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Rok 1995
Hasičský bál
Hasiči uspořádali svůj tradiční hasičský bál 4.února. Vstupenka  stála 12,- . K tanci hrála hudební
skupina pana Honců ze Štěpanic.   Přítomno bylo na sto dvacet návštěvníků. Kuchyň ten večer
nabízela řízek s bramborem za 28,-Kč, slabý párek 10,-Kč, malý panák kořalky v průměru 4,- až 
6,-Kč, 0,5 l piva 6,-Kč, jeden litr vína 50,-Kč, los do tomboly 2,-Kč.

Dětský bál
Pořadatelem dětského bálu byli  hasiči  v neděli 6.února . Hudební doprovod zajišťoval Jindřich
Farský z Horek a Jitka Hanousková z Horní Kalné .

Country zábava
Hasiči pořádali 18.března country zábavu se skupinou Tuláci z Kruhu. Vstupné bylo 15,-Kč. Svoji 
účastí je podpořilo sto dvacet jeden host.

Prodej přívěsu
Obec vlastnila sklápěcí přívěs BSS P 53 S za traktor, který nebyl v nejlepším technickém stavu a
ani se nevyužíval.  Protože nebyla možnost jeho garážování a čím dál více chátral,  proto obecní
zastupitelstvo rozhodlo o jeho prodeji. Kupní smlouvou ze dne 23.3.1995, byl prodán p. Oldřichu
Šubrtovi za 5.000,- Kč.

Znečištění pitné vody
Kvalita vody ve studánce pod čp. 32, která sloužila jako zdroj pro veřejný vodovod byla špatná.
Hydroanalytickou laboratoří INECO ze Dvora Králové byl 25.3.  proveden rozbor vody. Ten zjistil,
že jako vodní zdroj pro zásobování obce pitnou vodou je nevyhovující po bakteriologické stránce.
Neodpovídal  normě pitná  voda.  Byla  to  zapáchající  nažloutlá   kapalina  ,  s  velkým množstvím
organických látek  a amoniaku, silně bakteriálně oživená. Složení vody bylo typické pro přetékající
jímky  či  odtoky z  hnojiště  mírně  ředěné  srážkovými  vodami.  Původcem byl  zřejmě  soukromě
hospodařící zemědělec p. Milan Kodym. Po vzájemném jednání došlo k nápravě a kvalita vody se
zlepšila. 

Protipožární prohlídky
Obec vyhlásila na dny 8. a 15. dubna preventivní protipožární prohlídky v obytných budovách a
chalupách. Dvoučlenné prohlídkové skupiny, utvořeny z členů hasičského sboru přicházely do čísel
popisných, aby zkontrolovaly stav komínu a úklidy okolo něho v půdních prostorách, jeho stav  nad
střechou,  stav  elektroinstalace  apod.  V  případě  zjištěných  nedostatků  provedly  zápis,  nechaly
podepsat majitelem a předaly na obecní úřad. Prověřeno bylo sedmdesát jedna objektů, z toho byly
zjištěny dvě závady, nepřítomno bylo třináct chalupářů. 

Dětské soutěže
Jilemnice  byla  v  sobotu  20.května
pořadatelem závěrečného hodnocení mladých
hasičů a  dorostu.  Discipliny se odbývaly na
fotbalovém hřišti  u  nemocnice.  V celkovém
hodnocení to stačilo na deváté místo.
Nový ročník celostátní soutěže hry ,,Plamen“
byl zahájen 8.října v Jilemnici. Při penalizaci
na jednotlivých kontrolách nasbírali množství
trestných bodů. To se odrazilo i na umístění.
Bylo to čtrnácté místo.  
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Stojící vzadu: Petra Zuzánková, Andrea Šubrtová, Romana Tichá
Stojící  v  popředí:  Kateřina  Fišerová,  Václav  Ježek,  Jaroslav  Šubrt,  Petra  Fišerová,  Martina
Jiřičková.
Dole: Monika Hanousková, Jana Tauchmanová, David Štilec, Jitka Prokešová

Hasičská soutěž dospělých
Okrsková soutěž dospělých se uskutečnila 27.května ve Žďáře. Bukovina postavila dvě družstva
mužů  a  jedno  žen.  Zde  celá  výprava  triumfovala.  Bezkonkurenčně  převálcovala  všechny  své
soupeře. Muži obsadili prvá dvě místa, ženy si taktéž sáhly na první místo.  

Pouťová zábava
Country kapela byla na pořadu pouťové zábavy 3.června. Do kulturního domu přišlo na sto dvacet
hostů. Vstupné bylo 20,-Kč.
  
Nabídka k odkoupení prodejny
Spotřební družstvo Jednota v Jilemnici vlastnilo místní prodejnu potravin. Vzhledem k tomu, že
byla po stránce hospodaření ztrátová, tak jí pronajali. Po nějakém čase nájemník prodejnu uzavřel a
přestal Jednotě platit nájemné. Ta 16. června podala obci návrh na odkoupení objektu za odhadní
cenu.  

Diskotéky
Dvě diskotéky uspořádali hasiči 21. a 29. července v areálu pod Kaňkem. Jejich čistý příjem posílil 
jejich pokladnu o deset tisíc korun.

Zpronevěra  peněz
Paní Olga Kotyková,  bytem Bukovina u Čisté čp. 13, vykonávala od r. 1986 do 31.12.1994 funkci
účetní na obecním úřadě. Od 1.1.1995 do července 1995, vykonávala tuto činnost na základě svého
živnostenského listu.
Po volbách do obecního zastupitelstva v r. 1994 došlo ke změně v řízení obce. Nový starosta Jiří
Hanousek zcela náhodou narazil na předkontační doklad, na kterém byly uvedeny věci, které měl
OÚ  nakupovat  a  měly  být  ve  školce.  V  praxi  se  na  předkontační  doklady  uváděly  pouze
předkontační  čísla  položek  a  cena  za  kterou  to  bylo  nakoupeno.  U  některých  z  nich  byly  ale
poznámky, co to bylo jmenovitě za zboží. Paní udělala zřejmě osudovou chybu , když si je dělala
tak pečlivě. To jí nakonec prozradilo. Z tohoto důvodu požadoval nový starosta, aby jmenovaná
předložila vyúčtování, které ale stále oddalovala. Nikdy ho už ale nedoložila. Po těchto událostech
se v obci už nezdržovala.  Odstěhovala se do Strážnice, okr. Hodonín, po nějakém čase do Semil.
Následně  se  sešla    revizní  komise  ve  složení:  Jaroslav  Exner  ml.,  Jana  Martinková,  Anna
Trejbalová, Paulů Miroslav st. a Jiřina Štilcová. a  provedla kontrolu účetnictví. 
Ta započala s kontrolou 4.  července a začala  narážet  na nedostatky.  Protože se ale  více a více
množily, bylo zapotřebí, aby se sešli ještě vícekrát. Nakonec to bylo 12.7, 19.7., 26.7. a 2.8. 1995.
Revizní  komise  konstatovala,  že  zde  došlo  k  závažným  nedostatkům  ve  vedení  účetnictví.
Docházelo  k  vyplácení  částek,  na  které  nebyly  doklady,  bankovní  výpisy  byly  falšovány,
nesouhlasil jejich počet, počáteční ani  konečné zůstatky. Počáteční zůstatek na bankovním výpisu
mnohdy nesouhlasil s počítačovou sestavou, u bankovních výpisů chyběly příjmové doklady atd.
Zde  práce   revizní  komise  skončila  a  vše  bylo  předáno  k  podrobné  kontrole  rozpočtovému  a
reviznímu oddělení  Okresního úřadu v Semilech. Ze závěrečné zprávy ze dne 12. října vyplynulo,
že  za  způsobené nedostatky nese  odpovědnost  paní  Kotyková  a  na  nepodložených  výdajích  se
obohatila částkou 455.591,70 korun. Tím obci způsobila značnou škodu a tím mohlo jít o podezření
ze  spáchání  trestného  činu  zpronevěry  a  podvodu.  Od  této  doby  s  nikým  z  obecního  úřadu
nekomunikovala,  nevyjadřovala se k činu,  který spáchala.  Jednala pouze prostřednictvím právní
zástupkyně JUDr. Barbory Jodasové ze Semil. Ta na obhajobu paní Kotykové mimo jiné uváděla,
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že v květnu vážně onemocněla a musela se podrobit gynekologické operaci. Snažila se i po dobu
léčení činnost vykonávat co nejlépe, ale nedokázala však provést řádné vyúčtování za předchozí
období tak, aby bylo bezchybné. Bylo nám navrženo, že paní Kotyková je ochotna uzavřít s obcí
dohodu  o  náhradě  škody  a  způsobu  její  úhrady.  Pokud  by  měla  možnost  i  nadále  vykonávat
účetnictví pro různé subjekty,  mohla by řádně splácet vzniklou škodu. Tolik právní zástupkyně.
Zřejmě to měl být úhybný manévr, a vyhnutí se trestnímu stíhání. Mohl v tom být úmysl smlouvu
takto uzavřít  s  vědomím,  že se do budoucna plnit  nebude.   Dne 24.  října obec  na paní  Olgu
Kotykovou  podala  trestní oznámení adresované  Policii ČR - oddělení hospodářské kriminality.
V průběhu trestního řízení byly zjištěny některé věci, které obviněná zakoupila ze zpronevěřených
peněz  a  po ohodnocení  těchto  věcí  znaĺcem  z  oboru ekonomie,  byla  vlastně  vydanými  věcmi
snížena částka o 39.198,- Kč, se kterou se poškozený úřad připojil s náhradou škody. Z Policie v
Semilech  si  obec  odvezla  lednici,  vrtačku,  gauč,  psací  stůl,  dvě automatické  pračky,  lampičku,
vysavač a jiné věci, které byly zabaveny exekucí. Ty se posléze rozprodaly náhodným zájemcům. K
objektivnímu posouzení  duševního zdraví  znalci  dospěli  k  závěru,  že obviněná v době páchání
trestné činnosti  netrpěla  duševní  poruchou či  chorobou.  K trestnému činu se doznala  a soud ji
shledal  vinnou.   Olga  Kotyková  byla  dne  12.2.  1998  odsouzena  pravomocným  rozsudkem
Okresního soudu v Semilech, 4T 369/96,  k trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem.  Uložil
jí trest na spodní hranici zákonné trestní sazby  v trvání dvou let, s maximální zkušební dobou v
trvání pěti let a zákazem činnosti spojenou s hmotnou odpovědností rovněž na dobu pěti let.  Bylo jí
uloženo nahradit Obecnímu úřadu v Bukovině u Čisté  způsobenou škodu ve výši 254.591,70 Kč ,
když celková způsobená škoda  byla vyčíslena  částkou 455.591,70 Kč. V rozsudku se objevila
částka  162.000,- Kč,  kterou už měla uhradit ( ale nikdy uhrazena nebyla) a hodnota vrácených věcí
činila 39.198,- Kč.    Z této částky stihla  uhradit pouze 25.500,-Kč. Potom tragicky zahynula při
autonehodě, kdy narazila do stromu. Se zbytkem nedoplacené částky jsme byli odkázáni  po jejím
úmrtí na vymáhání v řízení občanskoprávním. Předem nám bylo ale sděleno, že vymahatelnost je
prakticky nulová. Tak obec přišla  ne o 162.000,- Kč, ale o 391.397,70 Kč. 

Souvislost se zpronevěrou peněz?
Co se nestalo? Ve středu 17. května v 18.00 hodin, kdy přišla zástupkyně starosty paní Monika
Jechová na obecní úřad, nebylo vše v pořádku. Po otevření hlavních vchodových dveří zjistila, že v
místnostech  je  značný  nepořádek-  rozházeny  věci  se  stolu,  dále  potom  v  archivu  rozházené
tiskopisy a namočené ve vodě. Odtok ze dřezu byl úmyslně ucpán a  vodovodní kohoutek byl mírně
puštěn,  tak  aby  nedošlo  k  úplnému  vyplavení  kanceláře,  ale  pouze  k  rozmočení  dokumentů
poházených po zemi. Dále bylo zjištěno, že byly odcizeny peníze v hotovosti 1.100,- Kč, úřední
razítka  v  počtu  sedmi  kusů  z  toho  dvě  neplatná,  přenosný  kufříkový  psací  stroj  zn.  Consul,
kalkulačka zn. Elka, tranzistorové rádio, telefonní přístroj, to vše v hodnotě cca 15.000,- Kč. Po
nahlášení na Policii  ČR do Jilemnice,  přijel k ohledání  místa  činu npor. Zikeš.  Byla provedena
fotodokumentace, šetření, výslechy svědků, vyhodnocení zjištěných stop a zámků. Bylo zjištěno, že
nebylo použito násilí, hlavní vchod byl odemčen shodným klíčem, stopy na podlaze  byly shodné s
obuví účetní Kotykové, která místností prošla před příjezdem Policie a při šetření to nesdělila. Prý
měla obavu, aby to nebylo spojeno s jinou její trestnou činností k obecnímu úřadu. Šetřením nebyly
v tomto případě zjištěny skutečnosti  opravňující  zahájit  trestní stíhání.  Závěr si ale mohl udělat
každý občan sám a výsledek byl  jasný. Paní Kotyková.  Případ byl  ale  odložen pro nedostatek
důkazů. V případě, že by se během dalšího šetření zjistil skutečný pachatel, bylo by zahájeno další
opatření. Bohužel, nestalo se tak.

Nová účetní obecního úřadu
Po odvolání paní Kotykové z funkce účetní obecního úřadu, byla na její místo jmenována paní
Ludmila Součková. Tuto pracovní činnost začala vykonávat od 11.srpna 1995.

Žáci školou povinní
Povinnou  školní  docházku  z  Bukoviny,   vykonávalo  v  letošním  roce  dvacet  pět  dětí,  které
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navštěvovaly Základní školu ve Studenci. 
Neinvestiční náklady na jednoho žáka činily:                                  3.295,00 Kč
Odpočet státního příspěvku na 1 žáka :                                            1.080,00 Kč.
Náklady na 1 žáka za jeden měsíc:                                                      221,50 Kč    
Po přepočtu dle skutečného počtu dojíždějících dětí náš obecní úřad zaplatil Obecnímu úřadu ve
Studenci  59.196,- Kč

Výstavba trafostanice
V  této  době  bylo  v  hoření  části  obce  značné  podpětí.  Pro  zlepšení  této  situace   bylo  třeba
vybudovat  vrchní  přípojku  VN  35  kV,  stožárovou  trafostanice  a  zaústění  stávající  vrchní  sítě
nízkého napětí v horní části obce za účelem zlepšení kvality dodávané energie s možností využít el.
energii k vytápění rodinných domků v blízkosti navržené nové TS. Stavební povolení bylo vydáno
8.3.1995 a  kolaudační  řízení  proběhlo 10.5.1996. Mezi obcí a Východočeskými energetickými
závody a.s. byla uzavřena dohoda o sdružených prostředcích na realizaci projektu ve výši 500.000,-
Kč. Obec zajistila projektovou dokumentaci a stavební povolení. Investorem byla Východočeská
energetika a.s. v Hradci Králové. Celkové náklady včetně DPH činily 697.526,-Kč.

Bezúplatný převod akcií na obec
Fond národního majetku České republiky předal bezúplatně naší obci 129 ks akcií Východočeské
energetiky  a  50  ks  akcií  Východočeské  plynárenské.  Podkladem  pro  uzavření  smlouvy  o
bezúplatném  převodu  akcií  byl  souhlas  Ministerstva  pro  správu  národního  majetku  a  jeho
privatizaci. Akcie měly jmenovitou hodnotu 1000,- Kč. Smlouva o převodu byla   podepsána 
29. srpna na Okresním úřadě v Semilech.

Posvícenské posezení
Posvícenské posezení pro místní občany uspořádali hasiči  7. října. Hrála zde Švagrovanka z Dolní 
Kalné. Účast byla katastrofální. Přišlo šestnáct návštěvníků, ale i ti ukázali, že se umějí pobavit.

Dětská hasičská soutěž
Nový ročník dětské soutěže byl  zahájen 14.října v Jilemnici.  Vedli si velice dobře. Z osmnácti

soupeřů  si  vybojovali  druhé  místo.  Družstvo
tvořili tito mladí hasiči:

Stojící  zleva: Andrea  Šubrtová,  Petra
Zuzánková, Petra Fišerová, Jana Tauchmanová.
Sedící: Václav Ježek
S diplomem: Monika Hanousková

Vyčistění požární nádrže
V rámci  zabezpečení  požární  ochrany  v  obci  se
4.listopadu  provedlo  vyčistění  požární  nádrže  u
hasičárny. Za pomocí bagru se širokou lžicí, se vybrala
40-50 cm vrstva bahna ze dna nádrže. Nakládalo se na
náklaďák a  odváželo  na  pozemek  o  osmdesát  metrů
výš pod sklady OÚ. Obecní pokladnu to stálo 2.300,-
Kč.
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Valná hromada hasičů
Hasiči  hodnotili  svoji činnost za uplynulý rok v pátek 29.prosince,  za přítomnosti  dvaceti  šesti
členů, sedmi mladých hasičů a devíti  hostů. 
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