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Rok 2000
Finanční rozpočet na r.2000
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje (po konsolidaci)
Výdaje celkem (po konsolidaci)
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)

461.550,154.930,96.750,147.950,861.180,948.340,11.950,960.290,- 99.110,-

Výjimka z počtu dětí v mateřské škole
Naše mateřská škola měla menší počet docházejících dětí než stanovoval zákon. Školskému úřadu
v Semilech byla proto podána žádost o udělení výjimky z minimálního počtu dětí v mateřské škole.
Žádosti bylo vyhověno na dobu jednoho roku. Okresní úřad při posuzování vzal v úvahu rozlehlost
obce a komplikovanou dostupnost Mateřské školy Studenec, která měla naplněnou kapacitu. Obec
se musela zavázat, že dofinancuje chybějící mzdové prostředky školskému úřadu v Semilech ve
výši 19.000,- korun a ty byly použity pro pracovníky Mateřské školy v Bukovině.
Autobusová doprava
Pro zachování veřejné osobní hromadné dopravy osob na lince Jilemnice – Bukovina bylo mezi
ČSAD a.s. Semily a obcí uzavřena smlouva na ztrátovosti na 1 km. Náklady na jeden kilometr
činily 26,50 Kč. Při ujetých 2000 km za rok byla na 1 km ztráta 11,50 Kč. Tímto se obec zavázala
uhradit paušální poplatek 110,- Kč na obyvatele , žijícího v obci. Částka byla vyčíslena na 18.920,Kč.
Hasičský bál
Hasiči uspořádali svůj tradiční hasičský bál 5.února. Vstupenka v předprodeji stála 20,- Kč, na sále
potom 30,-Kč. K tanci hrála hudební skupina Indigo- Farský, Hanousková.
Dětský bál
Pořadatelem dětského bálu byli hasiči, v neděli 6.února . Hudební doprovod zajišťovala skupina
Indigo- Farský, Hanousková z Horní Kalné .
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Žádost k prodeji druhé poloviny obecních skladů
Firma Hariso s.r.o. Vrchlabí, výrobce obalového materiálu, měl výrobní prostory v jižní polovině
budovy tam, kde jsou obecní sklady.
Protože se výroba rozšiřovala, stávaly se
jejich prostory nedostačující. Jednatel
firmy Václav Hampl, 16. února žádal
obec zda by nebyla ochotna odprodat
severní část budovy, kde jsou obecní
sklady. Byl zpracován znalecký posudek,
který určil odhadní cenu. Prodej se mohl
uskutečnit za 1,1 milionu korun. Představa
zástupců firmy o prodejní ceně byla nižší,
pouhých 500.000,- Kč.
Nakonec se
prodej neuskutečnil. Rozšíření provozu,
nebo skladovacích prostor řešili stavbou
haly z lehké konstrukce se zastřešením fólií.
Masopustní posezení
Další kulturní akcí hasičů bylo masopustní úterý, konané 7.března. K pohoštění se připravilo
pečené vepřové maso a pití všeho druhu. Protože to bylo v týdnu, tak se přišlo pobavit pouze
sedmnáct lidí.
Preventivní protipožární prohlídky
Obecní úřad společně se zástupci hasičského sboru prováděli 15. a 22. dubna preventivní
protipožární prohlídky v obytných budovách a chalupách. Jednalo se o prohlídky půdních prostor,
stavů komínů pod i nad střechou, úklidy okolo nich, elektroinstalace. Byly pouze vizuální
prohlídky. O prohlídkách v jednotlivých čp. se prováděly záznamy. Zjištěné nedostatky se
zapisovaly a byly předávány k řešení na obecní úřad. V letošním roce bylo provedeno osmdesát
osm prohlídek, zjištěny byly dvě závady.
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. 2000. 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.
Hasičská soutěž dospělých
Okrsková soutěž dospělých se uskutečnila 20.května v Roztokách. Bukovina postavila dvě družstva
mužů a jedno žen. Zde celá výprava
opět triumfovala. Bezkonkurenčně
převálcovala všechny své soupeře.
Muži obsadili prvá dvě místa, ženy si
sáhly taktéž na první místo.
Dětské soutěže
Poniklá byla v sobotu 27.května
pořadatelem závěrečného hodnocení
mladých hasičů.
V celkovém
hodnocení patnácti družstev si naši
vybojovali osmé místo.

2

Nový ročník celostátní soutěže hry ,,Plamen“ byl zahájen 19.října v Poniklé. Bukovina postavila
družstvo mladších a starších žáků. Mladší z patnácti družstev skončili na čtvrtém místě. Staršímu
družstvu se moc nedařilo. Z dvaceti pěti konkurenčních kolektivů byli dvanáctí.

Zleva: Lukáš Zaplatilek, David Štilec, Jana Tauchmanová, Petr Geršl, Karel Geršl, Oldřich Šubrt,
Monika Hanousková, Jan Prokeš

Dětský den
Dětský den se uskutečnil v areálu pod Kaňkem v sobotu 3. června. Akce byla připravena ve
spolupráci s Radkem Zázvůrkem, který
v Hájence provozoval školu v přírodě a
letní tábory pro děti. Na pořadu byly
soutěže pro děti. Za splnění discipliny
byly odměněny poukazem ,,Bukáčem“.
Ten si mohly ve stánku směnit za
nějakou cenu. Odpoledne bylo zpestřeno
živou hudbou. Vystavena byla i
hasičská technika. Akce to byla zdařilá,
hezké odpoledne tu strávilo sto deset
dětí.

Čistička odpadních vod u Okálů
Problém o kterém se zde budeme
zmiňovat přetrvával od června roku
1999. Zemědělské družstvo Horka u
Staré Paky bylo vlastníkem čističky u
Okálů. Po majitelích domů, kteří byli na
ní napojeni, požadovali každoroční
poplatky za stočné, i když čistička
nefungovala. Nečištěná voda protékala
do Bukovinského potoka. Na popud
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obce bylo tady vyvoláno jednání s Referátem životního prostředí v Semilech. Po místním šetření za
účasti zástupců životního prostředí, obce, zemědělského družstva (Jan Šíma), Správy a údržby silnic
Semily byly zjištěny nedostatky, které se neslučovali s provozem čističky. Na základě tohoto
šetření mělo dojít do 31.5.2000 k nápravě a odstranění závad. K tomu ale nedošlo. Pro porušení
předpisů na úseku vodního hospodářství Okresní úřad Semily, referát životního prostředí, jako
příslušný vodohospodářský orgán uložil 2.3.2000 zemědělskému družstvu pokutu ve výši 15.000,Kč a určil další termíny odstranění závad. Ani poté k tomu nedošlo. Ze strany okresního úřadu
přišla 27.10. 2000 pro nedodržení nařízení další pokuta ve výši 200.000,-Kč. Družstvo se proti
výši pokuty odvolalo s tím, že dlouhodobě (od r.1996) nevykonává žádnou hospodářskou činnost a
nevlastní takřka žádné finanční prostředky a uloženou pokutu nemůže uhradit. Sami proto
navrhovali snížení pokuty na 30.000,-Kč, které hodlali získat prodejem čistírny naší obci. My
bychom čističku následně dali do provozu. Ani to nedopadlo a nikdo s takovým návrhem na obec
nepřišel. Celá věc byla postoupena Ministerstvu životního prostředí jako odvolacímu orgánu. To
přezkoumalo napadené rozhodnutí a změnilo rozhodnutí Okresního úřadu v Semilech, na pokutu
50.000,- Kč za nesplnění opatření uložených rozhodnutím Okresního úřadu v Semilech, která
spočívala v obnovení čističky. Jak se dále vše vyvíjelo to už nevíme. Ale víme, že čistička
nefungovala ani v roce 2010.
Pojištění odpovědnosti za škodu
Obec byla vlastníkem speciálního skříňového požárního vozidla zn. Robur LO 2500 LDKW
zařazeného do Integrovaného záchranného systému (IZS) okresu Semily. Na tyto vozy se
vztahovala výjimka z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla s právem
předností jízdy. Výjimka se týkala vozidel, která byla vybavena zvláštním signalizačním zvukovým
a světelným znamením a tato skutečnost byla uvedena v technickém průkazu. Osmého února jsme
oslovili Ministerstvo financí o vydání dokladu pro provoz vozidla na území ČR, které bylo zařazeno
do IZS. Po doložení dalších dokladů, byla výjimka kladně vyřízena .
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 22,- Kč/litr,
a 1.144,- Kč/rok. Odvoz jednou za čtrnáct dní 30,- Kč/litr za 780,- Kč za rok. Dále byl zaveden i
nepravidelný odvoz, řešený známkovým systémem. Když byla popelnice plná, byla přistavena na
místo odvozu, osazena známkou a posléze byla vyvezena. Cena známky byla 33,- Kč. To se jevilo
jako nejspravedlivější poplatek za odvoz. Kolik si každý vyprodukoval odpadu, tolik si za něho
zaplatil. Další možností bylo zakoupit 110 litrový pytel na odpad za 37,- Kč.
Změna územního plánu
Změna územního plánu obce č.2. se týkala pozemků pro zástavbu rodinnými domy. Připomínky
ani námitky občanů a dotčených orgánů, nebyly vzneseny. Po projednání došlých stanovisek
dotčených orgánů státní správy, byla dne 22. března změna obecním zastupitelstvem schválena.
Letní zábava
Pro kulturní dění v obci, hasiči uspořádali v sobotu 1. července taneční zábavu. Akce se konala v
přírodním areálu pod Kaňkem. K tanci hrála bukovinská kapela pod vedením Libora Fišera
společně s Jiřím Exnerem a Petrem Štilcem. Účast byla poněkud slabší, přítomno bylo padesát
devět platících hostů.
Hasiči u požáru
Pondělní podvečer 3. července, byl naši jednotce sboru dobrovolných hasičů vyhlášen požární
poplach. HZS v Jilemnici je vyslal do Nedaříže k požáru pily. Zásahové družstvo ve složení:
Miroslav Paulů ml. a st., Vladimír Dlabola, Jiří Hanousek, Pavel Ježek, Miroslav Svoboda a
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Ladislav Grof vyjela v 17.20 hodin. Po příjezdu na místo požáru, bylo velitelem zásahu
konstatováno, že došlo k drobnému zahoření, které bylo likvidováno HZS Jilemnice. Při tomto
výjezdu nebylo naši pomoci třeba. Během půl hodiny byla jednotka opět doma.
Nákup pozemku
Obec je vlastníkem ocelokolny v areálu zemědělského družstva. Ale bohužel stojí na pozemcích
nepatřících obci. Tehdy se stavělo na pozemcích, které sice dříve měli nějakého vlastníka, ale v
době socialismu patřily státu. Tato doba si ale vyžadovala, aby došlo k vyrovnání za tyto pozemky
a mohly být ve vlastnictví obce. Proto obec zakoupila pozemkovou parcelu č. 43/2 od Jana a Marie
Tichých čp. 8..
Obraz a pohlednice obce
Od firmy Tomáš Hora – letecké snímkování z Karlových Varů, si 7. června obec nechala nafotit
letecké snímky, ze kterých nám byl zhotoven obraz a pohlednice. Cena obrazu byla 8.400,- Kč a
jeden tisíc pět set pohlednic za 3.900,- Kč.
Zaměření zpevněných ploch
Tak jak jsme již v předchozích odstavcích zmiňovali o tom, že se prostě stavělo, budovalo
všemožně, tak to platilo i v případě těchto ploch. Zeměměřičskou pozemkovou kanceláří ve Staré
Pace došlo v červenci k zaměření pozemkových parcel: č. 83/2 – parkoviště u hasičárny, 431/2 –
chodník ke kulturnímu domu a 966 – cesta k Hájence.
Členství ve svazku měst a obcí Krkonoše
Na svém zasedání obecního zastupitelstva 2. srpna byl odsouhlasen vstup naší obce do Svazku měst
a obcí Krkonoše. Vstupní členský vklad byl ve výši 2,- Kč na trvale hlášeného obyvatele. Krkonoše
- svazek měst a obcí od roku 2000 sdružuje 40 členů v turistickém regionu. Rozkládá se na území
větším než 80 000 ha a má více jak 60 000 stálých obyvatel. Je součástí Královéhradeckého a
Libereckého kraje, od Kořenova na západě, až po Žacléř na východě a každoročně jej navštíví
několik milionů turistů z České republiky a zahraničí.
Rekonstrukce místních komunikací
Ministerstvo pro místní rozvoj, přispělo v rámci Programu obnovy vesnice, jejichž dotační titul byl
vypsán Okresním úřadem v Semilech na ,,Rekonstrukci povrchu místních komunikací “.
Předcházelo tomu zpracování žádosti o dotaci. Ta byla kladně vyřízena a mohlo se začít. Povrch
cest byl poničen a proto byla zapotřebí jejich oprava. Prováděla se emulzním kalovým zákrytem.
Jednalo se o parkoviště u hasičárny, cestu k zahradnictví a okálům. Zhotovitelem prací byla firma
M.S.B. v.o.s. Mnichovo Hradiště. Dokončení práce bylo 30. června.
Financování akce.
Dotace
120.000,00
Vlastní prostředky
87.000,00
Celkové náklady
207.900,00
Posvícenské posezení
Hasiči měli snahu, udělat něco pro pobavení spoluobčanů. V sobotu 7.října uspořádali posvícenské
posezení s reproduktorovou hudbou. Jídelna kulturního domu, ale zela prázdnotou. Přišlo pouze
osmnáct místních občanů s rodinnými příslušníky.
Zaměření pozemků
Je pravdou, že v naší obci byla ještě před revolucí (1989) realizována řada investičních akcí, ale
bohužel nebyly převedeny na obec. Byly vybudovány na pozemcích, které měli ve vlastnictví
původní majitelé. Bylo to parkoviště u hasičárny jejichž vlastníky byli manželé Dlabolovi čp. 63,
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chodník ke kulturnímu domu, vlastníky byli manželé Tichý čp.8. Aby byly narovnány všechny
vlastnické vztahy, bylo třeba uvést vše do pořádku. Tyto plochy se nechaly zaměřit Zeměměřičskou
pozemkovou kanceláří ze Staré Paky, aby mohly být obcí vykoupeny. Dále bylo nutné aby bylo
přiděleno nové parcelní číslo k pozemku č. 966- cesta k Hájence.
Zařazení obce pod pověřenou obec Jilemnice
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 25. října projednávalo uspořádání výkonu státní správy v
ČR po ukončení činnosti okresních úřadů. Starosta Jiří Hanousek seznámil přítomné členy obecního
zastupitelstva s materiály k tomu náležejícími. K tomuto tématu nebylo třeba nikterak diskutovat.
Bylo jasné, že zařazení obce Bukovina u Čisté bude spadat pod pověřenou obec III. typu Jilemnici.
Zastupitelé k tomu vedly argumenty jako : spádová dostupnost, dopravní obslužnost, sídlo jiných
správních úřadů a spádovost služeb. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Jilemnice
byl vymezen územím obcí Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní
Branná, Jestřabí v Krkonoších, Jilemnice, Kruh, Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších,
Mříčná, Peřimov, Poniklá, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová nad Jizerou a
Vítkovice.
Sčítání bytů, domů a lidu
Obecní úřad po vzájemné dohodě, jmenoval pro sčítání bytů, domů a lidu, komisařku Radku
Dlabolovou.
Kulturní vystoupení pro děti
Kulturní dům hostil v sobotu 1. listopadu chalupáře z Brna. Hanu a Karla Kordasovi, kteří zde
vystupovali se svým zábavným programem pro děti. V rolích klaunů se představili sto jedna dětem.
Ty je srdečně přivítaly, neboť je někteří znaly již z televizních obrazovek. Řada dětských soutěží ve
zpěvu, jazykolamů byla vyplněna písničkami obou bavičů.

Krádež dvířek
Během dne 23. listopadu bylo zjištěno, že došlo k odcizení dvířek krytů na sloupech veřejného
osvětlení a tím vznikl volný přístup ke kabelovému přívodu a pojistce. Byly vyrobeny z hliníkové
slitiny a to se nechalo výhodně zpeněžit ve sběrně železného šrotu. Zloději si pomohli k pár
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korunám, ale už se nedívali na to, že by někomu mohli svým jednáním zapříčinit úraz elektrickým
proudem.
Valná hromada hasičů
Hasiči hodnotili svoji činnost za uplynulý rok v pátek 1.prosince, za přítomnosti dvaceti pěti členů,
sedmi mladých hasičů a dvanácti hostů.

Mikulášská besídka
Poslední kulturní akcí letošního roku byla Mikulášská besídka. Byla uspořádána 7. prosince za
spoluúčasti Radka Zázvůrka a jeho pionýrské organizace. Ta se konala v duchu známé ruské
pohádky ,,Mrazík“. Sál kulturního domu byl zaplněn devadesáti dětmi, které byly rozděleny do tří
skupin. Ty plnily připravené soutěže a sbíraly cenné body do celkového hodnocení. Na závěr přijel
na saních Děda Mráz s dárky a obdaroval jimi všechny přítomné děti. Večer potom byla pro
veřejnost taneční zábava za doprovodu bukovinské hudební skupiny ,,Brok“. Střídala se s pražskou
skupinou Jana Zázvůrka.
Roční výkaz o knihovně
počet knih celkem
naučná literatura pro dospělé
krásná literatura pro dospělé
naučná literatura pro děti
krásná literatura pro děti
registrovaní čtenáři k 31.12.
z toho čtenáři do 15 let
návštěvníci v knihovně celkem
výpůjčky celkem
naučná literatura pro dospělé
krásná literatura pro dospělé
naučná literatura pro děti
krásná literatura pro děti

2679
421
1550
84
624
17
8
54
98
8
67
3
20
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Veřejný pořádek v obci
Ze zprávy o veřejném pořádku v obci, kterou vydala Policie ČR v Jilemnici vyplynulo, že v
letošním roce došlo na území obce ke spáchání jednoho trestného činu. Jednalo se o vloupání do
motorového vozidla. Dále došlo ke čtyřem přestupkům majetkového charakteru a občanského
soužití. Další přestupky spáchané řidiči na pozemních komunikacích byly řešeny na místě
blokovými pokutami .Město Jilemnice, komise pro projednávání přestupků řešilo jeden přestupek
týkající se rušení nočního klidu. Řešena byla jedna paní z naší obce, která byla pokutována částkou
500,-Kč.
Otevření krámku v čp.96
Paní Jiřina Dlabolová žijící v čp.96, se rozhodla, že zde bude provozovat vlastní krámek s
potravinami.
Počet obyvatel
K 1.1.2000 v obci žilo 181 obyvatel.
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