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Obce Černousy
http://cernousy.cz

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.

Přeji hezký den všem občanům,
s Novým rokem 2017 Vám přeji pevné zdraví, rodinné štěstí a dobrou
náladu. Čeká nás další rok, ve kterém budeme řešit běžný chod obce, ale
budeme se snažit udělat i něco navíc, aby se nám tu spolu žilo dobře. Těším se
na další setkání s Vámi po celý následující rok.
Miroslav Richter, starosta
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Blahopřání

V lednu slaví své narozeniny 30 našich občanů a občánků a v únoru jich oslaví své narození 25.
Všem přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Narozeniny v lednu slaví paní a slečny: Jarmila Jonášová, Vlasta Barabančíková, Jitka Novotná,
Jaroslava Bednářová, Yelyzaveta Popovych, Soňa Horáková, Vlasta Barabančíková ml., Ilona
Schernsteinová, Michaela Fulínová, Jitka Jonášová, Eva Davídková, Eliška Štrauchová, Jasmíne
Seppová, Eliška Šlapáková a Natálie Šlapáková.
Pánové a chlapci: Jaroslav Koráb, Pavel Horák, Zbyněk Vlk, Zdeněk Konkus, Jiří Gürlich, František Šikola,
Petr Tóth, Miroslav Richter, Karel Ištok, Ján Feri, Petr Keller, Ondřej Šikola, Jan Zikmund, Petr Milan Vološín
a Igor Horáček.
V únoru budou slavit dámy: Mariáne Pelcová, Alžběta Roudná, Vladimíra Konkusová, Emílie Krkošková,
Božena Tretiníková, Ivana Krišáková, Mária Davidová, Iveta Maxová, Valentýna Tůmová a Veronika
Rusňáková.
Pánové: Rudolf Fetr, Karel Prášek, Jaroslav Bradáč, Josef Siřínek, Alois Deschmann, František Školák,
Ladislav Sameš, Milan Zaunar, Richard Roudný, Petr Coufal, Josef Schernstein, Ladislav Konkus, Jan
Barabančík, Pavel Jelínek a Martin Slípka.
Všem ještě jednou hodně zdraví a spokojenosti.
(Pokud si nepřejete zveřejňovat svá nebo jména svých dětí, oznamte to na obecním úřadu.)

Obecní zastupitelstvo

Dne 23.11.2016 se konalo v zasedací místnosti OÚ veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 6 / 2016. Zastupitelů se
sešlo šest, tři byli omluveni. Byl schválen plán inventur za rok 2016 a schváleno podání žádosti do dotačního titulu
MMR na opravu místní komunikace Ves – Andělka I. etapa.
Další veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 7 / 2016 se konalo 14.12.2016, kdy se sešlo v počtu osmi zastupitelů,
jeden byl omluven. Zastupitelstvo mimo jiné schválilo vyrovnaný rozpočet obce Černousy na rok 2017.
Všechna usnesení ze zasedání zastupitelstva obce si můžete přečíst na úřední desce před OÚ a na stránkách obce
http://cernousy.cz , kde jsou také zveřejněny zápisy ze zasedání.

Jízdní řády

Dne 11. prosince 2016 začaly platit nové jízdní řády vlakové i autobusové dopravy. Co se týká linek,
které zajíždějí do naší obce jsou v jízdních řádech jen minimální změny oproti loňskému jízdnímu řádu.
Jízdní řády linek vlakové a autobusové dopravy, které zajíždějí do naší obce přikládáme jako přílohu
tohoto zpravodaje. Případné připomínky a požadavky ke změnám jízdních řádů adresujte na
koordinátora veřejné dopravy v Libereckém kraji – KORID LK.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrá práce PČR

Dne 20.12.2016 kolem 22:00 hodiny se podařilo v horní části obce Černousy hlídce
Policie ČR zadržet dva občany polské národnosti, kteří k nám rozhodně nepřijeli na
návštěvu. Pohybovali se na našem území v Německu odhlášeném automobilu Nissan
červené barvy s výbavou, za kterou by se nemusel stydět ani zkušený lapka. Díky
včasnému zadržení těchto osob nevznikla občanům žádná škoda, která by v tomto
předvánočním čase nebyla dobrou zprávou pro nikoho z nás. Po zadržení oba
výtečníky odvezla hlídka policie na služebnu do Frýdlantu.
Děkujeme tímto Policii ČR za dobře odvedenou práci.

Cena vody na rok 2017

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., schválila na svém jednání 16. prosince 2016
cenu vody (vodné a stočné) na rok 2017. Kč/m3 bez DPH Kč/m3 s 15% DPH
Dodávka pitné vody (vodné) 39,83 45,80
Odvádění a čištění odpadních vod (stočné) 49,71 57,17
Celkem (vodné + stočné) 89,54 102,97
Pro koncového zákazníka dochází v roce 2017 k nárůstu ceny vodného o 5,87 Kč/m3 včetně DPH. U
stočného naopak dochází k poklesu o – 0,78 Kč/m3 včetně DPH. Zákazníci, kteří platí vodné i stočné,
tak v roce 2017 zaplatí o 5,00 Kč/m3 více.
„Pokud čísla aplikujeme na průměrnou čtyřčlennou rodinu, tak ta při průměrné spotřebě 146 m3 zaplatí za vodné
měsíčně o 71 korun více, za rok tedy o 844 korun více. V případě, že rodina platí vodné i stočné, vzroste poplatek
měsíčně o 61 korun, za rok jde o částku 730 korun,“ říká ředitel FVS, a.s. Ing. Petr Olyšar.
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Hlavním a vlastně jediným důvodem zdražení ceny je započtení prostředků nutných k obnově vodovodů a kanalizací
na Frýdlantsku. Do ceny vody byla zahrnuta první část těchto prostředků vyplývajících z valnou hromadou
schváleného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., který počítá
s roční částkou do obnovy přes 19 milionu korun. Na rok 2017 je v ceně zahrnuto jen něco málo přes 13 milionu
korun. „Do vyšší ceny za vodné se opravdu promítají jen náklady nezbytné k obnově vodovodů a kanalizací na
Frýdlantsku. Provozní náklady společnosti zůstaly i přes například 3% růst základních tarifních mezd pracovníků
společnosti na stejné úrovni,“ vysvětluje Petr Olyšar.
Do zmíněné obnovy vodovodů a kanalizací by v roce 2017 mělo jít i díky akcionářům společnosti přes 22 milionů
korun. V případě, že bude zahájena realizace projektu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok,“ pak rekordních 251
milion korun, zde především díky přiznané dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši přes 127 milionů
korun.
Ing. Petr Olyšar, ředitel
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěva hejtmana
Hned druhý den po ustavujícím zastupitelstvu se hejtman Libereckého kraje
Martin Půta vydal na cestu krajem. Ve středu 23. listopadu navštívil, stejně
jako před čtyřmi lety, nejsevernější, nejvýchodnější, nejjižnější a
nejzápadnější obce Libereckého kraje a sešel se zdejšími starosty. Na své
jízdě krajem tak zavítal do Černous, Čisté u Horek, Bradlecké Lhoty a na
závěr dne do Žandova. Účelem této spíše symbolické cesty bylo starostům
potvrdit, že nová Rada Libereckého kraje bude se starosty diskutovat o
jejich podnětech, návrzích a pokud to bude v silách Libereckého kraje,
pomůže řešit jejich problémy.
V Černousích hejtmana uvítal starosta obce pan Miroslav Richter v útulné restauraci Zámecký Dvůr, kam pozval
zastupitele obce a starosty sousedních a nejbližších obcí. Většina zastupitelů se omluvila z pracovních nebo
zdravotních důvodů. Pozvání na setkání s hejtmanem přijali starostky obce Bulovka, Krásný Les a starostové obcí
Višňová, Habartice a Pertoltice. Na více než hodinovém příjemném posezení seznámil hejtman přítomné s výhledem
práce Libereckého kraje na další roky, poté se diskutovalo o tom co obce nejvíc trápí, především o stavu krajských
komunikací.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozsvícení vánočního stromku

První adventní neděli, 27. prosince 2016 jsme jako každoročně společně
rozsvítili vánoční strom před obecním úřadem. Vánoční koledy jsme si
mohli společně zazpívat s pěveckým sborem vedeném paní Jiřinou
Šikolovou za doprovodu kytary a flétny. Příjemnou předvánoční
atmosféru umocnila vůně punče a velice chutného mysliveckého guláše,
který nám uvařily skvělé kuchařky z mysliveckého spolku Andělka – Ves.
Také jsme si mohli pochutnat na cukroví, které donesly šikovné pekařky
z obce. Počasí nám přálo a tak tato pěkná akce přilákala desítky lidí,
kteří si tak užili příjemné nedělní odpoledne.

Vánoční koncert

O tom, že konec roku 2016 byl v naší obci na kulturní a
společenské akce opravdu bohatý, svědčí i sváteční koncert,
který uspořádala Obec na druhý svátek vánoční v kostele sv.
Vavřince ve Vsi. Na housle hrál pan Vladislav Ondřejík, na
varhany
paní
Šárka
Bartáková a pro téměř
zaplněný
kostel
návštěvníků to byl velice
příjemný
sváteční
zážitek. Děkujeme tímto
protagonistům koncertu
za krásný zážitek a také
panu faráři za to, že nám
umožnil
tuto
akci
v kostele uskutečnit.
Zpravodaj Obce Černousy
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V této rubrice jste se po celý rok mohli s našimi čtenáři podílet o své vyzkoušené recepty ve
vaření, pečení nebo míchání různých nápojů. O nejzdařilejší recept zveřejněný v loňském roce
v našem Zpravodaji čtenáři hlasovali v anketě, která byla umístěná koncem roku na jeden
měsíc v místním obchodě smíšeného zboží v Černousích. Nejvíce hlasů dostal recept
zveřejněný pod číslem 9, „Rošťáci“. Černouskou vařečku roku 2016 tak získává autorka
receptu paní Soňa Horáková – blahopřejeme. Svoji výhru, poukázku na nákup zboží v hodnotě 300,- Kč v obchodu
smíšeného zboží paní Věry Vokurkové v Černousích si může vyzvednout na obecním úřadu.
Ze čtenářů, kteří hlasovali v anketě o nejzdařilejší recept byl vylosován výherce poukázky na nákup zboží v hodnotě
100,- Kč v obchodu smíšeného zboží paní Věry Vokurkové, a tím se stala paní Jana Síglová – blahopřejeme.
Poukázku si také může vyzvednout na OÚ.
Vítězný recept:
Rošťáci
4 plátky masa (nejlépe vepřová krkovice), naklepeme, nasolíme, potřeme česnekem. Maso naložíme na 24
hodin do marinády: 2 vejce rozšlehame a přidáme: 1 lžičku pepře, 1 lžičku vegety, 1 lžičku sladké papriky, 2
lžíce magi, 2 lžíce worčestru, 2 lžíce solamylu. Poté usmažíme na pánvi a s chutí sníme.
Soňa Horáková
Do uzávěrky tohoto vydání nebyl doručen žádný recept k zveřejnění a proto tuto rubriku zatím
pozastavujeme!

Správná odpověď z minulého kvízu: Mladá, zasněná dívka na fotce
z roku 1970 je paní Marcela Bradáčová. (Fotku nám sama zapůjčila –
děkujeme).
O tom, že se Marcela za ty roky téměř nezměnila svědčí to, že do
uzávěrky tohoto vydání bylo doručeno rekordní počet správných
odpovědí, z kterých byl vylosován výherce a tím se stala paní Dana
Vološinová ml., blahopřejeme ! Poukázku na nákup zboží v hodnotě
100,- Kč v obchodu se smíšeným zbožím paní Věry Vokurkové si může
vyzvednout na OÚ.

Otázka dnešního kvízu:
Kdo jsou ti dva raubíři na fotce z roku 1968 ?

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 Věry Vokurkové v Černousích.

PF 2017

Vážení čtenáři, děkuji za Vaši přízeň našemu Zpravodaji, který dnes již vychází dvouměsíčně v nákladu 130
výtisků. Do nového roku 2017 Vám přeji hodně zdraví, štěstí a pohody. Pro vytvoření dobré nálady po celý
rok Vám nabízím recept, který jsem kdysi dostal od své bývalé učitelky paní Hany Severové z Višňové a o
kterém si myslím, že stále funguje.
Petr Coufal, místostarosta obce
Recept na dobrou náladu:
Vezme se 12 měsíců, očistí se od zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti.
Každý měsíc se rozdělí střídavě na 28 až 31 dílků tak, aby vystačily na celý rok.
Potom se vezme 1 dávka důvěry, 1 dávka poctivé práce, 2 dávky dobré nálady, přidají se 3 vrchovaté lžíce
optimismu, čajová lžička snášenlivosti, zrnko taktu a špetka trpělivosti.
To vše se promíchá a bohatě zalije láskou. Takto připravený pokrm se ozdobí kytičkou pozornosti a podává
se s milým úsměvem a dobrým slovem…
Zpravodaj Obce Černousy
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Tymián obecný – Thymus vulgaris
Ne každá bylina si dokáže uchovat sytě zelenou barvu po celý rok tak jako tymián,
který je mimo jiné považován za ušlechtilého bratra naší oblíbené mateřídoušky.
Kromě léčivých schopností je znám především jako vynikající a silně aromatické
koření, které jídlu dodá příjemně pronikavou vůni a kafrovitou chuť. Ve Francii, kde je
tymián velice oblíbený, jej v minulosti nazývali penicilinem chudých. To proto, že
podporuje trávení těžkých jídel a má mimořádné dezinfekční vlastnosti.
Tymián naštěstí nepatří mezi vzácné bylinky a tak si jeho účinky můžete užívat dosyta.
Nejvíce se tymiánu daří na teplém a slunném místě chráněném před větrem.
Narazíme na něj na území celé Evropy a Asie s výjimkou chladných oblastí na
severu. Kromě jižních zemí ve Středomoří a zejména Pyrenejském ostrově, který je
jeho původní oblastí, jej najdeme také v Iráku, Íránu, ve střední Asii, v Himalájích a
také v severní Americe a Africe.
Léčivé látky obsahují listy, květy i větévky, a jedná se například o silice, hořčiny,
třísloviny, aromatické a organické kyseliny, flavonoidy, organické kyseliny
(např. kyselina kávová), pryskyřice, saponiny, minerály (vápník, chrom, kobalt, železo, hliník, draslík, hořčík a další),
cineol, cymen, vitamín A a mnoho dalších.
Proč se doporučuje: podporuje normální funkce imunitního systému, podporuje normální funkce dýchacího systému
Říká se, že tymián: má příznivé účinky při zánětech trávicího traktu, zabraňuje průjmům a nadýmání, působí proti
křečovitým bolestem, má protizánětlivé a antiseptické účinky, účinně působí proti plísním, bakteriím a parazitům,
pomáhá při léčbě nachlazení a chřipky, čistí plíce, má močopudné účinky, pozitivně působí při infekci močových cest
a močového měchýře, pomáhá při menstruačních bolestech, stimulací produkce bílých krvinek posiluje odolnost
organismu, pomáhá při bronchitidě, černém kašli a astmatu, obnovuje střevní flóru, uklidňuje nervy a je účinný
při úzkosti, vyčerpání, nespavosti a depresích, pomáhá při léčbě revmatismu a dny.
Víte, že …
Tymián je nižší polokeř, který dorůstá do výšky nejvýše 30 cm. Dřevnatá lodyha je hustě obrostlá drobnými lístky.
Je znám také pod názvem mateřídouška obecná. Patří však mezi mateřídoušky pocházející ze Středomoří a od naší
domácí mateřídoušky se liší dřevnatějící lodyhou. Název byliny údajně pochází z řeckého slova, které znamená
„odvaha“. Tymián má totiž velmi povzbuzující vlastnosti na lidský organismus. Obsahuje toxickou látku thymol, která
ve vyšších dávkách narušuje ledvinová klubíčka. Tymián by se proto měl užívat v doporučených dávkách a ne
dlouhodobě. Předávkování thymolem způsobuje bolesti hlavy, slabost a zvracení. Těhotné a kojící ženy by jej užívat
neměly vůbec. Tymián je jednou ze součástí známé směsi bylinek – Provensálského koření.
Osvědčené recepty:
Tymiánový sirup
Suroviny: 10 až 12 g tymiánu, 1 hrnek vody, 1 hrnek bílého či třtinového cukru, med
Postup: Do studené vody vsypte cukr a svařte na mírném plamenu cca 5 minut, aby se cukr zcela rozpustil. Stáhněte
z ohně a vsypte čerstvý, případně sušený tymián. Nechte louhovat přes celou noc. Druhý den přeceďte a můžete
lehce dochutit medem. Uchovávejte v lednici nebo na tmavém a chladném místě.
Užití: Sirup pomáhá při nachlazení. Dětem postačí nejvýše 5 lžiček denně, dospělí mohou užívat sirup několikrát
denně po lžících.
Tymiánový čaj
Suroviny: 2 lžičky tymiánových lístků, šálek vroucí vody
Postup: Čerstvé tymiánové lístky rozmačkejte a zalijte vroucí vodou. Poté nechte louhovat po dobu 10 minut, přeceďte
a nechte lehce vychladnout. Lze osladit medem a přidat citrón.
Užití: Tymiánový čaj pomáhá zejména na mokrý kašel, protože podporuje odkašlávání hlenu. Rovněž usnadňuje
dýchání při onemocněních dýchacích cest. Čaj pijte maximálně 3x denně.
Ivana Krišáková

PRODEJ LEDVICKÉHO UHLÍ
ZA NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ CENY

MINKOVICE
Tel.: 606 419 299, 723 051 041
DOVOZ ZDARMA – MOŽNÉ SLOŽENÍ PÁSEM
Zpravodaj Obce Černousy
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Sbor dobrovolných hasičů Ves

Mikulášská nadílka
Mikulášskou nadílku jsme tentokrát uspořádali 10. prosince na sále ve Vsi. Za přispění obce a
dalších sponzorů jsme mohli obdarovat téměř padesát dětí z obce hodnotnými balíčky
s dobrůtkami. Děti nejdříve vystrašili tři hrůzostrašní čerti, brzy však přišel hodný Mikuláš
v doprovodu krásného anděla a za krátkou básničku nebo zazpívání rozdával dětem balíčky
se sladkostmi. Celý mikulášský podvečer provázel pěknou hudbou Míra Křovina a také Matěj
Velcl a děti si tak mohly na parketu opravdu čertovsky zařádit.
Děkujeme tímto za příspěvek všem sponzorům, kterými byli: obec Černousy, MS Andělka –
Ves, pan Marek Heš, MUDr. Jiří Gürlich a pan Miroslav Křovina.
Výbor SDH Ves.

Myslivecký spolek Andělka – Ves

Poslední leč, kterou jsme pořádali v listopadu se opět setkala s velkým zájmem veřejnosti. Pobavit se,
pochutnat si na výborné zvěřinové kuchyni a zkusit štěstí v tombole, kde byla spousta zvěřinových cen,
přišlo téměř 150 návštěvníků. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na organizaci zábavy
podíleli, především našim kuchařkám za přípravu skvělých jídel.
26. prosince jsme tradičně ukončili rok štěpánskou naháňkou, kdy se nám podařilo zlovit 6 kusů černé
zvěře. Poté jsme poseděli s přáteli našeho spolku v hospodě Pod Lípou, pojedli, popili a pěkně si
zazpívali za doprovodu kytary Franty Machiana a foukací harmoniky Míry Křoviny.
18.2.2017 pořádáme na sále ve Vsi myslivecký ples na který Vás srdečně zveme.
Za MS Rudolf Štrbák, myslivecký hospodář.
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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…….
Jednoho dne při okopávání šel s námi na pracoviště ruský velitel a oznámil nám, že 50 minut v hodině se musí
pracovat a 10 minut máme na odpočinek a kouření. Tak jsme se dostali na přibližnou normu 20 arů.
Pracovní doba nebyla podle hodin, ale podle stavu slunce na obloze. Prostě se pracovalo od slunka do slunka. Přes polední hodiny
bylo na vinicích tak strašné vedro, že se nemohlo bosýma nohama ani šlápnout na písčitou zem. V největším horku jsme pracovali
jen v bílých plátěných spodkách a košili. Na nohách jsme měli dřeváky. Pěstovalo se tam většinou červené keřové víno, které
vyrostlo zhruba do výše jednoho metru, takže jsme neměli možnost ukrýt se do chládku. Oběd nám každý den přiváželi na
pracoviště. Byla většinou polévka a kaše. Mimoto byl na pracovišti dřevěný sud s pitnou vodou, ze kterého jsme se směli kdykoliv
napít. Někteří z nás pracovali na třetím okrsku kolchozu při okopávání kukuřice. O žních jsme také chodili mlátit obilí. Na kolchoze
byla jedna malá ukořistěná mlátička, původem z Německa, na které jsme mlátili hlavně proso a jiné obiloviny.
V okolní krajině bylo tehdy ještě hodně zákopů po válce, ve kterých byl ještě místy trubkový prach, který kuřáci používali
k rozdělávání ohně pomocí čočky z brýlí. Tak se snadno a levně rozdělal oheň. Zápalky totiž stály tolik, co si ruská žena vydělala
okopáváním révy za dva dny. Když nebyl prach, slunce ani zápalky, používalo se křesadlo vyrobené z knotu navlečeného na
puškové nábojnice a křemíkem se o ní křesalo.
Jednou při mlácení mě napadlo, že bychom si mohli vylepšit náš chudý jídelníček a uvařit si jáhlovou kaši. Rozdělali jsme oheň
v zákopu pomocí prachu a čočky a jeden z nás chodil celý den přikládat slámu na oheň, protože dříví tam nebylo široko daleko
k sehnání. Stále přiléval vodu do plechovky, kde se jáhly měly uvařit. Ale ty byly večer tak tvrdé jako ráno. Pak nám kdosi řekl, že
proso se musí nejprve oloupat a pak teprve nechat vařit. My to dělali obráceně a proto ten neúspěch.
Na třetím okrsku neměli vůbec mlátičku, nýbrž jen kulatý mlat, na který rozložili obilí a hnali v něm koně kolem dokola. V místní
továrně na zpracování vinné révy se před nastávající sklizní révy pálila pálenka z odpadků minulé sklizně ve formě šlipek, pecek a
dřeva, které se nacházely v silážních jámách. Podobně se získávala i pálenka z broskvových pecek, kterých tam bylo velké
množství, neboť kolchoz vlastnil velký broskvový sad. V době výroby pálemky se často stávalo, že někteří naši strážci byli
v podnapilém stavu. Ti potom byli za trest přes noc zavřeni v táboře do sklepa hned vedle naší budovy. Protože ruský velitel neměl
jistotu, že ostatní strážní nepustí zavřeného ze sklepa, nařídil postavit noční stráže z řad zajatců, kteé dal ozbrojit klacky. Tím došlo
k paradoxu, že oni hlídali nás v táboře zvenčí, a uvnitř tábora my hlídali je.
Každý den při práci jsme se pravidelně jednou svlékli do naha a prohlédli spodní prádlo od vší a ničili je. Totéž jsme viděli ve
vesnici z práce domů. Tam bylo často vidět, jak jedno ukrajinské děvče leží v klíně druhé a hledaly si navzájem vši ve vlasech. Tak
nám plynul čas a mezitím uzrála vinná réva. Všichni práceschopní lidé z vesnice a my s nimi se vrhli na sklizeň. My jsme se na to
moc těšili, protože nám při tom bylo dovoleno najíst se, kolik budeme chtít. Ale byli jsme brzy zklamáni. Všichni jsme se najedli přes
míru vinné révy, denní spotřeba bylo kolem 5 kg révy, někdy i více. Někteří ze stálého hladu jen jedli a jedli. Naše strava v táboře
byla velmi slabá a hlavně jí bylo málo, což bylo ještě zhoršeno tím, že jsme byli od hlavního zajateckého tábora č. 4 vzdáleni 35 –
40 km a ruský personál dopravující proviant na kolchoz cestou část prodal nebo vyměnil ruskému obyvatelstvu, které mělo ještě
větší bídu než my. A tak nás postihla hned další pohroma. Naše zesláblé tělo nemohlo zpracovat tak velké množství cukru
obsaženého v révě a většina z nás dostala těžké průjmy. S tak velkým počtem marodů si náš velitel nevěděl rady, a proto nás
z velké části poslal zpět do hlavního tábora č. 4.
V hlavních táborech se čas od času prováděly takzvané „lékařské prohlídky“. Tyto prohlídky se prováděly tak, jako když se u nás
ve střední Evropě prodává a kupuje dobytek na trhu. Zajatci se museli svléknout do naha a nastoupit před porotu, která sestávala
ze dvou žen v bílých pláštích, které měly být lékařkami velitele tábora. Zajatcům se omakávaly svaly na celém těle, ačkoli o svalech
se u nás nedalo mluvit, neboť málokdo měl víc než 50 kg. Když nás takto zhodnotili, roztřídili nás do následujících skupin: 1.
skupina – OK (Ohne Kraft – bez síly) – nemuseli pracovat. 2. skupina – museli pracovat na 75 %. 3. skupina – museli pracovat na
100%. 4. skupina – museli pracovat na 125% platných norem. Účelem těchto prohlídek bylo, aby silnější vydělali na slabší.
Skupina OK nemusela do zaměstnání, byla určena jen pro pomocnou práci v táboře a k rukám strážného útvaru. Tito lidé dostávali
stále jen 500 gramů chleba. Ostatní skupiny měly příděl chleba kolísavý podle toho, jak plnili plán na pracovišti. Ráno při nástupu
do práce byly v továrně dílenskými mistry rozdány úkolové lístky, takzvané „narat“. Na nich bylo napsáno, kolik musí každý udělat
práce na 100% výkon. Při ukončení směny se lístky opět sebraly a bylo na nich na koli procent kdo splnil plán podle své
výkonnostní skupiny. To pak bylo nahlášeno druhý den na velitelství tábora a na základě toho jsme třetí den dostali příděl chleba
od 400 do 600 gramů. Tento režim byl v ostatních táborech označen čísly, nikoli však při práci v zemědělství. Tam byla jednotná
úkolová sazba. Mimo chleba jsme dostávali denně jednu polévkovou lžíci cukru, 70 gramů ryb různých druhů, 3 – 5 gramů tabáku,
polévky a jednou za čas kousek mýdla. Ovšem nejvíce nás krmili řídkými polévkami. Maso v jídle bylo jen na podzim nebo zjara.
Na jaře se porážel dobytek pro nedostatek krmiva a na podzim pro nedostatek místa na ustájení přes zimu.
Ani ruské obyvatelstvo na tom nebylo lépe, co se týče masa a potravin vůbec. Civilové se stravovali v závodních jídelnách a ostatní
příděly potravin pro rodinu dostávali ze závodních skladů. To platilo pro ty, co pracovali v závodech. Docela jinak to vypadalo na
venkově, kde nebyly továrny. Venkovské obyvatelstvo potravinové příděly ani potravinové lístky až do roku 1947. Každý se musel
starat sám o sebe, jak nejlépe uměl. To nutně způsobilo, že mnoho Rusů umřelo hlady. Za takové situace nebylo nic divného, že
lidé kradli na co přišli. Některé rodiny se proti tomu bránily tím, že v noci hlídaly svůj příbytek s puškou v ruce. Lidé ve městě, kteří
neměli žádné zaměstnání museli žebrat. Tyto poměry v poválečném Rusku byly jasným důkazem, že válka vyčerpala Rusko do
krajnosti, že jí sice vyhrálo, ale bylo to pyrrhvo vítězství. My jako zajatci jsme si ve srovnání s ruským obyvatelstvem vlastně žili
lépe, poněvadž jsme něli zaručenou alespoň minimální výživu. Také se stávalo, že několik dní nebyl vůbec chleba ani pro nás ani
pro civilisty, protože nebyla mouka.
Já jsem svoje příděly tabáku proměňoval u ostatních zajatců za chleba. Mým velkým štěstím bylo, že jsem nekuřák. Ti kteří hodně
kouřili, dávali svůj poslední kousek chleba za tabák a tím se hodně zajatců připravilo do hrobu.
Pokračování příště ………………..
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Pár
posilvestrovských

● Když se opijeme,
říkáme hloupé věci například pravdu.
● Klaustrofobie je strach
z uzavřených prostorů.
Například: Jdu do
hospody a bojím se, že je
zavřeno

● Facebook je jako lednička. Chodíš tam
každejch 10 minut i když víš že tam nic není.
● Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem.
●To že ti něco někdy nedojde není chyba České
pošty.
● Co můžeš udělat dnes, neudělej ani zítra a
máš dva dny volna.

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny týkající se: dne :

24.01.2017 od : 07:30 hod do : 15:30 hod.v lokalitě : Černousy - část obce: Černousyna těchto odběrných místech:
č.p.:/č.orient. bez ulic : 1, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 31, 36, 46, 51, 54, 56, 57, 58, 64, 73
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze nezbytně nutnou dobu.
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příloha Libereckého kraje
leden 2017

událost měsíce

SNOWBIKE CAMP V JIZERSKÝCH HORÁCH
Jezdit v Jizerských horách v zimě na běžkách je

Sněžné bikování je spojeno se zážitky, které

mělo s citem, ale není potřeba zvláštních

zábavou známou a oblíbenou u stovek sportovců

se nedají prožít nikde jinde. Hory, ticho,

znalostí. Výhodou sněžného kola je, že se

a turistů. Co ale sjíždět Jizerky v zimě na kole?

čisté bílé pláně jen občas porušené stopami

můžete pustit i do nezvyklých podmínek,

Zkusit to můžete pod dohledem profesionálů,

zvěře. Za celý den nepotkáte živáčka. Asi tak

kde už vám obyčejné kolo nestačí. Na tvrdém

a to díky Snowbike campům, které pořádá nej-

popisují jízdu zasněženou krajinou účastníci

povrchu se i na sněžném kole jezdí, jak jsme

lepší český extrémní biker Jan Kopka z Jablonce

snowbike campů. Vychutnat si jízdu na kole

zvyklí. Valivý odpor není větší ani na tlustších

nad Nisou. Snowbike campy se konají v termí-

v tak nádherném prostředí je nezapomenutel-

pneumatikách. Jak ale povrch měkne, musí

nech 5.–8. ledna, 12.–15. ledna a 19.–22. ledna

ným zážitkem. Vaše smysly zbystří a prožitek

se v kolech odpouštět vzduch. Pneumatiky se

2017 a ještě se na ně můžete přihlásit.

je tak daleko intenzivnější. Zapomenete na

tak nebudou zařezávat a vzduchový polštář je

každodenní starosti, uvolníte stres a užijete si

udrží na povrchu. Na tvrdších gumách by se

pohodovou jízdu. Campy pořádají profesi-

kola zařezávala a cyklista by tak jel s velkým

onálové nejen pro zaryté bikery, ale i pro

úsilím jen těžce anebo vůbec. Když přijde na

kohokoli z řad veřejnosti. Je dobré být trošku

řadu opět tvrdší povrch, musí se pneumatiky

v kondici, ale není to podmínkou. Každý

dohustit. Platí tedy pravidlo, že čím měkčí

účastník si z programu vybere jen to, co mu

povrch, tím menší tlak v pneumatikách. Se

bude vyhovovat a na co bude stačit, nebo si se

všemi zákonitostmi jízdy na sněhu vám ale

sněžným kolem zvolí vlastní individuální pro-

poradí zkušení instruktoři, kteří jsou po

gram. Každý camp začíná vždy v 17.00 hod.

celou dobu jízdy s vámi. Není to nic těžkého

Po ubytování se mezi 18.00–19.00 hod. vyráží

a stačí na to chvíle praxe. Kolo pro snowbiko-

na noční vyjížďku.

vání vám bude na campu zapůjčeno.

Pro bikování se používá kolo se širokými
ráfky, pneumatikami a upraveným rámem.

Více informací a konkrétní program snowbi-

Jízda na sněhu má svá specifika, je proto

keových campů najdete na www.jankopka.cz/

nutné nejdříve zvládnout techniku jízdy. Na

category/akce-pro-zajemce/snow-bike-campy

tvrdém sněhu a ledu, například na silnici,

Text: Květa Šírová

může kolo podklouznout. Jezdit by se tak

Foto: Jan Kopka

krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

liberecký kraj povede široká koalice

Věnujete se zimním sportům?

Kraj ve volebním období 2016–2020 povede
široká koalice složená ze zástupců čtyř

vladimír boháč (slk)

politických stran a hnutí: SLK, ANO 2011,

Vzhledem k tomu, že jsem odkojený

ČSSD a ODS. Na ustavujícím zasedání

Jizerskými horami, mám velice rád

Zastupitelstva Libereckého kraje byl v úterý

projížďky na běžkách. Věnuji se ale

22. listopadu hejtmanem opět zvolen

i sjezdovému lyžování, nejraději

Martin Půta. V tajné volbě byli dále zvoleni

v Alpách či Dolomitech.

také náměstci hejtmana a členové Rady
Libereckého kraje. Statutární náměstkyní
hejtmana se stala Jitka Volfová (ano 2011) –
řízení rezortu ekonomiky, správy majetku

Zasněžování běžeckých stop pomůže nejen běžkařům, ale

jitka volfová (ano 2011)

také organizátorům Jizerské padesátky.

Zimní sporty patří k mým oblíbeným.

Foto: Blanka Daníčková

Věnuji se sjezdovému lyžování a občas
zajdu i na běžky. Jinak celá rodina velmi

a informatiky. Náměstky hejtmana pak byli
zvoleni Marek Pieter (slk) – řízení rezortu

Bedřichov. Její rozpočet však nestačí na kom-

bedlivě sledujeme biatlon. Věřím, že

dopravy, investic a veřejných zakázek, Petr

pletní pokrytí spolufinancování, a proto jsme

i v letošní sezóně naši sportovci zazname-

Tulpa (slk) – řízení rezortu školství, mládeže,

se rozhodli pomoci. Bedřichov je jedním z nefre-

nají takové úspěchy jako v té minulé.

tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, Pavel

kventovanějších nástupních míst na Jizerskou

Svoboda (čssd) – řízení rezortu sociálních

magistrálu a z pohledu cestovního ruchu má

miloš tita (ksčm)

věcí a Přemysl Sobotka (ods) – řízení rezortu

nadregionální význam. Je to také místo startu

Ano, především sjezdovému lyžování

zdravotnictví.

Jizerské 50, která propaguje i prostřednictvím

a bruslení. Láska z mládí. Ale, jak se

televizních obrazovek Liberecký kraj na celém

říká, s ohledem na svůj věk černé sjez-

světě,“ vysvětluje Martin Půta, hejtman

dovky už nevyhledávám. Běžky mi nějak

Libereckého kraje.

nepřirostly k srdci. Někdy bych rád zase

O poskytnutí dotace od Libereckého kraje
se ale zatím nerozhodlo, neboť její poskytnutí

zkusil sáně, ale najděte pořádný terén,
kde tolerují sáňkaře.

je podmíněno právě poskytnutím dotace ze
státního rozpočtu.

jan mečl (čssd)
Zimu jsem míval moc rád, ale klimatické

odešel františek peterka

změny nás poslední léta posunuly do

Smutná zpráva zastihla milovníky

jiných pásem. Rád mám lyžování na

Pavel Svoboda. Přední řada zleva: Květa Vinklátová,

Krkonošských pohádek v pátek 25. listopadu,

upraveném kopci, ale v zimě také naplno

Radka Loučková Kotasová, Martin Půta, Jitka Volfová,

kdy ve věku 94 let odešel představitel

užívám teplých hal a tělocvičen, kde hraji

Krakonoše – František Peterka. Přes dvě

stále aktivně stolní tenis.

Zadní řada zleva: Marek Pieter, Petr Tulpa, Přemysl Sobotka,

Jiří Löffelmann.

Dalšími členy rady pak zastupitelé zvolili

stovky smutečních hostů se s ním naposledy

Květu Vinklátovou (slk) – řízení rezortu

rozloučilo v obřadní síni libereckého kre-

dan ramzer (ods)

kultury, památkové péče a cestovního ruchu,

matoria ve čtvrtek 1. prosince 2016. Herec

V zimě sportuji moc rád. Dříve jsem

Jiřího Löffelmanna (slk) – řízení rezortu

libereckého Divadla F. X. Šaldy se ve filmo-

jezdil na běžkách, poslední léta dávám

životního prostředí, zemědělství a rozvoje

vých rolích začal objevovat už v 50. letech,

přednost sjezdovkám. Sněhu je ale

venkova a Radku Loučkovou Kotasovou

nejvíce se však proslavil v letech 70. a 80.,

čím dál méně, a tak si musím vystačit

(ano 2011) – řízení rezortu hospodářského

a to ve snímcích Jáchyme, hoď ho do stroje,

i s jiným sportem – turistikou. A pokud

a regionálního rozvoje, evropských projektů

Zítra to roztočíme, drahoušku, Co je doma,

je dostatek sněhu, provozuji s dětmi

a územního plánování.

to se počítá nebo Příště budeme chytřejší, sta-

i takové sporty, jako je jízda na bobech

roušku! Nejvíce však vešel do povědomí jako

či na igelitovém pytli naplněném senem.

dobrá zpráva pro běžkaře

Krakonoš v Krkonošských pohádkách.

Liberecký kraj se zavázal ke spoluúčasti

zuzana kocumová (zplk)

ve výši 5 mil. Kč na zasněžování běžeckých

Ano (juniorská mistryně světa z roku

stop na Bedřichovském stadionu. Celkové

1999 v běhu na lyžích a účastnice

náklady na zasněžování jsou předpoklá-

Zimních olympijských her v Naganu

dány ve výši 11 994 541 Kč. Realizátorem

v roce 1998).

je obec Bedřichov, která se bude finančně
podílet ve výši 1 mil. Kč. O zbytek nákladů

martina sejkorová (spd-spo)

na zasněžování bude Bedřichov žádat

Kouzelná atmosféra zasněžené přírody

o dotaci Ministerstvo školství, mládeže

a třpytivého sněhu je pro mě spojena se
sjezdovým lyžováním na mnoha místech

a tělovýchovy ČR.
„Podporujeme tento projekt, protože umožní
přivést do regionu investici, která je dlouhodobě

František Peterka obdržel v roce 2009 Poctu hejtmana

Libereckého kraje stejně jako s dlouhou

Libereckého kraje. Foto: archiv Libereckého kraje

procházkou lesem směrem k vrchu Klíč.

potřebná. Podmínkou k poskytnutí dotace
je kofinancování projektu z dalších zdrojů

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

a Liberecký kraj je přirozeným partnerem obce

na www.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

1 | Jan Kopka při závodu na Aljašce v roce 2007.
Foto: archiv Jana Kopky
2 | Bikeři závodí v extrémních podmínkách.
Snímek z amerického závodu Great Divide Race.
Foto: archiv Jana Kopky
3 | Přejezd poušti v Mongolsku – závod s názvem
Montgollia Bike Challange. Foto: archiv Jana
Kopky
4 | Projížďka po zmrzlé pláni, i takhle může
vypadat snowbikeový camp v Jizerských horách.
Foto: archiv Jana Kopky
5 | Na sněžném kole se dostanete i do míst, kde to
pro cyklistiku není zrovna běžné. Foto: archiv
Jana Kopky.

1
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osobnost kraje

JAN KOPKA
Extrémní biker a tradiční účastník bikema-

počasí, například písečnou bouři. Byla tam

ratonů po celém světě pochází z Jablonce nad

velmi různorodá prostředí od stepi přes

Nisou. Před lety se stal prvním z naší republiky,

pouště a po hory.
3

kdo absolvoval australskou Crocodile Trophy,
etapový bikový podnik prašnou, vyprahlou buší

Co vás vedlo k tomu začít s takhle

za až padesátistupňových veder. Zúčastnil se

extrémním sportem?

také MTB závodu Transalp Challenge s celkovým

Trochu nuda. Hledal jsem závody, kde jde

převýšením více než 20 kilometrů a vyhrál

o něco víc, než jen o čisté fyzické soupeření.

nejdrsnější bikový závod planety Iditarod Trail

Tohle je hned několik věcí dohromady: sou-

Invitational. Posouvání vlastních možností je

těž, cyklistika, poznání, sebepoznání, velké

pro něj obrovskou výzvou.

dobrodružství a adrenalin. Je to taková směs
všeho a hlavně je to o vás samotném. Jezdí se

Jak dlouho se věnujete extrémním spor-

v opravdu opuštěných koutech světa. Je vel-

tům a kdo je vlastně extrémní biker?

kou vzácností potkat se s někým z místních

Od roku 2000 se účastním extrémních

obyvatel, ale o to je to obohacující.

4

závodů, takže už šestnáct let. Extrémní
biker – v mém případě jde o účasti na

Jste maximálně oddaný sportu, je to

závodech na dlouhou vzdálenost transkon-

také vaše obživa? Jaká je vlastně vaše

tinentálního charakteru. Jsem odkázán sám

původní profese?

na sebe. S čím nastoupím na start, musím

Jsem strojař, vystudoval jsem strojní

vydržet i několik týdnů, než dojedu do cíle.

fakultu v Liberci. Ale živím se jako podni-

Závody jsou bez jakéhokoliv zabezpečení

katel sportem. Zprostředkovávám zážitky

a jedou se nonstop. Extrémnost je i v tom,

ostatním – pořádám kempy s ježděním

že se často jezdí i v prostředí, které není

na sněhu v Jizerkách nebo expedice na

Jakého úspěchu si nejvíce vážíte?

pro cyklistiku běžné.

fatbikach do Laponska. V létě organizuji

Asi nejvíc vítězství v tom nejextrémnějším

extrémní závod přes Česko-Slovensko

závodě planety přes Aljašku – Iditarod. Dalo

s názvem 1000 Miles Adventure.

mi to daleko víc, než jen vítězství.

Co to znamená?
Jel jsem závody po celém světě, jde o loka-

5

Vydal jsem 2 knihy (Cesty peklem

lity jako je například poušť v Austrálii s tep-

a sněhem, Ve spárech Aljašky), kde popisuji

Co je nyní Váš největší cíl?

lotami kolem 65 °C na slunci nebo Aljaška

největší extrémy, které jsem zažil. Pořádám

Cílů mám hodně. Jedním z nich je vydat se

s teplotami kolem −40 °C. Na Kostarice byla

diashow a motivační přednášky. Takže

v zimě na fatbiku na Sibiř. Nebyl by to závod,

zase nesnesitelná vlhkost, vysoké teploty,

tahle činnost mě živí, ale na svoje samotné

ale expedice.

deštné pralesy, neskutečné kopce a sopky.

závody musím mít sponzory, protože se

V Mongolsku jsem zažil velké výkyvy

jedná o velmi drahou záležitost.

Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1 | Zasněžená Jizerka lákala k romantickým procházkám
jak před stoletími, tak v dnešní době – pohled od hory
Bukovec. Foto: Jan Balda (www.nabuk.cz)
2 | Vlevo Stará a vpravo Nová huť. Nová huť stojí na Jizerce
dodnes. Foto: archiv Dietmara Lauera
3 | Panský dům na akvarelu desenské malířky Christy
Scharf. Vytvořený po roce 1945 v Rakousku. Foto:
archiv Dietmara Lauera
4 | Za císaře Rudolfa II. byla Jizerka vyhledávaným
nalezištěm drahých kamenů v Čechách. V 16. a 17.

1

století sem přicházeli hledači safírů a izerínů z celé
Evropy. Foto: archiv Dietmara Lauera
5 | Kamenná pyramida z roku 1828 se na Jizerce
dochovala dodnes. Foto: archiv Dietmara Lauera

krajem

OSADA JIZERKA
Místo, kde se zastavil čas. Tak by se dala

V roce 1866 již na Jizerce stály dvě velké

nazvat osada v srdci Jizerských hor. I po

hutě (stará a nová) a v roce 1880 pracovalo

stovkách let zde ruka člověka nestačila napá-

a žilo na Jizerce třicet sklářů i s rodinami.

chat velké škody, takže i další generace mají

Sklářskou éru Jizerky připomíná i kamenná

možnost připomenout si život před stoletími.

pyramida ve středu osady, která se dochovala

Historie osady pod horou Bukovec se

od roku 1828 až dodnes.

začala psát zhruba před pěti sty lety, kdy

Výroba skla se ale po čase zastavila, a tak

se zde usadili první čeští osadníci. První

se počátkem 20. století život na Jizerce zpo-

záznam o Jizerce je na archivní listině z roku

malil. Ze sklářů se stali dřevaři a své světnice

1539, a to jen díky sporu o její vlastnictví

začali pronajímat výletníkům a turistům,

mezi Návarovským panstvím Zikmunda

kterých přibývalo. V dnešní době najdeme

Smiřického ze Smiřic a Frýdlantského panství

na Jizerce ze sklářské éry již jen novou huť –

rodu Bibrsteinů (později rod Redernů).

Sklárnu, Panský dům a školu, která slouží

Spor skončil až v roce 1591, kdy se Smiřičtí

jako muzeum Jizerských hor.

vzdali sporného území a Redernové jim za

je Hnojový dům, který patříval Gustavu

tolarů. V dnešní době se Jizerka nachází na

Ginzelovi, slavnému světoběžníku, jenž

katastrálním území Města Desná.

proslavil Jizerku po celém světě.
Dnešní Jizerka je oblíbeným cílem

střídali, byla obydlena uprchlými evangelíky,

návštěvníků Jizerských hor. Je zastavením

hledači safírů, dřevorubci a pastevci. Asi

pro závodníky Jizerské padesátky a všech

nejslavnější éru Jizerka zažila na začátku

milovníků zimních i letních sportů a kaž-

19. století, kdy v roce 1828 požádal sklář

doročně ji při Anenské pouti navštěvuje

Riedel majitele Frýdlantského panství

patronka hor víla Izerína.

o povolení k založení sklářské huti na

Jizerská oblast tmavé oblohy, která vznikla

polomech, po kterých zůstalo v lesích

v rámci Mezinárodního roku astronomie

ležet obrovské množství dřeva. Dřevo bylo

v roce 2009 jako česko-polský projekt pro

palivem pro sklářské hutě, takže majitel

ochranu nočního nebe a nočního životního

Frýdlantského panství hrabě Clam-Gallas

prostředí.

ději vyrostla na Jizerce sklářská huť, která až

Více informací o dění na Jizerce se dozvíte
například na www.jizerkyprovas.cz.

do roku 1887 vyráběla skleněné tyčinky, tyče,
duté sklo i flakony. Výroba skla vzrůstala.

4

Jizerka je také vyhlášenou rezervací

Jizerce. Bylo to krátce po velkých větrných

stavbu huti bez okolků povolil. Již o rok poz-

3

Další budovou, která stojí za zmínku

to zaplatili odstupné ve výši čtyř a půl tisíc

Obyvatelé Jizerky se poměrně často

2

Text: Květa Šírová
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