
Bylo,                                     
       jest 
           a bude
       v Bukovině u Čisté 

 zpravodaj obce č.1

vydáno: březen 2009                                                                                              nepravidelný výtisk

Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci,  
potápět se jako ryby - zbývá jediné.
Naučit se žít na  zemi jako lidé.
                                          (G.B. Shaw)
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Vážení spoluobčané.

Chtěla bych Vás prostřednictvím tohoto zpravodaje seznámit s nejdůležitějšími ( dle mého názoru) 
událostmi  v  obci.  Možná  byste  něco  chtěli  vědět,  určitě  byste  měli  něco  vědět.  Zveřejněné 
informace  jsou  čerpány  převážně  z  materiálů  místního  obecního  úřadu,  z  činnosti  hasičů  i  z 
příspěvků našich spoluobčanů. Velmi by mě potěšilo, kdyby jste i Vy přispěli se svými náměty či 
připomínkami k dění v obci. Pokud se tak rozhodnete, lze tyto předat v místní prodejně. Děkujeme.

Kolik nás tady žije?
                                                                                                                                                               
Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu

celkem                           194
dospělí                           164
děti do 15 let                   30

věkové složení
děti do 15 let                   30
15-20 let                 14
20-29 let 30
30-39 let 35
40-49 let 26
50-59 let 28
60-90 let 31

Nejstarší ženou  je paní Olga Lumendová, která v únoru oslavila své devadesáté narozeniny.
Nejstarším mužem je pan Oldřich Jiřička, který v březnu oslavil své osmdesáté druhé narozeniny.
 

Co se dělo?
Sport
Počátkem ledna, přesně v sobotu sedmnáctého, kdy byly nejlepší sněhové podmínky se po roční 
odmlce uskutečnily závody v běhu na lyžích. Konaly se jako tradičně  za školou. Pro závodníky 
byly připraveny sady zlatých, stříbrných a bronzových medailí s emblémem lyžaře běžce a balíčky s 
ovocem. Na start se postavilo 20 závodníků, 14 dětí, 6 dospělých. 
Umístění v kategoriích: 
I. předškoláci -1. místo Matěj Šimůnek, 2.Jakub Ježek, 3.Vrbatová z Trutnova 
II.kat.1-2třída- 1.Michaela Šimůnková, 2. Jan Šimůnek,3.Jiří Ježek,4.Lenka Labiková 
III. kat.3-4 třída -1.Jan Grof z Nedaříže,2.Tomáš Matoušek z Dolní Branné 
IV.kat.5-6 třída-1.Dominik Souček, 2. Ondřej Šimůnek, 3.Jan Exner, 4.Eliška Zvelebilová, 
5.Tomáš Paulů. 
V. kat. dospělí-1.Jan Šimůnek, 2.David Štilec, 3.Michal Mazánek z Čisté, 4.Roman 
Šimůnek,5.Pavel Ježek, 6. Lukáš Zaplatilek

Maminy a ženy stále ,,ničí“ svá těla na cvičení, které se koná vždy v pondělí a ve čtvrtek od 20.00 
hodin a to v zasedací místnosti OÚ nebo v kulturním domě. I ony jistě mezi sebou rády uvítají nové 
tváře. Nejenom, že udělají něco pro své tělo, ale ještě se i dobře pobaví a zasmějí. Předcvičuje pí. 
Jiřina Štilcová.
Mužské pohlaví  se naopak schází v pátek a v neděli, též v kulturním domě, aby měřili své síly ve 
stolním tenise.
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Tříkrálová sbírka
 Tři králové, vyslaní z   Farní charity ze  Studence, provedli 28.ledna Tříkrálovou sbírku, za kterou 
patří  občanům Bukoviny poděkování. Výtěžek činil 5.067,- Kč. a byl odeslán na ústředí Charity 
ČR v Praze 1.
65 % bude využito na projekt FCH Studenec 
15 % připadne Diecézní char. Hradec Králové na její projekty
10 % bude využito na humanit. pomoc do zahraničí
10 % obdrží ústředí charity v Praze a bude z ní hrazena i režie celé sbírky 

Hasiči

Hasičský bál.
Tradiční hasičský bál, se uskutečnil v sobotu 14.února.
K tanci hrála tříčlenná kapela pod názvem Oása plus z Martinic.V době, kdy se hudba objednávala, 
nikdo nevěděl do čeho se jde. Nikdo je nikdy neslyšel hrát. Účastníci bálu ale pěli na hudbu samou 
chválu.  Pro zpestření bálu bylo připraveno vystoupení taneční skupiny Paul Dance z Jilemnice. 
Byla to  skupina,  která  v  roce  2006 vyhrála  titul  mistrů  světa  ve skupinových tancích.  Bál  byl 
zahájen valčíkem - Wild roses. Další vstup byl s dixielandem a poslední, kovbojskou salsou.  Bylo 
zde na 140 - 150 lidí. V průběhu bálu probíhal prodej losů.  Bylo osloveno na 71 sponzorů, zda by 
byli ochotni přispět nějakými drobnostmi do tomboly. I letos se to podařilo a z darů bylo vytvořeno 
283 cen do přímého slosování a 24 cen do finále. Pořadatelé byli celkově s průběhem spokojeni, 
hosté bálu nešetřili slovy chvály. 

Dětský bál
V neděli 15.února ve 14.00 hodin, byl pro děti uspořádán maškarní bál. Hudební produkci prováděl 
br.  Jiří  Ježek.  Počet účastníků,  rodičů s dětmi se pohyboval na hranici   osmdesáti.  Kulturák se 
zaplňoval  maskami  všeho druhu.  Počínaje  princeznami,  piráty,  vodníky a  různými  zvířátky.  Ty 
skotačili, tancovali a soutěžili o ceny. O organizaci soutěží se staraly pí. Radka Šimůnková a pí. 
Milada Šikulová.   Ani  zde nechyběla  tombola,  to musí být,  protože se na ní  děti  těší  více než 
dospělí. Opět bylo  za přispění sponzorů připraveno 320 cen v přímém slosování a 24 finálových. 
V průběhu  bálu, odborná porota hodnotila masky, aby ty nejlepší mohly být odměněny cenami. 
Dorty a koláči. I tato akce byla hodnocena jako zdařilá.

Ochranné prostředky pro JSDHO (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce)
I Bukovina má nárok na bezúplatný převod a přidělení ochranných prostředků pro jednotku sboru 
dobrovolných hasičů obce. Jedná se o komplety nových zásahových ochranných obleků a zásahové 
obuvi  pro  dobrovolné  hasiče.  Z  rozhodnutí  vlády,  nákladem  295  milionů  korun  je  pořídilo 
ministerstvo vnitra pro celkem 33 330 dobrovolných hasičů v 5 500 obcích České republiky. Nové 
vybavení je určeno členům jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, kategorie JPO V.

Další dovybavení
Jednotka  sboru  dobrovolných  hasičů  obce  (JSDHO  -  zásahová  jednotka,  která  má  oprávnění 
výjezdu k požárům a živelným pohromám), musí být dle zákona č.133/1985 Sb. o Požární ochraně 
a vyhlášky MV č. 255/1999 Sb., vybavena osobními ochrannými prostředky. Jedná se o  zásahový
oblek (kabát, kalhoty), zásahovou obuv a přilbu. Pro bezpečnost členů jednotky, je třeba zakoupit
 pět  těchto ochranných prostředků. Předpokládaná pořizovací částka bude 100 tis. korun. Pro tyto 
účely poskytuje KÚ v Liberci, z Fondu požární ochrany, příspěvky ve výši 60 % nákladů na
pořízení ochranných prostředků. Podíl obce by tedy byl 40 tis.korun. Splnění této povinnosti, bude
dále ovlivňovat poskytnutí dotace na pořízení modernějšího požárního vozu, o kterém se uvažuje již 
v letošním roce.
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Řada  občanů  se  může  ptát,  proč  se  má  na  hasiče  vynakládat  takové  množství  finančních 
prostředků??? Z úst starosty obce zní  tato odpověď. Veškeré finanční prostředky, které budou  pro 
zajištění požární ochrany v obci investovány  jsou na nutnou výbavu. Ta by se musela do budoucna 
tak, jako tak zajistit. Bylo by velice krátkozraké, aby se promarnila tato jedinečná příležitost, kterou 
stát nabízí  prostřednictvím krajského úřadu. Jde o dotace na obnovu techniky a vybavení jednotek 
PO. V létech nadcházejících se tyto výhody nemusejí opakovat a potom by to bylo vše podstatně 
nákladnější.

Vzdělávání
Od 2.března byl zahájen kurs ruského jazyka, který začíná být v současné době velmi aktuální. 
Vyučuje se gramatika, běžná konverzace, psaní a čtení textu. Výuka probíhá v ruském jazyce, koná 
se každé úterý od 17.00 – 18.30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Neváhejte a přijďte mezi nás, pozdě není nikdy, a co umíte, to se může dříve nebo později hodit. 
Informace na tel. Čísle 604 908 673 – Jiřina Dlabolová
Kurz   I.  březen – červen 2009
Kurz  II.  září – prosinec 2009
             
Obec
V letošním roce proběhly již tři zasedání obecního zastupitelstva.

Poslední bylo Veřejné zasedání, uskutečněné ve středu 11.března v zasedací místnosti OÚ.
Přítomni byli – tři členové obecního zastupitelstva
                         omluven 1
                         neomluven 1
                         místní občané 4
                         host 1 
Program :      1)     Kontrola usnesení z minulého zasedání

2)   Projednání rozborů a průzkumů nového územního plánu obce
3)   Hospodaření za r.2008
4)   Finanční rozpočet obce na r. 2009
5)   Diskuse
6)   Usnesení 

ad 1)    Kontrolou usnesení z minulého zasedání bylo zjištěno, že všechny body usnesení byly   
            splněny.

ad 2)    Pro  zhotovení nového územního plánu obce, bylo zapotřebí projednat rozbory a průzkumy
            územního plánu. Ing. arch. Věra Blažková, předložila tyto dokumenty a seznámila přítomné
            s jejich obsahem. Vysvětlila, co je v uvedených lokalitách  umožněno či limitováno nebo
            nedovoleno a jaké tam jsou záměry obce i jednotlivých občanů.

                                                                                                                            - schváleno 3 hlasy
ad 3)    Finanční  hospodaření obce, za r.2008
            Příjmy                 1.764.085,79    Kč
            Výdaje                 1.408.376,02    Kč 
            Přebytek                 355.709,59   Kč   byl převeden do fin. rozpočtu na r.2009.
            podrobnější přehled o hospodaření obce za r. 2008 je k nahlédnutí na OÚ.
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ad 4)     Obecnímu zastupitelstvu byl předložen finanční rozpočet na r. 2009, v tomto znění.
              Daňové příjmy                                   1.738.000,- Kč
              Nedaňové příjmy                                  203.100,- Kč  
                Rozpočtové příjmy celkem              1.941.100,- Kč          
  
              Rozpočtové výdaje celkem               1.941.100,- Kč 
podrobnější přehled  finančního rozpočtu na r. 2009, je k nahlédnutí na OÚ.

Z přehledu o účasti ze zasedání OZ vyplývá, že o takovéto  sezení není zájem. To není problém jen 
naší  obce,  ale  všech  obcí  a  měst.  Ale  kde jinde by měli  občané  ,,ventilovat“ své  problémy či 
připomínky, než tam.

Plánované investiční a neinvestiční akce za přispění dotací z Libereckého kraje

  Investiční akce
název pořizovací cena v tis. dotace v tis. podíl obce v tis.

Hasičské auto 700 420 280
Vrt na pitnou vodu 200 140 60
Neivestiční akce

název pořizovací cena 
v tis.

dotace v tis. podíl obce v tis.

Ochranné prostředky pro JSDHO 100 60 40
Územní plán 90 63 27
Počítač CZECHpoint 98 83 14,9
Ivestice celkem 1188 766 421,9

Ještě stále nám zde funguje Místní lidová knihovna.
Zodpovědnou a pečlivou knihovnicí je stále pí. Jana Martinková, která každý týden a každou sobotu 
od …..do … hodin Vám může  poskytnout  jakoukoliv  literaturu z  2695 knihovních svazků.  K 
dispozici je 511 svazků naučné literatury a 2184 krásné literatury.
V r.2008 bylo registrováno 14 čtenářů.
Návštěvníků v knihovně celkem 32.
Výpůjčky celkem 52.
Je zřejmé, že je jiná doba, doba televize, počítačů a to ovlivňuje i zájem  o knihu. Počet výpůjček 
rok od roku klesá. Například žáci už nemusí louskat povinnou četbu, jako tomu bylo kdysi, ale 
mohou si stručný obsah knihy najít z internetu apod. 

Pitná voda, vrt.
Další geofyzikální průzkum metodou dlouhých vln, na případný  hydrogeologický vrt pro pitnou 
vodu se uskutečnil 2.12.2008. Lokalita  na poz. p.č 265.  Proutkařem byla vytipována ještě druhá

 lokalita nacházející se na p.p.č 240/2. Po zpracování naměřených dat, bude vypracovaná zpráva a 
na jejím  základě, by mohlo dojít v  r.2009 k vyhloubení průzkumného hydrogeologického vrtu.

Oprava trafostanice
Ve dnech 3.a 4.března prováděla firma Energovod Pardubice opravu trafostanice na spodním konci 
Bukoviny (od bytovky na konec obce).Zahrnovala kompletní generální opravu tj. Nový přívod na 
veřejnou síť i nový betonový sloup.
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Rekreační středisko Tesly Strašnice, bývalý,,tábor “ byl prodán zájemcům z Holandska. Provádějí 
se tam již různé úpravy, avšak konečný záměr není dosud znám.

Ohlédnutí za koncem roku 2008
-návštěvnost na internetu během loňského roku:
celkem navštívilo naše webové stránky 5935 návštěvníků s průměrnou návštěvností 185 sekund, ze 
60 zemí světa. Třicet  z Evropy a 30 ze států z ostatních světadílů, jako např. Brazílie,Hongkongu, 
Nového Zélandu, Austrálie, Japonska, Tchaj-wanu, Singapuru, Portorika, Maroka apod.

Ve druhé polovině měsíce prosince byla ukončena výroba v místní provozovně firmy Hariso, se 
sídlem ve Vrchlabí. O práci tak těsně před vánočními svátky přišel větší počet zaměstnanců. Někteří 
byli u firmy zaměstnáni i déle než 10 let.

Jaro se blíží.
Víte že...
Ze soboty 28. na neděli 29.března se mění zimní čas na letní? Ručičky hodin posuneme dopředu, 
což znamená, že o hodinu dříve vyskočíme z teplých peřinek.

Ano,  dny se  prodlužují,  na  zahrádkách  a  loukách  začínají  rozkvétat  sněženky,  okna  již  zdobí 
pestrobarevné  květy  primulek,  či  hyacintů.  Děti  jdoucí  pěšky  ze  školy,  trhají  u  silnice  první 
,,kočičky“.  Zkrátka,  jaro  se  k  nám blíží  mílovými  kroky.  Paní  Zima  nás  opouští  ve  spěchu se 
špinavými cáry šatů, které ještě před několika týdny byly tak nádherně bílé.....

Při prvních slunečních paprscích začaly i hospodyňky kriticky okukovat okna svých bytů či domků. 
Před očima se jim vynořila ta spousta práce, co je s nadcházejícími jarními dny čeká. Tak či onak, 
velikonoční svátky jsou již za pár týdnů.
12.dubna neděle velikonoční
13.dubna pondělí velikonoční
                                                                                               Nežel nad tím, co ti chybí,

ale těš se z toho co máš,
protože nevíš, dokdy to budeš mít.
                              (Blaschke-jal)

Ale nezapomeňme, že i okolí domů a volná prostranství patří k naší obci, kde žijeme. Jistě i tam to 
chceme mít hezké a uklizené. Proto budou opět prováděny požadované sběry a přistavovány 
kontejnery na velkoobjemový odpad.

   Vážení občané,  
vzhledem k  neukázněnosti některých občanů a chalupářů při sběru NEBEZPEČNÉHO ODPADU  ,   
který je  přivážen po stanoveném časovém plánu a posléze vhazován do kontejneru na 
velkoobjemový odpad,  tím přináší další starosti obci. Tento materiál  musí být pak vyložen a 
uskladněn do dalšího svozu v obecních prostorách. Proto musel být změněn systém svozu 
nebezpečného odpadu následovně. 
Uskuteční se v   sobotu 18.dubna 2009    na určených stanovištích a tento materiál musí být předán 
osobně, pracovníkovi svozové firmy Ekosev.
Časový harmonogram svozu
u  Kodymů                                10.00
u  okálů                                     10.10  
u prodejny                                10.20
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u hasičárny                               10.30
na odbočce k táboru                10.40

- velkoobjemový kontejner bude přistaven od pátku 17.4 do 20.4. 2009 u hasičárny

-  sběr železného šrotu se bude svážet  v sobotu 19.4. v dopoledních hodinách,
případná změna ve svozu,  Vám bude včas dána na vědomí.
Ke  sběru  železného  šrotu  hasiči  dodávají,  abyste  ho  připravovali  na  obvyklá  místa,  ale  na  
poslední chvíli, třeba v den  před vlastním sběrem. Tím se zamezí, aby naši rómští spoluobčané  
tyto hromady rozkrádali a téměr bez práce  se obohacovali.  

   Vážení občané !
Platby TKO:
Platba je určena na osobu trvale bydlící a u chalupářů zůstává jako jedna trvale bydlící osoba 
na „chalupu“, dle zákona o odpadech.
Platba byla vypočtena na základě skutečných nákladů a to na částku 470,-Kč na osobu.
Cena byla schválena Obecním zastupitelstvem dne 2.7.2008 a je součástí obecně závazné vyhlášky 
č.1/2008.Byla nastavena na nynější četnost svozu. V případě, že by větší část občanů požadovala 
nyní kombinovaný svoz místo 14 denního,byly bychom nuceni cenu na osobu navýšit.  I nadále 
zůstává možnost platbu rozdělit na polovinu jaro/podzim.

Platby
Co se týká plateb za vodu:
Cena vodného byla stanovena na 16,- Kč za m3. Obec doplácí na každý metr krychlový, 13,- Kč 

Platba za psy prozatím zůstává na 120,-Kč za 1 psa jednoho majitele, za druhého psa téhož 
majitele je i nadále 180,-Kč

Platby je třeba uskutečnit během dubna a května, podzimní potom v listopadu.
 Platby je možné uskutečnit následovně: 1) Hotově na OÚ
                                                                  2) Složenkou typu A
                                                                  3) Bezhotovostně na účet 1263115349/0800

Při platbách složenkou nebo na účet prosíme uvádějte variabilní symbol číslo popisné, přičemž
před něj  číslo 1 při platbě vodného a číslo  2 při platbě TKO.Při platbě za psy stačí pouze číslo 
popisné.

Příklad: majitel nemovitosti 
čp.6: při platbě za vodu  uvede variabilní symbol 16 
                                                                       za TKO                                         26
                                                                       za psa                                              6
Během března budou trvale bydlícím rozneseny lístky s částkami, které se jich týkají, chalupářům 
budou zaslány poštou.

 Vypalování staré trávy
Nerudovská otázka. Kam s ní.....? Problém s usušenou nebo starou trávou je znám. Jsou snahy ji 
dávat na komposty nebo pálit. Ten druhý případ je nejrychlejší. Ale má  to obrovskou nevýhodu. Ač 
je suchá sebevíce, kouří. Je to drastický zásah pro naše ovzduší. Každý se sešel s tím štiplavým 
kouřem po vesnici,  načpělým prádlem na šňůrách a zasmraděnými ložnicemi těsně před spaním, 
které  v  teplém  počasí  nejdou  ani  odvětrat.  Vážení,  berme  proto  ohledy  na  své  sousedy  a 
spoluobčany.
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Nejbližší plánované akce. 
30.dubna   -   od 19.00 hodin,  pálení čarodějnic v areálu pod Kaňkem 

6.června     -  Dětský den
                       V rámci programu bude uspořádán závod Bukárek.  Je to závod bezmotorových,
                       vlastnoručně vyrobených  kár. Proto neváhejte a pusťte se do výroby káry již nyní,
                       abyste  byli k tomu velkému závodu se svým strojem včas připraveni. Závazné
                       přihlášky podávejte do 15.května u Jiřího Hanouska.
Motto:
Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho,
kdo v ní neumí číst. 
                                                        (Goldoni)

  
Na závěr prvního vydání tohoto zpravodaje bych chtěla poděkovat všem, kteří s jeho realizací 
pomohli.

                                                                                                         
Vydává Obecní úřad v Bukovině u  Čisté, nákladem 70 výtisků.

zpracovala kronikářka obce, Jiřina Dlabolová
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