Zpravodaj obce Bukovina
Prosinec 2012
Vážení občané,
přesto, že se zdá, že si zastupitelstvo obce v čele se starostou nenašlo čas na
informace pro občany, tedy pro Vás, není to tak docela pravda. Snažili jsme se v
novém složení pochopit chod naší obce a hospodaření se všemi prostředky, které
máme k dispozici. Tímto bychom se chtěli ospravedlnit a podat vám alespoň
informace za rok 2012.
Takto se nám nabízí i příležitost k tomu, vyzvat vás občany, abyste se více
zapojovali do dění v obci, a to jak na veřejných zasedáních, kde je možné se
dozvědět, co je v konkrétní době v jednání, tak se i podílet na podávání podnětů ke
změnám v obci. Bylo by též zajímavé vrátit do Bukoviny staré a svým způsobem
zapomenuté tradice – nejlépe za přispění pamětníků. Účast, kterou zaznamenáváme
při veřejném zasedání je historicky velmi malá, 3-6 lidí z 348 občanů je opravdu
málo.
Vážení a milí spoluobčané, zkuste se zamyslet, co se Vám v naší obci a na naší
práci nelíbí nebo naopak líbí, co by se mělo řešit, udělat a komunikujte o tom s
námi. Osobně, e-mailem atd. A nezapomínejte na to, podepsat se – nestyďte se za
svoje názory a jméno. Budeme se na podněty od vás těšit.
Našim cílem je zlepšit úroveň a kvalitu společenského života v Bukovině,
samozřejmě s vašimi nápady a pomocí.
A teď něco k aktivitám roku 2012.
•Každoročně se stal již dlouholetou tradicí společenský ples obce a SDH. K tomu

asi není třeba dál psát.
•Veliká akce, která nás stála mnoho času a úsilí, bylo vypracování projektu na

rozšíření prostor naší školy. Nechali jsme vypracovat projekt vč. ČOV a další
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„hromadu“ podkladů, která je nutná k získání dotace. Velmi jsme si věřili, že když
jsme splnili veškeré podmínky dané ministerstvem, tak je dotace v řádu mil.Kč na
dosah. Bohužel, ministerstvo přikleplo dotace jinam a my sami takové prostředky
na potřebné rozšíření budovy školy momentálně nemůžeme investovat. Pokusíme
se o získání dotace znovu.
•Hledání zdroje pitné vody. Vzhledem ke každoročnímu nárůstu spotřeby pitné

vody jsme se rozhodli vyvrtat v našem katastru na obecních pozemcích po
konzultaci s odborníky vrt na pitnou vodu. Takže opět nechat vypracovat projekt,
udělat výběrové řízení a nakonec realizovat vlastní vrt a potřebné zkoušky.
Výsledek: vrt má pitnou vodu, nicméně jeho vydatnost pokryje cca ½ spotřeby
obce. V příštím roce nás čeká konzultace opět s odborníky – jak realizovat napojení
do stávajícího řádu.
•Oprava dětského hřiště na spodním konci obce. Tato práce byla zadána odborné

firmě s certifikátem – je to nutnost a myslíme si, že hřiště je v současnosti hojně
využíváno a je bezpečné.
•Vybudování dopravního značení v „Klevetnici“ - z důvodu pohybu chodců ve

vozovce a stání automobilů v kopci jsme nechali osadit značky zákaz stání a konec
zákazu pro zlepšení bezpečnosti v tomto kritickém místě, bohužel bez možnosti
realizovat chodníky.
•Dopravní značení u školy. Na tomto se pracuje – zadáno odborné firmě. Musí

proběhnout „kolečko“ po úřadech – již je schváleno a na jaře se bude realizovat
vše, co nám úřady povolily.
•Modernizace hodin a zvonění v místní kapličce. Realizovala odborná firma včetně

synchronizace času přes vysílač ve Frankfurtu.
•Umísťování důležitých sdělení z dění obce, úřední deska atd. na webových

stránkách obce www.obecbukovina.cz
Zasílání e-mailů spoluobčanům, kteří se k této možnosti zaregistrovali. Registrace
je i nadále možná na webu – úvodní strana vlevo ve spodní části mail list, kde
napíšete svoji mailovou adresu a poté vám přijde potvrzení
souhlasu. Po udělení
souhlasu budete důležitá sdělení dostávat do vaší emailové schránky.
•Letní a zimní sportovní aktivity na hřišti u školy včetně MDD, za přispění hasičů a

několika obětavých občanů. Mimo jiné obecní úřad každoročně platí za
spotřebovanou vodu na provoz kluziště, a když se vyhlásí brigáda na stavění
mantinelů, tak si spousta lidí a hlavně těch mladších ani neudělá čas na jedno
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dopoledne na stavbu. Byli bychom rádi, kdyby se toto zlepšilo. Druhá varianta – ta
horší by byla bruslení zpoplatnit.
•Nákup pozemků. Obecní úřad koupil stavební parcely za školou a provedl nutnou

směnu ke zpřístupnění těchto parcel. Čeká nás vybudování komunikace a dalších
inženýrských sítí a následný odprodej zájemcům o stavbu obydlí v naší krásné obci.
Prodej by měl pokrýt náklady na zmiňovanou infrastrukturu.
•Kuželna u školního hřiště. Dlouho postrádaná tradiční zábava je momentálně v

rozestavěném stavu.
•Revitalizace zeleně v obci. To obnášelo zadat vypracování projektu a dalších

nepostradatelných dokumentů a zažádat o dotaci. S radostí můžeme oznámit, že
nám byla přidělena dotace od EU. Jak jste si asi všimli, práce již probíhaly a budou
ještě pokračovat na jaře. Jinak tato dotace je přísně monitorována ministerstvem a
stojí opět mnoho úsilí a času. Papírování nás v této souvislosti ještě čeká.
•Sepsání smlouvy na svoz komunálního odpadu. Pro příští rok to bude opět firma

AVE. Platba na občana bude zatím 400,-Kč jako v roce 2012, nicméně pokud
naroste množství odpadu a nebudeme třídit, tak se cena bohužel zvedne. Tímto vás
všechny prosím o zamyšlení, co všechno do popelnic dáváte a mohlo by se vytřídit
do plastů, papíru atd. A do popelnic určitě nepatří stavební suť a jiné stavební
materiály, elektrospotřebiče atd. Obec doplácí na každého občana 70,- Kč. Co se
týká celkových nákladů na svoz veškerých odpadů, tak reálné náklady na obyvatele
jsou cca. téměř 800Kč/obyvatel.
•Nová akce: Rozsvěcení vánočního stromu na první advent. Věříme, že se akce

líbila. Hodláme tuto tradici zkvalitnit a nadále v ní pokračovat i v příštím roce.
•Tradiční oslava konce starého roku a nástup roku nového. Jako vždy i letos s

občerstvením zdarma a Novoročním ohňostrojem.
Všechny srdečně zveme.
Toto je hrubý výčet toho, co se za uplynulý rok podařilo či nepodařilo. Všem
občanům, kteří se zajímají o dění v naší obci děkujeme za přízeň a pomoc a
zároveň doufáme, že takových lidí přibude.
Přejeme Vám, aby rok 2013 byl alespoň tak dobrý jako ten odcházející nebo
raději ještě lepší, i když celorepubliková situace není zrovna radostná. Držíme
Vám všem palce.
Zastupitelstvo obce.
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Ke 12. 12. 2012 měla naše obec 348 obyvatel. V letošním roce se narodily 4 děti,
k trvalému pobytu se přihlásilo 19 občanů, odhlásilo 18 občanů, 6 zemřelo.
Informace o hospodaření obce
Hospodaření obce Bukovina ke dni 1. 12. 2012 činí v příjmech 3 202 530,- Kč.
Rozpočtové výdaje ke dni 1. 12. 12 činily celkem 3 362 142,- Kč.
Největší položky ve výdajích dle §:
pitná voda
441 333
základní školy
860 628
automatické zvonění
80 997
dětské hřiště
107 852
pozemky nákup
558 546
sběr a svoz odpadů
160 087 (470Kč/ob)
separovaný odpad
119 674
veřejná zeleň
90 303
zastupitelstvo
243 545
správa
432 338
V letošním roce jsme dostali příslib na dotaci ze SFŽP na „ Regeneraci zeleně“ ve
výši 1 077 tis.Kč. Veřejnou soutěží jsme cenu dostali na 600 tis. Kč. Zeleň je už
vysázená, v příštím roce dojde jen k úpravě korun stromů s následnou péčí po dobu
2 let a zárukou 10 let.

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI OBCE BUKOVINA
16. 2. 2013

Společenský ples v kulturním domě Bukovinka
hudba TOM SOWYER BAND
17. 2. 2013 Maškarní ples pro děti v kulturním domě Bukovinka,
hraje dětská skupina Kaštánci, akce ZŠ+SRPŠ
Jaro 2013 Ukliďme si Bukovinu, Vítání jara
5. 4. 2013
Noc s Andersenem, akce ZŠ a místní lidové knihovny
22. 4. 2013
Den Země spolupráce se ŠLP Křtiny
28. 4. 2013
Hasičská pouť Křtiny
30. 4. 2013
Pálení čarodějnic + čarodějnický průvod obcí
Květen 2013 Olympiáda malotřídních škol v obci Rudice, akce ZŠ
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře, akce ZŠ
1. 6. 2013
Den dětí (sportovní odpoledne)
Červen 2013 Turnaj ve vybíjené, obec Ráječko, Den s policií ČR, Blansko, akce ZŠ
Turnaj v ringu, žáci a rodiče, obec Bukovina, školní hřiště
Rozloučení se školou (soutěže a opékání špekáčků) obec + ZŠ, školní hřiště
29. 6. 2013 Bukovské štafetování + disko pro malé i velké, školní hřiště
6. 7. 2013
Turnaj v petanque obec Bukovina, školní hřiště
20. 7. 2013 Taneční zábava obec Bukovina, školní hřiště, hudba BEZ KOFEINU
28. 7. 2013 Turnaj v nohejbale obec Bukovina, školní hřiště
17. 8. 2013 Taneční zábava obec Bukovina, školní hřiště, hudba TOM SOMMRY BAND
Srpen 2013 Sportovní turnaj ve víceboji (manželé Ducháčkovi), obec Bukovina, školní hřiště
Kurs správné a bezpečné jízdy na kole (manželé Ducháčkovi), obec Bukovina
Listopad 2013 Martinské putování s lampiony a uspávání broučků, obec Bukovina
Prosinec 2013 Mikuláš, vánoční tvoření obec Bukovina (SLUNÍČKO)
31. 12. 2013 Silvestrovský táborák a přivítání Nového roku s ohňostrojem
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CELOROČNÍ AKCE: Sluníčko - úterý od 20.00 hod. Výrobky s pedigu - dospělí do 99 let
- středa od 16.00 hod. Děti + rodiče – hraní písničky apod.
Pořádající:

Hasiči

ZŠ + SRPŠ

Sluníčko

Obec

Základní škola zaznamenala opět nárůst žáků. Ve školním roce 2011/2012 ji
navštěvovalo 32 dětí z Bukoviny a Bukovinky a v letošním školním roce
2012/2013 již 39 žáků z obou obcí. V jarních měsících jsme byli zapojeni do
dlouhodobého environmentálního projektu, ve kterém jsme získali dotaci na opravu
dvou místních studánek. Žáci navrhli a namalovali naučnou tabuli o ptácích
místních lesů, která je umístěna za Orelským hřištěm. Škola se dlouhodobě účastní
ekologického projektu „Recyklohraní“, ve kterém již získala dotaci 10 000,- Kč za
sběr elektra. Ve škole jsou v rámci družiny zřízeny kroužky Informatiky, Sportovní
a Rukodělný kroužek. Pro žáky 1. a 2. ročníku máme i kroužek Angličtiny. Obědy
dovážíme ze Základní a Mateřské školy Březina. V letošním roce bylo provedeno
rozšíření šatny a kabinetu, vzhledem ke zvýšenému počtu žáků škola dokupovala
žákovský nábytek. Obdrželi jsme dotaci EU peníze do škol, z které se v roce 2012
zakoupila interaktivní tabule i další interaktivní technika. Aktivity školy
zveřejňujeme na vlastních webových stránkách www.bukovinaskola.cz. Při škole
vzniklo dobrovolné sdružení rodičů a přátel školy - SRPŠ, které škole spolupracuje
při pořádání a organizaci akcí pro děti. Opět se můžete těšit na již tradiční maškarní
ples, který bude v únoru příštího roku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Komunální odpad je veškerý odpad, vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob, s výjimkou zeminy, stavební suti, kamení, cihel, uhynulých zvířat,
odpadu z vegetace, vánočních stromků a žhavého popela.
2. Využitelné (separované) složky komunálního odpadu jsou vytříděné složky
odpadu vhodné k dalšímu využití - papír, plast, nápojové kartony a sklo:
PAPÍR – noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy sešity,
krabice, lepenka, kartony.
PLAST – PET lahve, folie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, plast. kelímky.
NAPOJOVÉ KARTONY - nápojové kartony od mléka, džusů apod.
SKLO – lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo.
3. Velkoobjemový odpad je taková složka komunálního odpadu, kterou s
ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob.
4. Nebezpečným odpadem se rozumí veškerý odpad mající jednu nebo více
nebezpečných vlastností uvedený v příloze č. 2 zákona č.185/2001 Sb.
v platném znění. Například se jedná o odpad: upotřebené oleje, elektrické
akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, chladničky
používané v domácnostech, zbytky barev a rozpouštědel, kyseliny, louhy, zbytky
spotřební chemie, pesticidy, herbicidy, léky apod.
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Pro rok 2013 se zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 11. 2012 rozhodlo
ponechat stávající cenu na občana,která činí 400,-Kč. Majitel nemovitosti, který
nemá v obci trvalé bydliště, zaplatí též 400,-Kč za nemovitost.
Při sledování využitelnosti nádob na separovaný odpad dochází k nenaplnění
některých nádob, proto budou všechny separované složky v roce 2013 vyváženy 1x
měsíčně, dojde k úspoře cca 30 tis. za rok.
Bude důležité, aby občané separovaný odpad řádně třídili a sešlapávali.
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