Bylo,
jest
a bude

v Bukovině u Čisté
zpravodaj obce č.4

_________________________________________________________________________________________________

4. ROČNÍK

●

NEPRAVIDELNÝ VÝTISK

● VYDÁNO: 8/2012

,,SKORO NIKDO NEPŘIJDE SÁM NA TO, JAKOU VLASTNĚ MÁ
CENU DRUHÝ ČLOVĚK ”.
LA BRUYERE

●zamyšlení pod čarou ●zprávy z OÚ ●co se dělo pod
Kaňkem ●pranostika
●z kroniky obce ●společenská
kronika ●sport
●moudra ●rady hospodyňkám ● Švýcarsko ●děti, pozor
●plánované akce ●pro zasmání ●inzerce ●čí to bylo stavení
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,,Kdo nebyl otrokem, nezná cenu svobody“

,,Zamyšlení ,, pod čarou“
My a … tohle také bylo!
Dva měsíce prázdnin jsou již takřka za námi. Tedy i 21 srpnový den. Nemám představu, zda
právě tohle datum ,,posametové“ generaci něco říká. Zda se o dění před skoro půlstoletím učí ve
škole. Ať ano nebo ne, mnohým z nás toto období stále otevírá nepříjemné vzpomínky a rány.
Ráda bych vám sdělila vzpomínky své. Jejich útržky se mi vrátily nedávno, když jsem v
televizním vysílání spatřila Děčínský zámek, vznešeně se tyčící nad širokým korytem řeky Labe.
Bydlela jsem tehdy se svými rodiči a sourozenci ve vesničce, odkud bylo do bývalé NDR
(Německé demokratické republiky) jen co by kamenem dohodil. Do města Děčína jsem jezdila do
posledních tříd základní školy a později i do gymnázia. Dodnes mi v uších zní donekonečna
opakované nabádání ke klidu, pořádku, nevycházení z domů. Den co den, cestou do školy, jsem
míjela betonové či celodřevěné plochy a ploty počmárané šibenicemi a větami: ,,Okupanti, jděte
domů !“ Po ulicích z kostek s ohlušujícím rachotem pásů projížděly tanky. Tu s pěticípími
hvězdami, tu s bílými orlicemi. Na každém rohu stál voják se samopalem... Lidé měli hlavy plné
otázek, odpovědi se ale nikdo nedočkal. Každý byl pln strachu, obav, vzteku i lítosti zároveň.
Tváře byly změněny skoro k nepoznání. Příčinou byly chmury z dění současného, ale i z toho, co
bude dál. Ve městě postávaly nebo nás míjely skupinky dohola ostříhaných vojáků. Oděni byli do
dlouhých, hrubých kabátů, jež leckdy dosahovaly až k samé zemi. Někteří je měli velice neuměle,
a zubatě ustřižené k délce do půli lýtek. Jedna z velkých vojenských jednotek měla základnu
právě již zmíněném Děčínském zámku.
Samozřejmě, podle toho to tam potom také vypadalo! Nejenom já, ale i spousta dalších lidí se
o tom mohlo přesvědčit na vlastní oči. Po odchodu vojsk byl zámek zpřístupněn veřejnosti.
Vstupné bylo dobrovolné a mělo sloužit k obnově zničeného. Ale to zdaleka, zdaleka nemohlo
stačit! Všechny prostory byly až neuvěřitelně zdevastovány. Každý, kdo zámkem procházel, měl
v očích slzy.... Zrcadlový sál ! S údivem jsme prohlíželi dochované materiály a fotografie, jak vše
původně vypadalo. A nyní?! Tam, kde kdysi visela překrásná ohromná zrcadla, byly zdi do tří
čtvrtin své výše pokryty tmavě modrou barvou! Na vzdálenějších, protilehlých stěnách byly
velkými skobami přibity koše na basketbal. Na kdysi nádherných parketách, poskládaných do
fascinujících ornamentů lpěla vrstva zadupané špíny, zaschlého bláta, odpadků! Namísto
křišťálových lustrů visely od stropu pahýly kabelů.... Tak podobně, ba i hůře, to vypadalo i v
ostatních zpřístupněných sálech a halách. Celým zámkem se linul nelibý, čpavý zápach,
pronikající ze sklepení. V jeho klenbách byly ,,rozesety“ notně otlučené plechové skříně a
vyasfaltované žlábky, jež nahrazovaly toalety. A na to vše, ze všech možných i nemožných stěn
a koutů shlíželi ti, jež dávali svoji zem za příklad téměř celému světu. Tu zkázu budu mít neustále
před očima. A je to přitom jen opravdu maličký střípek z toho všeho! Leckdo by mohl vyprávět!
V současné době se již Děčínský zámek opět skví v celé své honosné kráse. Ze skály, na níž
dlouhá léta stojí, hrdě shlíží na poklidně plynoucí tok Labe, do něhož se nedočkavě vlévá i říčka
Ploučnice. Pohled, jež bere za srdce, je na to vše z protější Pastýřské stěny, kde je i jedna z
nejhezčích zoologických zahrad.
Ano, tohle vše bylo také, i to se dělo! Ale na mnoha místech naší země se obdobné děje i nyní.
Není to sice přičiněním okupačních vojsk, ale vandalismem a nezodpovědností těch, kteří si též
říkají lidé. Je přece ohromná škoda každé památky po našich předcích. Každého zámečku,
letohrádku, skvostných zahrad jako z pohádek, po každém křížku na rozcestí... V tom všem je
kus našich dějin , je to součást naší země, která má spoustu ještě i skrytých krás a nepřeberného
množství nádherných památek. Buďme na ně hrdí a chraňme si je. Vždyť přece každý člověk,
každý z nás si chrání to, co vytvořil vlastníma rukama. Je na to patřičně hrdý, protože mnohé
stvořil i za cenu velkých obětí. Měli bychom si to ponechat a chránit nejen my, ale hlavně
generace příští.

Jiřina Dlabolová
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Zprávy z obecního úřadu
■ Bouřka
Od
sobotního
rána 28.července,
bylo
obrovské
dusno, teploty se
vyšplhaly na 34 st C. V odpoledních
hodinách v 16.50 nás zasáhl přechod
studené fronty doprovázený
silnými
bouřkami a místy rovněž vydatnými
srážkami. Vážnějších škod na majetku,
nebylo však v obci zaznamenáno. Pouze
snad v rekreačním středisku to trošku
pocuchalo pár stanů. Před 18 hodinou byla přerušena dodávka elektrické energie, bez níž
byla naše obec bezmála 20 hodin. Dodávka byla obnovena až v neděli odpoledne.

■ Autonehoda u kulturáku
V naší obci došlo 29.června ke kuriózní autonehodě. Řidič malé dodávky nezvládl projetí
zatáčky u kulturáku a čelně narazil do
betonového květináče pod oknem u
jídelny. Ten se po nárazu rozpadl a ještě
způsobil škodu na autě. Před šestou
hodinou ranní u bouračky nikdo nebyl,
pouze na chodníku stál výstražný
trojúhelník.
A tak jsem způsobenou škodu nafotil,
napsal kus papíru , že na majiteli vozu
budeme požadovat náhradu vzniklé
škody na květináči a nechal za oknem
předního skla. Majitel se posléze ozval a škodu v hodnotě 6 tis. korun přijel uhradit.

■ 12 miliard do rozpočtů obcí???
V minulém čísle jsem se zmiňoval o tom, že poslanci Parlamentu mají hlasovat o novém
rozpočtovém určení daní. Navzdory všem pověrám se stal pátek třináctého července
šťastným milníkem v životě našich obcí a regionů. Poslanecká sněmovna schválila novelu
rozpočtového určení daní (RUD), jejímž důsledkem bude již od příštího roku více peněz
v obecních pokladnách. Cílem těchto změn bylo odstranění diskriminace obcí, financování
velkých měst na úkor menších samospráv a nastavení systémového dělení daní mezi
samosprávy. K definitivní účinnosti novely samozřejmě ještě něco chybí. Věříme, že ani
senátoři ani prezident naděje nás starostů nezhatí. Celkem hlasovalo 158 poslanců a 14
jich bylo proti přijetí přerozdělení: ČSSD- 8,ODS- 2, TOP 09- 0,KSČM- 3, VV -0,
NEZAŘAZENÍ -1,. Převážně to byli, poslanci za pražské obvody. Bukovina by si tím
mohla polepšit o 300 tis. korun.
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■ Silnice Vrchlabí - Studenec ?
Vláda ČR přijala usnesení ze dne 19. července 2012 č. 547 k Informaci o projektech
strategických průmyslových zón a o změně usnesení vlády ze dne 28. května 2008 č. 641
ve znění usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 41.
Vláda souhlasí s použitím prostředků zvláštního účtu privatizace po zrušeném Fondu
národního majetku na financování strategických průmyslových zón a souvisejících akcí v
rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s tím, že
financování bude ukončeno do 31. prosince 2014. Bude se jednat o financování rozšíření
průmyslové zóny ve Vrchabí, v částce 138,044 mil. korun. Investorem bude město
Vrchlabí. Dále to bude akce týkající se dopravní infrastruktury, kterou bude hradit ve výši
346,814 mil. korun Královéhradecký kraj. Bude se jednat o silnici, Vrchlabí – Dolní
Branná – Studenec (asi jen na Špici, to nevím určitě). Ale co Horka – Studenec?????, to
nikdo neví. Současně je vláda připravena dále jednat o podpoře financování dalších
investic souvisejících s průmyslovou zónou Vrchlabí do celkové výše 551 mil. Kč v
souladu s Ujednáním o porozumění mezi vládou a společností Škoda Auto, a.s.;

■ Odpady

Časový harmonogram svozu - NEDĚLE 14. 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 !!!!!
Přijímány budou následující druhy odpadu“
- léky všeho druhu
- domácí kapalné i tuhé chemikálie
- přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů (vše řádně označené)
- zbytky starých barev, obaly od barev
- televizory, ledničky,zářivky
- všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
- upotřebené motorové oleje ( v uzavřených nádobách do 30 l
- olejové filtry a další zaolejovaný materiál

Odpady budou předány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům
zajišťující sběr. Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

velkoobjemový kontejner bude přistaven u hasičárny
od 12.10. do 14. 10. 2012
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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■ Revize a vymetání komínů
Vážení občané, stejně jako vloni, se bude provádět vymetání a revize komínů. Majitelé
nemovitostí se mohou přihlásit u Jiřího Hanouska (tel. 603464203), nebo přímo na
obecním úřadě. Termín je pevně stanoven na pátek 21. a sobotu 22.září. Vy sdělíte datum
popřípadě hodinu, kdy by se vám to nejlépe hodilo. Vymetat bude od 9.00, v intervalech
po půl hodině u každého zákazníka, až do poslední návštěvy v 16.30 hodin.

■Odstoupení z funkce bukovinského místostarosty
Místostarosta obce Jan Prokeš oznámil, že na vlastní žádost odstupuje k 31.srpnu 2012 z
funkce místostarosty. Důvodem odstoupení je pracovní zaneprázdněnost v civilním
zaměstnání. Na funkci místostarosty byli navrženi kandidáti, kteří při ustavujícím zasedání
OZ ze dne 5.11.2010 získali nejvyšší počet hlasů pro volbu na místostarostu. Byli to David
Štilec se 3 hlasy a Jiřina Dlabolová se 2 hlasy. Osloveni byli i ostatní členové OZ, zda se
nechtějí ucházet o tuto funkci. Nikdo jiný ale zájem neprojevil. Bylo diskutováno s
jednotlivými kandidáty, jaké mají možnosti tuto funkci vykonávat. David Štilec sdělil, že
nemá představu, jaká bude jeho pracovní doba v jeho nepřetržitém pracovním poměru.
Připustil, že by se mohlo stát, že se nebude moci pravidelně zúčastňovat úředních hodin,
při kterých tam je místostarosta také potřebný. Protože nebylo jiných připomínek a
námitek k předloženému budu , bylo přikročeno k volbě místostarosty. Jediným
kandidátem tedy zůstala Jiřina Dlabolová. Odvolání stávajícího a volba nového
místostarosty proběhla v úterý 28.srpna. Při volbě aklamací, byla místostarostkou obce
zvolena 6 hlasy, Jiřina Dlabolová. Do funkce bude uvedena od 1.9.2012.

■ Výstava ve škole pokračuje
Mohlo se stát, že jste Vy nebo Vaši příbuzní a známí,
nestihli navštívit výstavu ve škole. Budete-li mít
zájem, stále existuje možnost dodatečné návštěvy a
prohlídky výstavy, která ještě nebyla zrušena. Jen se
stačí ohlásit u Jiřího Hanouska, tel. 603464203 a
domluvit si termín.

■ Letní taneční party Hasiči měli na 28. července naplánovanou letní zábavu v
přírodním areálu pod Kaňkem. Vše bylo připraveno, jen začít. A také začalo. Celodenní
dusno ale nevěstilo nic dobrého. Odpolední bouřka s průtrží mračen vše zmařily. S tím
vším souviselo vypnutí proudu a bylo po hraní. Muzikantům nezbylo nic jiného, než na
sebe jen zírat. Kvůli nejistému počasí hosté také nepřicházeli. Přítomné byli pouze služby
a několik místních, ale jejich počet nepřevyšoval dvacet lidí. Ti si vlezli pod pergolu a
jeden stánek, aby si mohli dát od cesty pivo a poslechnout hru na obyčejnou kytaru. Prostě
se to vydařilo, propršela celá noc.
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■ Koncert dechovky
Letošní vystoupení dechové hudby Šeucouská muzika, mělo navázat na loňský poměrně
úspěšný koncert. Propagace byla dobrá. Rozvezeno bylo na 50 plakátů po širokém okolí.
Ve Studenci a Čisté byly rozneseny
letáky po domácnostech. Muzika byla
výborná a proto se očekávala i účast.
Opak byl však pravdou. Úmorné teplo a
časná odpolední hodina koncertu, zřejmě
odradila spoustu milovníků dechovky.
Ve stínu pod stanem se tam choulilo
padesát sedm hostů. Byla to škoda, ale
kdo tu byl, určitě nelitoval. I když to
byla z finanční stránky akce prodělečná,
co se týká dobré pohody při poslechu
kapely, zdařilá.

■ Putting-golfové hřiště
Pan Petr Škráček, bytem Bukovina u Čisté čp.62,
na svém pozemku slavnostně otevíral v pátek
13.července nově vybudované putting-golfové
hřiště s osmnácti jamkami.
Putting golf je jedna z nejoblíbenějších
minigolfových variant, kdy se hraje na hřišti
zasazeném v přírodě a na jamkách - drahách s
povrchem z několika druhů kvalitních umělých
trav. Hraje se běžným golfovým putterem a
míčem, takže tento sport má velice blízko ke klasickému "velkému golfu". Hra puttinggolfu připomíná puttování na golfovém greenu.

Pranostika = moudro našich předků
září
Září, na léto jde stáří.
Začátek tohoto měsíce přináší lidem i hovadu zlé páry a mlhy.
Září jezdí na strakaté kobyle.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.

říjen
Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.
Září víno vaří, říjen víno pijem.
Teplé září - říjen se mračí.
V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů.
Po teplém září zle se říjen tváří.
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Z kroniky obce
Sloučení osady
Karlova a 9.čp.
čisteckých s
Bukovinou u Čisté
Abyste si uchovali stálý přehled o údajích,
tak tento doslovný opis z kroniky budete
muset číst pozorně, protože se zde několikrát
za sebou opakují různé slovní obraty, které by
vás mohly trošku zmást.
Dne 15.11.1919 podali si občané z osady
Karlova (politické obce Čistá) a z 9.čp. pol.
obce Čisté (čp. 185,186, 187,188, 211, 222,
223, 224,231) žádost k obecnímu úřadu v
Bukovině u Čisté, aby byli přijati do svazku
pol. obce Bukoviny u Čisté- aby osada Karlov
a 9 čp. čisteckých byly sloučeny s pol. obcí
Bukovina u Čisté. Obecní zastupitelstvo v
Bukovině u Čisté ve schůzi dne 19.11.1919 se
usneslo, přijmouti občany z osady Karlova a
9 čp. čisteckých do svazku politické obce
Bukoviny u Čisté za těchto podmínek.:
1.Ukončiti spor, který má Bukovina s Čistou
ohledně placení za školu. Zaplatiti povinný díl
za školu – 1/3 z toho, co stála škola.
2. Zaplatiti všechny útraty vzniklé sporem ohledně školy zaplatiti útraty obce Bukoviny
a útraty obce Čisté.
3. Obecní zastupitelstvo v Bukovině sepíše
majetek obce Bukoviny a soupis předloží
občanům z osady Karlova a z
9 čp.
čisteckých. Občané z Karlova
9 čp.
čisteckých budou povinni složiti obci
Bukovina určitý obnos – podle poměru
daňového (1/3 jmění obce Bukoviny u Čisté).
4.Občané z Karlova a 9 čp. čisteckých budou
povinni zaplatiti vyměření a všechny útraty
vzešlé s vyměřením. Občané z Karlova a 9
čp. čisteckých podmínky nepřijali a
29.11.1919 podali si žádost za samostatnost.
Žádost za samostatnost byla zamítnuta
zemským správním výborem dne 6.12.1922.

Dne 20.3.1921 podali si občané z osady z
Karlova a 9 čp. čisteckých žádost o sloučení
osady Karlova
a
9 čp. čisteckých s
politickou obcí Bukovina u Čisté.
Prohlásili: ,,Kdyby jejich žádost
za
samostatnost byla zamítnuta, aby byli
sloučeni s pol. obcí Bukovina u Čisté. Když
byla tato žádost podána, nebyl ještě vyřízena
žádost za samostatnost. Podle výnosu z
ministerstva vnitra ze dne 25.5.1923
č.35584/23, nevyhověla vláda ve schůzi
ministerské rady konané 11.5.1923 podle
ustanovení §1 odst. 1 zákona ze dne
18.3.1921, čl. 117 Sb.z. a n. ve znění zákona
ze dne 21.12.1922 č.404 Sb. z. a n. Žádosti p.
Josefa Štilce a soudruhů, aby obec Čistá v
pol. a sod. okresu
novopackém byla
rozloučena ve dvě obce. Čistou a Karlov a
dále, aby k nové obci Karlovu připojena byla
část území obce Bukoviny u Čisté, jež to
zemský správní výbor podle usnesení ze dne
6.12.1922 nedal k rozluce svého souhlasu. K
žádosti občanů z Karlova a 9 čp. čisteckých
ze dne 20.3.1921 nedalo Ministerstvo vnitra
souhlasu, poněvadž byla žádost podána po
uplynutí zákonité doby – zákon o slučování a
rozlučování obcí z r. 1920. Občanům bylo
sděleno, trvají-li na žádosti o sloučení s
politickou obcí Bukovinou u Čisté, že může
býti podána nová žádost. Dne 29.11.1923 si
tedy podali zástupci Bukoviny a Karlova
žádost novou. Vyřízení žádosti vleklo se od
r.1923 do r.1927. Konečně v r. 1927 žádost
byla vyřízena a povoleno bylo sloučení osady
Karlova a 9 čp. čisteckých s pol. obcí
Bukovina u Čisté. Tím byla obec Bukovina u
Čisté se samotou ,,Na Horce“ zvětšena.
Zvětšena byla od r. 1927 o osadu Karlov se
samotou ,,Hájenkou“ a o 9 čp. čisteckých.
Zvětšená obec nazývá se opět Bukovina u
Čisté a čítá 89 domů, podle posledního
sčítání lidu z r.1921 je v obci 420 obyvatel. K
obci patří samoty ,,Na Horce čp.46 a 60, a
samota ,,Hájenka čp.78.

۞۞۞
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kronika

Narozeniny
Zástupci obce navštěvují své spoluobčany, aby jim od
dosažení šedesáti let svého věku, pogratulovali k jejich
životním jubileum. Touto cestou tedy gratulujeme naši
jubilantce. Přejeme ji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Přání předáváme
Růženě Paulů, která oslavila své
významné životní jubileum v srpnu.
Omluva a oprava za tiskovou chybu v rubrice Gratulujeme
V minulém čísle došlo k tiskové chybě, kde byl špatně udán datum sňatku Jaroslava
Šubrta, za který se omlouváme. Opravujeme tedy že do svazku manželského, v sobotu
2.června vstoupil náš občan Jaroslav Šubrt, se slečnou Petrou Věchtovou.

 SPORT
■ Fichtmánie
Čtyřiadvacetihodinová
Fichtlmania
2012,
byla
odstartována v 16:40 hodin a na startu bylo 65 posádek.
Bukovina byla zastoupena třemi posádkami. Bohužel od
jihozápadu se blížila velká bouře, a tak byl závod poprvé
v historii Fichtlmania v půl deváté přerušen. Objevil se
červený prapor a jezdci museli do dep. Blesk pak stíhal
blesk a trochu i sprchlo. Před půlnocí byl závod znovu
odstartován, tentokrát z dep, a pak už se jezdilo až do
sobotních 16:40 hodin. A jak si vedli naši naši?
Ve třídě klasik Továrna jelo 31 posádek,
Za Bukovinu jeli:
Bednáři, st. č. 47 , ujeli 200 kol -ztráta 103
kol na vítěze- umístění 16
Prošu-Machři , st. č. 53, ujeli 225 kol
-ztráta 78 kol na vítěze- umístění 13
Třída Speciál s úpravavmi, jelo34
posádek
Fčelaři, st.č.52 – 256 kol – ztráta 128 na
vítěze – umístění 17
celkové pořadí z 65 posádek
Fčelaři -David Štilec, Lukáš Zaplatilek, Jan Prokeš, Mirek Fišera dojeli na 22 místě
Prošu-Machři- Zdeněk a Daniel Šubrtovi, Váslav Prokeš st., a ml,. dojeli na 31 místě
Bednáři – Jiří Ježek, David Exner, Jiří Gernat, Jaroslav Grof, dojeli na 38 místě.
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■ Na turnaji v nohejbale
Nohejbalového turnaje ve Volči, okr. Pardubice se v sobotu 21.července zúčastnila dvě
družstva z Bukoviny.V ,,A“ stratovali David Štilec, Jiří Ježek a Miroslav Paulů. Barvy
béčka hájili Petr Štilec, Jan Grof a Filip Souček. Zahájení turnaje se uskutečnilo v 8.00
hodin, ukončení až v 20.30 hodin. Do turnaje bylo přihlášeno dvanáct družstev. Družstva
byla poměrně vyrovnána. Dokazovaly to dlouhé a tahavé zápasy, které končily
vyrovnanými výsledky. Našim družstvům bohužel chybělo trošku toho sportovního
štěstíčka. V celkovém hodnocení se béčko umístilo na 11 příčce, áčko bylo bohužel
poslední. Naši si jinak turnaj pochvalovali.

♥♥♥
MOUDRA NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY




Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli
Být šťasten sám a jiné blažit - to je pravý úkol člověka
Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.



Ani veškeré vědění nepřináší štěstí, protože k tomu stačí umět pouze rozeznat dobro od zla.






Štěstí se skládá z neštěstí, jichž se vyvarujeme.
Lidské štěstí se skládá z tolika kousků,že stále některý chybí.
Štěstí je podivná věc.
Lidé, kteří jej nikdy nepoznali, možná ani nejsou skutečně nešťastní.
Štěstím pro mě je především dobré žití.



♥♥♥
RADY HOSPODYŇKÁM
Milé hospodyňky, ač si to jen opravdu nerady připouštíme, končí prázdniny a blíží se
podzimní měsíce. Věřím, že je mezi námi spousta těch, kteří nerady nachávají úklid (větší)
na poslední chvíli. Jasně, uklízíme přece průběžně, ovšem třeba mytí oken.... Ano, jsou
moderní prostředky, ale naše babičky si uměly poradit také.
a)
okna se nejlépe myjí, je-li pod mrakem. Slunce nás neoslňuje vidíme tím pádem
každou šmouhu.
b)
vždy myjeme nejprve rámy, pak teprve sklo
c)
výborný a přitom levný prostředek na mytí oken si můžeme připravit i samy. Do 1 l
vody dáme trochu prostředku na mytí nádobí, trochu octa a lihu.
d)
okna také můžeme omýt roztokem 5 l vody a 1 balíčku světlého vanilkového
pudinkového prášku. Po zaschnutí okna vyleštíme suchým měkkým hadříkem.
e)
okenní skla se budou krásně lesknout, přidáme-li do vody na jejich mytí leštidlo do
myčky na nádobí.
f)
Okenní tabulky z mléčného skla nejlépe umyjeme horkou vodou s přídavkem octa.
Sklo potom vyleštíme dosucha.
g)
mušince z oken odstraníme nejlépe hadříkem namočeným do piva. Dobrou
ochranou před znečištěním oken od much je jejich potření octem nebo lihem.
h)
na čištění žaluzií používáme speciální kartáčky. Pokud je nemáme pomůžeme si
starými vlněnými rukavicemi. Navlékneme si je a prsty přejíždíme po jednotlivých dílcích.
Máte-li také pro nás ostatní nějaké dobré rady a nápady od vašich babiček, dejte vědět.
Může to být i anonymní, na budově OÚ je schránka. Na druhou stranu, proč za za
dobrý nápad či radu stydět?!
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Jilemnicko – svazek obcí si vyměňuje zkušenosti s kantonem St. Gallen
Na konci května 2012 proběhla první etapa z projektu financovaného z Fondu Partnerství
Švýcarsko -České spolupráce. Proč se Jilemnicko – svazek obcí o tento grant ucházelo a
kým je financován, to jsou
otázky, na které by se
možná mnozí z vás zeptali,
pokud by měli příležitost.
Začneme tedy nejdříve tou
druhou. Tento grantový
fond
je
zaštiťován
Ministerstvem financí a
finanční prostředky jdou
přímo
z prostředků
Švýcarské federace, neboť
tato povinnost jim vyplývá
na
základě
jejich
participace na evropském
hospodářském prostoru a
má pozitivně motivovat
země rozšířené Evropské unie v jejich rozvoji. Jilemnicko – svazek obcí jako dobrovolné
sdružení má na starosti realizaci společných aktivit v oblasti rozvoje a obnovy venkova,
zachování tradic, v oblasti cestovního ruchu, životního prostředí a veřejné správy. Zástupci
Jilemnicka – svazku obcí díky financím poskytovaným ze Švýcarska dostali možnost
vyměnit si své zkušenosti se zástupci samosprávy v zemi, která je o několik kroků vpřed a
její systém je funkční a efektivní. Tyto cenné zkušenosti pak mohou starostové na české
úrovni zúročit ve své praxi a případně se inspirovat neotřelými nápady a zajímavými
postřehy svých zahraničních kolegů. Ale ruku na srdce, s poměry v naší republice, by to
vše bylo těžko realizovatelné. Cílem celého projektu je pak nejen samotná výměna
zkušeností, ale také seznámení se s běžným životem v obou zemích. Projekt byl ve své
realizaci nastaven do dvou samostatných etap. Proběhla již studijní cesta českých zástupců
obcí do kantonu St. Gallen a v září navštíví švýcarští zástupci mikroregion Jilemnicko.
První část projektu je již za námi, jak bylo zmíněno na začátku tohoto článku. A jak tato
studijní cesta probíhala?
Zástupci
Jilemnicka
–
svazku obcí vyrazili na
týdenní cestu autobusem
BusLine Semily a jejich
první zastávkou byl úřad
kantonální
vlády
v St.
Gallenu. Po přednášce o
politickém a státním systému
Švýcarska měli možnost si
prohlédnout budovu sídla
kantonu a také město St.
Gallen. Poté se celá skupina
přesunula do oblasti

- 10 -

zpravodaj č.4/2012

Curyšského jezera, konkrétně do partnerského města St. Gallenkappel. Zástupci obcí zde
během čtyř dní absolvovali
přednášky o cestovním ruchu,
dále ve Švýcarsku populárním
a aktuálním slučování malých
obcí a stihli také prohlídky
místní
řemeslné
výroby
v oblasti potravinářství a
rukodělných
prací,
zemědělské školy a chovu
dobytka, spalovny odpadů,
podniku
na
zpracování
bioodpadu, a v neposlední
řadě navštívili místní vysokou
školu a absolvovali exkurzi u
jednotky
dobrovolných
hasičů. Celá tato cesta, ač
byla velmi náročná, probíhala bez komplikací a byla pozitivně hodnocena účastníky i
hostiteli. Nyní nám nezbývá nic jiného, než přát švýcarské delegaci, která k nám zavítá
v druhém zářijovém týdnu, aby se jim na Jilemnicku líbilo (alespoň tak jako nám u nich) a
odnesli si i z České republiky spoustu zajímavých zážitku a dobrých nápadů.

Několik osobních postřehů ze Švýcarska, kantonu St. Gallen a jeho okolí
Porovnáme-li švýcarskou kantonální politiku (u nás krajskou), tak je trošku odlišná než u
nás. Porovnejte sami. Veřejná správa je ve Švýcarsku na všech úrovních finančně
nenáročná. Je postavená na tzv. miličním systému – institut čestného úřadu, který daná
osoba zastává jako vedlejší zaměstnání bez nároku na mzdu. Zákonodárným orgánem je
kantonální parlament, který má 120 členů a ti jsou zvoleni na dobu čtyř let. Zasedají 4x
za rok a jejich jedinou odměnou je úhrada 200 švýcarských franků (4000,-Kč) za jedno
zasedání. Systém ve Švýcarsku nezná samostatnou funkci státního prezidenta . Prezident
je předsedou sedmičlenné Spolkové rady, který je z jejich členů volen Spolkovým
shromážděním vždy na 1 rok. Centrální moc reprezentovaná zejména vládou si zachovává
především dozorovou funkci v kontrolních pravomocech. Lid má suverénní moc – lid
může zvrátit rozhodnutí exekutivy. Sedmdesát procent rozhodnutí o důležitých věcech se
provádí referendem občanů ( např. i to, zda uchovat švýcarskou armádu nebo ji rozpustit) .
Kanton je rozdělen na 85 obcí. Z důvodů finančních úspor zde dochází na základě
referenda k jejich dobrovolnému slučování. Do roku 2013 by jich mělo být 72. Například
sloučením tří obcí, snížením počtu úředníků a zjednodušením administrativy kanton ušetří
1,6 mil. franků. K vyřízení všeho potřebného, kromě oddávání , budou moci občané, dle
svých možností využívat pouze
e-mailovou poštu. Takže za celý život nemusí radnici
vůbec navštívit. Výši daní si určuje obec sama. Z toho odvání nějakou poměrnou část
kantonu, státu a zbytek zůstává obci. Obce vynakládají až 50% obecního rozpočtu do
školství. Mají tam ale také obdobné problémy s počtem docházejících dětí do škol. Jsou
obce, kde musejí školy taktéž rušit jako u nás. Příspěvky v nezaměstnanosti hradí obce a
činí to okolo 5% obecního rozpočtu. Nezaměstnanost se pohybuje od 2 do 4%. Podporu v
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nezaměstnanosti vyplácejí obce ve výši cca 2000 franků. Prý se z toho nechá slušně
vyžít, jen si člověk musí odpustit zahraniční dovolené. Minimální mzda určovaná
zaměstnavatelem je asi 3000 franků a průměrná mzda 5000 franků (cca 100 tis. korun).
Můžeme obdivovat výši výdělku, ale na druhou stranu nevíme jak vysoké se zde platí
daně, nájmy bytů apod. Výše DPH je zde od 2 do 8%. Pravdou zůstává, že pro obyčejného
Čecha je zde draho. Tak např. oběd v restauraci vás přijde na slušný balík peněz. Polévka120,- až 220,-Kč, levné menu 400,- až 1000,-Kč, pepsi cola 0,3 l za 100,-Kč, malé pivo
80,-Kč, velké 120,-Kč. Dále nákup 1kg jehněčího masa na tržnici 1200,-Kč, sýr přímo
ve výrobně 15dkg/ 100,-Kč. Všichni dobře víme, že Švýcarsko je zemí sýrů. Měli jsme
možnost navštívit sýrárnu Bieri. Majitel zaměstnává deset pracovníků. Mléko na výrobu
sýra vykupuje od osmi zemědělců. Jeho kvalita se přísně sleduje, aby byla zaručená i
kvalita sýra. Dodavatelé mléka musí zásadně krmit pouze senem a pást dobytek.
Neexistuje krmení senážemi natož siláží. Na výrobu sýrů během roku zpracuje 150 až
200 tis. litrů mléka. Doba dozrávání sýrů je různá. Je to od dvou měsíců, ale takový
bochník ementálu o hmotnosti až 96 kg, na který se spotřebuje 1200 litru mléka, dozrává
od osmnácti měsíců až do 2,5 roku.
Velkou zajímavostí byla návštěva spalovny odpadů KVA Linthgebiet. Ředitelem je Rico
Bertini, který si celou spalovnu
vyprojektoval sám. Je plně
automatizovaná a obsluhuje jí
pouze
12
zaměstnanců
rozdělených do
tří směn.
Počítačové systémy jsou dvakrát
jištěny. Pakli-že by
došlo k
jakékoliv poruše či havárii na
zařízení spalovny a nikdo se jí
nesnažil nebo mu to nešlo do 10
minut odstranit, je Rico Bertini
okamžitě vyrozuměn o vzniklé
poruše přes satelit. I kdyby byl
na druhém konci světa, připojí
se na počítač a sám může zasáhnout do odstraňování poruch. Na dotaz a na kolik ta
spalovna přišla, tak se šibalsky pousmál, usrkl plzeňského piva a odvětil:,, Když ji budete
chtít postavit u vás, tak si připravte 240 mil. Eur“.

Jenom pro vaši představu uvedu několik zajímavých údajů.
Sem se sváží odpad ze 134 obcí s celkovým počtem 240 tis. obyvatel.
První pec se
uvedla do provozu v r.1973. Druhá v r.1983 a k rozšíření a přeměně spalovny došlo
v r. 2000. Spalovna zabírá plochu 17119 m2. Průměrná propustnost odpadu za hodinu
je 14 t. Roční kapacita systému při 7,800 provozních hodinách na linku je 105.000
tun. Roční objem dodávky je přibližně 110.000 tun . V letních měsících si část odpadů
skladují, aby při jeho nedostatku v zimních měsících měli co likvidovat.
Délka potrubí -Termální systémy 9200 m,
Čištění spalin / odpadních vod 6800 m,
Vysokotlaké kotle č.1 a č.2 - 58.000 m,
Odpadní vody 6500 m,
Vody a stlačeného vzduchu 6200 m,
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Topení, klimatizace a chladicí systémy 11.600 m ,
Celkem potrubí 101300 m.
Délky kabelů chemického inženýrství 350.000 m .
Co se týká ochrany životního prostředí, tak vypouštěné zplodiny do ovzduší zdaleka
nedosahují povoleného limitu. Jsou hluboko pod touto povolenou hranicí. Takovýchto
spaloven má být ve Švýcarsku vybudováno ještě několik.

Hasiči
Zajímavá byla i návštěva hasičárny dvou sloučených hasičských sborů, obcí Uznach a
Schmerikon. Obce se vzájemně prolínají a kdo by to neznal, řekl by že je to jedna obec.
Uznach má 5840 a Schmerikon
3438 obyvatel. Jedna z obcí měla
finanční problémy se
zabezpečováním
požární
techniky. Proto došlo ke sloučení
těchto dvou sborů. Vystavěna
byla nová hasičárna a k tomu
opravena stará původní. Vznikla
tím perfektní hasičská základna.
Upozorňuji, že zde hovoříme o
dobrovolném hasičském sboru,
který vyjíždí do 3 minut od
vyhlášení poplachu. Během roku
vyjíždějí k 60 až 80 zásahům.
Ušlá mzda hasiče je zaměstnavatelem refundována. Tento sbor má ve výbavě osm
automobilů. Je to plošina s dosahem 30 metrů, 2 cisterny, po jednom pro technické a
chemické zásahy, jedno pro nehody na dálnici a dva velitelské vozy. Dětské soutěže jako
u nás tam nenajdete. Ale děti od 15
do 18 let docházejí do hasičáren,
kde se odborně připravují na to, až
vstoupí do dospělých a budou
moci vykonávat tu pravou
hasičskou práci. Jako všude se
musejí platit daně. Ten, kdo chce
mít tyto daně sníženy, může
vstoupit do tzv. Milicí hasičů.
Věková kategorie mužů je od 20
do 50 let věku. Každá, ale opravdu
každá nemovitost musí být
pojištěna u Kantonální pojišťovny
nemovitostí. Ta zpětně přispívá obcím na obnovu a pořizování a techniky a výzbroje. V
celém Švýcarsku je pouze tisíc hasičů z povolání a profesionální sbory mají jen v sedmi
městech : Curich,Basilej,Žneva,Bern,Laussane,St.Gallen,Winterthar.
Požární sbory ať dobrovolné, nebo z povolání jsou podřízeny městským či obecním
radám. Pro jejich činnost je určen podíl z rozpočtu ve výši 2 – 4,5%. Hasiči tu požívají
vysokou společenskou prestiž a všechny sbory mají stejnou profesionální úroveň
s rovnocenným technickým vybavením.
Jiří Hanousek
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Plánované akce
22.září nohejbalový turnaj v Bukovině

♣
29.září - zájezd, z důvodu obsazení pivovaru ve Svijanech
se původní termín 22.9. posouvá na 29.9. ,tím se

prodlužuje i termín přihlášek do 2. září.

♣

13.října od 19.00 - sousedské posezení s programem
- promítání filmu, letošní SJEZD RODÁKŮ
- kulturní vystoupení, scénky místních občanů
- vystoupení pražských hostů- častuška na dění v obci
- taneční vystoupení
- tanec , hudba Miloše Šulce
Součástí letošního říjnového sousedského posezení bude i takzvané ,,první bukovinské
štrůdlování“. Hned v úvodu bude zvolena nezávislá porota, jež posoudí a vybere štrůdl,
který chutná nejlépe. První tři nejchutnější jablečné (či plněné i čímkoli jiným , i
naslano) záviny, přinesou svým ,,stvořitelům“ ocenění v podobě drobné věcné ceny.
Štrůdly se po vyhodnocení rozkrájí a poslouží návštěvníkům posezení jako chutný
zákusek k dobré kávě. Voňavé pochutnání se bude přijímat dvě hodiny před vlastním
zahájením akce tj. v 17 hodin, v jídelně kulturního domu. Věříme, že každá z vás má
svůj recept. Těšíme se na vaši účast.
Závazné přihlášky přijímáme do konce měsíce září. Zuzka Nezbedová 739270766, Jiřina
Dlabolová 732117165.

♣
Pro

zasmání

■ Tchýně se chystá na dlouhý výlet a před odjezdem se zastaví u zetě doma. Popíjejí
kávu a povídají o všem možném. Najednou tchýně koukne na hodiny a říká: Jejda, to už
jsou tři? Tak to musím hned vyrazit, jinak mi ujede vlak. Začne se ve spěchu oblékat,
když v tom z pokoje vyrazí synek, a než stihne tatínek mrknout, povídá: Babi, nemusíš
spěchat, táta dal hodiny o dvě napřed!

■ Proč ses po rozvodu s manželkou oženil s její sestrou? Abych si nemusel zvykat na
novou tchýni.

■ Plazí se dva hadi, najednou se jeden z nich zastaví a starostlivě se ptá: “Ty, hele…
Jsme jedovatí?“ „Ani nevím… Proč?“ „Já jsem se právě kousnul do jazyku…
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―― NÁKUP ♦ PRODEJ ♦ VÝMĚNA

________

 Prodám 3 ks dřevěného regálového nábytku v bílé
barvě. Výška 1,8 m, hloubka 25 cm, šíře 1,2 m a 3 ks
stejné výšky i šíře, ale hloubky cca 40 cm.
 4 ks dřevěných pohovek- válend bez matrací.
Dotazy volejte na 732117165.
 Na požádání zhotovím dušičkovou dekoraci (věnce,

mísy, květináče). Materiál dle dohody. Závazné objednávky přijímám nejpozději
do 7.října. Dlabolová Jiřina 732117165.

♥♥♥
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V této prodejně s elektronickými cigaretami ( ve Studenci pod poštou čp.379) můžete
zakoupit i různé samolepící dekorace na sklo, dlaždičky, stěny či dveře. Váš byt se změní
jako mávnutím kouzelného proutku. Aplikace je velice jednoduchá, nenáročná na čas i
manuální zručnost. Ovšem výsledek je dokonalý. K dispozici je nepřeberné množství
vzorů. Je to i vhodný, krásný a hlavně netradiční dárek.

Přijďte, těšíme se na vaši návštěvu.
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Co myslíte, čí to bylo stavení?

zpravodaj č.4/2012
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,,Utrhl jsem květinu a ona zvadla, chytil jsem motýla a on zemřel,
pochopil jsem, že přírody se mohu dotknout pouze srdcem“.
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