Bylo,
jest
a bude

v Bukovině u Čisté
zpravodaj obce č.4

___________________________________________________________________________________________

1.ROČNÍK

●

NEPRAVIDELNÝ VÝTISK

● VYDÁNO: 8/2009

Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe.
Nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobovat svět sobě.
Proto veškerý pokrok závisí na nerozumných lidech
(George Bernard Shaw)

foto:Jiří Exner
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Zamyšlení ,,Pod čarou“
Do konce prázdnin zbývají jen necelé tři týdny. Pokud jde o počasí domnívám se , že si
mohl ,,přijít na své“ snad každý. Sluníčko se na nás snaživě usmívalo, někdy snad až příliš. To když
se mu podařilo ,,pošimrat“ svými paprsky rtuť teploměru, a ta hbitě vyskočila až nad třicátý
stupínek.
Několikrát jsme s obavami hleděli na temnou oblohu, kterou ,,křížem krážem“ protínaly
oslepující blesky. Vše bylo doprovázeno silnými přívalovými dešti. Naštěstí těchto dní nebylo
mnoho. A tak si v klidu a pohodě ještě užívejme těch následujících, věřím že příjemně letních.
Ale přece jenom, ať tak, či onak, návrat do školních tříd se nezadržitelně blíží. Budoucí
prvňáčci se jistě těší. Novotou vonící batůžek či aktovka je často připravena již od vánoc, kdy byla
jedním z dárků. Většina odrostlejších ,,mazáků“ bere docházku do školy víceméně jako povinnost.
Ti, co lavice základní školy před prázdninami opustili natrvalo, jsou zvědavi na nové prostředí jim
dosud neznámé. Ale též na nové kamarády a spolužáky.
Pozorujíc toto dění, rok co rok se opakující, nelze nevzpomenout si i na své zážitky ze školních
let. ,,Bože, jak je dávno“, děsíme se. Mnohdy se od těch dnešních moc neliší a popravdě, i ty
poznámky v žákovské knížce mají dost podobný text, není tomu tak?
Hodiny ve škole se vlekly, nudně a nezáživně, dle našeho mínění. Zazvonilo. Ze školy prcháme
jako při nácviku požárního poplachu. Neslyšíme proto, jak se učitel snaží ještě cosi nám sdělit.
Marně! Bohužel. Dnes pro něho, nebo zítra pro nás.
Žáček, kterého je ve škole sotva slyšet se venku změnil v paviána, jež svým řevem svolává
svoji skupinu. Hošík, zřejmě prvňák komentuje danou situaci slovy, hodnými ,,kanadského
dřevorubce“.
Ale pozor, už je tu autobus. I my tak samozřejmě cestovali. Ovšem řidiči měli nás školáky,
pěkně vycvičené. Žádné ,,cpaní“ se do autobusu, nejprve dospělí. Pokud kdosi vyjádřil svůj zásadní
nesouhlas nevhodnou poznámkou či sprostým slovem, měl smůlu. Musel vystoupit a absolvoval
cestu do školy ,,po svých“. Jedna zkušenost většinou bohatě stačila.
Doma bylo potřeba, abychom nejprve pomohli rodičům, pak přišly na řadu školní povinnosti, a
hurá ven. Leckdy se ,,lítání“ na čerstvém vzduchu protáhlo až do setmění...
Dnešní děti, myslím ,,prosedí“ většinu svého volného času u televize či počítače. Mají k
dispozici mobil, kde si esemeskami sdělují své zážitky. Ano, na internetu se dozví spoustu
zajímavých věcí, jež se jim hodí do školy na vyučování, ale nezbývá čas na čtení knížek, je malá a
nedostatečná slovní zásoba. Napsat ,,slušnou“ slohovou práci, je leckdy pro žáčka takřka nadlidský
výkon.
I když, ruku na srdce. Kdybychom v ,,naší době“ tyto možnosti měli ,,meilovali“ bychom též.
Ale porovnávat dnešní mladou generaci s naší, či generací našich rodičů, je jako snažit se uvěřit
tomu, že ,,David“ je stejně velký jako ,,Goliáš“.
Nezvratným faktem ovšem zůstává, že vládla mnohem větší vážnost a úcta. A to jak k
učitelům, tak především k rodičům, ke starým lidem. Vždy totiž znamenalo, že stáří, rovná se
zkušenost a moudrost. Pozdrav s přáním dobrého dne byl naprostou samozřejmostí. Tyto základy
slušného chování byly dětem ,,vštěpovány“ odmalička.
Když vám ale rodiče ,,kladli na srdce“, domlouvali, co bychom měli a neměli dělat a naopak
co ještě musíme udělat, pohled našich očí se zvedl a začal pečlivě zkoumat dění na obloze či stropu.
Slova plynula jedním uchem dovnitř, druhým ven. Když rodiče domluvili, věděli jsme toho tolik
jako předtím. I toto zůstane patrně stejné i u dětí našich dětí …...
Ale dost povídání, srovnávání, vzpomínek. Prázdniny a léto ještě nekončí. Užívejte si sluníčka,
lenošení u vody, výletů do přírody... Těch povinností a starostí nás všechny čeká ještě dost a dost...
Jiřina Dlabolová
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Osobnosti obce
Pater Alois Cassianus Hek

*20.4.1866 - + 12.3.1922

Alois Hek se narodil v Bukovině, osadě Karlově v domku čp.3.
Druhé stavení od hasičské nádrže po cestě k bývalému JZD. Dnes je
to chalupa manželů Střížkových, dříve zde bydleli Bajerovi. O tomto
muži toho moc nevíme. Žil v minulém a předminulém století, takže
pamětníci nejsou již skoro žádní, kteří by nám mohli přiblížit jeho
život. Musely nám posloužit jen ty nejzákladnější údaje, které jsme
získali z archivu kláštera v Kuksu .
Svůj
život zasvětil teologii a lékárnictví. Coby kněz byl nazýván –
Pater Cassianus Alois Hek . Po určitou dobu působil v Gorici (dnešní
Goricia-Gorizia - leží na řece Soči, téměř na italsko-slovinských
hranicích).Gorici byl vysvěcen na kněze roku 1897. Délku pobytu v
Gorici nelze přesně určit. je však omezen rokem 1900, kdy je veden
již ve Valticích. Vedl kukský konvent mezi léty 1914-1922 (do své
smrti)

Dále jsou jen heslovitě uvedena data o jeho působení.
slib jednoduchý: 8.12.1889 Vídeň
slib slavnostní: 26.2. 1893 Kuks
vzdělání: teologie
působení:
1892,1894 – Kuks, praktikant v lékárně
1897 Gorica, kněz
1900 Valtice
1905-08 Praha, převor
1908-11 Vizovice, převor
1912 Brno, převor, kněz, novic mistr,lékárník
1914 Kuks, převor
1919 Kuks, převor
1920,únor zvolen v Kuksu opět převorem, magistr noviců,lékárník

foto z r. 1921

(archiv)

Kdo je to převor?
Převor je představený kláštera u
dominikánů, augustiniánů, milosrdných
bratří a jiných katolických řádů nebo
zástupce
opata
(např.
u
řádu
premonstrátů, benediktinů, cisterciáků).
V domech rytířských řádů převor
podřízený velkopřevorovi řídí konvent
duchovních členů. O zřizování převorů
(a jejich náměstků tak zv. podpřevorů)
rozhoduje ustava jednotlivých řádů.
Nejvyšší představený kartusiánů se
nazývá generálním převorem.
Slovo je odvozeno z lat. prior - první. V
ženských klášterech se užívá slova
převorka.
Kuks

foto: J. Hanousek
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II. díl

Výstavba silnice Bukovina - Dolní Kalná 1933-1935
Starosta obce Dolní Kalné p. Václav Kodym, vyzval 27.dubna 1932 celé zastupitelstvo obce
Bukoviny k jednání do Sokolovny do Dolní Kalné, kde se za účasti zástupce okresního úřadu projednával návrh
stavby silnice.
Dne 23.11.1932 bylo svoláno jedenáctičlenné OZ , aby schválilo výpůjčku peněz na stavbu silnice. Jednalo se o
částku 35.000,- Kč u Okresní hospodářské záložny v Nové Pace na 6% úrok a 1% úmor. Na úrokování a
úmorování této půjčky byla ve zdejší obci zavedena nápojová dávka. Byla vybírána po dobu šesti let (od
1.1.1933) dávkou z piva 10 haléřů z jednoho litru a dvacet haléřů z jednoho litru kořalky.
Okresní úřad v Nové Pace vydal 30.května 1933 vyhlášku, která stanovila zadání dodávky hmot pro stavbu
silnice.
Pro úsek v katastru obce Bukoviny to bylo:
900 m3 štětového kamene
400 m3 ručně tlučeného štěrku 3-5 cm
200 m3 písku na zásyp štěrku
Pro úsek po katastru obce Čistá a Dolní Kalná:
8500 m3 štětového kamene
1400 m3 ručně tlučeného štěrku 3-5 cm
700 m3 písku na zásyp štěrku
Nabídkového řízení se mohly zúčastnit obce, jež na stavbu
silnice přispívaly nebo majitelé lomů a povozů. Jiní
zprostředkovatelé byli ze soutěže vyloučeni. Zapečetěné
nabídky opatřené 5,-Kč kolkem a na obálce označené nápisem ,,Nabídka na dodání silničních hmot“ měly být
dodány do podatelny okresního úřadu do 10.června 1933.
Vzhledem k tomu, že obec Bukovina mínila dodat štěrk podřadnější jakosti, ponechal okresní úřad obci jen
dodávku štětu po území obce Bukoviny a štěrk, případně kámen dobré jakosti si opatřil sám. Tím se ale změnilo
dosavadní zadání dodávky kamene.
Na dovozu štěrku a štětu se podíleli pánové Šubrt, Stránský a
Sucharda. Za dovoz 1m3 materiálu bylo propláceno 4,50 Kč.
Ale i mezi těmito dopravci docházelo ke konkurenčnímu
boji. Formou podávání stížností prostřednictvím právních
zástupců si stěžoval jeden na druhého a zakazoval mu
dodávky materiálu. Jednotlivé spory potom řešilo obecní
zastupitelstvo, které muselo rozhodnout o pravdivosti
stížností.
Vlastní výstavba okresní silnice započala 25.září 1933 od
státní silnice v Dolní Kalné směrem k obci Bukovina u Čisté.
Pracovalo čtyřicet dělníků a jeden zedník. Z Bukoviny
pracovali Augustin Exner, Josef Čech, Antonín Klázar čp.7, Antonín Klázar čp.18 a Antonín Prokeš. Vystavěno
bylo 960 m a práce byly ukončeny 2.prosince 1933. Další práce pokračovaly od 3.dubna 1934 se čtyřiceti třemi
dělníky, mezi nimi i osm bukovinských. Výstavba se pohnula výrazně dopředu a přiblížila se o dalších 2 650 m
více k Bukovině. Celoroční práce ustaly 1.prosince 1934. Poslední rok této akce byl zahájen 23.dubna, už pouze s
dvanácti dělníky. Z Bukoviny byli pouze Josef Jirásko a Antoním Klazar čp.7. Schvalovací řízení bylo provedeno
3.července 1935 a tímto dnem byla silnice odevzdána veřejnosti. Poslední dělník opustil stavbu 5.července.
Okraje silnice byly osazeny 511 patníky, spotřebováno bylo 585 q cementu. Hodinová mzda dělníka se
pohybovala v rozmezí od 2,50 až 3,- Kč. Mzda zedníka byla 4,50 Kč
Okresní záložna hospodářská, vyzvala 12.července 1935 pana starostu Jana Lumendu, radního a dva členy
obecního zastupitelstva , aby se dostavili do sídla záložny k podepsání dluhopisu.
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Vaše dotazy,
naše odpovědi
1. Dotaz
Lze místní vyhláškou, eventuálně nařízením, docílit
toho, aby o volných dnech (sobota, neděle) nebo
alespoň jejich částech, byl klid od travních sekaček,
křoviňáků a motorový pil?
Odpověď
Tento požadavek může být jedním z bodů jednání
nejbližšího zasedání obecního zastupitelstva. Vyhláška
by musela mít samozřejmě všechny náležitosti, neboť se
po schválení OZ předkládá právnímu oddělení
Krajského úřadu v Liberci k dalšímu posouzení. Ten
rozhodne o tom, zda je v souladu po právními předpisy
atd...
2. Dotaz
Noviny a časopisy, proč nejsou k dispozici v místní
prodejně?
Odpověď
Bylo jednáno s distributorem, aby byly noviny a
časopisy zaváženy alespoň po dobu prázdnin,
respektive letních měsíců. Odpověď byla zamítavá.
Nejsme na lukrativní lokalitě a nedosáhli bychom na
minimální týdenní obrat, jež činí 5 tis. korun. Je to
škoda i pro místní prodejnu. Zákazník, který si jede
denní tisk koupit jinam si logicky i jinde nakoupí. Leč,
bohužel.
3.Dotaz
Bylo zmíněno ve 3.zpravodaji ,,Našla“ se nějaká
skládka, kam by se dávala posečená tráva či seno, o
které nemá nikdo zájem?
Odpověď
Bohužel, dosud je vše na ,,mrtvém bodě“. Ale i kdyby
se našel prostor či pozemek k tomuto účelu, musel by
splňovat určitá kritéria z hlediska ekologie. A to v
dnešní době, jistě sami uznáte, není jednoduché.
Jednou z možností je přistavení kontejneru. Ovšem
částka na jeho zaplacení není malá. Domníváte se, že
by spoluobčané byli ochotni kontejner zaplatit ,,ze
svého“? Ve Vašich tvářích se objevil úsměv, nemýlím
se? Nehledě na to, že v kontejneru bychom dozajista
objevili nespočet jiných věcí, než opravdu jen tu trávu.

4. Dotaz
Bude zase pokračovat výuka ruského jazyka?
Odpověď
Ano první schůzka (nezávazná) bude již v úterý 1.září v
17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Lekce budou
vždy v úterý od 17.00 do 18.30 hodin- tamtéž. Vyučuje
se gramatika, čtení textu, psaní, samozřejmě po
zvládnutí znalosti azbuky, pokud jí nejsme již znalí.
Bližší informace na tel.č. 604908673.
5.Dotaz
Dozvěděli jsme se, že je možné odebírat obědy, jež se
vozí do prodejny. Jaké jsou podmínky pro jejich
odebírání, máme-li zájem?
Odpověď
Obědy jsou dováženy z ,,Gastro“ Jilemnice. S jejich
dovozem by se mělo začít opět 24.8.Vše bude ještě
ohlášeno místním rozhlasem nebo se informujte na tel.
č. 604908673. Samozřejmě je potřeba mít dva jídlo
nosiče na výměnu. Cena jednoho oběda včetně polévky
činí 44,- Kč. Jídelní lístek je k dispozici vždy týden
předem. Lze vybírat ze tří až pěti druhů jídel. Starším
osobám je možno dopravit oběd k domu.
6. Dotaz
Proč nemůže OÚ nebo hasiči zakoupit ,,centrálu“ na
výrobu elektrické energie, když nejde na delší dobu z
výpadku elektřiny proud jako před několika týdny.
Odpověď
Záleží k čemu by si tazatel představoval, aby sloužila.
Zda pro nutnou dodávku energie např. pro chod
vodáren, aby byla zajištěna stálá dodávka vody nebo k
zajištění chodu prodejny, a nebo aby se neroztékaly
mrazáky v domácnostech. Pro ty dva první případy by
to bylo určitě účelné a prospěšné. Pro domácnosti by
vyvstal problém, koho upřednostnit. Dovedu si
představit, že každý žadatel o namrazení svého
mrazáku, by tvrdil že ho má daleko rozmrzlejší než můj
soused. Během jednodenního výpadku elektriky, by
určitě nebyli uspokojeni všichni občané. A jablko sváru
by bylo na světě.

kkkhhBfff
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Pojmenování míst a zákoutí v Bukovině
NA KRCHOVKU
U SALAŠE
U MRŠNÍKU

U KULATÉHO HÁJE

– pupek nebo boule, který se severním směrem od školy a Šubrtů, prudce
svažuje do údolí od salaše
– místo, kde mělo zemědělské družstvo ustájeno jalovice, traduje se od r.
1962
– místo, čtvercového půdorysu, které bylo po jeho obvodu v roce 1938
osázeno živým plotem ze smrčků. Zde se zakopávala uhynulá zvířata.
Místo jako takové, zaniklo při kolektivizace venkova v padesátých letech minulého
století.
– oválný les v louce, severním směrem od salaše
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Noví majitelé Hájenky
Noví majitelé rekreačního střediska Tesly Strašnice ( Hájenky, tábora, Dvou potoků), kteří tento objekt zakoupili
koncem roku 2008 se představují takto.
Jsme Gerben Celements a Ellen Bekkers. Pocházíme z Nizozemí z městečka Rosmalen u Den Bosche, regionu
Nord-Brant. Město leží ve výšce 5 metru nad mořem. Přímá vzdálenost do Amsterodamu je 77 km. Mame 3 psy, 1
kočku a 2 koně. Do krásné vesničky Bukovina u Čisté jsme se přestěhovali 17.12.2008. Hledali jsme krásné

místo, abychom vybudovali malý kempink. Jakmile jsme uviděli toto místo na internetu, ihned jsme si ho
zamilovali. Po třech letech, až získáme české občanství jsme odhodláni se zde usadit natrvalo. Posledního půl
roku jsme se snažili vybudovat kempink s 25 stanicemi. V jedné z větších budov teď bydlíme a menší domek se
budeme snažit pronajímat. Z velké budovy bychom chtěli udělat Bed a Breakfast ubytování pro turisty jak pro
letní či zimní pobyt. V současné době máme již zařízených několik pokojů. V jedné z budov bychom také chtěli
udělat kantýnu s kuchyní pro hosty. Nádherné
charakteristické prostředí, klid a přírodu chceme
zachovat. To je to, co chceme nabídnout našim
klientům. Již bylo na čase , aby někdo tento
areál s láskou opravil a vdechl mu opět život. O
to se již nějaký čas snažíme. Chtěli bychom se
zaměřit především na Nizozemskou klientelu ,
ale i hosté z jiných zemí jsou u nás srdečně
vítáni.V současné době se také snažíme naučit
se hezky český jazyk , abychom mohli s okolím
komunikovat a stát se plnohodnotnými občany
Bukoviny.

zprávy z obecního úřadu.
■ Dotace na vrt nebude.

■ Příprava na vrt

Obec obdržela zamítavé stanovisko
na poskytnutí účelové dotace od
Libereckého kraje. Prostřednictvím
Programu vodohospodářských akcí
(PVA) měla být poskytnuta účelová
investiční dotace
na vyhloubení
průzkumného
hydrogeologického
vrtu na pitnou vodu.

Jak je známo z předešlých informací, tak se naše obec potýká z kvalitou
pitné vody. Říkalo se, že bude vrt na vodu. Ale kdy ????? Laikovi se
může zdát, že se v této věci už rok nic neděje. Opak je pravdou. Každá
taková stavební činnost musí projít určitým administrativním řízením,
což je poměrně zdlouhavý proces. Ten je už opět za námi. S určitostí
můžeme potvrdit, že od pondělí 24.srpna tohoto roku, se začne
vyhlubovat průzkumný hydrogeologický vrt na pitnou vodu. V případě
úspěšnosti a objevení vodního pramene bude provedena ověřovací
čerpací zkouška. Její výsledky budou podkladem pro další postup pro
realizaci vodojemu a napojení na vodovodní řád. V dalším čísle našeho
zpravodaje se o výsledku dočtete určitě víc.

■ Finanční dotace na Czech Point
Na základě žádosti o poskytnutí
dotace ze dne 24.března byla obci
poskytnuta finanční částka 79.837,Kč na zakoupení techniky na provoz
Czech Pointu. Obec z vlastního
rozpočtu
dofinancovala
částku
14.090,- Kč. Provoz Czech Pointu
bude zahájen od 1.listopadu 2009.

■ Party stan
Pořádání kulturních či sportovních akcí, které jsou v přírodním areálu
pod Kaňkem, jsou mnohdy ohrožovány nepřízní počasí. Celé snažení
pořadatelů je potom zmařeno. Proto starosta obce navrhl, aby byl pro
tyto účely zakoupen party stan. Na českém trhu se nechá zakoupit skoro
za 30 tis. korun. Proto se spojil s Liborem Fišerou, který žije a pracuje v

-6Německu, aby se po něčem takovém poohlédl. A
povedlo se, obchodní domy nabízely různé stany o
různých velikostech. My jsme vybrali party stan o
rozměrech 10 x 4 metry, do kterého se pohodlně vejde
minimálně 60 lidí k sezení. Pan Fišer ho objednal a
zásilkovou službou ho 15.7. nechal zaslat až do
Bukoviny. Celkové náklady včetně dopravy dosáhly
částky 9.800,-Kč.

■ Oprava silnice Horka-Studenec
Stále diskutovaná otázka . Kdy budou opravovat silnici
z Horek do Studence . Začněme tento příspěvek trošku
netradičně, ale tak, jak to v běžném životě normálně
chodí. Chcete-li něco vědět, musíte se zeptat
,,zpravodajů“, nebo přijdou a sami spustí. Tak, jedna
nejmenovaná paní, z jednoho nejmenovaného podniku,
v jedné nejmenované obci povídala již počátkem roku
2008. ,,Ženský, už to víte? Mám zaručenou zprávu,
bude se opravovat silnice z Horek do Studence“. ,,A
kdy“, ptají se ty ostatní. ,,No už v dubnu nebo květnu“.
,,A jak to víš“., zněla otázka zpět. ,,No říkal to doma
táta“. Takže nechme tyto úvahy a odpovězme zprávou z
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oficiálních zdrojů jak se věci mají. V současné době
Liberecký kraj připravuje podání žádosti na akci
,,Rekonstrukce silnice II/293 v úseku Horka u St. PakyStudenec“ v celkové hodnotě 80 mil. Kč, do 3. výzvy
Regionálního operačního programu. Liberecký kraj
předpokládá podání žádosti v lednu 2010 a se začátkem
realizace rekonstrukce na jaře roku 2010, ale jen v
případě úspěchu podání žádosti.

■ Výzva pro občany
Během měsíce září proběhne druhá etapa zpracování
územního plánu (ÚP) obce. Tato výzva směřuje
občanům, kteří do budoucna uvažují o jakékoliv
zástavbě na svých pozemcích nebo o pozemcích k
prodeji určené za tímto účelem. Ty se ještě zahrnou do
celkového zpracování ÚP. Další změny a doplňky do
již schváleného ÚP jsou finančně nákladné (až 20 tis.
Kč) a časově zdlouhavé (až 1 rok). Své požadavky
můžete ještě předložit do 10.září na OÚ.

Ostatní zajímavosti
jmenovali ProŠumachři s posádkou
Daniela a Zdeňka Šubrtových,
Václavů Prokešových st. a ml.
Celkové umístění bylo hodnoceno
dle počtu najezděných okruhů,
když jeden měřil 2 km. A jak si
vedli naši?
ProŠumachři obsadili nádherné
druhé místo s počtem najetých kol
240. Fčelaři zaostali, protože jim v
sobotu po 14 hodině vypověděl
stroj a už se ho nepodařilo rozhýbat
a se 153 najetými koly obsadili
patnáctou pozici. No a Bednáři se
131 koly zaostali o dvě místa za
nimi a dojeli se 131 koly
sedmnáctí.

■ Fichtlmanie
Čistečtí hasiči uspořádali třetí
ročník
vytrvalostního
motocyklového závodu Fichtlmánia
2009. Do čtyřiadvacetihodinového
závodu,
bylo přihlášeno 23
posádek se stroji tovární výroby a
28 s upravenými speciály o obsahu
50 cm3.Ten se ale neuskutečnil v
Čisté, ale na závodišti ve Štikovské
rokli u Nové Paky. Do tohoto

závodu se přihlásily tři bukovinské
posádky se stroji tovární výroby.
Každá se skládala ze čtyř
závodníků.
První se jmenovali Bednáři s
posádkou Jiřího Ježka, Radka
Zmatlíka, Radomíra Horáka, Jiřího
Gernata. Druzí se jmenovali Fčelaři
s posádkou Davida Štilce, Jana
Prokeše,
Lukáše
a
Jiřího
Zaplatilkových .
Třetí
se

■ Nohejbalisté na Studýnce
Družstvo
bukovinských
nohejbalistů bylo 1.srpna pozváno
na turnaj na Studýnku u Nové
Paky. Dvoučlenné družstvo ve
složení Miroslav Paulů a Jiří Ježek
bylo součástí deseti družstev, která
bojovala o prvenství v turnaji. Naši
zástupci se po zranění M. Paulů,
umístili na deváté příčce.

-7-

zpravodaj č.4/2009

Nové hasičské auto
Pro zabezpečení požární ochrany v obci, byla JSDHO vybavena dopravním automobilem DA 12 Robur LO
2500, s počtem míst 8+1. Byl vyroben v r.
1967. V r. 1980 byl zakoupen jako
pojízdná montážní dílna. V r.1981 byl
svépomocí přestavěn na speciální požární
automobil. To znamená, že se jeho stáří
blížilo k 42 letům. I přes veškeré úsilí při
údržbě vozu se jeho stav rok od roku
zhoršoval. Značně byl zkorodován nosný
rám, který byl viditelně nakroucen. S
velkými obtížemi procházel každoročními
technickými prohlídkami. Vozidlo bylo
začleněno do IZS okresu Semily. Pro
další udržení akceschopnosti JSDHO, bylo
potřeba obnovit požární techniku. Již v
roce 2008 na výroční valné hromadě SDH
vyslovil starosta obce Jiří Hanousek přání
zakoupit jiné hasičské auto, které by sloužilo pro JSDHO Bukovina u Čisté. Jeho myšlenka byla přijata s
nadšením některých členů. Někteří si mysleli, že je to utopie. Ale již před tímto prohlášením starosta obce
zahájil pátrání po možnostech jak získat potřebný finanční obnos na jeho zakoupení. A opravdu se možnosti
naskytly z Fondu požární ochrany Libereckého kraje a z vlastních prostředků obce. Zastupitelé obce na svém
jednání 9.října 2008 odsouhlasili na obnovu požární techniky v roce 2009 částku 250 tis. korun. Žádost byla
vyplněna, vše patřičně zdůvodněno a 16.února odesláno na HZS do Semil. Zde se k této žádosti vyjádřili a
doporučili obměnu našeho zastaralého vozu. Ti to
postoupili do kanceláře hejtmana, oddělení krizového
řízení k panu Františku Molnárovi. Liberecký kraj v
r.2009 disponoval částkou 15 mil. korun na obnovu
požární techniky pro celý kraj. Rada Libereckého kraje
zasedala 7. dubna 2009, kde byly jednotlivé žádosti
projednávány a schvalovány. Bukovina se svou žádostí
uspěla. Další kolo schvalování mělo ale přijít ještě 28.
dubna 2009. Konečné rozhodnutí mělo odsouhlasit
Zastupitelstvo kraje. I tady to prošlo ke spokojenosti naši.
Dotace byla s definitivní platností schválena. Po jejím
oznámení starosta obce zahájil jednání s firmou Auto
Helus v Kaznějově u Plzně, zastoupenou prodejcem
Rostislavem Jenišem. Ti se zabývali dovozem, prodejem a
úpravami vozů na objednávky obchodních partnerů.
Stejně jako jsme byli my. Výborem SDH byl vybrán skříňový automobil IVECO Daily 35C15V. Vzápětí se
obchodní strany domluvily na dovozu auta z Německa. Rok výroby byl 2006 s ujetými 210 372 tis. kilometry.
Aby to splňovalo naše požadavky na požární automobil, bylo nezbytné provést další úpravy. Osadit šesti
sedačkami, aby celkový počet přepravovaných osob mohl být 8+1. Zasadit okna do bočních dveří a levého
boku. Nastříkat odpovídajícím odstínem červené barvy, aby to splňovalo státní normu, polepit bílými pruhy a
nápisy HASIČI. Zabudovat výstražnou světelnou a zvukovou rampou. Dále ale ještě bylo zapotřebí doplnit
nákladový prostor o regály, přihrádky a zásuvky pro potřebné technické prostředky, tak aby to vše splňovalo
normu a požadavky dopravního automobilu. Tyto zmíněné práce prováděl p. Miloslav Šimek ze Studence. Tak a
to bylo vše. Poměrně rychlý sled událostí nám umožnil, abychom v sobotu 25.července vyjeli pro zhotovené
auto. Vydali se pro něho starosta obce Jiří Hanousek, starosta hasičů Vladimír Dlabola, velitel hasičů Jiří Ježek a
strojník Lukáš Zaplatilek. Přepravou do Bukoviny byl pověřen Jiří Ježek. A závěrem se také musíme zmínit o
tom nejdůležitějším. Na kolik to přišlo??????
Vozidlo zakoupeno po úpravách v Auto Helus Kaznějov 690 tis. Kč
Dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje
400 tis. Kč
Finanční podíl obce
290 tis. Kč
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Hasiči
…. co už máme za sebou
Oslavy 125.výročí SDH v Čisté
V sobotu 27.června nás čekala
další oslava. Tentokráte to bylo u
našich sousedů v Čisté. Slavili
130.výročí založení sboru. Přítomni
byli Jaroslav Grof ml., Lukáš
Zaplatilek,Vladimír
Dlabola,
Jaroslav Exner ml., Jan Grof a
David Štilce. Slavnostní průvod za
doprovodu dechové hudby z
Jablonce n. Jizerou vyšel v 11.00
hodin od kostela. V průvodu
nechyběly ani prapory některých
sborů. Vlajkonoš Vladimír Dlabola
reprezentoval náš sbor. Následovala
valná hromada konaná v sokolovně.
V odpoledních hodinách přišel na
řadu kulturní program oslav.
Koncert
dechovky,
projekce
fotografií a filmů z akcí sboru,
výstava techniky, mezi kterou
patřila i naše stříkačka Sigmund.

Čistění požární nádrže
Za pomoci bagru od firmy
Ladislava Heka ze Studence se ve
středu 15.července započalo s
čistěním požární nádrže pod
chalupou p.Kotlika. Nádrž nebyla
šest let od své opravy čištěna a
tomu také odpovídalo zanesení. Po
celém dně byla vrstva 70 centimetrů
bahna a u přítoku do nádrže byl z
bahna naplaven ostrůvek o průměru
2,5 metru a výšce 150 centimetrů.
Něco se vybralo a roztahalo po
mezi, něco se rozmělnilo a pomocí
motorové stříkačky se vystříkalo
výpustí do potoka. Bratři hasiči
Lukáš Zaplatilek a Daniel Šubrt při
čistění asistovali, za což jim patří
poděkování a ocenění jejich práce,
protože ten den by ven nevyhnal ani
psa. Od rána až do odpoledních
hodin jen lilo. Pak se vyčasilo. Při
té příležitosti se také vybudovalo
čelo propustku s jímkou. Vyústění

betonových rour přes cestu bylo
vymleto vodou a hrozilo jejich
rozpojení v hrdle. Pod trubkami byl
vybrán základ, vyzděna opěrka z
betonových KG bloků a vylita
betonem. Trubky až k opěrce byly
obsypány štěrkem a terén okolo byl
urovnán. Tím byl zajištěn bezpečný
průjezd k domu čp. 38, nebo
hasičského vozidla k požární nádrži.

Country zábava
Minulý týden v sobotu 14.srpna, se
Pod Kaňkem uskutečnila country
zábava. K tanci a poslechu hrála
skupina ,,Trosky“ z Nové Paky.
Příznivci country muziky si zde
přišli na své. Známé melodie české i
americké country rozehřály i toho
nejprochladlejšího hosta. Přítomno
bylo 120 platících návštěvníků.
Ohlasy na kvalitu hudby byly
převážně pochvalné.

Co nás čeká ?
Noční soutěž.
V sobotu 22.srpna se v Nedaříži uskuteční 6. ročník
noční soutěže. Bukovinu budou hájit družstvo mužů
a žen.

To, co hýbe světem

Pohár.
Na sobotu 5.září jsme pozvaní do Volče, okr.
Pardubice, na soutěž v poháru požárních družstev.

III. díl

… víte že,
rakousko-uherská koruna byla měnou Rakouska-Uherska od roku 1892 do rozpadu říše v roce 1918
Rakousko-Uhersko bylo unií dvou států - Předlitavska(Rakouska) a Zalitavska (Uherska). Každý stát měl pro
společnou měnu svůj vlastní oficiální název - v Rakousku Krone, v Uhersku korona. Jedna koruna se skládala ze
100 dílčích jednotek. Její oficiální německý název byl Heller, maďarský filler.
Do konce roku 1891 se používal jako měna zlatý (v Rakousku oficiálně gulden, v Uhersku forint, latinsky florin,
v českých zemí zlatý, zlatka, zlatník). Koruna vycházela ze zlatého v poměru 1 zlatý = 2 koruny. V oběhu však
zlatky a krejcary zůstaly ještě několik let. První světová válka znamenala rozpad Rakouska-Uherska.. Měny nově
vzniklých nástupnických států se nazývaly také koruna – , československá koruna, rakouská koruna, maďarská
koruna a jugoslávská koruna (dnes už žádná z těchto měn neexistuje). Některá území Rakouska-Uherska připadla
sousedním státům(Rumunsku, Polsku,Itálii, Ukrajině) a začaly se používat národní měny těchto států.
Bankovky byly tisknuty ve Vídni od roku 1900 . Bankovky byly „dvojjazyčné“ - na jedné straně byl německý
nápis nominální hodnoty, na druhé maďarský. Hodnota bankovky v ostatních jazycích byla napsána v dolní části
bankovky. Bankovky, které se dostaly v průběhu platnosti koruny do oběhu, měly hodnoty 1, 2, 10, 20, 25, 50,
100, 200, 1000, 10 000 korun
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r. 1919

10.4.1940 -31.10.1945

18.12.1942-31.10.1945

Protektorátní koruna (K)
Po obsazení českých zemí německými vojsky v březnu 1939 byla zrušena Národní banka Československá a
nahradila ji Národní banka pro Čechy a Moravu, která začala vydávat protektorátní koruny a začala provádět
měnovou politiku podle nařízení Reichsbank z Berlína. Říšská banka určila kurz 1 Říšská marka (RM) = 10 K,
což bylo záměrné podhodnocení koruny, aby mohlo Německo zemi ekonomicky vysávat. Reálný kurz byl zhruba
1 RM = 6 až 7 K. Německá okupační moc zavedla povinné odvody pro Říši a národní banka musela na tzv.
Girokonto odvádět peníze pro německé hospodářství a na vedení války. Koncem války bylo na tomto kontě
zhruba 58 miliard K, které představovaly značný zdroj inflace. Dále musela banka odevzdat 45,5 tuny měnového
zlata deponovaného v Praze a ve Švýcarsku. Navíc pro zprostředkování plateb za německé občany byl zřízen
zvláštní účet u Reichsbank, kde se peníze vyrovnávaly v kurzu stanoveném Říšskou bankou nebo nebyly
vyrovnány vůbec. Tyto zásahy a finanční vyčerpávání země vedly k růstu inflace a rozmachu černého trhu. Tyto
jevy musely být po válce složitě odstraňovány. Exilová československá vláda v Londýně podepsala v roce 1944
zakládající listinu Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Tyto smlouvy podepsala delegace pod
vedením ministra financí Ladislava Fierabenda v Bretton Woods v červenci 1944.

Společenská kronika
Gratulujeme
Zástupci obce navštěvují své spoluobčany, aby jim od dosažení šedesáti let
svého věku, pogratulovali k jejich životním jubileum.
Touto cestou tedy gratulujeme našim jubilantům. Přejeme jim hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti. Přání předáváme Marii Klazarové a Oldřichu Grofovi,
kteří oslaví své významné životní jubilea v srpnu a září.
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Ozvěny z pod Kaňku

Nohejbal
Sportovní příznivci uspořádali 5.července v areálu pod Kaňkem turnaj v nohejbale. Zapojilo se do něho osm
tříčlenných družstev. Šest z Bukoviny a dvě z Levínské Olešnice.
Bukovinská družstva byla sestavena následovně:
1. Pavel Ježek, Martin Nedomlel, Matoušek
2. Jiří Ježek, Miroslav Paulů, Miroslav Wagenknecht
3. Petr Štilec, Karel Lejdar, Jan Grof
4. David Štilec, Jan Prokeš, Lukáš Zaplatilek
5. Karel Geršl, Filip Souček, Radovan Čech
6. Daniel Šubrt, Jakub Lejdar a vždy nějaký náhradník
Zahájení bylo v 9.00 hodin. Na stupeň nejvyšší vystoupilo družstvo Pavla Ježka, druzí byli z Olešnice a třetí
příčku uhrálo družstvo Jiřího Ježka.

Rock pod Kaňkem
Libor Fišer uspořádal v pátek 24.července 4.ročník
přehlídky regionálních kapel a jejich vlastní tvorby,
pod názvem ,,Rock pod Kaňkem“. Představilo se zde
pět kapel. Morokweng, Satira Regula, Recikled Indigo,
Samhain
a
bukovinská
kapela
Brok-rock.
Představování kapel započalo v 19.00. Jako poslední se
představil bukovinský Brok-rock, který hrál do 0.30
hodin . To byla jediná kapela, na jejíž hudbu se dalo

D ě t i,

tancovat. V případě nepříznivého počasí byl pro
návštěvníky postaven velkoplošný stan. Počasí se sice
vydařilo, ale malá účast v počtu asi 64 platících hostů
neudělala na pořadatele dobrý dojem. Hasiči
zajišťovali občerstvení ve stáncích s pivem, likéry a
uzeninou z udírny.

pozor.

Od příštího, to je 5.čísla, bude vždy jedna stránka našeho zpravodaje věnována vám.
Budou tam obrázky na domalování, hádanky, křížovky a různé jiné věci. Na té stránce vás bude vždy vítat
panáček, o kterém si přečtete tuto krátkou básničku. Ale je potřeba, aby ten panáček nějak vypadal. Máte
představu, jaký by měl být? Tak honem vezměte pastelky, papír a malujte. Své výkresy odevzdejte v prodejně a
nezapomeňte se podepsat. Ten nejlepší panáček vás bude provázet každým číslem. Ale prosím, malujte své návrhy
nejpozději do konce prázdnin.
Děkujeme.
Zdraví vás nový kamarád,
a bude vás mít, děti rád.
Je to prý moudrá hlavička
a jmenuje se – Bukvička.
Má pro vás spoustu
tajemství a záhad,
ale i vy můžete mít

svůj nápad.
Když budete mít
volnou chviličku,
dejte mu také zabrat- trošičku.
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PS Veselí Medvědi, Kostelní 173, 289 12 Sadská, IČ 68407114
www.veselimedvedi.cz, www.detskaporta.cz

Majestátní bukovinská budova s číslem popisným 57. Mnozí bukovinští rodáci, dnešní nejen padesátníci
sem chodili do jednotřídní školy, mnozí dnešní nejen třicátníci zde navštěvovali „mateřinku“, mnozí kultury
milovní návštěvníci zde zhlédli nejeden zajímavý filmový příběh. Mimochodem, mezi ty třetí patřím i já, a proto
jsem byl vděčný, že jsem zde mohl vidět filmy jako např. „Panelstory aneb jak se rodí sídliště“ od režisérky Věry
Chytilové, který byl jinak v běžné distribuci režimem zapovězen. Ale to jsem trochu odbočil…
Jaký je vlastně současný osud budovy, která dodnes vzbuzuje v člověku pokoru a úctu? Jaká je její
novodobá historie? Co se v ní děje a jakým směrem se posouvá?
V létě 2003 zorganizovala naše skupina 96.PS Veselí Medvědi poslední letní dětský tábor v bukovinské
hájence. V srpnu tohoto roku bylo definitivně rozhodnuto bývalým majitelem této nemovitosti – OS KOVO Tesla
Strašnice, o jejím prodeji.
Celé generace dětí a dospívajících mladých lidí si od roku 1968 zamilovali nejen hájenku, ale především
Bukovinu jako takovou. Ani naše skupina není v tomto výjimkou, a proto jsme uvítali, když nám představitelé
obce navrhli možnost využívat, tehdy již nefungující školu, pro potřeby dětských ozdravných pobytů. Prostory
školy, (teď už vlastně „Brumlova“, neboť děti takto školu přejmenovaly), bylo nutno upravit a zrenovovat tak, aby
budoucímu účelu vyhovovaly. A tak od 1. 9. 2003 tak trochu úvodní nadšenou euforii vystřídala realita života a
mnoho práce.
Nejprve bylo nutno vytvořit dostatečnou ubytovací kapacitu s odpovídajícím sociálním zázemím.
Z tohoto důvodu jsme zbudovali pomocí sádrokartonových příček z bývalé velké ložnice pro nejmenší dítka čtyři
3–6-ti lůžkové pokoje, přičemž bylo nutno dodržet podmínku, aby každý nově vzniklý pokoj měl samostatné
okno, vlastní elektrický rozvod a vlastní akumulační kamna. Rovněž tak bývalá místnost učitele a velká i malá
herna doznaly výrazných změn.
Po splnění těchto cílů jsme přistoupili k renovaci sociálního zařízení. Byly předělány rozvody vody,
vyměněna umývadla a baterie, byl vytvořen pisoár a byly vystavěny dva sprchové kouty. Dále došlo k obměně
dlažby a obkladů. Chodby, herna a velké, nově vzniklé pokoje, byly obloženy obkladových dřevem a získali tak
nejen na útulnosti, ale i na zateplení. Přestože jsme mnoho prací udělali svépomocí nebo za vydatného přispění
rodičů, či dětí samotných, bylo nutno sehnat jen na tuto první etapu takřka 250.000 Kč. Nábytek a ostatní
vybavení jsme pořídili odkupem za zůstatkovou hodnotu z bývalého RS Dva potoky v hájence nebo z různých
bazarů.
V následujícím roce jsme tzv. „dotáhli“ do vítězného konce prvoplánovou rekonstrukci horního patra, a to
renovací kuchyně a jejího vybavení. Kuchyně byla zvětšena takřka o 1 m, byly udělány nové rozvody elektrické a
nově i plynové, ale především byla nahrazena původní, hliněno–škvárová podlaha, (místy velmi neposedná),
s dřevěnými polštáři, na kterých „trůnily“ dřevotřískové desky. Novým povrchem se stal odlehčený beton s
následně položenou dlažbou.
V tomto roce začali Veselí Medvědi prvně využívat Brumlov nejen na krátkodobé víkendové akce, ale
především na středně dlouhé prázdniny, (zimní, velikonoční, podzimní i vánoční). Pro ilustraci: za celý rok 2004
se při sečtení počtů na jednotlivých akcích konaných na Brumlově, zúčastnilo ozdravných pobytů na 500 nejen
pražských dětí či mladých lidí.
Zlomovým rokem co do investic do bukovinské školy, se zatím ukázal rok 2005, resp. 2006. V roce 2005
jsme zjistili, že ubytovací kapacita nekomerčně (!!!) využívaného Brumlova, tj. 30 lůžek je malá. Přistoupili jsme
proto k navýšení ubytovací kapacity předěláním bývalé třídy v přízemí na pokoj, očíslovaný jako č.7.
Sádrokartonovou příčkou jsme zkrátili bývalou třídu o cca 2,5 metru, čímž jsme získali nové skladovací prostory,
ale především jsme ve větší prostoře navýšili pomocí dřevěného patra ubytovací kapacitu o 12 lůžek.
Nově vzniklý pokoj se stal útočištěm především teenagerů, a každý si jistě dokáže představit, jak těžko
jsou zde uhlídatelní .
V roce 2005 jsme taktéž začali s rekonstrukcí bývalé ředitelny, ba i kabinetu na klubovnu s minibarem,
ale především jsme připravili investiční projekt na celkovou rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí, který jsme
předložili s žádostí o dotaci Ministerstvu školství ČR. Tento projekt, který byl původně rozpočtován na 450.000
Kč, se k dnešnímu dni, (tj. k 10.8.2009), vyhoupl na neuvěřitelných 900.000 Kč. Ministerstvo jej vyhodnotilo
jako přínosný a přidělilo mu částku 200.000 Kč, s podmínkou proinvestování v roce 2006. Byl to jeden
z nejvyšších finančních příspěvků přidělených občanským sdružením pro tento rok.
V letošním dubnu byla rekonstrukce WC spojená s odizolováním přilehlých nosných zdí a s vytvořením
zadního vchodu na zahradu konečně dokončena. Zbývá prakticky osadit nové sprchy, které vznikly na místě
skladu a především osadit nové 300 L bojlery, (vzhledem k tomu, že částka nákupu 1 ks se pohybuje i okolo
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50.000 Kč, tak to asi ještě chvíli potrvá).
Na Brumlově stále probíhají nové úpravy a rekultivace zeleně, jen to jde dnes trošku pomaleji, než jsme si
v roce 2003 vysnili. 96. PS má k dnešnímu dni 47 oficiálních členů, z toho aktivních cca 20, (včetně dětí a
vedoucích). V průběhu kalendářního roku pořádáme na 15 větších či menších akcí, (třídenní RF Dětské Porty,
zimní, jarní i letní prázdniny, víkendovky i jednodenní akce) a vzhledem k tomu, že se snažíme s dětmi navštívit i
jiná krásná místa naší země, je nasnadě, kolik nám na úpravu Brumlova zbývá času.
Bývalá bukovinská škola je majetkem obce Bukovina u Čisté a Veselí Medvědi mají s obcí uzavřenu
řádnou nájemní smlouvu až do roku 2018. Zdrojem finančních prostředků pro pořádání akcí pro děti a mládež na
celém území ČR, dále pro pořízení různého MTZ, (např. sportovního), ale i zdrojem pro údržbu „kolosu
Brumlov“ a na jeho nájem, jsou příspěvky od účastníků, granty hl. m. Prahy, (neboť Veselí Medvědi jsou
registrováni v Praze a základ účastníků tvoří pražské děti), příp. sponzorské dary a v neposlední řadě samozřejmě
dotace státu, resp. MŠ ČR. Roční nájemné činí 50.000 Kč a s ohledem na naše obrovské investice do nemovitosti
obce, je v poslední době velmi obtížně splácíme. Asi bychom se nebránili návrhu úpravy smlouvy, abychom
namísto nájmu měli za povinnost takovouto částku ročně vložit prokazatelně do dalšího zhodnocení 
Plány do budoucna mají Veselí Medvědi trochu neskromné… Rádi bychom například opravili tělocvičnu
a přizpůsobili ji pro bezpečné používání, jako nezbytné se jeví také alespoň částečná výměna vysloužilých
akumulačních kamen, (mnohdy nefunkčních). Je také více než potřebné plánovat výměnu oken, (a to včetně
místní knihovny). Mezery ve zkroucených a rozpraskaných oknech jsou místy až centimetrové, vakuová byla
okna snad pouze v době svého pořízení a navíc se každé druhé nedá zavřít, neboť má vytržený zámeček. Při
topení akumulačními kamny zákonitě dochází k obrovským tepelným ztrátám, (výše ročních plateb za energii se
již nebezpečně blíží částce 100.000 Kč). Dalším naším přáním je zřízení dřevěného dětského hřiště na zahradě,
oprava podlah ve vstupní aule, atd., atd.
Závěrem tohoto malého shrnutí a zamyšlení si dovolím pozdravit touto cestou občany obce Bukovina,
popřát jim pevné zdraví a co nejsrdečněji je pozvat na návštěvu a prohlídku jejich školy a našeho Brumlova.
Fotografie z našeho medvědího života, z naší činnosti a především pak i ze změn probíhajících ve škole je
možné nalézt na našich webových stránkách www.veselimedvedi.cz.
Za Veselé Medvědy Radek Vrk Zázvůrek

Cestujete každý den za prací nebo do školy? Zkuste to s IDOLem!
Léto se s námi pomalu loučí. Pro
všechny školou povinné nadešel
čas školních povinností. Rodičům
skončily dovolené. Většině z nás
opět nastaly každodenní povinnosti.
Výjimkou není ani cestování.
Nový integrovaný systém IDOL
přináší nové možnosti a ulehčení
v dopravě. Novým pomocníkem
IDOLu je bezkontaktní čipová
karta opuscard, která umožňuje
cestování různými dopravními
prostředky v Libereckém kraji a to
bez papírových jízdenek. Majitel
takové karty ušetří peníze a navíc
se používáním karty zapojuje do
„Benefitprogramu“, který přináší
další bonusy v podobě slev a
dárkových kupónů.
Změny zaznamenaly také tarifní
podmínky, které nabízí různé
výhody dle kategorií. Studenti jistě

přivítají kategorii „STUDENT 1526“, která se týká všech studentů ve
věku 15 – 26 let. Pro lepší
představu si uveďme příklad. Budeli student cestovat každý den do
školy z Frýdlantu do Liberce,
zaplatí za jednu jízdu 24 korun, což
je 48 korun denně a 1008 korun
měsíčně. Pokud ale využije 30-ti
denní kupón „STUDENT 15-26“,
zaplatí za měsíční cestování pouze
792 korun a navíc může neomezeně
cestovat i ve volný čas a o víkendu.
Samozřejmostí
je
možnost
využívání MHD v Liberci po
celých třicet dnů platnosti jízdenky.
Podmínkou využití této slevy je
zřízení opuscard a také žákovské
průkazky pro kategorii 15-26 se
jménem a fotografií studenta. Tu
musí mít student při cestování u
sebe.
Průkazku
lze
zřídit
v informačních a předprodejních
kancelářích dopravců zapojených v

IDOLu.
Obdobných výhod může využívat i
žák základní školy, který jezdí ještě
levněji s tarifem žák -15, tento
zaplatí za třicetidenní jízdenku
mezi Frýdlantem a Libercem pouze
396,- Kč a samozřejmě i tento
může s třicetidenní jízdenkou
cestovat i v sobotu a v neděli.
Výhod IDOLu může využívat i
zaměstnanec cestující do práce
z Frýdlantu do Liberce. Tento
zaplatí za třicetidenní jízdenku
IDOL nahranou na opuscard pouze
960 korun, oproti kupování
jednotlivých
jízdenek
ušetří
přibližně 380,- Kč. A to už se
vyplatí !
Pokud Vás IDOL zaujal,
získejte více informací na
www.iidol.cz a pořiďte si
vlastní opuscard!

- 13 -

zpravodaj č.4/2009

Plánované akce:
Obec Bukovina u Čisté, společně se Sborem dobrovolných hasičů
si Vás co nejsrdečněji dovolují pozvat na
předání nově pořízeného hasičského vozidla
JSDHO
Uskuteční se v sobotu 29.8.2009 od 14.00 hodin v přírodním areálu Pod Kaňkem,
za přítomnosti pozvaných hostů:
Bc. Stanislava Eichlera – hejtmana Libereckého kraje
mjr. Bc. Pavla Vitáka – vedoucího oddělení IZS, okresního ředitelství HZS v Semilech
Ing. Miloslava Miksánka – starostu Okresního sdružení hasičů ČMS
npor. Romana Kouby- velitele stanice HZS v Jilemnici

Program: 14.00
14.30
14.40
15.10
15.30

Zahájení
Proslov starosty obce
Předání hasičského vozidla JSDHO – hejtmanem LK
Ukázky historických stříkaček zn. Sigmund a Smekal
Volná zábava

Vážení občané a chalupáři, nenechte zde pozvané hosty pouze s hasiči a přijďte se
podělit o tento historický okamžik s nimi, určitě je svou návštěvou potěšíte.
K poslechu hraje: Petr Vávra z Nové Paky

Závěrem
Bohužel, ani do tohoto, čtvrtého čísla, jsme od vás, spoluobčanů, neobdrželi ani jediný příspěvek.
I nadále si přejeme, aby zpravodaj byl našim společným ,,dílem“. Pokud se přece jen odhodláte a
budete chtít přispět do některého z dalších čísel, odevzdejte jej, prosím, v prodejně či na obecním
úřadě.
Děkujeme
Další číslo zpravodaje je připravováno na měsíc říjen.

_

I n z e r c e:

NÁKUP ♦

PRODEJ ♦ VÝMĚNA

____________________

 Obecní úřad v Bukovině, prodá obracecí stroj na MF, šíře 120 cm, 5 let starý, ani jednou
použitý - cena dohodou

_
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Vše co je podle přírody, je hodno úcty
( Cicero Marcus Tullis)

,, chata u Hájenky“, ztvárnění malířem a grafikem Petrem Minkou

zpracovali: Jiřina Dlabolová, Jiří Hanousek
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