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Rok 1997

Uzavření pobočky spořitelny ve Studenci
K 1. lednu byla uzavřena pobočka České spořitelny ve Studenci. Starosta Jiří Hanousek  oslovil
generálního ředitele spořitelny, kde se mu snažil vysvětlit, proč by bylo potřeba pobočku zachovat.
Hlavní důvod byla dostupnost pro všechny občany nejenom pro naše. Zrušení bylo zdůvodněno tím,
že celkový počet klientů ve Studenci je velmi nízký, dále že bude potřeba zavádět novou techniku
bez níž by nebylo možné vést ani sporožirové účty ani běžné účty podnikatelů. Účty klientů byly
bezplatně převedeny na pobočku v Jilemnici, kde jim mohli nabídnout plné spektrum služeb, které
se dále rozšiřovalo a zkvalitňovalo.
  
Rozpočet obce na r. 1997
Daňové příjmy                                             530.460,-
Nedaňové příjmy 334.340,-
Kapitálové příjmy 100.000,-
Přijaté dotace   30.750,-
Příjmy celkem                                                  995.540,-
Běžné výdaje 743.210,-
Kapitálové výdaje (po konsolidaci)   39.560,-
Výdaje celkem (po konsolidaci) 782.770,-
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) 212.770,-

Ocenění Jánského plaketou
Okresní úřad v Semilech, referát sociálních věcí a zdravotnictví podal informaci, že náš občan pan
Rudolf Souček, byl oceněn za dobrovolné dárcovství krve stříbrnou plaketou profesora Jánského.

Skladník civilní obrany
Okresní úřad v Semilech obnovil se starostou obce Jiřím Hanouskem, dohodu o provedení práce na
skladníka civilní obrany z předešlého roku na období r. 1997. Staral se plynové masky, vaky pro
kojence a  ostatní  materiál  určený pro potřeby ochrany obyvatelstva.   Sjednaný rozsah práce v
hodinách byl stanoven na 29 hodin ročně, za sjednanou odměnu 900,- Kč ročně. 

Hasičský bál
Hasiči uspořádali svůj tradiční hasičský bál 8.února, u příležitosti 110.výročí založení hasičského
sboru v Bukovině. Vstupenka  stála v předprodeji 15,-Kč, v přímém prodeji na plese 20,-Kč.  K
tanci hrála hudební skupina Magnet z Nové Paky. Návštěvnost byla ovlivněna plesy ve Studenci a
Nedaříži.   Přítomno  bylo  na  sto  návštěvníků.  V kuchyni  se  prodával  guláš  s  knedlíkem nebo
chlebem za 35,-Kč, slabý párek 15,-Kč, 0,5 l piva 8,-Kč, limonáda 5,-Kč, 1 litr vína 60,-Kč, malý
panák 6,- až 9,-Kč

Dětský bál
Pořadatelem  dětského  bálu  byli  hasiči  ve  spolupráci  s  Červeným  křížem   v  neděli  9.února  .
Hudební doprovod zajišťoval Jindřich Farský z Horek a Jitka Hanousková z Horní Kalné .

Protipožární prohlídky
Obec vyhlásila na dny 8.a 15. března preventivní protipožární prohlídky v obytných budovách a
chalupách. Dvoučlenné prohlídkové skupiny utvořeny z členů hasičského sboru přicházely do čísel
popisných, aby zkontrolovaly stav komínů 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 šedesát osm  objektů, z toho bylo

1 



zjištěno pět  závad, nepřítomno bylo patnáct chalupářů. 

Vytápění v prodejně
Od zprovoznění prodejny v r. 1971 do března  letošního roku, byly prostory prodejny vytápěny
jedněmi násypnými kamny na uhlí. Tento způsob byla ale nepraktický,  protože bylo vše zaprášeno
a byl cítit zápach kouře. Proto obec přistoupila k instalaci ústředního topení s kotlem na tuhá paliva.
Ten byl  umístěn  ve sklepě,  rozvod s radiátory byl  zaveden do obou skladů a vlastní  prodejny.
Pořizovací cena byla 28 tis. korun.

Dětské soutěže
V sobotu 24. května se od 9.00 hodin konalo okresní  závěrečné  hodnocení mladých hasičů  v
Ploukonicích. Soutěžili v kategorii starších v konkurenci čtrnácti družstev. Před touto soutěží měli
velice výhodnou pozici po vítězném branném závodě z loňského podzimu. Ten se  započítával do
tohoto závodu.  Při součtu časů a umístění z jednotlivých disciplín si vybojovali krásné druhé místo.

Po šestnácti letech to byl druhý, veliký
úspěch  družstva  mladých  hasičů.  Tím
se  zviditelnila  velice  namáhavá  práce
vedoucích kolektivu Jiřího Hanouska a
Ladislava Grofa a technického poradce
Jaroslava  Exnera  ml.,  ale  i  celé
organizace hasičů. 
Nový  ročník  celostátní  soutěže  hry
,,Plamen“ byl   zahájen  11.října  v
Jilemnici.  Naši  závodili  v  kategorii
starších.  Opět  se  dařilo.  Vše proběhlo
bez  sebemenších  zakolísání.  Až  na
malé  klopýtnutí,  které  je  odsunulo  na
druhé místo v celkovém hodnocení .

Stojící zleva: Jaroslav Exner, Jaroslav Šubrt, Lukáš Zaplatilek, Karel Geršl, Jan Prokeš, Jana Geršlová, David
Štilec,  Andrea Šubrtová Romana Tichá,  Oldřich Šubrt,  Václav Ježek,  Ladislav Grof,  Jana Tauchmanová,
Petra Fišerová, Monika Hanousková

Hasičská soutěž dospělých
Okrsková  soutěž  dospělých  se
uskutečnila  17.května  ve  Žďáru.
Bukovina  postavila  dvě  družstva
mužů  a  jedno  žen.  Úspěchy
družstev  se  částečně  opakovaly
jako  v  loňském  roce.  Jedno
družstvo  mužů  a  žen
bezkonkurenčně  převálcovalo
všechny své soupeře. Obě  obsadily
prvá  místa,  druhé  družstvo  mužů
bylo po nepatrném zaváhání čtvrté.
Obě družstva  měla  právo postupu
do okresního kola, ale nezúčastnili
se  ho  a  nabídly  tuto  možnost
ostatním družstvům.
         Stojící zleva: Jiří Jech, Zdeněk Šubrt, Václav Hanousek, Miroslav Paulů, Miloš Jirsák, Vladimír Dlabola
         dole zleva:  Jiřina Štilcová, Pavel Ježek, Jan Grof, Jana Vaníčková, Jana Tauchmanová, Lubor Jirsák,  
                             Ludmila Součková, Jiří Exner, Jiří Ježek
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Odvoz komunálního odpadu
Odvoz  a  zneškodnění  komunálního  odpadu  provozoval  Miroslav  Matoušek,  Služby  Jilemnice.
Vyvážely se klasické nádoby na odpad o objemu 110 litrů, jednou za týden s poplatkem 18,- Kč za
jeden odvoz a 936,- Kč za rok nebo jednou za čtrnáct dní za poplatek 25,- Kč za jeden odvoz a
650,- Kč za rok. Jednalo se odvoz, řešený známkovým systémem. Když byla popelnice plná, byla
přistavena  na  místo  odvozu,  osazena  známkou  a  posléze  byla  vyvezena.   To  se  jevilo  jako
nejspravedlivější poplatek za odvoz. Kolik si každý vyprodukoval odpadu, tolik si za něho zaplatil. 

V. Sjezd rodáků a oslavy založení hasičského sboru
Pět let od posledního sjezdu rodáků a oslav založení hasičského sboru uteklo jako voda. Obec ve
spolupráci  s  hasiči  tedy zorganizovala  tyto  oslavy na 31.května.  Tomu všemu,  ale  předcházely
přípravné  akce.  Již  počátkem letošního  roku  se  začalo  hovořit  i  přípravách  oslav,  kterými  se
zabýval  přípravný  výbor  hasičů-  Dlabola  Vladimír,  Šubrt  Zdeněk,  Paulů  Miroslav   ml.,  Exner
Jaroslav ml., Hanousek Jiří a Svoboda Miroslav.
Vlastním  oslavám  předcházelo  malování  hasičárny,  vybudování  zábradlí  u  požární  nádrže  u
hasičárny,  nátěry  oken v hasičárně,   kulturním domě a sociálek  v areálu  pod Kaňkem.  Nátěry
stožárů osvětlení v areálu, oprava kapličky sv. Josefa, kde byla provedena oprava vnitřní a venkovní
omítky. Pan Josef Schorm z Čisté, v kapličce restauroval nátěr obrazu sv. Josefa. 

Pro oslavy byl připraven následující program:
 09.00 - výstava ke 110. výročí založení sboru
09.30 - slavnostní schůze SDH
13.30 - zahájení odpoledního programu

- kulturní vystoupení dětí z MŠ
- koncert dechové hudby
- soubor písní a tanců skupiny Hořeňák
- vystoupení Libora Fišera

     20.00               - country zábava

Vstupné na odpolední program a večerní country zábavu bylo 25,-Kč. Občerstvení bylo zajištěno po
celý  den.  Oběd  se  podával  od  11.30  hodin  v  kulturním  domě,  kde  bylo  připraveno  sto  porcí
hovězího guláše pro veřejnost. Cena byla 32,-Kč za porci, sto porcí vepřové s knedlíkem a se zelím
pro služby a účinkující a padesát porcí pro veřejnost. Cena 35,-Kč za porci. Ze Studence z řeznictví
od Nosků bylo zakoupeno půl prasete o hmotnosti 50 kg v ceně 45,-Kč/kg. Hovězí přední 12 kg za

90,-Kč/kg  a  43  kg  párků  do
udírny  za  40,-Kč/kg.  Knedlíky
byly odebrány ze školní jídelny
ze  Studence.  -  30  ks  za  20,-
Kč/ks. Ostatní zboží dodávala p.
Monika  Jechová  z  místní
prodejny.  Pak  už  nadešel
den  ,,D“ 31.května,  den  oslav.
Počasí  nebylo  nijak  příznivé,
rtuť  teploměru  vystoupila  na
pouhých  +8°C.  Prý  to  byla
nejstudenější  sobota  za
uplynulých  120  let.  Před
devátou  hodinou  se  začaly
sjíždět hasičské sbory se svými

                                   valná hromada hasičů                               historickými stříkačkami, určenými
pro výstavu. Od 10.00 hodin byla zahájena slavnostní schůze hasičů. V průběhu schůze se odebrala
delegace , utvořená bratry hasiči k položení květin u pomníku padlých z I.a II. světové války. 
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Oficiální  zahájení  bylo  provedeno  starostou  obce  Jiřím  Hanouskem.  Ve  svém projevu  přivítal
všechny hosty a popřál hezkou a příjemnou zábavu. Ve svém kulturním pásmu vystoupily děti z
mateřské školy, pod vedením p. Milady Šikulové. Následoval koncert dechové hudby Semilská 12,  

s  konferenciérem a  imitátorem,  Aloisem Matouškem z Mladé Boleslavi.  Dále se  dle  programu
představil národopisný soubor písní a tanců Hořeňák z Bělohradu.  Ve svém bloku se představili
rodáci a sourozenci Libor a Martina Fišerovi, kde hráli společně na kytaru a harfu. V 18.30 byl
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odpolední program ukončen. Poslední akcí oslav byla country zábava konaná od 20.00 hodin v
kulturním domě. Kulturák byl zaplněn, že nebylo hnutí. V přírodním areálu bylo přítomno na 306
platících hostů. V dopoledních hodinách byla otevřena hasičárna, kde byla utvořena výstava  ze
života hasičského sboru. Jaroslav Exner st. zde působil jako průvodce.  

Dětský den
V neděli po sjezdu 1.června se v areálu uskutečnil odpočinkový Dětský den.
 
Autobusová doprava
Pro zachování veřejné osobní hromadné dopravy osob na lince Jilemnice – Bukovina, bylo mezi
ČSAD a.s. Semily a obcí uzavřena smlouva za ztrátovost na 1 km. Při ujetých 2000 km za rok, byla
na 1 km ztráta 9,50 Kč. Tímto se obec zavázala uhradit paušální poplatek 100,- Kč na obyvatele ,
žijícího  v  obci.  Částka  byla  vyčíslena  na  17.200,-  Kč. Ceník  jízdného  v  r.  1996.  Namátkou
vybíráme např.  vzdálenost       8-10 km -    9,- Kč
                                                 18-20 km-   17,- Kč        
                                                 31-35 km-   25,- Kč
                                                 91-100 km- 67,- Kč
Soudní spor
Úvodem musíme sdělit proč došlo k soudnímu sporu mezi Obcí Bukovinou a Bohumilou a Janem
Kotlikovými, majiteli chlupy čp.32. Na jejich pozemku č. 9/5 je studánka, ze které se užívala voda
pro veřejný vodovod. Do této doby na majitelích nebylo požadováno placení vodného i když jsou
napojeni na veřejný vodovod. V roce 1996 se jim nedopatřením vyúčtovala spotřebovaná voda a od
té doby započal spor, aniž by o tom obec věděla. Z ničeho nic přišlo předvolání k Okresnímu soudu
v Semilech. Navrhovatelé manželé Kotlikovi uvedli, že Obecní úřad v Bukovině bez jejich vědomí
rozkopal jejich pozemek, do jejich studny položil potrubí a odebíral vodu. Pro elektriku postavil
zděný stojan,  čímž  porušil  zákon o  právu vlastnickém a  požární  nádrž,  že  byla  postavena bez
platných zápisů.  Tento problém konzultovali s  Okresním úřadem v Semilech a ten je odkázal na
okresní soud.  Mimo jiné zde také uváděli, že požadovali po obecním úřadě odstranění všeho, co
bylo na jejich pozemku a uvedení do stavu jak to bylo dříve. A protože prý obecní úřad nesouhlasil
s  jejich  návrhem,  tak  19.  listopadu  na  okresním  soudě  podali  žalobu  a  žádali,  abychom  vše
odstranili do 1.5.1997. Obec 21. února, zaslala Okresnímu soudu  návrh na zamítnutí žaloby a to z
důvodu nedostatku pasivní legitimace na straně žalovaného, neboť nebyl žalován správný subjekt-
Obecní úřad Bukovina u Čisté. Dále také bylo uvedeno, že se bude s Kotlíkovými jednat o smírném
vyřešení věci, protože ne všechna tvrzení uváděná v žalobě přesně vystihovala faktický stav věci.
Proto žalobci podali 28.března opravnou žalobu na Obec  Bukovina u Čisté. Celý administrativní
proces se opět opakoval.  Počátkem  dubna se dostavila na obecní úřad paní Kotliková k řešení
problémů. Na dotazy starosty obce jak si vše představují, nedokázala odpovědět.  Aby se mohlo
začít s řešením sporu, starosta požadoval po majitelích pozemku, aby doložili geometrický plán, ve
kterém budou uvedeny přesné hranice jejich pozemku a výpis z jejich listu vlastnictví, kterým měli
doložit  vlastnické právo o sporné pozemky.  V dalších požadavcích obce zaznělo,  že je ochotna
hradit nájem za užívaný pozemek č. 9/5 o výměře 93 m 2 , ale že na něj umožní volný přístup s
možností úpravy okolí studánky- např. úpravou terénu dlážděním,  oplocením vodního zdroje apod.
Od té doby se nic nedělo.  Samozřejmě, že obec měla zájem vyřešit vše mimosoudní cestou a proto
byli žalobci opět 29. dubna písemně a 31. května i osobně vyzváni k vzájemnému setkání a vyřízení
celé záležitosti.  Tehdy záleželo jen na nich, zda chtěli  tento spor řešit smírně.  Do 16. července
r.1997 se však neozvali. A tak, jak rychle byla žaloba podána, stejně rychle  byla stažena.
Obec neudělala nic víc, než co zde bylo uvedeno, ve skutečnosti ani k žádné dohodě nedošlo. A
přesto  Okresním soudem v Semilech přišlo 21. ledna 1998 usnesení, že se řízení zastavuje. Žalobci
Jan a Bohumila Kotlikovi před zahájením jednání vzali návrh žaloby  v plném rozsahu zpět, když
mezi účastníky mělo dojít k vyřízení celé záležitosti mimosoudně. Nevíme co tím bylo myšleno, ale
najednou bylo po sporu. Také dobře, že?
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Protipožární prohlídky
Obec vyhlásila na dny 22.a 29.března preventivní protipožární prohlídky v obytných budovách a
chalupách. Dvoučlenné prohlídkové skupiny utvořeny z členů hasičského sboru přicházely do čísel
popisných, aby zkontrolovaly stav komínů 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.  Ten majiteli  nemovitosti  určil  termín  odstranění
závady.

Seznam žáků pro r.1996-1997
Povinnou školní docházku do školy ve Studenci v r. 1996 – 1997 absolvovali tito žáci:
Barbora Jechová, Václav Prokeš, Zdeňka Gregušová, Lucie Štilcová, Lukáš Zaplatílek, Jan Prokeš,
Iveta  Svobodová,  Petr  Tauchman,  David  Štilce,  Alena Jiřičková,  Josef  Greguš,  Jitka  Prokšová,
Oldřich Šubrt, Alena Pavolková, Jana Tauchmanová, Soňa Dlabolová, Petr Ježek, Václav Ježek,
Milan Kodym, Jaroslav Šubrt, Petra Fišerová, Miroslav Greguš, Tomáš Lumenda, Milan Pavolka,
Andrea Šubrtová a Romana Tichá.
 
Výjimka z počtu dětí MŠ
Naše mateřská  škola měla  menší  počet  dětí  než stanovoval  zákon.  Protože bylo  v zájmu obce
zachovat existenci školky, bylo nutné požádat o výjimku.
Školský úřad v Semilech vyhověl naší žádosti a  19. května nám udělil výjimku z počtu dětí na
mateřské škole pro r.1997. 

Smlouva o sdružení prostředků
Školským úřadem  Semily a obcí Bukovina u Čisté byla 12. května  uzavřena smlouva o sdružení
finančních prostředků na dofinancování mateřské školy, která byla zařazena do sítě jako výjimka §
3  odst.  1  novely  zákona  o  školských  zařízeních.  Jednalo  se  o  částku  9.900,-  Kč,  která  byla
poskytnuta na dofinancování mezd pracovníku Mateřské školy v Bukovině pro rok 1997. 

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.  

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 sáhly na první místo taktéž.  

Hasiči ve službě
V důsledku povodní, které zasáhly oblast Jilemnicka, byl našim hasičů 19.července ve 14.52 hodin
vyhlášen poplach pomocí  obou požárních sirén v obci.  Seběhlo se třináct  hasičů,  kteří  se řídili
vydaným rozkazem z hasičského útvaru v Jilemnici. V mnoha případech, a nejen tam musel být
změněn  režim  služby.  Proto  byla  naše  jednotka  povolána  do  zálohy  na  hasičskou  stanici  do
Jilemnice, aby ve službě nahradila profesionální hasiče, odeslané do ohrožených míst povodněmi.
Jejich služba trvala dvě hodiny.
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Předškoláci z Olešnice do Bukoviny
V Levínské  Olešnici  prováděli  stavební  úpravy  na  jejich  mateřské  školce.  Bohužel  se  práce
protáhly a termín otevření  k 1.  září  by nebyl  dodržen.  Kam ale  s  dětmi?  Olešnickým obecním
úřadem byl ten náš osloven a požádán o výpomoc k dočasnému  umístění olešnických dětí k nám.
Ze strany našeho obecního úřadu nebylo námitek, neboť kapacita školky nebyla naplněna. Společně
s dětmi sem dojížděla i paní učitelka.

Instalace dopravních značek
V září letošního roku byla zadána výroba a osazení dopravních značek na místních komunikacích.
Jednalo se o značky ,,Stezka pro chodce,, umístěná do zkratky ke Studenci, ,,Dej přednost v jízdě,,
u okálů, hasičárny, na cestě k zahradnictví  byla také umístěna značka ,,Omezená rychlost 40 km,, a
jako poslední ,,Zákaz vjezdu s omezením nad 5 t,, k cestě do rekreačního střediska.

Skartace písemností
V  září  byla  Státním  okresním  archivem  v  Semilech  na  obecním  úřadě  provedena  skartace
dokumentů. Tato skartace se prováděla po uplynutí pěti let. Provedl jí PhDr. Ivo Navrátil, ředitel
archivu, R. Novotný, archivář. Pro trvalou archivaci byly vybrány  Účetní uzávěrky 1987-1988 a
1990-1991.

Nájemní smlouva na pozemek
Obec Bukovina byla výhradním vlastníkem pozemku č.  215/1,  215/4,  216/4 o celkové výměře
0,5699 ha,  všechny se nacházely  na Horce.  Se soukromě hospodařícími  zemědělci  Milanem a
Věrou  Kodymovými  z  Bukoviny  čp.  34,  obec  uzavřela  desetiletou  nájemní  smlouvu  na  tyto
pozemky za účelem hospodaření. Pronájem všech pozemků  začal 1. října 1997 a cena nájemného
byla zadána po vzájemné dohodě 114,- Kč za rok.

Zásah hasičů
V sobotu 15.listopadu vyjeli  hasiči  k čistění výtokové trubky u dolení nádrže.  Přebytečná voda
neodtékala a přelévala se na sousední pozemek. Tři metry před vyústěním od potoka, byla trubka
ucpána cihlou,  zdechlou rybou a nánosem bahna. Vše se podařilo vyrazit  a vypláchnout  vodou
pomocí motorové stříkačky.

Počet obyvatel
K  1.1.1997  v obci žilo  182 obyvatel.
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