se  této 
skupiny ujala sama starostka obce.  Po 
ubytování v místní hasičárně starosta 

našich hasičů předal již zmíněnou částku. Byl na ní vystaven doklad o převzetí, jež 
můžete  osobně shlédnout  na našem OÚ. Přislíben byl  i  děkovný dopis.  Na místo 
dorazil i velitel místního sboru a po dohodě s vedením obce jsme byli vysláni na 
místo určení.  Našim úkolem byl úklid naplaveného dřeva a průřez náletu stromů. 

Pracovali  jsme  s  novou  motorovou 
pilou  STIHL,  jež  z  dotačních  fondů 
zakoupil  OÚ  v  Bukovině.  Pila  byla 
následně  poskytnuta  hasičům  do 
zásahového  vozidla,  aby  sloužila  při 
výkonu  naší   činnosti.  Pracovalo  se 
téměř  do  soumraku.  Po  návratu  do 
hasičárny  jsme  ze  sebe  ,,oprášili 
prach“, provedli základní hygienu a v 
pozdních  hodinách  jsme  odešli  do 
sousední  vsi  na  něco  teplého  do 

žaludku. Byli jsme pěšky a tak se všichni těšili i na zasloužené pivko. V nedělních 
ranních hodinách se pokračovalo tam, kde se večer, den před tím,  skončilo. Vyřezané 
dřevo se vršilo na hromady a pak rozváželo těm obyvatelům, kterým povodeň sebrala 
veškeré zásoby topení na zimu. Ostatní dřevo se na místě pálilo. Kolem 14.00 hodiny 
za námi přišla paní starostka, aby zhlédla odvedenou práci. S velkým uspokojením 
nám  za  naši  činnost  poděkovala  a  rozloučila  se  s  námi.  Odebrali  jsme  se  do 
hasičárny, uklidili, omyli auto od nikdy nekončícího množství všudypřítomného 
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bláta. Po 15 hodině jsme se vydali na cestu domů. Každý z nás se těšil na pořádnou 
sprchu a zasloužený odpočinek.
    Chci  poděkovat  všem členům našeho sboru,  kteří  se   jak  prací  na  úklidu po 
povodni zúčastnili,  tak i  těm,  kteří  tam byli  v první vlně nasazení  dne 10.  srpna. 
Zároveň chci vyjádřit svůj obdiv obyvatelům postižené obce Višňová, jak zvládají 
svůj osud, který jim tato přírodní katastrofa přinesla.

  Vladimír Dlabola

Co nás čeká ? 
■ Výroční valná hromada
Ta se uskuteční v pátek 3.12. v kulturním domě. Zde se bude bilancovat a hodnotit 
činnost sboru za letošní rok.
■ Mikulášská besídka
Hned druhý den 4.12. bude do kulturáku pozvána omladina k Mikulášské besídce s 
nadílkou.

Společenská   kronika
 Gratulujeme
Zástupci obce navštěvují  své spoluobčany, aby 
jim  od  dosažení  šedesáti  let  svého  věku, 
pogratulovali  k  jejich  životním  jubileum. 
Gratulujeme  tedy   naši  jubilantce.  Přejeme  ji 
hodně  zdraví,  štěstí  a  spokojenosti.  Přání 

předáváme  paní  Mari  Šubrtové,  která  oslaví  své  významné  životní  jubileum  v 
prosinci.

Poděkování
■  Také  bychom  rádi  poděkovali  členům  volební  komise,  Jiřině  Štilcové,  Jiřině 
Grofové, Martině a Naděždě Jiřičkovým, které zdárně plnily své úkoly při volbách do 
zastupitelstva obce .
■  Taktéž  děkujeme  všem  občanům  naší  obce  a  hasičům  za  finanční  příspěvky 
vybrané v povodňové sbírce ve výši 19.670,-Kč. 
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Rozloučení
■S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás navždy opustili, náš chalupář  
Václav Procházka, který zemřel v sobotu 23.října ve věku 77 let. Poslední rozloučení 
se uskutečnilo ve čtvrtek 28.října u rodinného hrobu na hřbitově v Mladých Bukách 

a
 Stanislav Pochop, bývalý dlouholetý občan Bukoviny čp.13, žijící v Lomnici nad 
Popelkou. Zemřel 4.listopadu, poslední rozloučení se uskutečnilo v pátek 
12.listopadu v Lomnici nad Popelkou. 
Všem pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast  nad  bolestnou  ztrátou,  která  je 
zastihla.

…..to,  co     hýbe     světem          
  víte, že …....
                        Historie mincí        1/3

V  raných  dobách  antiky  měl  směnou  hodnotu  většinou  jen  kozy,  krávy  a  ovce. 
Problém byl  ve  skladování,  tak  vzácného  platidla  a  také  s  rozmary  počasí.  Staří 
Řekové a hbití obchodníci Féničané tedy hledali ekvivalent, který by bečící a trkající 
“peníze” nahradil. Tím ekvivalentem se staly kovové mince. Nežli se obchodování s 
touto zástupnou hodnotou majetku rozšířilo, pár desítek let to trvalo, zato když se ve 
Středomoří osvědčilo, začalo se peněžnictví rozvíjet velmi 
rychle. Také Keltští žoldáci poznali, že je lepší nosit váček plný mincí, než vozit na 
hřbetě koně balíky kožešin, které měnili. Kožešiny Keltové vyměňovali s Řeky za 
víno.  Hodnota amfory vína vyjádřená v množství stříbrňáků se jevila také mnohem 
stálejší a lépe se konfrontovaly ceny jednotlivých kupců. Nejprve Keltové používali 
především získané řecké mince, avšak brzy – hlavně podle řeckých vzorů – začali 

razit mince vlastní. Zlaté, stříbrné a bronzové. A stali se 
tedy  jak  obchodníky,  tak  i  bankéři  a  peněžníky,  a  také 
těmi, kdo emitovali nové ražby mincí.
           Nejzazší kořeny Keltů sahají přinejmenším do 
období kolem poloviny 2.tisíciletí př.n.l. Keltové byli první 
na  našem  území,  kteří  ovládali  výrobu    keramiky  na 
hrnčířském kruhu.  Byli  také  velmi  zruční  v  těžbě  rudy. 
Keltové začali razit na našem   území i mince, nejznámější 

Keltská duhovka         duhovky. Tento zkrácený český název vznikl z mnohem 
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delšího, méně poetického, avšak popisnějšího německého Regenbogenschüsselchen = 
duhové mističky, tj. mince, objevující se, když je duha k vidění (souvisí se známými 
pověstmi  o  tom,  že  poklad  zlatých  mincí  najdeme,  budeme-li  kopat  tam,  kde  se 
duhový oblouk dotýká země). Keltské mince mají opravdu miskovitý tvar, poplatný 
jejich způsobu výroby – ruční ražbě železnými razidly. Původní inspirací pro Kelty 
při  ražbě,  byli  Makedonci,  kteří  byli  ovlivněni  Řeky.  Samozřejmě,  že  existovaly 
mince i o trochu větší…celkem lze však říci, že keltské mince se vyznačovaly téměř 
100% ryzostí kovů (zlato, stříbro) ze kterých byly raženy, a tak i mince maličkých 
rozměrů měly značnou hodnotu. Za jednu takovou minci mohl člověk celou noc v 
krčmě  jíst,  pít  a  veselit  se  až  do  rána…  
 
Keltové počátkem našeho letopočtu z českých zemí mizí. Jeden kmen, Bójové, však 
dává našemu území jméno (Bojohemia - Bohemia - Čechy). Po keltském mincování 
nastává na našem území dlouhá mincovní přestávka. Germánské kmeny (Markomané 
a Kvádové) mince zřejmě nerazily. Pokud usídlenci znali a používali mince, tak se 

zřejmě  spokojili  s  mincemi  římskými.  Spor,  která  mince  je 
první samostatná česká mince,  je  běh na dlouhou trať. Ještě v 
nedávné době bylo toto prvenství  připisováno  Václavu I,  ale 
nespekulativním faktem zůstává, že s jistotou lze toto prvenství 
připsat  Boleslavu I.  od kterého sahá nepřetržitá řada  denárů 
českých  vládců  až  do  doby      zavedení  grošové  měny. 
hodnota - 1 denár = deset slepic, nebo ječmen pro koně na 40  
dní 

Denár Boleslava I 
          
         brektát           Vyvražděním rodu Slavníkovců v Libici nad Cidlinou (rok 995), 

získává monopol  na ražbu mincí  vládnoucí  rod Přemyslovců. 
Právo razit mince propůjčuje jen svým příbuzným, vládnoucím 
na Moravě.  Původně dobré denáry slušného zrna podléhají  v 
další době povinným výměnám, kterým netrpí jen obyvatelstvo, 
ale  zejména  zrno  a  velikost  mincí.  Tyto  denáry  již  zřejmě 
neopouští naše území a zůstávají jen domácím platidlem. V této 
době  se  také  provedení  mincí  oprošťuje  od  cizích  vzorů  a 

dostává svůj vlastní vzhled. České denáry 12. stol. jsou již právem považovány za 
umělecká  díla,  pokladnici  románského  umění,  a  získávají  pověst  nejkrásnějších 
denárů vůbec. Výměnami a další činností s tím související klesla ryzost denárů až na 
jednu desetinu obsahu stříbra a obyvatelstvo odmítalo tak špatnou minci  přijímat. 
Tato situace došla až k tomu, že k placení bylo používáno raději stříbra neraženého. 
Čelit tomuto stavu se pokusil Přemysl Otakar I. zavedením brakteátů z tenkého, ale 
kvalitního stříbrného plechu.  * hodnota - 2 až 4 plecháče = kus sýra, 12 plecháčů 
= jehně, 120 plecháčů = pytel žita v době hladu
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            Z kroniky obce

Očíslování domů
Byla zakoupena vyrobená čísla popisná pro očíslování domů v 
obci (1928)

Odhlášení z lidové školy hospodářské v Čisté  
OZ se 21.11.1928 po delší debatě usneslo, že se odhlásí z obvodu Lidové školy 
hospodářské v Čisté z následujících důvodů.

Na základě žádosti rodičů a pro neschůdnost cesty v době noční.

Elektrifikace obce
Člen obecní rady Josef Štilec navrhl 21.11.28, aby se členové obecního zastupitelstva 
informovali  v  sousedních  obcích  kde  nyní  zaváděli  elektriku  na  postup  prací  a 
financování v tomto oboru, aby obec zdejší také mohla začít v tom pracovat když to 
je hrazeno zemí a okresem.
Do komité pro elektrifikaci obce byli navrženi pánové Vojtěch Tichý, Josef Štilec a 
Arnošt Prokeš.
Obecní rada se  12.dubna 1931 usnesla, aby zdejší obec přispěla na elektrifikaci obce 
obnos  30.000,-  Kč  a  stala  se  členem  družstva  pro  rozvod  elektrické  energie  v 
Bukovině u Čisté a zaplatila na podílech 3.000,-Kč. Pan Josef Prokeš  byl pověřen, 
aby se informoval u Hospodářské záložny v Nové Pace a p. Karel Ulvr u Lidové 
záložny  ve  Studenci  za  jakých  podmínek  by  obci  výše  uvedený  obnos  zapůjčili. 
Posléze  byla zvolena  Hospodářská záložna v Nové Pace.

Několik moudrých a vtipných postřehů od G.K.Chestertona
 Jako by nám chyběla komedie i tragédie zároveň. Skutečnost je dnes daleko 

komičtější i tragičtější.
 Lidská komedie lidskou tragédií nepochybně přežije.
 Jen když si uvědomíme, co bychom mohli ztratit, nalezneme způsob, jak 

milovat.
 Za svůj úspěch vděčím tomu, jenom tomu, že jsem si vždy poslechl dobrou 

radu a pak udělal opak.
 Kamarádství a přátelství není nikdy totéž.
 Každému, komu nezměkne srdce, změkne nakonec mozek.
 Nikdy neodstraňujte plot, pokud nezjistíte, proč byl původně postaven.
 Mlčení je někdy jediná odpověď.
 Nejtěžší řetěz, ke kterému kdy byl člověk přikován je řetízek k hodinkám.
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   Plánované akce  
4.12. -Mikulášská besídka s nadílkou
se uskuteční  od 18.00 hodin v kulturním domě, závazné 
pozvánky budou doručeny

5.2.2011  -  Hasičský bál, v kulturním domě od 20.00 hod., Hudba – 
Oasa plus
6.2.2011  - Dětský maškarní bál,  v kulturním domě od 13.30 hod.

Vánoční a novoroční vtipy
Natěšený manžel 
   „Jak já se letos těším na Vánoce...” říká Pepa.
   „Čekáš hodně dárků?”

„Ani ne, ale ženě obvykle zaskočí kost z kapra a já jí můžu dát 
herdu do zad.”

Vánoční exhibicionismus 
    „Proč chodíš na Štědrý den po bytě nahá?” ptá se manžel manželky.
   „Aby sis uvědomil, že se jmenuji Eva a mám dnes taky svátek!”

Pozvání pro tuláka 
 U štědrovečerní večeře se sejde 13 lidí. Tchyně se vykloní z okna a volá na tuláka: 
„Pojďte sem nahoru, budete čtrnáctý!”
Tulák odpoví: „S vámi bych nešel ani v tom případě, že bych byl první a vy jediná 
na světě!”

Vlastenec 
     Na taneční zábavě přijde chlapík za kapelníkem a říká, aby mu zahráli státní hymnu.
   „Teď na Silvestra?”
   „Víte, já už bych chtěl jít domů, ale jedna ženská mně sedí na klobouku!”

Výstavní zubiska 
   „Paní, máte krásné zuby.”
   „To mám po mamince.”
   „A jak vám pěkně pasují.”

♦ ♦ ♦
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  D ě t i,    p o z o r .
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Vánoční a novoroční přání

  Štědrý den nastal,
   zazvonil zvoneček

   a pod vánoční stromeček
   Ježíšek dárečky dal.

   Tento čas pohody a společných chvil,
   každý je známe, každý o tom snil.
   Všude se line krásná vůně frantíka,
   maminka smaží řízečky z kapříka.

   Koledy hrají, rolničky zvoní,
   na nebi hvězdičky se honí,
   a tak přejeme Vám všem,

   zdraví, pohodu a štěstí jen...

  Veselý a šťastný nový rok,
   do toho roku svižný krok.
   Věřte mi, bude ho třeba,

   začneme běhat i za kouskem chleba.
   Veselosti bude doma vždy dosti,   až nad výplatou v eurech budeme 

skřípat zuby zlostí.
   Cinkat klíči už nemá cenu,

   vzpomeňte si na minulou změnu.
   Můžu už jen Vám všem přát,

   ať je tu vždy někdo, kdo Vás má rád.
   Šťastný nový rok 2011 plný lidského pochopení přeje 

obecní úřad
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Co myslíte, čí  to bylo stavení?
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  Předzvěst vánoc- adventní věnec
       Ano, dušičkový čas je pomalu za námi a neúnavný pán Čas 
nás den ode dne víc a víc upozorňuje na blížící se Vánoce...
     Předpokládám,  že  nákupní  horečka  postihla  zatím  jen 

málokoho z nás. Je to tak trochu ovlivněno i tím, že počasí ještě není úplně nejhorší. 
Sice prší, je větrno, nevlídno, ale není sníh. Zatím! Až se z nebe začnou snášet první 
sněhové vločky a nastane mrazivo, bude to první impuls, pobídnutí ,,vyrazit do ulic“. 
Původně jsem měla pro naše čtenářky a čtenáře připraveny recepty na několik druhů 
vánočního cukroví. Ale domnívám se, že by to bylo nošení dříví do lesa. Nabízím 
tedy několik rad a postřehů na zhotovení adventního věnce na stůl nebo či dveře. 
Pravda z igelitového sáčku můžeme vytáhnout věnec umělý. Je už hotov a pokud 
nesplňuje naše nároky, rozhodneme se pro nákup nového. Ale budeme tím ochuzeni 

o radost, kterou nám vlastnoručně nazdobený věneček 
potěší.  První  neděle  adventní  je  již  28.listopadu. 

Barvou  adventu  je  fialová.  Avšak  dekorace 
laděná  do  této  barvy  musí  být  volena  velmi 
citlivě, aby výsledný efekt nevypadal ,,lacině“. 
Velmi dobrými barvami pro kombinaci je zlatá, 
stříbrná,  bílá  i  zelená.  S  odstaními  odstíny 
velmi  opatrně.  Ať  už  je  věnec  laděn  do 

jakékoliv  barvy,  ozdobte  jej  šiškami,  kořením 
badyán,  skořicovou  či  vanilkovou  kůrou, 

sušenými plátky citronu, pomeranče, mandarinky. 
Velmi  hezky  vypadají  půlené  plody  ořechu.  Bohatě, 

okázale a velmi dekorativně vypadá věneček na který jsme tavnou pistolí  nalepili 
třeba perličky z  roztrženého náhrdelníku.  Je  pěkné  jej  doplnit  bílým i  mašlemi  a 
svíčkami  téže  barvy,  případně  pár  snítky  zeleného  jmelí.  Svíčky  můžete  umístit 
klasicky nebo dvě a dvě vedle sebe, či všechny čtyři doprostřed věnečku. Fantazii se 
meze opravdu nekladou. Ale myslím, že každý má svoji představu už ,,v hlavě“. 
       Přeji Vám tedy, ať se adventní věneček povede na výbornou. Ať přinese radost 
nejen Vám, ale i Vaši rodině, vyvolá obdiv a trošku i závist návštěvy, která k Vám 
zavítá.

Jiřina Dlabolová 
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,,Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové,  
nádherné vydání. “

zpracovali: Jiřina Dlabolová, Jiří Hanousek

Příští číslo vyjde  na konci února  2011
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Jilemnice, e-mail: oubukovina@cmail.cz  nebo  hanousekjiri@tiscali.cz, 
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