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,,Jsou lidé, od nichž se, ať si dáváš pozor jak chceš, zamažeš“.
Josef Čapek

●zprávy z OÚ ●pranostika ●hasiči ●sport ●společenská kronika
●z kroniky obce ●plánované akce ●moudrosti
●čí to bylo stavení

●pro zasmání ●děti, pozor
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zprávy z obecního úřadu
■ Územní plán

moţné se na rozhlednu dostat mimo
Tento dokument, otevírací dobu.
který bude platit aţ
do r. 2026, byl Nárůst obyvatel.
schválen obecním Rodina Macháčkova z Jilemnice se
nastěhovává
do
nově
zastupitelstvem postupně
19.srpna. Tím se vybudovaného rodinného domu s čp. 101.
stal právoplatným a nepostradatelným Novostavba vyrostla po pravé straně, podél
dokumentem, bez kterého by se v obci místní komunikace k zahradnictví. Tímto
nedalo nic postavit. Z řad našich občanů přejeme novým občanům Bukoviny, aby se
byly podány ţádosti k
vyčlenění jim zde líbilo a co nejlépe aby zapadli mezi
…....lokalit k budoucí zástavbě. Z toho naše občany.
Odbor ţivotního prostředí v Jilemnici
nepovolil zastavět dvě lokality. Občané, Koncert dechové hudby.
kteří si nestihli své lokality zařadit do Různých akcí pro mladší generaci se zde
nového územního plánu, mohou své pořádá během roku několik. Chybělo však
poţadavky vznášet dodatečně.
pobavit i tu starší generaci občanů ať
Vše se nechá řešit změnou územního plánu, místních nebo i těch z okolních obcí. Obec
který má ale svá úskalí. Minimálně jeden
se proto rozhodla uspořádat koncert dechové
rok administrativního řízení a to
hudby Táboranka z Košťálova. Uskutečnil
nejpodstatnější, desetitisícové náklady na
se o státním svátu v úterý 5.července v
změnu územního plánu.
přírodním areálu pod Kaňkem. I přes
dostatečnou propagaci, kdy bylo po okolí
Územní rozhodnutí na vodovod
Územní rozhodnutí na výstavbu vodojemu a rozvěšeno 48 plakátů, akce byla zveřejněna
propojení vodovodní sítě, bylo Stavebním na internetu se pořadatelé obávali o četnost
úřadem v Jilemnici vydáno dne 14.7. Tak návštěvy. Akci předcházela několik dnů
nyní musíme vyčkat na vydání stavebního nepřízeň počasí. Chladno okolo 12 stupňů a
povolení a v měsíci říjnu, po vypsání dešťové přeháňky. Ale od pondělí se to
dotačních titulů na dotace, vypracovat a začalo vylepšovat a od úterního rána uţ byl
zaţádat o dotaci 8 mil. korun na vlastní krásný sluneční den. To pod Kaňk přilákalo
151 hostů. Koncert se konal od 16.00
realizaci stavby.
hodin. Ukončen byl po 18 hodině a poté zde
zůstalo ještě několik hostů, aby se pobavili
Rozhledna Kozinec
Nalézá se mezi Horkama u Staré Paky a při reprodukované hudbě. Honorář za
Vidochovem. Letos je pro veřejnost v osmnáctičlennou kapelu Táboranka byl 10.
provozu o sobotách:od 1. 6. 2001 do 30. 9. tis. korun. Akce se zdařila, byla chválena
2011. Vstupné 20 Kč, děti a senioři 10 Kč. mnoha návštěvníky. To pořadatelé potěšilo
Provozuje Klub přátel rozhleden, občanské a pro příští rok je uţ naplánována další akce
tohoto typu.
sdruţení
Roztoky. Majitel vysílače T- Mobile
zintenzivní ochranné pletivo, takţe nebude

-2-

zpravodaj č.4/2011

■ Nebezpečný odpad a velkoobjemový kontejner
Obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními sluţbami pořádají sběr
nebezpečného odpadu. Sběr bude prováděn pojízdnou sběrnou, která bude
přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou
přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti.
Přijímány budou následující druhy odpadu: fritovací olej, zbytky starých barev,
obaly od barev, ředidla včetně obalů, akumulátory i s elektrolytem, baterie,
upotřebené motorové oleje( v uzavřených nádobách do 30 l), olejové filtry, domácí
kapalné a tuhé chemikálie - ředidla, kyseliny, louhy,vývojky, chemické přípravky na
ochranu rostlin, hubení plevelů, škůdců atd. , vše řádně označené, léky všeho druhu
včetně mastí, lednice, mrazáky, televizory, počítače, elektrospotřebiče, výbojky,
zářivky, pneumatiky.
Způsob přebírání odpadů:
1.Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům
zajištujícím sběr. Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní
sběrny!!!
2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého
bude zjištěna adresa.
3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanovišti před příjezdem mob.
sběrny nebo po jejím odjezdu.
NA MÍSTNÍ POMĚRY NEBUDE
PROBLÉMEM ZJISTIT, KDO TAM TENTO ODPAD ODLOŽIL A BUDE
VYZVÁN, ABY SI HO ODVEZL. Deset minut na strávených na stanovišti
snad nikoho nezabije.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu
Časový harmonogram svozu- NEDĚLE 16.ŘÍJNA
u Kodymů
u okálů
u hasičárny
na odbočce k táboru

9.35 - 9.45
9.50 - 10.00
10.05 - 10.15
10.20 - 10.30

Prosím o důsledné dodržování, časového svozového plánu !!!!!

velkoobjemový kontejner
bude přistaven od 14.10. do 16.10. 2011
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Návštěvnost webových stránek
Za první pololetí letošního roku shlédlo naše webové stránky 4335 návštěvníků. Největší
denní návštěvnost byla v pondělí 6.černa a to 45. V průměru to je 24 návštěv denně.

Komíny
Termín vymetání a revize komínů je pro místní občany po dva dny. Návštěvy budov
budou v tomto pořadí.
V pondělí 29.8. se to týká čp. 23,21,34,33,51,29,28,27,94,96,97,98,25,20,48,52
V úterý 30.8. se to týká čp.15,14,12,7,2,63,88,64,69,71,72,73,76,79,82,78
Cena za vymetení jednoho průduchu je 150 ,- Kč.
V případě, ţe nebudete doma, nebo by se Vám to vyloţeně nehodilo, bude si muset
sjednat náhradní termín přímo s kominíkem. Kominické práce bude provádět Pavel
Šabata z Martinic, tel 724205001.

________________________________________________________
Z jednání zastupitelstva obce
Usnesení OZ ze dne 11.2.2011
OZ schvaluje:
06/11 finanční rozpočet obce na r. 2011
07/11 finanční příspěvek na činnost SDH ve výši 1500,-Kč
08/11 nákup pozemku 188/4, st. p. 43/8 a prodej pozemku č.188/8
09/11 pronájem školní budovy
10/11 výstavbu pergoly v přírodním areálu
11/11 usnesení z tohoto jednání
OZ bere na vědomí:
12/11 finanční hospodaření za r. 201013/11 diskusní příspěvky

Usnesení OZ ze dne 17.6.2011
OZ schvaluje:
14/11 Schválení závěrečného účtu
15/11 Zakoupení kopírky
16/11 Oprava tanečního parketu v areálu
17/11 Zajištění koncertu dechovky
18/11 Usnesení z tohoto jednání
OZ bere na vědomí:
19/11 Seznámení se Zprávou o výsledku hospodaření za r. 2010
20/11 Diskusní příspěvky

Usnesení OZ ze dne 8.7.2011
OZ schvaluje:
21/11 odročení jednání o pronájmu areálu
OZ bere na vědomí:
22/11 veřejné projednání upraveného a posouzeného Návrhu územního plánu obce
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Usnesení OZ ze dne 12.7.2011
OZ schvaluje:
23/11 pronájem přírodního areálu pod Kaňkem
24/11 usnesení z tohoto jednání

Usnesení OZ ze dne 19.8.2011
OZ schvaluje:
24/11 územní plán obce
25/11 odpouští dluţnou částku 100 tis. za pronájem školní budovy
26/11 usnesení z tohoto jednání
OZ zamítá:
27/11 prodej pozemků č. 442/2, 443, 444, 445/2, 445/1, 447, 448, 459, 466, 467, 491, 547
OZ bere na vědomí
28/11 vyúčtování koncertu dechové hudby
29/11 napomenutí místostarosty za nedostatečnou docházku na úřední hodiny

Pranostika = moudro našich předků
ZÁŘÍ
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Co srpen nedovařil - září nedosmaţí.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
Teplé září - říjen se mračí.
Divoké husy na odletu - konec babímu létu.

ŘÍJEN
krásný říjen - studený leden.
Sněţí-li brzy v říjnu, bude měkká zima.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Kdyţ se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Kdyţ v říjnu blýská, zima plíská.
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HASIČI
Noční soutěž v Nedaříži
Jiţ 9.ročník noční soutěţe v poţárním útoku pořádal SDH
Nedaříţ. Uskutečnila se z 20. na 21.srpna od 21.00 hodin.
Podmínky soutěţe byly stejné jako v jiných letech. Svítila pouze
lampička na stroji a šest loučí ohraničující dráhu pro útok.
Prováděl se jediný poţární útok bez jakéhokoliv osvětlení dráhy.
Soutěţili muţi i ţeny v kategoriích s úpravou a bez úpravy stroje.
Bez úprav bylo přihlášeno devět druţstev ţen a čtrnáct muţů. S
úpravou pět muţů. Za muţe cvičili- Lukáš Zaplatilek, Daniel Šubrt, David Štilec, Jan
Grof, Pavel Jeţek, David a Jaroslav Exnerovi. Muţům se tentokrát vůbec nedařilo. Tak
špatný výkon druţstva v historii sboru ještě nebyl. Opakovala se stejná chyba jako v
loňském roce. Letos to bylo ještě horší, protoţe se ani na dva pokusy nepodařilo včas
připojit hadici ,,C“ na rozdělovač. A neţ se v té tmě kdokoliv zorientoval, uplynulo
hodně času, který posléze chyběl do lepšího umístění. Dosaţený čas byl 82,66 sekund.
Skončili na předposledním třináctém místě. Po půl druhé ranního času byla soutěţ
ukončena.

Co nás čeká
■Podkrkonošský pohár
Soutěţ mladých hasičů a veteránů v poţárním útoku se uskuteční 10.9. v Nedaříţi.

■ Závod požárnické všestrannosti
Zahájení nového ročníku 2011-2012, celostátní dětské soutěţe ,,Hry Plamen“.Termín a
místo dosud nejsou známé.

Historie hasičství 1/3
V příštím roce oslaví náš hasičský sbor své 125. výročí založení. Bylo to 19.června
1887. Ale než vznikl náš sbor a než se vůbec začaly formovat první hasičské sbory v
Čechách, daleko před tím bylo už jinde zdolávání požárů organizováno. S vývojem
hasičství vůbec, se seznamte níže.
Člověk odjakţiva bojoval s ohněm a snaţil se ho ovládnout. Oheň byl velmi důleţitý a byl
taky jedním ze civilizačních prvků. O prvním zmínkách boje s ohněm se dočítáme jiţ v 10.
stol, kdy římský stavitel Vitrius ţijící za vlády Ceasara a Augusta, se zmiňuje o tom, ţe jiţ
před 200 př. Kr. sestavil Ktesibus z Alexandrie hasičské čerpadlo. Tyto stříkačky se
pouţívaly v Egyptě, Římě a Římany obsazeném území. První opravdu hasičský sbor byl
však v Alexandrii zaloţen aţ roku 1500, který provozoval hasičství plně řemeslně a nechal
si za sluţby platit

Historie hasičství v Evropě
Řím
Ve starém Římě znali dávno před Kristem funkci vodovodů a dovedli také brzy vyuţít
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Heronových znalostí. Mluví se tak často o ohňových kohortách římských, coţ byla vlastně
jakási poţární policie. Ty jiţ pouţívali stříkačky podle Heronova vzoru (těm se říkalo
syfony). V 17. Století obstarávala v Římě hasičskou sluţbu městská garda, která jiţ
pouţívala hasičských přileb. Teprve aţ v roce 1877 byl v Římě zřízen řádně organisovaný
hasičský sbor z povolání, který čítal 100 muţů.
V době římské republiky byl přidělen dohled na bezpečnostní opatření při poţárech
zvláštnímu sboru, ve kterém byli zastoupeni niţší úředníci. Dozor nad nimi vykonávali
konsulové a tribunové. M. Egnatius Rufus zorganizoval vlastní hasičský sbor, který se
osvědčil zejména při poţáru v roce 732.
Za doby císařství byl zřízen Augustem zvláštní sbor hasičů, sloţený z otroků (600 muţů).
Sbor byl rozloţen do 14ti římských okresů a působil i před hradbami města. Okresy byly
rozděleny na městské čtvrti. V Římě bylo toho času 265 čtvrtí. Ke konci své vlády zřídil
Augustus sbor hasičský a policejní o 7000 muţích. Sbor byl řízen prefektem a byl
rozdělen na 7 kohort. Jedna kohorta měla 930 muţů, jednoho velitele a 4 lékaře. Mimo to
byli v kohortách dozorci lázní, praporečníci, ţalářníci, trubači, dozorci vodovodu,
pokladníci, lazebníci, spíţníci, stříkačníci a obstaravatelé vody při poţárech. Sbory byly
zřízeny po vojenském způsobu, drţeny ve stálé kázni, ubytováni v kasárnách a stále
placeny. Na počátku byli ke sboru přijímáni jen osvobození otroci, později i římští
měšťané. Sluţební povinnost trvala 20 let. K poplachu se uţívalo volání a hasičských trub.
Pouţívalo se ţebříků, háků, bouracích nástrojů, lan, stříkaček, košů, vodou a octem
navlhčených houní a koţí.
Řecko
Ve starém Řecku jsou první zmínky o hasičstvu teprve z dob, kdy se stali Římané pány
Řecka. Tehdy zřizuje na příkaz římský císař Trajanus, aby byly pro větší řecká města
opatřeny římské stříkačky (syfony).
Čína
Číňané znali stříkací stroje (dřevěné) vesměs přenosné, kterých se pouţívalo jiţ před
tisícem let. Dlouhou řadu desítek let byl zvláštní předpis pro policii čínských měst, podle
kterého měla policie přísný rozkaz zamezovat poţárům. Pokud však poţár přece jen
vypuknul, byla trestána sama policie, a to veřejným výpraskem.
Japonsko
V Japonsku aţ do roku 1873 platil nelidský zákon, ţe z domu, ve kterém oheň vypukl, byli
všichni obyvatelé po poţáru popraveni (byla jim useknuta hlava). Teprve v letech 1875-79
bylo započato se soustavným nakupováním vozových stříkaček anglického typu. Ty byly
pak nahrazeny novějšími německými stříkačkami.
Belgie
V Belgii se mluví o zakoupení první stříkačky teprve po roce 1650. V roce 1786 vynikl
svým vynálezem stříkačky se stoţárem starosta bruselského hasičstva Šalamoun Fűrst. To
byl pokrok, protoţe se dalo proudnicí (tehdy se stříkalo ţárnicí) otáčet na stoţáru.
Pokračování příště
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SPORT
■ Bukovinští reprezentanti
Místní nohejbalové druţstvo ve
sloţení: Miroslav Paulů, Jiří
Jeţek, Jan Grof a Jan Prokeš se
zúčastnilo v sobotu 30. července,
nohejbalového turnaje ve Volči,
okr. Pardubice. V konkurenci
třinácti druţstev si nevedli zase aţ
tak špatně. I kdyţ první odehrané
zápasy tomu moc nenasvědčovaly.
Byly tam i prohrané zápasy, které
měly vliv na postupová místa ze
skupiny. Naši tedy postupovali ze
třetího místa. Hra se zkvalitnila a
bylo to znát i na celkovém
výsledku. Naše druţstvo obsadilo krásné třetí místo.

■ Motoristický sport
O víkendu 8.-19. července pořádal
Sbor dobrovolných hasičů Čistá u
Horek další ročník nejtěţšího
závodu pro stroje 50 ccm
vyrobených do roku 1989. Byl to
závod pod názvem Fichtlmania
2011. Jel se
v atraktivním
prostředí
autokrosového
a
motokrosového
závodiště
Štikovská rokle u Nové Paky. Šlo
totiţ
o
maraton
–
čtyřiadvacetihodinový
vytrvalostní závod. Celkem bylo
přihlášeno 39 posádek se stroji
tovární výroby a 36 speciálů. Z Bukoviny byly do závodu přihlášeny dvě posádky na
továrních strojích. První ,,ProŠumachři“ s posádkou- Šubrt Daniel a Zdeněk, Prokeš
Václav st. a mladší. Ti s 280 najetými koly obsadili krásné 5. místo. Druhá posádka byli
,,Bednáři“ s Jeţkem Jiřím, Zmatlíkem Radkem, Štolpem a Greburem. Tomuto druţstvu to
asi moc nejelo, protoţe s 206 najetými koly byli aţ na 22. místě. Ve speciálech byla
posádka ,,Fčelaři“ s - Prokešem Janem, Štilcem Davidem, Zaplatilkem Lukášem a Fišerou
Miroslavem. Zde uţ je opravdu znát, ţe to jsou upravené stroje, protoţe ti najeli 316 kol a
ve své kategorii obsadili 10. místo.
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Společenská

kronika

Gratulujeme
Zástupci obce navštěvují své spoluobčany, aby jim
od dosaţení šedesáti let svého věku, pogratulovali k
jejich ţivotním jubileum. Touto cestou tedy
gratulujeme našemu jubilantovi. Přejeme mu
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Přání
předáváme panu Oldřichu Grofovi, který oslaví své
významné ţivotní jubileum v září.

♥♥♥
Z kroniky obce
Zvonění na obecní vojskem obce Slemeno, Ţdírnice a Horka u
Staré Paky. Delimitační komise na
zvonek
Starosta obce byl
1.prosince
1937
pověřen projednáním
dohody s p. Ulvrem
čp. 18, zda bude
zvonit a za jakých podmínek. Odpověď
starostovi zněla, ţe zvonit nebude. František
Stránský opětovně jednal ohledně zvonění a
nabídl mu 100 Kč ročně za příští zvonění,
také vyjednával, zda by p. Ulvr ponechal
zvonek státi, kdyţ by tam docházel zvonit
někdo jiný. Pan Ulvr prohlásil ţe nikoliv a
nabídnutou cenu nepřijal.

Zasazení jasanů podél silnice.
V roce 1938 bylo zasazeno 75 kusů jasanů
podél silnice od hranic politické obce Čistá
aţ k čp.66 (Jaroslav Stránský, nyní Ruslan
Sobran)v Bukovině u Čisté. Stromy byly
vysázeny k dvacátému výročí trvání naši
samostatnosti. Po 68 letech, byly stromy
krajskou správou silnic vykáceny. Prý
tvořily
pevnou
překáţku
ohroţující
bezpečnost silničního provozu.

Připojení k okresu Jilemnice
Dne 10.října 1938 byly obsazeny německým

vytyčování státních
hranic jí vedla po
našich katastrálních hranicích a připojila
pana Kuříka z Horky k naší obci. Dále pak
byla naše obec připojena k okresu Jilemnice,
protoţe zabráním obcí Nedaříţe a
Vidochova byla Bukovina od okresu Nová
Paka odtrţena.

Zřízení vodních nádrží
V době války hrozilo větší nebezpečí
vzniku poţárů. Proto bylo zapotřebí
zbudovat nové poţární nádrţe.
Tak
například p. Josef Jirásko, byl ochoten
vyměnit svůj pozemek na výstavbu nádrţe
za předpokladu, ţe mu obec dá bezplatně
pozemek, zvaný ,,Brodek“, který měl od
obce pronajatý. Podmínkou bylo, ţe při
správě obecní cesty se dá přebytečný
materiál (hlína) na upravení Brodku. Další
nádrţe byly zřízeny u Slavikových,
Viznerových, Jeţkových, Suchardových,
Stránských čp.65, Štilcových a Aloise
Prokše.
Práci a potřebný materiál s
budováním nádrţí si uhradili sousedé
spadající do obvodu nádrţí.
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Plánované akce
28. srpna (neděle) od 15.00 hodin

Turnaj v mini golfu v přírodnímm areálu pod Kaňkem
kategorie - děti do 12 let
- děti do 16 let
- dospělí
startovné - děti zdarma
- dospělí 50,- Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.října (sobota) - Sousedské posezení

od 18.00 hodin v kulturním domě

Program:
- promítání dokumentárního filmu Jiřího Hanouska – Norsko
- módní přehlídka – móda 30 let minulého století
- mini tombola
- hudba a tanec za doprovodu Petra Vávry
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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MOUDRA NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY
Téma: životní moudra
Lidé dovedou odpouštět svým nepřátelům, ale přátelům neodpustí nic.
Ţivot je bahno a jenom svině v něm umí chodit!
Ţivot je jako hodina matematiky,počítáš,počítáš aţ zjistíš,ţe jsi udělal chybu,chceš
začít znova a v tom zazvoní.
Jsem na dně, konečně se mám od čeho odrazit.
Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné,ale naučí tolik,jako nikdo jiný!
Čím výše vystoupíš, tím širší máš rozhled.
Kdyţ si nepřiznáš chybu, uděláš další.
Lépe pozdě, neţli nikdy...
Kdo neunese meč, seká jazykem.
Je lepší ztratit v ţivotě minutu,neţ v minutě ţivot.
Nemůţeme dojít na konec svého ţivota a zjistit, ţe jsme ţili jen jeho délku. Je třeba
ţít také jeho šířku a hloubku...
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Pro zasmání
Přijde policista se psem k bezdomovci, vybalí svůj chléb a řízek a ptá se ho: "Chceš
kousnout?" - "Ano." - "Azore, kousni ho!"
Dva policajti potřebují přelézt zeď. První říká: "Udělej mi kozu." - "Mééé."
Přijde ţena k doktorovi: "Pane doktore, cítím se špatně."
Lékař jí radí: "Kaţdé ráno nalačno vypijte jedno syrové vajíčko."
"Pane doktore, ale já vajíčka nesnáším."
"A kdo po vás, proboha, chce, abyste je snášela?"
Sedlák se dověděl od lékaře, ţe je nevyléčitelně nemocný a ţe brzy umře.
"Pane doktore, mám jedno přání: Napište mi pak, ţe jsem umřel na AIDS."
"Pročpak, vţdyť máte přece rakovinu?"
"Víte, takovou nemoc u nás ve vsi ještě nikdo neměl. Ten, co mi chodil za ţenou,
teď bude mít pěkně nahnáno. A co je hlavní, nikdo se jí nadosmrti ani nedotkne."
Lékař potkal svou bývalou sestřičku a ptá se: "Tak co, máte to na tom novém
pracovišti lepší?"
"Lepší ne, ale častěji."
Z rozhovoru ministerských úředníků: „Nevíš, proč vţdycky, kdyţ je náš Špidla v
televizi, ho hlasatelka znovu a znovu představuje, znovu a znovu je na obrazovce
napsaný, jak se jmenuje - vţdyť ho přece celý národ moc dobře zná?!“ „Tuhle
záhadu ti klidně můţu vysvětlit. Ona mu totiţ spousta lidí nemůţe přijít na jméno.“
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Děti pozor

zpravodaj č.4/2011

- 12 -

Co myslíte, čí to bylo stavení ?
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,,Příroda si vybírá ze zábavy daň daleko vyšší, neţ by se odváţil vybírat stát. ”.
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