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Rok 2006
Rozpočet obce na r. 2006
Daňové příjmy
1. 228450 ,Nedaňové příjmy
132940,Kapitálové příjmy
18000,Přijaté dotace
52770,Příjmy celkem
1. 432160,Běžné výdaje
1. 323290,Výdaje celkem (po konsolidaci)
1 .323290,Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)
108870,Počet obyvatel obce k 1.1.2006
Občané ČR
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Průměrný věk občanů obce je 37 let.
Zajištění dopravní obslužnosti pro r.2006
V roce 2005 převzal kraj úkol provádět úhradu prokazatelné ztráty provozováním veřejné linkové
autobusové dopravy. Bohužel finanční prostředky však nestačily na úplné pokrytí ztráty. Proto byly
osloveny obce na spolufinancování ztrát. V lednu byla uzavřena smlouva mezi Libereckým krajem
a naší obcí o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti v r. 2006. Příspěvek obce byl
stanoven na 90,- Kč na obyvatele.
Kácení stromů podél silnice
Krajská správa silnic prováděla v naší obci podél silnice III/2932 kácení 123 ks jasanů, 13 ks bříz
a 5 ks javorů. Vše se provádělo na p.p.č.
3176, 5175/1, 3175/2, 3175/3, 2076/2,
972, 973. Kácení bylo vyvoláno nutností
likvidace, stářím narušených proschlých
a dutých stromů, které tvořily pevnou
překážku,
ohrožující
bezpečnost
silničního provozu. Kácení prováděla
firma Nejedlý & syn v.o.s. z Vrchlabí od
1.12.2006 do 31.3.2007.
Hasičský bál
Tradiční hasičský bál se konal v sobotu
11.února od 20.00 hodin v kulturním
domě. K tanci hrála již osvědčená dvoučlenná kapela Kantiléna z Lomnice nad Popelkou. Tento
soubor tvořili manželé Fajtovi, s kterými se přišlo pobavit na sto třicet hostů. Při zvaní se
vstupenky prodávaly za 20,-Kč, na sále to bylo za 40,- Kč.
Dětský maškarní bál
V neděli 12.února byl pro děti uspořádán maškarní bál. Počet účastníků byl v letošním roce menší
než vloni, ale i tak se vydařil. Hudební produkci prováděl Jiří Ježek.
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Divadlo
Obec poskytla v neděli, 2.dubna 2006, kulturní dům divadelnímu souboru Žalý z Benecka, k
odehrání divadelní hry na motivy
lidové pověsti z Krkonoš, pod
názvem ,,Lupenec město zakleté“,
od Miloše Gerstnera st. Hasiči zde
zajišťovali občerstvení pro šedesát
návštěvníků.
Zřízení JSDHO
Na základě provedené kontroly z
HZS Semily, která se uskutečnila
28.prosince loňského roku na
obecním úřadě, vyplynulo, že je
obec povinna ze zákona č.138 o
PO,
zřídit
Jednotku
sboru
dobrovolných hasičů obce. Tento nedostatek byl napraven a 15.března 2006, byla ustavena
JSDHO. Jejím velitelem, byl starostou obce jmenován Jan Prokeš. Jednalo se o tzv. zásahovou
jednotku, která může vyjíždět k zásahům. Do jednotky byli zařazeni hasiči s platnou lékařskou
prohlídkou každého člena. Byli to: Jaroslav Exner ml., Miroslav Paulů ml., Vladimír Dlabola, Jiří
Hanousek, Zdeněk Šubrt, David Štilec, Rudolf Souček, Jiří Jech, Jaroslav Grof ml., Miroslav
Svoboda, Jiří Ježek.
Zrušení telefonní stanice ve škole
Telefonní stanice s č. 481595425 v budově školy, byla nevyužita a platily se pouze poplatky za
telefonní linku. Proto bylo vypovězeno účastnictví a linka byla 14. dubna zrušena.
Plamen MH
Závěrečné hodnocení celostátní hry ,,Plamen“, se uskutečnilo 20.května v Nedaříži. Naši obsadili
8.místo.
Okresní soutěž dorostu
Jilemnický sbor byl v sobotu 27.května pořadatelem okresní soutěže dorostu. Přihlášeny byly tři
družstva ze semilského okresu. V celkovém hodnocení celoroční činnosti naši obsadili třetí místo.
Jeden pouhý bod je dělil od postupu do krajského kola.
Dětský den
Ve spolupráci s 96. pionýrskou
skupinou ,,Veselí Medvědi“ se v
rámci oslav ,,Dne dětí“ uskutečnila v
pátek 2. června, poznávací diskotéka
pro děti z Prahy, Čisté a Bukoviny.
Sobotní odpoledne od 13.30 hodin
bylo oficiální zahájení ,,Dětského
odpoledne“. Započato bylo hrami a
soutěžemi o ceny.
O šestnácté
hodině vystoupila taneční skupina
Speedy ze Studence.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby se uskutečnily ve dnech 2. a 3. června v zasedací místnosti obecního úřadu. Do volební
komise byla starostou obce, jmenována zapisovatelkou p. Jiřina Štilcová. Ustavující schůze volební
komise určila předsedkyni, kterou se stala Radka Dlabolová, členové komise byli Zdeněk Jiřička a
Naděžda Jiřičková. Kandidátní listina obsahovala dvacet šest politických stran.
Výsledek hlasování.
Počet osob zapsaných do seznamu voličů
- 148
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky - 113
Počet odevzdaných úředních obálek
- 113
Počet platných hlasů celkem
- 111
Voleb do Zastupitelstva obce v Bukovině u Čisté se zúčastnilo 76,35% voličů
Výsledky hlasování dle politických stran
ODS
ČSSD
KSČM
Nezávislí
SNK Evropští demokraté
KDU-ČSL
Ostatní bezvýznamné politické strany, získaly

40 hlasů - 36,03%
21 hlasů - 18,91%
21 hlasů - 18,91%
7 hlasů - 6,30%
7 hlasů - 6,30%
5 hlasů - 4,50%
jeden, maximálně dva hlasy.

Okrsková soutěž v Kruhu
Jednotlivé sbory našeho okrsku se sešly v sobotu 17.června v Kruhu, aby zde změřily síly v
okrskové soutěži v požárním sportu. Bukovina
postavila dvě družstva mužů a jedno žen. Do
soutěže bylo přihlášeno patnáct družstev mužů a
devět družstev žen.
Mužům se letos tolik
nedařilo. Áčko se umístilo na bronzové příčce,
béčko zůstalo těsně pod medailovými pozicemi na
čtvrtém místě. Ženy bezkonkurenčně zvítězily.
Zleva: Romana Mazánková, Lucie Štilcová, Jiřina
Štilcová, Ludmila Součková, Martina Jiřičková,
Veronika Labiková, Eliška Ježková.
Klimatizace do prodejny
Obec je vlastníkem prodejny č.p. 12. Vzhledem k
nadměrným venkovním teplotám docházelo
k
oteplování vnitřních prostor prodejny až o 10° C,
což přesahovalo hygienické předpisy a docházelo
tím k znehodnocování zboží. Po upozornění, paní
vedoucí prodejny na tuto skutečnost, byl tento
problém řešen nákupem klimatizační jednotky.
Pořizovací cena byla 21.000,- korun.
Čistění požární nádrže
Po jedenácti ledech přišlo na vyčistění požární nádrže pod školou. Usazené bahno ve vrstvě asi 20
cm bylo vyhrnuto a vystříkáno odtokovou propustí do potoka. Při odpouštění vody bylo odchyceno
šedesát osm kusů ryb. Potkalo je však štěstí, neboť jim chyběla patřičná míra. Vysazení zpět bylo to
správné rozhodnutí.
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Okresní soutěž v Turnově
Naše družstva mužů i žen měla právo reprezentovat náš sbor i okrsek na okresní soutěži v požárním
sportu v Turnově. Ta se uskutečnila v neděli 6.srpna od 8.00 hodin na atletickém stadionu. Do
soutěže bylo přihlášeno deset družstev mužů i žen. Naše obě družstva skončila na předposledních
místech startovního pole.
Oprava silnice
Obcí prochází silnice III.tř.č.2932. Začíná křižovatkou se silnicí II./296 ve Studenci a končí na
křižovatce se silnicí I/16 u Dolní Kalné. Na základě
objednávky Krajské správy silnic Libereckého kraje, byl
proveden průzkum silnice a jejího stavu. Byla zjištěná
hloubková eroze, výtluky, trhliny příčné i podélné v
krajích vozovky, místy pokles vozovky, hrboly vozovky,
špatně provedené vysprávky jejich vystoupení z nivelity a
nezpevněné krajnice nánosy vyvýšené nad vozovku
-zamezující odvodnění. Lze tedy konstatovat, že tento
stav vozovky byl zapříčiněn stářím živičné vrstvy, její
životností a místy nedostatečnou tloušťkou konstrukce.
Prostě dezolátní stav. V zákulisí se ozývaly hlasy
zřizovatelů autobusových linek, že do Bukoviny odmítali
zajíždět, kvůli ničení autobusů..

Oprava silnice v celkové délce 5,5 km se
začala provádět 20.dubna a byla rozdělena
do dvou úseků. První úsek 0,0 – 1,8 km ze
Studence k hasičárně, kde se jednalo o
nekvalitní povrch. Ten byl odfrézován
čímž se zajistilo výškové srovnání v
podélném a příčném sklonu silnice. Na to
byla položena vyrovnávka o tloušce 3 cm
a na ní přišlo dalších 5 cm asfaltového betonu. Druhý úsek 1,8 km – 5,5 km, od hasičárny do
Dolní Kalné se oprava silnice řešila pokládkou vyrovnávky z asfaltového betonu v tloušce 3 cm.
Další vrstva byla v tloušce 5 cm.
Odvodnění silnice zůstalo ve
stávajícím řešení, tj. do výškově
upravených
vpustí
a
do
kanalizačního potrubí s vyústěním
do stávajících příkopů a vodotečí.
Opraveny a vyčištěny
byly
propustky v počtu 10 kusů, příkopy
vybrány. Na propustcích bylo
opraveno zábradlí a ošetřeno
nátěrem v barvě signální červené.
Očištěné krajnice byly zpevněny
štěrkodrtí v tlouštce 10 cm. Pro
zamezení stékání vody k čp. 48 p.
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Jiřího Trejbala, od stávající betonové zdi u vozovky směrem podél zmíněného domu byl osazen
krajník z betonových KG bloků. Součástí projektu bylo vyzdění opěrné zdi u obecního úřadu a
osazení příkopu betonovými žlaby v délce 50 m až na výjezd k domu s čp.10.
Rozpočet:
všeobecné konstrukce a práce
zemní práce
základy
svislé konstrukce
vodorovné konstrukce
komunikace
přidružená stavební výroba
potrubí
ostatní konstrukce a práce

731.325,60
564.888,66
176.074,46
67.566,72
306.532,80
11 936.108,80
11.668,80
115.800,00
1 040.112,00

celkem za rozpočet
DPH
Celková cena s daní

14 950.077,84 Kč
2 828.887,00 Kč
17 778.965,00 Kč

Investorem byla Krajská správa silnic Libereckého a Královéhradeckého kraje.
Zhotovitelem byla firma Strabag a.s. Velký podíl na zhotovení tohoto díla v tak velkém rozsahu,
měl místní chalupář p. Jiří Svoboda z čp. 50. Byl generálním ředitelem f. Strabag a měl poměrně
dost známých, kteří to na Krajském úřadě v Liberci dokázali prosadit. Svůj podíl na tom měl
samozřejmě i obecní úřad.
Oprava místních komunikací
Vzhledem k tomu, že se prováděla
generální oprava vozovky po Bukovině,
tak
bylo vhodné využít
přítomné
techniky a nechat opravit veřejné
prostranství – část parkoviště u hasičárny,
parkoviště u prodejny, vjezd do areálu, u
hoření zastávky autobusu a zkratku
Branku ke Studenci. Opravy se prováděly
novým nánosem asfaltové obalovačky.
Náklady na opravu dosáhly výše 257.397
Kč, které byly hrazeny z rozpočtu obce.
Vjezd do hasičárny
Před vraty garáže byly v asfaltu
vyjezděny koleje, v zimním období mráz tento prostor nadzvedával a nebylo možné je otevřít.
Proto byl starý asfaltový koberec v
šíři sto dvaceti centimetrů proříznut
a odstraněn, zemina vybrána do
hloubky osmdesáti centimetrů.
Výkop byl zavezen hrubým
kamenem, udusán a tím to bylo
12.srpna připraveno na nové
vyasfaltování. To se uskutečnilo při
generální opravě místní silnice
21.srpna.
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Rockový festival
Libor Fišer zorganizoval na pátek 18.srpna regionální rockový festival, na kterém se představily
čtyři kapely. Vše probíhalo za krásné teplé noci v přírodním areálu pod Kaňkem. Hasiči zajišťovali
prodej ve stáncích s pivem, likéry a uzeninou. I přes dostatečnou propagaci v novinách a internetu,
nebyla návštěvnost nikterak velká, přítomno bylo na 125 platících.
Prodej žacího stroje
Z důvodu nevyužití žacího stroje MF, který byl majetkem obce, bylo rozhodnuto o jeho prodeji.
Prodejní cena byla odhlasována na částku 18.000,- Kč.
Prodej stavební parcely
Obec byla vlastníkem stavební parcely č.215/1 o výměře 600 m2, mezi Štilcovými čp.53 a
Grofovými čp.14. Zájem o stavební parcelu projevila p. Sádková z Vrchlabí, za účelem výstavby
rodinného domu. Pozemek byl ještě téhož roku prodán, smlouvou o smlouvě budoucí za cenu
12.000,- Kč. Řádnou kupní smlouvou byl ale přenechán až v únoru r.2009.
Závod požárnické všestrannosti v Benešově
Zahájení nového ročníku Plamene pro rok
2006 – 2007 se uskutečnilo závodem
požárnické všestrannosti v sobotu 14.října,
v krásném hasičském areálu v Benešově u
Semil. Bukovinu reprezentovaly dvě
družstva starších žáků a jedno dorostu.
Umístění áčka bylo překvapující, zůstali
těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě.
Béčko se zařadilo do druhé desítky
soutěžního pole na třinácté místo.
Dorostenci drželi svůj výkonnostní
standart se svým čtvrtým místem.
Zleva: David Exner, Sabina Součková,
Veronika Košťálová, Filip Souček, Karel Geršl

Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 20. a 21. října se uskutečnily volby do obecních zastupitelstev a Senátu ČR.. Volební
místnost byla připravena v zasedací místnosti obecního úřadu. Volební komise byla starostou obce
jmenována v následujícím složení: Jiřina Štilcová jako zapisovatelka, předsedkyně Martina
Jiřičková, členky Jiřina Grofová a Naděžda Jiřičková. Pro pětičlenné obecní zastupitelstvo
nezávislých kandidátu, kandidovalo devět občanů. Po sečtení všech hlasů byl výsledek hlasování
následující:
Jiří Hanousek 88 hlasů
Jaroslav Grof
76 hlasů
Zdeněk Šubrt
70 hlasů
Monika Jechová 64 hlasů
Jaromír Exner
59 hlasů
Jana Martinková
49 hlasů
Jiřina Dlabolová
44 hlasů
Vladimír Dlabola 43 hlasů
Václav Prokeš
27 hlasů
Prvních pět kandidátu se stalo členy obecního zastupitelstva.
Volební komise po sečtení všech odevzdaných hlasovacích lístků provedla zápis, kde bylo uvedeno:
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Celkem bylo platných hlasů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
Voleb se zúčastnilo voličů

520
144
107
107
74,31%

Volby do Senátu ČR
Celkem bylo platných hlasů
Celkový počet osob zapsaných v seznamu voličů v 1. a 2 .kole
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky v 1.kole
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky v 2.kole
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
Odevzdáno platných hlasů v 1.kole
Odevzdáno platných hlasů v 2.kole

436
144
89
31
89
78
30

účast 61,81%
účast 21,53%

Ustavující chůze obecního zastupitelstva
První schůze nově zvoleného zastupitelstva se uskutečnila 25.října. Zde se mělo rozhodnout kdo
bude zvolen starostou a místostarostou obce. Řízení schůze se dle zákona ujal nejstarší člen
zvoleného zastupitelstva Jiří Hanousek. Před volbou starosty a místostarosty vystoupil p. Jiří
Hanousek s faktickou připomínkou, že toto je jeho poslední volební období, a v nadcházejícím, že
už nehodlá dále kandidovat. Proto se vzdal mandátu na starostu obce ve prospěch dalších
zvolených zastupitelů. Navrhoval, aby na místo starosty byl zvolen takový radní, aby se pro další
volební období zaškolil a připravil tak, aby mohl vykonávat bez obtíží a problémů funkci starosty
obce v období v r. 2010 – 2014. Přislíbil, že je ochoten každého kandidáta na starostu zaškolit a ve
všem pomoci. Toto rozhodnutí bylo nově zvolenými zastupiteli sice přijato, ale nebylo zcela
pochopeno. Po rozpravách o možném kandidátovi na funkci starosty nebylo nikterak rozhodnuto.
Nikdo se na tuto funkci necítil a uváděl řadu důvodů proč tuto funkci nemůže přijmou, ač mu byla
dána důvěra voličů. Každý z kandidátů do OZ musel počítat s tím, že nebude jenom pouhým
zastupitelem, ale že na něho mohou být kladeny vyšší nároky v podobě vyšších funkcích v
zastupitelstvu. V 21.15 hodin bylo pro nenaplnění programu jednání přerušeno a odročeno na pátek
27.10.2006 od 19.00 hodin.
Druhá ustavující schůze obecního zastupitelstva
O první ustavující schůzi obecního zastupitelstva starosta ani místostarosta nebyli zvoleni. Stejně
jako o první schůzi byl jejím řízení pověřen Jiří Hanousek. Vyzval jednotlivě každého radního,
aby se vyjádřil ke kandidatuře na starostu a místostarostu obce. Opět nikdo z přítomných, hlavně
o funkci starosty neprojevil zájem. Bylo to pochopitelné. Nikdo nechtěl na sebe vzít tu
zodpovědnost a uvázat se k něčemu, co pohlcuje spoustu volného času. A hlavně vždy je lépe se
pouze vézt než to vše táhnout. Po delší rozpravě a vzájemné dohodě o podmínkách starostování p.
Hanousek své rozhodnutí z 1.ustavujícího zasedání zrušil a funkci starosty přijal. Tím už potom
byla průchozí i volba místostarosty.
Volba starosty a místostarosty obce
Ve veřejném hlasování byli zvoleni čtyřmi hlasy
- starosta obce
Jiří Hanousek
- místostarosta obce
Monika Jechová
Dále proběhla volba předsedů a jmenování členů kontrolního a finančního výboru.
Kontrolní výbor - předseda
Jaroslav Grof
člen
Jaromír Exner
člen
Jana Exnerová
Finanční výbor
- předseda
Zdeněk Šubrt
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člen
Jiřina Štilcová
člen
Jana Martinková
Na závěr jednání nově zvolený starosta poděkoval za projevenou důvěru a vyzval ostatní členy
obecního zastupitelstva, aby důsledně dodržovali znění slibu, který složili.
Odměny členům zastupitelstva
Pro nově zvolené členy OZ byly schváleny hrubé měsíční odměny s platností od 1.11.2006
starosta
3.000,- Kč
místostarosta
2.200,- Kč
členové zastupitelstva
230,- Kč
předseda kontrolního výboru Jaroslav Grof 420,- Kč
předseda finančního výboru Zdeněk Šubrt 420,-Kč
člen kontrolního výboru Jaromír Exner
420,-Kč
Okresní zasedání hasičů
Okresní sdružení hasičů v Semilech, požádalo hasičský sbor o zajištění zasedání Výkonného
výboru a zasloužilých členů OSH Semily. Konalo se 10.listopadu od 15.00 hodin v kulturním
domě. Přítomno bylo šedesát delegátů. Za předsednickým stolem zaujali místo br. Miloslav
Miksánek starosta OSH, Alfréd Adametz a Jiří Koželuh místostarostové OSH a Vladimír Dlabola
starosta SDH Bukovina. Po zahájení, br. Miksánek informoval přítomné o pořádaných akcích a
chodu OSH. Při této slavnostní příležitosti byl našemu sboru udělen Pamětní list, při příležitosti
setkání Výkonného výboru OSH a zasloužilých hasičů.
Pronájem pozemku
Obec je vlastníkem p.p.č. 139/6, nachází se u Panenky Marie. Na tomto pozemku vybudoval ZD
Horka zpevněnou vyasfaltovanou plochu, sloužící jako hnojiště. O tuto plochu projevila zájem f.
JILOS, pro skládku dřeva. Zástupkyně Jilosu, ing. Kynštová jednala se starostou obce J.
Hanouskem a předsedou ZD Horka p. M.Sedláčkem o možném pronájmu. Všechny jednací strany
se dohodly na pronájmu. ZD bude f. Jilos fakturovat plnou výši nájemného, která ještě není
stanovena , určitá procenta z této částky bude ZD poukazovat obci Bukovina, jakožto majiteli
pozemku. Nikdy se tak ale nestalo, předseda ZD nebyl zase až tak aktivní.
Prodej budovy
Obec byla vlastníkem objektu na st.p. 72 - bývalá hasičská zbrojnice a p.p č. 10/2 neplodná půda.
Pan Jaroslav Exner projevil zájem o odkoupení zmiňované budovy a pozemku. Žádosti bylo
vyhověno a on ji mohl začít užívat jako garáž.
Mikulášská besídka
Ve spolupráci s Veselými Medvědy, se v sobotu
2.prosince uskutečnila mikulášská besídka pro děti

z Bukoviny, Čisté a Prahy. Do programu byly
zařazeny soutěže pro družstva. Doplňovány
byly scénkami z dětského večerníčku Pat a
Mat. Na závěr přišel Mikuláš, aby nadělil
každému balíček.
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Valná hromada
Rok se s rokem sešel a nastalo období, kdy se mohl bilancovat letošní rok. V pátek 8.prosince se v
kulturním domě konala výroční valná hromada hasičů. Přítomno bylo čtyřicet tři členů, z toho
jedenáct dětí a sedm hostů ze sborů Studence, Čisté a Nedaříže.
Veřejný pořádek v obci
Ze zprávy o veřejném pořádku v obci, kterou vydala Policie ČR v Jilemnici vyplynulo, že v
letošním roce nedošlo na území obce ke spáchání žádného trestného činu. Evidován byl pouze
jeden přestupek proti majetku.
Roční výkaz o knihovně
počet knih celkem
2695
naučná literatura pro dospělé
511
krásná literatura pro dospělé
2184
krásná literatura pro děti
624
registrovaní čtenáři k 31.12.
15
z toho čtenáři do 15 let
8
návštěvníci v knihovně celkem
61
výpůjčky celkem
83
naučná literatura pro dospělé
1
krásná literatura pro dospělé
61
naučná literatura pro děti
1
krásná literatura pro děti
20
počet návštěvníků využívajících internet
3

Rozdíl mezi SDH a JSDHO
Vzhledem k tomu, že byla v letošním roce zřízena Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, tak
na úvod určitě neuškodí vysvětlit základní rozdíly mezi SDH a JSDHO a také zmínit pár informací
o rozdělení jednotek pro účely plošného pokrytí.
SDH - Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je občanské sdružení, které je zaregistrováno u Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezka (právní forma je tedy podobná jako TJ Sokol nebo sdružení
zahrádkářů a podobné spolky). Jeho hlavní náplní činnosti je prevence v oblasti požární ochrany,
práce s mládeží, v dnešní době také požární sport a jiné společenské a kulturní akce. V čele SDH
stojí starosta sboru a výkonným orgánem je výkonný výbor sboru. Jedná se o samostatně
hospodařící organizaci, která je z velké části finančně závislá na okolních subjektech.
JSDHO (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce) - je naproti tomu organizační složkou, která
je zřizována obcí. JSDHO je zcela závislá na rozpočtu obce. Veškerá technika, výstroj a výzbroj
pořízená pro činnost jednotky je majetkem obce. Obec rovněž posílá hasiče na potřebná školení a
zdravotní prohlídky a zajišťuje akceschopnost jednotky. Činnost JSDHO je čistě represivní. Jistá
provázanost však mezi oběma organizacemi je. Členové zásahové jednotky obce jsou většinou
vybíráni z členské základny SDH, protože tito lidé jsou již od útlého věku vedeni nejen k
preventivní, ale i represivní činnosti v oblasti požární ochrany, ochrany majetku a záchrany životů.
V čele této složky je velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce starostovi obce.
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