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Občasník obce Černousy. Své připomínky a náměty na články adresujte na obecní úřad Černousy,
nebo na: pecoufal@seznam.cz , Petr Coufal, tel.: 725 716 576.
Slovo Starosty
Dobrý den,
v měsíci říjnu se konal jako každý rok svoz nebezpečného a objemného odpadu. Je
dobře, že občané využili přistavený kontejner v bývalé pískovně, kam mohli bezplatně
odložit staré sedačky, skříně, koberce, lina apod., o ostatní nebezpečný odpad se
postarala svozová firma FCC Frýdlant.
Možná jste si stačili všimnout, že se blíží ke konci oprava vstupní brány na hřbitov ve Vsi, oprava se
opravdu vydařila a tím patří dík šikovným řemeslníkům. Ve středu 8.
listopadu proběhne od 15 a 17 hod. v zasedací místnosti OÚ úvodní
jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Černousy a
Boleslav. Blíží se konec roku, čeká nás setavení rozpočtu na příští
rok a naplánovat akce, které by zlepšily život v obci. Pokud máte
rozumný nápad, přijďte s ním na zastupitelstvo obce, kde se o něm
pobavíme.
Přeji hezký podzimní čas
Miroslav Richter, starosta

Blahopřání

V listopadu slaví své narozeniny 20 našich občanů a občánků a v prosinci jich oslaví své
narození 22. Všem přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Narozeniny v listopadu slaví paní a slečny: Lidmila Tvrdá, Mária Horáková, Vědunka Beranová,
Jiřina Šikolová, Mariya Prokopenko, Romana Brázdová, Šárka Šemberková, Eva Feriová, Lucie
Síglová, Drahomíra Kučerová a Kateřina Grulová.
Pánové a chlapci: Karol Ištók, Josef Konkus, Oldřich Kudrnovský, Romuald Borysewicz, Ladislav Babiak,
Roman Koniecki, Milan Bílý, Jan Pražák a David Rusňák.
V prosinci budou slavit dámy: Anna Ondřejíková, Zdeňka Wollmanová, Hana Babiaková, Iveta Kellerová,
Lýdia Husarová, Daniela Koniecká, Jana Síglová, Lucie Balogová a Lenka Koniecká.
Pánové: Milan Krkoška, Jiří Šemberk, Josef Tretiník, Josef Šiška, Jan Danč, Jiří Šemberk ml., Jan Ottmar,
Milan Zaunar ml., Marek Vnouček, Marek Richter, Dominik Slípka, Matěj Richter a Matěj Matlas.
Všem ještě jednou hodně zdraví a spokojenosti.
(Pokud si nepřejete zveřejňovat svá nebo jména svých dětí, oznamte to na obecním úřadu.)

Do lesů teď opravdu nechoďte! Je to velmi nebezpečné!

Kvůli polomům, způsobeným extrémně silným větrem, Město Frýdlant velmi důrazně
nedoporučuje v těchto dnech vstup do všech lesů Frýdlantského výběžku. Zvýšené opatrnosti
dbejte v souvislosti s možným pádem zlomených či nalomených větví či stromů i v parcích, alejích
a zahradách.
Doporučení nevstupovat do lesů platí až do doby, než budou polomy odstraněny.
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Obecní zastupitelstvo
Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 3 / 2017 svolal starosta Miroslav Richter na 27. září do zasedací místnosti
OÚ. Zastupitelé se sešli v počtu osmi, jeden byl omluvený.
Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu č. 3/2017, nového pořizovatele územního plánu obce Černousy, žádost o
přidělení obecního bytu, návrh stanov Mikroregionu DSO Frýdlant a mnoho dalšího.
Usnesení ze zasedání si můžete přečíst na úřední desce před OÚ a na stránkách obce http://cernousy.cz , kde je také
zveřejněn zápis ze zasedání.

Volby do Poslanecké sněmovny

Jak dopadli říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky všichni dobře víme. A jak jsme volili v naší obci? K volební
urně na OÚ v Černousích přišlo 122 voličů z možných 255 a odevzdalo
121 platných hlasů.
37 – Ano 2011
23 – SPD – T. Okamura
15 – STAN
15 – KSČM
8 – ODS
5 – KDU – ČSL

5 – ČSSD
3 – Strana Práv Občanů
3 – Česká pirátská strana
2 – Dělnic. str. sociální spravedl.
2 – TOP 09
2 – Strana zelených
1 – ROZUMNÍ – stop migraci

Zahrada Čech
Jako každoročně nám v září Obec připravila pěkný výlet na zahradnický
veletrh Zahrada Čech do Litoměřic. V sobotu 16. září jsme se mohli
pokochat prohlídkou kytiček, stromečků, ovoce, zeleniny, různých
kutilských potřeb, něco si i nakoupit, ochutnat burčák, nebo posedět a
poslechnout si písničky Leony Machálkové. Kdo chtěl, mohl se projít do
města, kde probíhalo vinobraní a konalo se tam mnoho kulturních akcí.
Počasí sice nebylo úplně ideální, naštěstí nejvíc pršelo až cestou domů,
kam jsme se vrátili krátce po 18té hodině příjemně unaveni a spokojeni.
Děkujeme tímto obci za to, že pro nás zorganizovala tento moc
pěkný výlet. Spokojení účastníci zájezdu.

Co nás letos ještě čeká
Vepřové hody – 11. listopadu na sále hospody v Černousích, od 8 do 19 hodin, od 19 hodin bude pokračovat

taneční zábava, živá hudba, pořádá Slavomír Tajbner
Poslední leč – 18. listopadu na sále hospody ve Vsi, od 20 hodin, hudba: Orion, pořádá MS Andělka – Ves
Mikulášská nadílka – 2. prosince na sále hospody v Černousích od 16 hodin, hudba Matěj Velcl, pořádají hasiči
Ves a Dobří lidé z Černous
Rozsvícení vánočního stromku – 3. prosince před OÚ od 17 hodin, pořádá obec Černousy, za spolupráce MS
Andělka - Ves

MTB 12 hodin Ves - na pohodu
Závod horských kol. Na tento závod jsem se velmi těšil , jelikož se lišil od jiných závodů horských kol , které jezdím a
byl nedaleko mého domova. Bohužel před závodem jsem měl technické problémy na kole. Naštěstí jsem měl
šikovného servisáka ( Jiří Hanousek) , který se o mojí technickou závodu rychle postaral a odstartoval jsem , když už
první závodník měl jedno kolo za sebou , ale to mě neodradilo od závodu Když si člověk představí to, že bude šlapat
12 hodin v kuse tak se mu udělá špatně, ale tento závod byl jiný v tom, že jste mohli, kdy koliv se vám zachce zastavit
a občerstvit se. Na tak zvaném ˇˇ odpočívadle´´ na závodníky čekal ´´ švédský´´ stůl, který byl obložen od zeleniny,
ovoce, sladkostí až po maso. Také v každém kole na závodníky čekala otevřená hospoda , která nabízela také
kompletní servis. ( Hospoda pod Lípou) O který se postarala paní Lenka Bubeníková. Zázemí a servis byl dokonalý. .
Bylo tam tedy vše co závodník potřeboval na to, aby mohl vesele pokračovat v ´´ závodě´´. Na závodě byla celou
dobu veselá a příjemná atmosféra včetně podporujících diváku, kteří podporovali v každém kole všechny závodníky.
Jelo se opravdu pěkně a těšil jsem se do každého dalšího kola. Čas utíkal opravdu rychle a kilometry se sčítali. Trať
byla perfektně značená a byla i velmi technická. Poslední 3 hodiny pršelo, ale nevzdali jsme to a
pokračovali jsme dále. Závod jsem si velice užil .Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tomto
závodě podíleli a všem, kteří mě podporují včetně mé rodiny. Poté bych chtěl speciálně poděkovat
Petrovi Coufalovi, Lukášovi Jirečkovi a Lence Bubeníkové. Těším se na další rok !
Filip Mtb-Biker Hanousek
Zpravodaj Obce Černousy
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Motorsport - Černousy
Dne 21.10 se konala amatérská rallye v Bělé pod Bezdězem. Účastnilo se 40 posádek,
z toho 3 posádky junioři. Jedním z těchto mladých jezdců byl Josef Schernstein, který
si vybojoval první místo. Děkujeme také Janu Zikmundovi, Antonínu Krišákovi a Janu
Grulovi, kteří pomáhali z přípravou vozu před závodem.
Ilona Schernsteinová

Echinacea, třapatka
Účinky rostliny: posiluje imunitu (obranyschopnost) a to velmi silně, přírodní antibiotikum - silné antibakteriální
účinky, přírodní antivirotikum (potlačuje většinu virových infekcí těla), čistí krev (detoxikace), chřipka, nachlazení,
hojení ran, rekonvalescence (zotavení) po nachlazení, zánět středního ucha, časté záněty dýchacích cest, chronický
zánět průdušek (chronická bronchitida), zánět dutin (zánět paranazálních nosních dutin), vykašlávání zeleného hlenu,
lupénka, ekzémy, akné, trudovist, beďary, kožní vyrážky, zvyšuje počet bílých krvinek, obecně dobrá na chronické
infekce, bolesti v krku, čepy na mandlích, toxiny v těle, těžké kovy, plísně, plísňová onemocnění, hnisání, hnisající
fokusy, chronické záněty močových cest, záněty ledvin, zánět dělohy, zánět prostaty (prostatitida), krev v moči (z
důvodu infekce), hemoroidy, hemeroidy, zlatá žíla, kousnutí, bodnutí hmyzu, kousnutí, uštknutí hada, bércové vředy,
vředy kůže, hnisavé záněty kůže, dodává vitalitu organismu, zlepšuje stav
organismu při a po chemoterapii a radioterapii.
Echinaceu neužívejte v době těhotenství. U malých dětí a starých osob
snížíme standardní dávku na polovinu. U někoho může při vnitřním užívání
vzniknout alergie (kožní vyrážka, svědění, vzácně dušnost). Při vnějším
užívání alergie nebývají. Předávkování vede k motaci (točení hlavy) z poklesu
krevního tlaku. Při vnitřním využití (čaj, tinktura) echinaceu užíváme max. 14
dní a pak min. na 14 dní uděláme pauzu. Jde o silnou bylinku.
V létě vyniknou nápadné květní úbory s nachovými jazykovitými květy v
paprsku, obkopující vyvýšený terč hnědočervených trubkovitých květů. Květy
lákají včely, čmeláky a motýly. Zvláště kořeny obsahují antibiotické a imunitu
posilující látky.
Pěstování echinacey (třapatky, třapatkovky)
Odrůdy echinacey: 'Alba', 'White Lustre' a 'White Swan' kvetou bíle, zatímco 'Magnus' se vyznačuje mimořádně
velkými sytě růžově červenými květy a dlouhou dobou květu. Odrůda 'Rubinstern' je svítivě červená.
Třapatkovka úzkolistá, Echinacea angustifolia, je rovněž dobrou léčivkou, v zahradě ale hůře roste.
Třepatkovka se nesmí přelít, neboť citlivě reaguje na přemokření. Velkou okrasnou hodnotu mají blízce příbuzné
vytrvalé třapatky (rudbekie) jako Rudbeckia folgida, R. laciniata a R. nitída, všechny se svítivě žlutými úbory
("květy").Třapatkovky dávají přednost výslunnému místu, ale snášejí i lehký stín. Rostou nejlépe v humózních i
vápenitých půdách.
Využití, účinky na lidské zdraví:
Má jednu přednost v jejím rychlém účinku a v širokém záběru. Dá se kombinovat s ostatními bylinami, jejichž účinek
se v tradičních receptech díky Echinacei zesílí. Její hlavní účinky jsou antibakteriální a antivirové, čistí krev, zlepšuje
obranyschopnost a hojí rány. Urychluje zotavení (rekonvalescence) z nachlazení, při chřipkách, bolestech v krku,
pomáhá při chronických nemocích tohoto typu, léčí zánět středního ucha, podporuje odolnost a obranyschopnost
dýchacích cest, léčí chronickou bronchitidu, zánět dutin, snižuje horečku, pomáhá při vykašlávání žlutého nebo
zeleného hlenu z průdušek a plic, je vhodná na odstranění oparů, pomáhá při hojení kožních problémů jako jsou
lupénka, ekzémy a akné, působí proti kožním vyrážkám infekčního typu a zraněním, stimuluje imunitu a zvyšuje počet
bílých krvinek, čistí krev a zvyšuje obranyschopnost proti chronickým infekcím, vylučuje z těla toxické zatížení, které
vyvolává např. naběhlé mízní uzliny, tupé bolesti hlavy, vracející se vředy, bolesti v krku. Pomáhá pročistit mízní
(lymfatický) systém, léčí hnisání, odstraňuje plísňová onemocnění, léčí chronické záněty močového měchýře a
močových cest a ledvin, léčí ženské pohlavní orgány a prostatu (mj. zánět dělohy, zánět prostaty) , pomáhá léčit
krvavé močení a hemeroidy. Pomáhá při uštknutí nebo poštípání od jedovatých živočichů, od různých boláků a
Zpravodaj Obce Černousy
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bércových vředů, zarudlých pupenů na kůži, chorobných skvrnách, hnisavých zánětech kůže, zlepšuje celkovou
vitalitu. Podporuje porušenou imunitu pří rakovině po chemoterapii a ozařování.
Co se sbírá z echinacey (třapatkovky) :
Z Echinacei se používá kořen, listy i květ. Bylinu můžeme použít v čerstvém stavu nebo sušenou. V čerstvém
stavu je účinnost vždy o něco silnější než v sušeném, to platí všeobecně u všech bylin.
ZPŮSOBY UŽITÍ ECHINACEY (TŘAPATKOVKY) :
Čaj z echinacey - příprava: je to nejjednodušší způsob jak si udělat rostlinný lék z čerstvých nebo sušených částí
rostliny, použijeme list s květy. Na ¼ litrů vroucí vody dáme 1 čajovou lžičku Echinacei a necháme luhovat 10 minut,
potom scedíme. Neskladovat, max. 24 hod. v ledničce, připravit vždy čerstvý. Tento čaj můžeme pít ¼ litru při
akutních problémech 3 x denně, kloktat můžeme každé 2 až 3 hodiny, při použití roztoku k omývání zanícených míst,
omýváme každé dvě hodiny. Používáme 14 dní a potom14 dní přestávku.
Odvar: ten se využívá hlavně z tužších částí rostliny, což je v tomto případě kořen. Umyjeme a čerstvý nebo sušený
nakrájíme v množství 1 čajové lžičky na ¼ litru vody a vaříme 20 minut. Potom scedíme a používáme podobně jako
čaj. Odvar je o něco účinnější než čaj, max. doba skladování je 48 hodin. Opět užíváme s přestávkou jako u čaje 14
dní a 14 dní přestávka. Při akutním stádiu infekce užíváme 1 polévkovou lžíci odvaru každé 2 hodiny.
Tinktura z echinacey: do pálenky nebo vodky vložíme čerstvě nasekané části rostliny v poměru, 1 díl rostlinného
materiálu na 3 díly alkoholu. Na 1 litr alkoholu to je 30 dkg rostliny, v tomto případě můžeme zvolit kořen, anebo
směsku kořene s nadzemní části rostliny. Necháme macerovat 14 dní až měsíc, a potom scedíme. Tinkturu si
můžeme vyrobit i ze sušené Echinacei, ale výluh bude méně účinný. Tinktura má tu výhodu, že doba skladování je
několik let a tak budeme mít připravený koncentrovaný lék. Tinkturu můžeme využít na vnitřním i vnějším způsobem.
Dávkování u infekčních stavů při vnitřním použití, např. při infekci močových cest, je 1 až 2 kávové lžičky po 2 až 3
hodinách, užíváme několik dnů. Při chronických stavech užíváme standardní dávky, které jsou nižší než při akutních
stavech. Při ustoupení problémů dávku můžeme snížit. Neopomeňte po 14 dnech užívání na 14 denní přestávku. Při
vnějším použití potíráme zanícené místo několikrát denně, v počátku po dvou hodinách. Na potírání můžeme zvolit
čaj, nebo odvar, nebo tinkturu. Tinktura je z nich nejúčinnější. Při chřipkovém období můžeme preventivně užívat
jednu kávovou lžičku denně. Při nástupu choroby až 3 polévkové lžíce za den. Opět myslete na přestávku v užívání.
Ivana Krišáková

Sbor dobrovolných hasičů Ves

Vyvrcholením letošní hasičské sezóny byla okrsková soutěž, kterou jsme pořádali ve Vsi 9.
září. Účast byla velká, soutěžilo celkem 30 družstev, přípravka, mladší a starší žáci, ženy, muži,
a to v požárním sportu i v agregátu. Na závěr, jako zlatý hřeb soutěže si vyzkoušela agregát
stará garda, kde nám pánové ukázali, že ještě nic ze svého řemesla nezapomněli. Celou
soutěž řídil velice profesionálně zkušený hlavní rozhodčí pan Josef Kokta a brilantně
komentoval Ruda Štrbák. Počasí se nám vydařilo a tak i diváků se přišlo podívat poměrně dost.
Soutěžící i diváci si mohli pochutnat na dobrých uzených kuřatech, klobáskách, případně si dát párek v rohlíku, také
se osvěžit točeným pivem nebo jinými nápoji. Po celý den nám příjemně vyhrával Míra Křovina z oken své hospody a
atmosféra byla opravdu skvělá. Protože v letošním roce slavíme výročí 125 let založení sboru, využili jsme tuto
příležitost k poděkování našim dlouholetým členům za jejich poctivou a záslužnou práci pro hasičské sdružení.
Starosta SDH Ves Petr Coufal spolu s velitelem Ondrou Šikolou předali plaketu „Čestný člen SDH Ves“ našim členům:
Vědunce Beranové, Stáňe Štrbákové, Honzovi Berkymu, Karlovi Práškovi a Rudovi Štrbákovi. Za podporu hasičů a
dobrou spolupráci pak také starostovi obce Mirku Richtrovi.
Děkujeme tímto všem, kdo se na organizaci soutěže podíleli, všem kdo nám pomáhali Milanu Šemberkovi a jeho
partě VPP, Mírovi Křovinovi, Lence Bubeníkové a paní Ondřejíkové za zapůjčení pozemku.
Výbor SDH Ves
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Poděkování
Děkuji sboru dobrovolných hasičů ve Vsi za důvěru, kterou mi prokázali v řízení okrskové soutěže
ve funkci hlavního rozhodčího. Věřím, že jsem jejich důvěru nezklamal a ještě jednou děkuji a
přeji hasičskému sboru ve Vsi mnoho úspěchů v další hasičské činnosti. Kdykoliv je možno se na
mě obrátit, rád poradím a pomohu.
Člen výkonného výboru okresního sdružení hasičů a instruktor, Kokta Josef

Správná odpověď z minulého kvízu: Mladý kulturista na fotce z roku 1971 je pan
Jaroslav Bradáč.
Do uzávěrky tohoto vydání nám bylo doručeno několik správných odpovědí, z kterých
byl vylosován výherce a tím se stal pan Pavel Vokatý, blahopřejeme ! Poukázku na
nákup zboží v hodnotě 100,- Kč v obchodu se smíšeným zbožím paní Ireny
Vokurkové si může vyzvednout na OÚ.

Otázka dnešního kvízu:
Kdo jsou ti dva šejkové, kteří navštívili hospodu ve Vsi v roce 2000 ?
(stačí uhodnout alespoň jednoho z nich)

Své odpovědi posílejte na e-mail: pecoufal@seznam.cz nebo SMS zprávou na tel.:
725 716 576 (nezapomeňte uvést i své jméno), můžete jí sdělit i osobně Petru
Coufalovi.
Výherce, který bude vylosovaný ze správných odpovědí, získá poukázku na nákup
zboží v hodnotě 100,- Kč v obchodu se smíšeným zbožím paní Ireny Vokurkové
v Černousích.

Obrázky ze starých časů
Vážení čtenáři, v této rubrice Vám budeme nadále přinášet obrázky a fotografie z historie naší obce. Pokud máte
doma nějakou fotku z dob minulých, budeme velice rádi, když nám jí zapůjčíte k otisknutí. Tentokrát zámeček v
Černousích.
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Něco z historie
V sekci historie Vám na pokračování přepisujeme vyprávění pana Františka Pulce, ve kterém popisuje své
nasazení do říšské pracovní služby v Německu za druhé světové války a následné putování domů po
ukončení války.
(Vzpomínky pana Františka Pulce nám zapůjčila paní Helena Čemová – děkujeme.)
František Pulec, Ves 5,  1.4.1927, † 13.2.2009
Pokračování minulého vydání…….
Neznamenalo to, že špatně nebo málo pracovali, ale záleželo jen na tom, jak která práce byla placená.
V tomto táboře nám byla poprvé dána možnost přihlásit se na politické školení antifašistů a jeho další stupeň
školení stranické. Z celého počtu zajatců se přihlásilo celkem málo lidí, protože o politiku byl v podmínkách v jakých jsme žili jen
velmi malý zájem. Také z nás nikdo nepředpokládal, že doma ve střední Evropě budou jednou obdobné podmínky jako toho času
v Rusku. Ti kteří se na školení přihlásili a absolvovali ho, měli velkou výhodu po návratu do Německa, kde pak byli zařazeny do
předních politických a hospodářských funkcí. Na toto školení nás nijak nenutili, bylo to formou přesvědčování. Jen nám řekli, že
nás tím chtějí převychovat. Školení probíhalo vždy po pracovní době. Účastníci školení měli tu výhodu, že den pracovního klidu ani
jindy po pracovní době nemuseli chodit na brigády a ani jiné práce. Jinak na pracovišti, v jídle a oblečení žádné výhody neměli.
V té době začaly do tábora docházet noviny „Neues Deutschland“. V táboře byl také k dostání ruský tisk. Noviny však docházely
velmi nepravidelně a zpožděně. O noviny byl všeobecně velký zájem, protože jsme byli jinak úplně odříznutí od světa a po dlouhou
dobu jsme neměli možnost si něco přečíst.
Nálada mezi zajatci byla mizerná, protože každý myslel jen na návrat domů, ale nikdo nevěděl kdy to bude. Vždy po určité době
byly osobní prohlídky. Zpřesňovala se osobní data, hlavně jaké má kdo povolání, řemeslo, dále u kterých útvarů jsme sloužili a
navíc celkový zdravotní stav a tělesnou váhu, která se v průměru pohybovala okolo 50 kg.
V táboře se začalo proslýchat, že nemocní, skupina OK (bez síly) a nemocní z lazaretu mají naději, že pojedou transportem domů.
Tyto řeči se ukázaly jako pravdivé a postupně byly z těchto lidí sestaveny transporty do Německa. To byla naděje pro ostatní, že i
oni se dostanou na řadu. Byli tu i takoví, kteří si sami způsobili nemoc, aby se s nemocnými dostali pryč. Někteří jedli nadměrně
sůl, aby dostali vodu, jiní prodávali chleba, aby sami neměli co jíst a dostali se do skupiny OK. Některým se to podařilo a jiní to
zaplatili životem.
V dolech nás také zastihla první měnová reforma v Rusku (1 : 10), takže jsme prakticky nic nedostali – místo 250 rublů 25. Zároveň
byl zaveden volný prodej některých druhů potravin například chleba, másla aj. Tím nastala také změna v cenách. Kdo chtěl koupit
chleba, musel koupit máslo. To se lidem nelíbilo, protože chleba byl levný a máslo drahé. Tuto metodu jsem já nepoužil, ba naopak
jsem koupil chleba, kde se jen dalo. Hlavně od těch, kteří měnili chleba za cigarety. Mně přálo štěstí jiným způsobem. Dostal jsem
horečky, hlavně večer, které mě držely delší čas. Lékaři stále nevěděli, co je toho příčinou. Až při důkladné prohlídce zjistili silné
vrzání v kolenou a shodli se na tom, že mám kloubové revma. Dostal jsem to v dole od stálého klečení na mokrých kamenech.
Tato nemoc vyžaduje velmi dlouhé léčení a oni uznali, že pro hornictví už nepřicházím v úvahu, a proto pro ně nemám užitek a
bude lépe, když mě zařadí do transportu. Po krátké době se mnou sepsali, já nevím po kolikáte už, osobní data. Také jsem musel
udat místo návratu. Do ČSR se už žádné transporty zajatců neodbavovaly. Ti, kteří měli návrat do ČSR, měli být odesláni hned po
válce! Ale v Rusku jich bylo ještě spousta. Uvedl jsem tetu ve Zhořelci v sovětském okupačním pásmu. Byl jsem spolu s ostatními
odvezen nákladním autem do 12 km vzdálené Magievky, do sběrného tábora. Tam jsme dostali nové oblečení: dvoje spodky, dvě
košile, jedny modráky s dřevěnými knoflíky a novou vatovku. Navíc nám rozdali jízdenky s číslem vagonu. Těsně před odjezdem
jsme byli ještě jednou odvšiveni a oholeni na celém těle. To se ostatně dělo v zajetí každých 14 dní. Za několik dní přistavili
nákladní vlak. My jsme měli podle čísel nastoupit. Předtím ještě Rusové provedli prohlídku našich dokumentů a přesně nás
spočítali. Tyto transporty se vypravovaly vždy před výplatou v dolech, nebo se uměle zadržovala aby nás nemuseli vyplatit.
Náš vlak odjel 18. července 1948 z Magievky přes Dnětropetrovsk a Kyjev do Brestu. Jeli jsme opět v nákladních vagonech jako
před třemi lety do Ruska. Ve vagonech nás bylo třicet. Spali jsme na podlaze, dveře nebyly zamčeny jako tenkrát. Směli jsme je při
jízdě dokonce otevřít. Jela s námi kuchyně a jídlo nám dávali dvakrát denně, včetně pověstného ruského chleba. Jeli s námi opět
ozbrojené ruské stráže jako doprovod. Ručili za početní stav a pořádek. Cestou do Brestu jsme si všimli, že na bývalém polském
území za Bugem ještě nebyly zavedeny kolchozy. Byla tam ještě malá úzká pole, nikoli velké lány jako na Ukrajině. Měli jsme
všichni velkou radost a veselou náladu, že po těch letech zajetí jedeme domů. Cesta nám rychle ubíhala a třetí den po odjezdu
jsme dorazili do Brestlitevsku. Již z dáli jsme viděli pověstnou pevnost, o kterou byla na počátku války vedena velká bitva.
Na nádraží v Brestu stálo několik vojenských transportů ruské armády, které se vracely z Německa do SSSR. Když se ruští vojáci
z těchto transportů dozvěděli, že my se vracíme do Německa, chtěli s námi vyměnit německé peníze za ruské, ale v tom nám
zabránily naše stráže. Hned po příjezdu poručily stráže, abychom vždy po jednom vystoupili z vagonu a pak nás odvedli do velké
haly. Byli jsme zvědaví, co se bude dít. Nařídili nám, abychom nastoupili v řadách na rozestup paže. Museli jsme se svléknout do
půl těla a všechny věci prostřít před sebe, ruce zvednout nad hlavu a kapsy obrátit na ruby. Pak každou řadou prošli ruští vojáci a
každého důkladně prohlédli, zda nemá na těle něco schováno. Všechny věci mimo oděv nám sebrali. Nechali nám jen to
nejnutnější. Vzali nám také všechny peníze do poslední kopějky, veškeré papíry, popsané i nepopsané. Kdo si psal deník, tak o něj
přišel. Sebrali také různé věci na památku jako fotografie atd. Prostě všechno, co jen trochu mělo něco společného s Ruskem.
Nesměli jsme mít ani jedinou onuci navíc, i tu nám vzali. Pak jsme museli zpět do vagonu a na řadu přišli zajatci z dalšího vagonu.
Když byli všichni po prohlídce a transport byl připravený k další cestě, řekli nám Rusové, že dál přejedeme přes polské území, kde
hlavně v lesních územích řádili banderovci, kteří mimo jiné přepadali i vlaky. Proto mám nakázali, že v lesích musíme zavřít dveře u
vagonu a nikde se neukazovat, ani u světlíků. Rádi jsme je poslechli, protože to bylo v našem zájmu. K žádnému incidentu nedošlo
ani jsme neslyšeli střelbu. V centrálním Polsku již lesy téměř nebyly a nebezpečí už nám nehrozilo. Tak jsme opět otevřeli dveře u
vagonu a pozorovali krajinu. Kolem Varšavy bylo hodně polí s česnekem, cibulí a zeleninou vůbec. Jinak všude ještě byly vidět
stopy války.
Po dvoudenní jízdě jsme dorazili do Frankfurtu nad Odrou. Tam nás Rusové vyvolali podle jmen z vagonu. Každému dali ještě
jednu košili a spodky a odvedli nás do veliké nádražní mistnosti, kde jsme dostali propouštěcí list od ruských vojenských úřadů.
Tím nás definitivně propustili do civilu a předali DRK (Červený kříž). Bylo to 23. července 1948.
Pokračování příště ………………..

Zpravodaj Obce Černousy

6

Myslivecký spolek Andělka – Ves
Vážení přátelé, dovoluji si Vás pozvat
na Poslední leč, kterou pořádáme 18.
listopadu v Hospodě pod Lípou ve Vsi od 20:00 hdin.
Čeká Vás tradiční výborná myslivecká kuchyně a
bohatá tombola ve které bude i několik divokých
prasat. Srdečně vás zvou myslivci ze Vsi a Andělky.
Za myslivecký spolek Rudolf Štrbák

Po úspěšné dohledávce posřeleného kňoura
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příloha Libereckého kraje
listopad 2017

událost měsíce

OBNOVENÝ CVIKOVSKÝ PIVOVAR SLAVÍ 3. NAROZENINY
V letošním roce si cvikovský pivovar

Tradiční jarmark, kde bude možné zakoupit

připomene třetí výročí od znovuotevření.

regionální výrobky, se v areálu pivovaru

kdy bylo cvikovským měšťanům uděleno

Oslava jeho třetích narozenin se bude konat

bude konat od 10 hodin. Od 11 hodin

privilegium k vaření pšeničného piva a výrobě

v sobotu 25. listopadu. V areálu pivovaru je

vystoupí děti ze Základní umělecké školy

sladu. Dlouholetý provoz pivovaru byl

připraven celodenní program pro všechny

ve Cvikově, dále Zumba Cvikov, Mažoretky

ukončen roku 1968. V následujících letech byl

věkové kategorie. Vstup zdarma.

z Nového Boru, taneční skupina Tutti Frutti

areál využíván jako sklady ovoce a zeleniny,

a dívčí sbor Skleněnky z Nového Boru.

pěstírna žampionů, prodejny a provozovny.

Milovníky zlatého moku čeká hodinu po

A to až do roku 2013, kdy zanedbaný areál

poledni slavnostní naražení speciálního

koupil novoborský podnikatel Jiří Jakoubek.

piva – Výroční 14°. Hlavní odpolední pro-

Po citlivé a náročné rekonstrukci byl obno-

gram zahájí v 13.30 hodin hudební skupina

vený pivovar v listopadu 2014 slavnostně

Náhodné setkání, kterou v 16.30 hodin

otevřen. V současné době nabízí v restauraci

vystřídá populární pražská kapela Hodiny.

Sladovna šest různých druhů piv. Majitelé

Odpolední program ukončí v 17.30 hodin

pivovaru plánují celkovou obnovu areálu

kapela Super Hero Killers. Třetí naroze-

i kultivaci rozsáhlého pozemku s rybníky

niny Pivovaru Cvikov ukončí slavnostní

a dubovo-borovým hájem. Mají ambici nejen

ohňostroj v 19.30 hodin. Po celou dobu

vyrábět chutné cvikovské pivo, ale i vytvořit

konání oslav bude možné si prohlédnout

v areálu Pivovaru Cvikov kulturní a společen-

provoz pivovaru. Vstup na akci je zdarma.

ské centrum pro českolipský region.

Pivo se ve Cvikově vařilo již od roku 1560,

Pořadatelé zajistili také bezplatnou autobusovou dopravu z Nového Boru do Cvikova

Text: Květa Šírová

a zpět. Více informací o akci naleznete na

Foto: varna cvikovského pivovaru

www.pivovarcvikov.cz.

Foto: Milan Drahoňovský

krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

akce gis day otevírá dveře chytrým
mapám a geografii

představí basbarytonista světového for-

Kupujete spíše regionální značky piva,

mátu Adam Plachetka, kterého doprovodí

nebo preferujete jiné?

Dny geografických informačních systémů –

Pražští komorní sólisté pod vedením Radka

GIS Day 2017 – se uskuteční od úterý do

Baboráka. V příštím roce chystáme na kon-

jiří löffelmann (slk)

čtvrtka 14.–16. listopadu 2017 v pavilonu G

cert pro Liberecký kraj velké překvapení.

Mám rád „hořká piva“, takže nejraději mám

Technické univerzity v Liberci. Třídenní akce

Interpreta oznámíme 11. listopadu 2017

dobrou Plzeň. Z regionálních mám nejraději

je určena především pro žáky základních,

v divadle F. X. Šaldy Liberec.

Svijanskou 11, ale v poslední době jsem měl
možnost ochutnat i některá další výborná piva,

středních a vysokých škol, kteří se tak mohou
mem, a to formou interaktivních stanovišť,

brniště získalo ocenění
v celostátním kole vesnice roku

posterů a zajímavých přednášek. Dny GIS

Obec Brniště získala ocenění a finanční

robert gamba (ano 2011)

jsou přístupné veřejnosti zdarma. Akce GIS

odměnu 600 tis. Kč za umístění v celostát-

Jako rodák z Humpolce odkojený

Day byla ve světě poprvé uspořádána v roce

ním kole soutěže Vesnice roku, která je

„Bernardem“ bych měl mít po této stránce

1999. V Liberci se s Dny GIS, jak akci u nás

každoročně vyhlašována v rámci Programu

jasno. Přesto mne Liberecký kraj se svojí

rozvoje venkova. Brniště se letos do této sou-

nabídkou dostal na svoji stranu. Zejména

těže Vesnice roku přihlásilo poprvé a v kraj-

proto, že mi stranická disciplína velí požívat

ském kole získalo ocenění Oranžová stuha.

pivní mok našich členů – cvikovské pivo pana

Ta byla udělena za dlouholetou a přínosnou

Hejny a frýdlantské pivo pana Vávry.

seznámit s geografickým informačním systé-

např. Frýdlantského a Cvikovského pivovaru.

spolupráci obce s místním zemědělským
družstvem a jím založeným Podralským

jaromír baxa (zplk)

nadačním fondem.

V různosti je krása a to platí i pro piva. Sláva
těm, kteří piva vaří, i těm, kteří piva z men-

noc otevřených divadel

ších pivovarů točí a dostávají je k zákazní-

Již pátý ročník Noci divadel v České republice

kům, jako třeba liberecký pivní bar Azyl.

nazýváme, veřejnost setkává již od roku

se bude konat 18. listopadu. Noc divadel

2000. Dny GIS v Liberci si za šestnáct let své

je součástí evropského projektu European

petr beitl (ods)

existence vypracovaly pověst akce s vysokou

Theatre Night, který již od roku 2008

K poznávání cizích kultur neodmyslitelně

vzdělávací hodnotou, kterou oceňují zejména

prezentuje divadlo tvořivým způsobem

patří i poznávání kultury gastronomické,

pedagogové. Známkou unikátnosti akce

v netradiční formě vždy třetí listopadovou

včetně nápojů. Na cestách po České repub-

v celosvětovém měřítku je spolupráce desítek

sobotu. Cílem projektu je nabídnout české

lice, Evropě i světě proto ochutnávám místní

institucí, které geografické informační

veřejnosti srovnatelné kulturní vyžití jako

pivní speciality. Na domácí půdě piji vše od

systémy a geografii používají pro tvorbu pro-

projekty zaměřené na jiné kulturní obory –

Plzně přes Svijany k jabloneckému Voltu.

storových databází, analýzy dat a tvorbu map.

například Noc literatury či Muzejní noc.

Mezi zajímavosti budou patřit obří podlahové

V Libereckém kraji se k Noci divadel připojí

pavel svoboda (čssd)

mapy Česka a území od Liberce po Jablonec

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Malé divadlo

I když je pivo považováno za náš národní

nad Nisou. Chybět nebudou trojrozměrné

v Liberci a Městské divadlo Železný Brod.

nápoj, musím přiznat, že nepatřím mezi

exponáty. Tím nejzajímavějším bude model

Více informací o programu divadel najdete na

typické pivaře. Občas si dám jedno k jídlu

části Jizerských hor na staré turistické mapě

www.nocdivadel.cz.

nebo při posezení s přáteli. Jsem patriot.
Dávám přednost domácím značkám, což jsou

z počátku 20. století. Nejen moderní mapy
mapy na papíře můžete zkoumat digitálně

anketa o nejoblíbenější řidičku /
řidiče a průvodčí roku 2017

s využitím GIS. Právě o tom bude jedinečná

Již 11. ročníkem pokračuje tradiční anketa,

martina sejkorová (spd-spo)

přednáška „Staré mapy a nové technologie“

ve které cestující veřejnost může vybrat

V posledních letech vyrostlo v Libereckém

určená pro nejširší veřejnost. Konat se bude

svého oblíbence či oblíbenkyni za volan-

kraji mnoho menších pivovarů, které

v pondělí 13. listopadu 2017 od 18 hod.

tem regionálních autobusů a průvodčí ve

produkují velmi kvalitní pivo. Vzhledem

v Knihkupectví a antikvartiátu Fryč. Další

vlacích. Do neděle 19. listopadu můžete

k určité lásce ke kraji jsem samozřejmě regi-

informace na www.dnygis.cz.

prostřednictvím elektronické ankety na

onální značky také vyzkoušela a hodnotím

stránkách www.iidol.cz nominovat oblíbe-

je pozitivně.

v tabletech, telefonech a počítačích, ale i staré

hlavně vratislavický Konrad nebo Svijany.

koncert pro liberecký kraj

nou řidičku nebo řidiče. Podmínkou nomi-

Liberecký kraj se spolkem Arbor, který je

nace je působnost v autobusové, železniční

jan dvořák (ksčm)

pořadatelem mezinárodního hudebního

nebo městské dopravě v Libereckém kraji.

Lahvové pivo piji minimálně, takže nemám

festivalu Lípa Musica, zakládá od letošního

Zároveň máte možnost vyplnit jednoduchý

velký přehled o nabídce regionálních piv

roku novou tradici. V rámci festivalu je

dotazník, který pomáhá organizátorům

v marketech. U točeného v navštíveném místě

vždy uspořádán velký závěrečný koncert,

dopravy při plánování a dalším vývoji

vždy rád ochutnám místní produkci, pokud

který bude od letošního roku zároveň

regionálních autobusových a železničních

je nabízena. A chystám se na krkonošskou

Koncertem pro Liberecký kraj. Cílem je

spojů nebo zlepšování služeb pro cestující

pivní cestu.

přivést a představit v kraji špičkové inter-

v rámci sítě IDOL. Výsledky ankety budou

prety klasické hudby. V letošním roce se

zveřejněny při tiskové konferenci na

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

18. listopadu v Divadle F. X. Šaldy Liberec

počátku prosince.

na www.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

1 | Díky Jiřímu Jakoubkovi a jeho spolupracovníkům
se cvikovskému pivovaru vrací tehdejší sláva.
Foto: Tomáš Třeštík.
2 | Nový kamenný parostrojní měšťanský pivovar
byl v letech 1866–1867 postaven při Jablonské
silnici na úpatí Zeleného vrchu a nahradil tak již
nevyhovující objekt v centru města. Za dobu své
existence prošel několika modernizacemi, než byl
v roce 1968 na dlouhou dobu uzavřen. Fotografie
z roku 1932 ze sbírky Tomáše Nováka.

1

2

osobnost kraje

JIŘÍ JAKOUBEK
Novoborský podnikatel, který v roce 2013 koupil

kolik z nich vlastní menší či větší, úspěšné

potravinářské výroby jsme byli nemile

chátrající areál bývalého pivovaru ve Cvikově

pivovary, jako např. Kácov, Zvíkov, Únětice,

překvapeni mírou regulace všeho. U kolau-

a díky rok trvající přestavbě mu vrátil někdejší

které vznikly rekonstrukcí zdevastova-

dace jsme nosili desítky papírů s povoleními,

slávu. Ve Cvikově se tak opět vaří pivo.

ných starých pivovarů. Vzpomínám si, jak

žádostmi, schváleními od stovek úřadů.

mi říkali, že i v mém regionu je mnoho

Musím uznat, že všichni úředníci se chovali

Pane Jakoubku, vystudoval jste vysokou

takových zavřených pivovarů. Ještě ten

vstřícně a pomáhali nám vyznat se v nesku-

školu s chemickým zaměřením, podni-

večer jsem si vyhledal zavřené pivovary na

tečné džungli všech těchto nařízení. Nakonec

káte v oboru elektra, jak jste se dostal až

Českolipsku. Překvapilo mě, kolik takových

jsme díky obrovskému úsilí všech, kteří se na

k výrobě piva?

pivovarů zde bylo: Česká Lípa, Zákupy,

rekonstrukci podíleli – stavební firmy, projek-

Obor elektro a výroba piva nemají mnoho

Česká Kamenice a Cvikov, všechny zničené

tanti, inženýrské firmy – dosáhli po pouhém

společného, ale vystudoval jsem VŠCHT, přes-

a na prodej. Jeden mě ale upoutal oka-

jednom roce otevření pivovaru v listopadu

něji Fakultu potravinářskou se zaměřením na

mžitě, pivovar Cvikov. Jeho areál byl velmi

2014. Pocit, kdy po roce rekonstrukce zří-

kvasné procesy a pivovarnictví, takže mám

poničen, ale všechny nás okouzlil a nadchl

ceniny, kde se 50 let nic nevyrábělo, uvaříte

k tomuto oboru velmi blízko. V roce 1992,

svými možnostmi. Velká kapacita sklepů,

první várku piva a ono je výborné, se nedá

kdy jsem promoval, mne osud odvál zpět do

nádherné klenby ve sladovně a zachovaná

popsat, možná jedním slovem – zázrak.

mého rodného města, kde můj otec zakládal

pivovarská věž i s dírami po ukradených

elektro-firmu. Stál jsem tak u zrodu naší

technologiích, silný zdroj vhodné pivo-

Pivovar má za sebou tři roky novodobého

rodinné firmy JAKUB, která dnes po 25 letech

varské vody, rybníky a nádherná příroda,

a úspěšného provozu. Uvařili jste již tisíce

své historie úspěšně podniká na celém trhu

prostě ideální podmínky pro výrobu piva. To

litrů piva. Co plánujete do budoucna?

v Evropě. Toto „elektro“ zázemí mi umožnilo,

byl první moment našeho projektu, a když

My jsme si celkovou rekonstrukci Pivovaru

věnovat se i dalším zdánlivě „dobrodružným“

jsem přemluvil dalšího mého spolužáka

Cvikov rozdělili do několika etap. První, pro

projektům, jako je rekonstrukce a obnovení

Viktora Tkadlece, aby šel se mnou do tohoto

nás nejdůležitější – výroba piva a restaurace,

Pivovaru Cvikov a vrátit se tak do mého

„dobrodružství“, bylo rozhodnuto.

máme úspěšně za sebou a letos slavíme třetí

původního oboru.

rok své obnovené existence. Další etapou je
Obnovit po skoro padesáti letech výrobu

rekonstrukce za účelem získání ubytovací

Kdy jste začal uvažovat o koupi bývalého

piva ve Cvikově muselo být velmi náročné.

kapacity – hotel, který právě dokončujeme

cvikovského pivovaru?

Co pro vás bylo největším oříškem?

a předpokládáme jeho zprovoznění v dubnu

Za to může, v dobrém slova smyslu,

Chtěli jsme vše realizovat hlavně rychle.

příští rok. Plánujeme velice pěkné ubytování

politika. Pravidelně sleduji slavnostní

Proto jsme si život nekomplikovali využívá-

pro 42 lidí s kvalitním servisem a zázemím.

předávání vyznamenávání u příležitosti

ním evropských dotací, které nám všichni

Jsme přesvědčeni, že toto v naší oblasti chybí

státního svátku 28. října. V roce 2012

nabízeli. Chtěli jsme si postavit pivovar sami,

a přispěje k většímu využití turistického

byla za pedagogickou činnost a rozvoj

s pomocí námi vybraných odborníků a s jedi-

potenciálu našeho krásného okolí. V další

oboru pivovarnictví vyznamenána moje

ným cílem, vyrábět výborné pivo. Svoboda,

etapě nás čeká rekonstrukce přední části

profesorka z VŠCHT – Gabriela Basařová.

vybrat si, jak bude vypadat náš pivovar a jaké

pivovaru, kde plánujeme podnikovou pro-

Okamžitě se mi vybavila moje studentská

technologie použijeme, byla pro nás cennější

dejnu a uvažujeme též o investici do lahvárny,

léta a spolužáci. Některé z nich jsem

nežli dotace z EU. Věděli jsme, že stavební

která by měla přilákat i menší spotřebitele

obvolal a sešli jsme se. Byl jsem překvapen

řízení je komplikovaná záležitost, ale u této

našeho piva.

1 | Celkový pohled na město Cvikov.
Foto: Milan Holenda.
2 | Obvyklý dopolední ruch ve Cvikově na náměstí:
hospodyně nakupují u trhovců zeleninu a řezník
Stolle vyhlíží v bílé zástěře zákazníky nebo
dodavatele. Fotografie z roku 1928 ze sbírky
Tomáše Nováka.
3 | Pusté kostely – umělý skalní labyrint na úpatí skal
při mostě přes Svitavku. Patrně byl vytesán při
podnikatelské činnosti Kinských ve 2. polovině
18. století. Foto: Milan Holenda.
4 | Vodní nádrž Naděje – vznikla jako zadržovací nádrž
v letech 1937–1938, která sloužila pro pohon mlýna
a pily v osadě Hamr. Zděná hráz je 8 m vysoká
a v koruně 92 m dlouhá. Voda má zajímavou modro-zelenou barvu. Foto: Milan Holenda.
5 | Kalvárie – čtrnáct pomníčků připomínající život
Ježíše Krista od odsouzení k ukřižování a uložení
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do hrobu. Je umístěna na vrchu severovýchodně
od Cvikova a zakončena kaplí Božího hrobu.
Původní Křížová cesta vznikla roku 1742.
Foto: Milan Holenda.

krajem

CVIKOV
Cvikov leží v okrese Česká Lípa v podhůří

organizací Libereckého kraje. Ve Cvikově je

Lužických hor v nadmořské výšce 357 m.

také umístěn nedávno postavený dům pro

Počet obyvatel města je zhruba 4 400. Do

mentálně postižené ženy příspěvkové organi-

katastru města spadají také místní části

zace Libereckého kraje OSTARA.

Drnovec, Trávník, Naděje, Lindava, Svitava

Při návštěvě města stojí za prohlídku zno-

a Záhořín. Cvikov jako osada byl založen

vuotevřený pivovar nebo prostory sklářské

ve 13. století po obou březích Boberského

hutě Ajeto v Lindavě. Sídlem kulturního dění

potoka. První písemná zmínka o něm je

je Kulturní centrum Sever, secesní budova

z roku 1352 v poperském deníku „Registra

bývalého hotelu „Říšský dvůr“. V budově sídlí

decimarum papalium 77.“ Na město byl

Odbor kultury Městského úřadu Cvikov, který

povýšen roku 1391 a patřil k panství mil-

zde provozuje informační centrum, galerii

štejnskému – později zákupskému. V letech

a společenský sál. Cvikov je spojen s letitou

1553–1559 byl postaven kamenný kostel

tradicí loutkového divadla. Každoročně

sv. Alžběty a už k roku 1572 je datováno

v listopadu pořádá přehlídku „Cvikovské dny

založení první školy. Stejně tak, jako většinu

loutek“. Městem prochází několik turistic-

území postihly i Cvikov hrůzy třicetileté

kých tras a cyklostezek. V zimním období

války, z jejichž následků se město dlouho

je udržována síť běžeckých lyžařských tratí.

vzpamatovávalo. Nejvýraznější rozvoj

Cvikov obklopuje také velké množství turis-

města započal začátkem 19. století stavbou

tických cílů. Nejvyhledávanějším je například

kamenné radnice (r. 1822), budovaly se nové

Dutý kámen, který je chráněnou přírodní

silnice a železnice, roku 1850 se Cvikov stal

památkou. Dalším lákadlem je Kalvárie,

sídlem soudního okresu. Byl zřízen berní

na vrchu severovýchodně od Cvikova nebo

a pozemkový úřad, četnictvo a finanční stráž.

Křížová věž – skalní útvar nad přehradou

Od roku 1835 měl Cvikov vlastní nemocnici

Naděje. Další místa, která stojí za návštěvu,

a školy. Výrazně se začal rozvíjet průmysl

jsou Kunratické skály, hrad Milštejn,

hlavně v oblasti textilní, tkalcovské, barvířské

skalní labyrint Pusté kostely, motorkáři

a ve sklářských oborech. Dnes jsou cvikov-

oblíbené Pekelné doly, Schillerova vyhlídka

ské firmy a drobné podnikání zaměřeny na

nebo Švýcarská bouda na Zeleném vrchu

poskytování služeb, obchod, strojírenství,

od Drnovce.

výrobu textilu, sklářství, interiérová vyba-
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Více informací o městě Cvikov

vení, stavebnictví a dopravu. Díky vhodným

je umístěno na webových stránkách

bioklimatickým podmínkám je Cvikov sídlem

www.kultura.cvikov.cz.

také unikátní Léčebny respiračních nemocí
pro děti i dospělé, která je příspěvkovou

Text: Květa Šírová
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