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Rok 2001
Rozpočet obce na r. 2001
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Výdaje celkem (po konsolidaci)
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)

783.480,197.510,1.370,151.440,1 133.800,1 104.550,1 104.550,29.250,-

Zvýšení ceny vody
Vzhledem k narůstajícím nákladům na provoz veřejného vodovodu, se pro rok 2001 zvýšila cena
vodného z 6,- Kč na 7,- Kč /m3 vytočené vody.
Hasičský bál
Hasiči uspořádali svůj tradiční hasičský bál, konaný v sobotu 17.února od 20.00 hodin. K tanci
hrála skupina ,,Indigo“ - Jindřich Farský a Jitka Hanousková z Horek. Vstup měli stanoven v
předprodeji 20,-Kč a na plese 30,-Kč. Tombola byla částečně zajištěna z darů od sponzorů, kterých
se podařilo získat třicet osm.
V neděli 18.února se uskutečnil dětský maškarní rej, který se taktéž vydařil.
Sběr obalů
V rámci zlepšení životního prostředí a třídění odpadu, byla zavedena nová služba pro obyvatele.
Jednalo se o sběr igelitových a plastových obalů. Začalo se to provádět vždy první pondělí v měsíci.
Cena igelitového pytle, určeného pro sběr byla 12,-Kč.
Pomoc okresnímu archivu
Koncem ledna žádal Okresní archiv Semily o pomoc při vyhledávání údajů o místních legionářích pro připravovanou publikaci. Žádosti bylo vyhověno, formuláře byly vyplněny a odeslány. Starosta
p. Jiří Hanousek pořídil kopie z první kroniky obce, kterou vedl p. řídící Josef Paulů. Zde bylo
několik zmínek o našich legionářích.
Svatba
Třetího března si své ,,ano“
Vágenknechtová z Jilemnice.

na radnici v Jilemnici řekli novomanželé Jiří Ježek a Eliška

Pozemkový fond nabízel pozemky
Na území bukovinského katastru, Pozemkový fond ČR zveřejnil 6. března veřejnou nabídku
pozemků zařazených do ,,Veřejné nabídky pozemků“, určených k vydání oprávněným osobám dle
zákona č.229/91 Sb. Jednalo se o pozemky 490, 491, 467, 466, 456/3, 456/2, 456/1, 493/3 a 445/2,
vše o celkové výměře 1,5464 ha a úředním znalcem byly oceněny na 63.614,-Kč.
Výjimka z počtu dětí MŠ
Naše mateřská škola měla menší počet dětí než stanovoval zákon. Aby byla zachována existence
školky, bylo nutné požádat o výjimku.
Školský úřad v Semilech vyhověl naší žádosti a 13. března nám udělil výjimku z počtu dětí na
mateřské škole pro školní rok 2001/2002. Obec se zavázala hradit kromě provozních prostředků
také nadnormativní výdaje na mzdy a odvody.
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Návrh na soudní exekuci
I když bývalé účetní paní Kotykové bylo soudně uloženo hrazení vzniklé škody, obecnímu úřadu
přesto nedocházelo k žádnému splácení dlužné částky. Po písemném dotazu bylo obviněnou
sděleno, že nemá dostatek financí ke splácení. Proto se po poradě s právníkem, obecní
zastupitelstvo usneslo uvalit na jmenovanou soudní exekuci majetku.
Zvýšení členského příspěvku
Členské obce Mikroregionu Jilemnicko na svém zasedání usneslo na zvýšení členského příspěvku
na 2,- Kč na obyvatele obce. Obecní zastupitelstvo toto navýšení schválilo.
Ustavení kontrolního a revizního výboru
Dle zákona o obcích č.128/2000 Sb § 117 byl 25.dubna ustaven kontrolní a revizní výbor.
Předsedou byl zvolen Jaroslav Exner ml., členové- Jana Martinková, Jiřina Štilcová, Anna
Trejbalová a Jana Exnerová. Nový předseda byl seznámen s pravomocemi tohoto výboru:
Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Prodloužení vodovodní přípojky
Na žádost pana Radovana Čecha , který projevil zájem o výstavbu rodinného domu u zkratky ke
Studenci, bylo nutno vybudovat vodovodní přípojku v délce 100 metrů z veřejného vodovodu. Obec
tedy uhradila materiál (hadice a propojovací armatury) , výkopové a propojovací práce si provedl p.
Čech na své náklady. Napojení se provedlo u p. Milana Kodyma, vedlo přes dvůr až na hranici
stavební parcely majitele.
Čarodějnice
Hasiči zajišťovali pálení čarodějnic v přírodním areálu pod Kaňkem.
Pozemkový fond nabízel pozemky
Na území bukovinského katastru, Pozemkový fond ČR zveřejnil 10. května veřejnou nabídku
pozemků určených k převodu na oprávněné osoby, samostatně hospodařící rolníky a vlastníky
zemědělské půdy dle § 7 zák. č.95/1999 Sb. Jednalo se o pozemky 598, 641, 642, 643, 619/2,
619/3, 600, 216/1, vše o celkové výměře 3,8234 ha a úředním znalcem byly oceněny na 136.247,Kč.
Pronájem školy
Vzhledem k tomu, že školní prostory byly zcela nevyužity, tak přišel zájemce o jejich pronájem.
Jednalo se o jednu třídu, chodbu a WC o celkové ploše 126 m2. Sjednaný nájem činil 1000,- Kč
měsíčně. Nájemcem se stal pan Tomáš Fišer, rodák z Bukoviny. Provozoval prodejnu nábytku ve
Víchové. Jedna brigádnice zde šila látkové potahy na zahradní nábytek.
Prodej pozemku
Pan Karel Geršl bydlící v bytovce čp. 13, požádal obec o prodej pozemku č. 514 o výměře 65 m2,
za účelem stavby rodinného domu.

2

Úmrtí Oldřicha Šubrta
Ve věku 78 let zemřel místní občan pan Oldřich Šubrt. Opustil nás 7. května a rozloučení se
zesnulým se uskutečnilo 15. května v chrámu Páně ve Studenci.
Dětské soutěže
Roztoky byly v sobotu 2.června pořadatelem závěrečného hodnocení mladých hasičů. V
celkovém hodnocení patnácti družstev si naši vybojovali sedmé místo.
Nový
ročník
celostátní
soutěže hry ,,Plamen“ byl
zahájen
13.října
v
Ploukonicích.
Bukovina
postavila družstvo mladších
a starších žáků. Mladší ze
sedmnácti družstev skončili
na sedmém místě. Staršímu
družstvu se vedlo o poznání
více, za třiceti družstev byli
druzí.
Hasičská soutěž dospělých
Okrsková soutěž dospělých
se uskutečnila 9.června v
Kruhu. 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 na první místo.
Dětský den
Hasiči ve spolupráci s Radkem Zázvůrkem, vedoucím pionýrské skupiny z Prahy uspořádali 1. a 2.
června Dětský den. Zahájen byl v
pátek, koncertem tří hudebních
skupin. Majsedum z Prahy, Terárium
z Hradce Králové a J.S.V. z Prahy. V
sobotu od 10.00 hodin probíhal závod
Bukárek, vlastnoručně vyrobených
nebo upravených bezmotorových kár.
Start závodu byl u zkratky (branky)
nad Bukovinou a cíl u hoření
autobusové zastávky. Závodilo šest
posádek. Odpoledne ve 14.30 hodin
byla
zahájena
staročeská
,,Podkrkonošská pouť“ s jarmarkem
pro děti. Celkem bylo přítomno asi
padesát dětí. Od 19.30 hodin
pokračoval program opět koncertem
hudebních skupin. Pro značně chladný podvečer se vše konalo v kulturním domě.
Zpracování návrhu znaku a praporu obce
Většina obcí užívá svůj vlastní výsostný prapor a znak. Proto byla 18. června oslovena firma
Velebný a Fam z Ústí nad Orlicí, aby tyto symboly navrhla. Ti sice návrh zpracovali, ale i přes
dodané podklady o naši obci zpracovali návrh neodpovídající skutečnostem. Jednalo se asi o
Bukovinu u Pecky. Tím nebylo dále co řešit.
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Koncert
Vedoucí letního dětského tábora, Radek Zázvůrek uspořádal 4. července v areálu pod Kaňkem
koncert známé hudební skupiny
Maxim Turbulens z Prahy. Sešla se
zde široká veřejnost v počtu sedm set
platících
návštěvníků.
Hasiči
zajišťovali
kompletní
servis
s
občerstvením. Na úplný závěr přišla z
ničeho nic dešťová přeháňka, která
rozehnala
přítomné
návštěvníky.
Návaznost na večerní letní taneční
party, pořádanou místními hasiči byla
nenávratně pryč. I když se večer
počasí ustálilo, tak návštěvnost nabyla
nikterak závratná. Přítomno bylo
pouze čtyřicet hostů
Oprava chalupy
Pan Josef Paulů ze Studence je vlastníkem chalupy čp.17 v Bukovině. V podané žádosti ze dne 12.
června žádal o povolení opravy objektu.
Jižní štítová a západní stěna byla roubená a
stávající trámy byly prolezlé červotočem a
dřevními parazity, až se drolily. Se
souhlasem Stavebního úřadu v Jilemnici mu
byla oprava povolena. Čelní a západní stěna
byly vyzděny z cihel.
Finanční příspěvek na nemocnici
MUDr. Jiří Kalenský, ředitel Masarykovy
nemocnice v Jilemnici se obrátil na obce
regionu ,,Jilemnicko“ s prosbou o finanční
pomoc na zakoupení dvanáctikanálového měřiče záření gama na zjišťování nádorů. Obecní
zastupitelstvo dne 13. června odsouhlasilo poskytnout příspěvek ve výši 1000,- Kč.
Prodej obecního pozemku
Obec po schválení obecním zastupitelstvem 13. června, uskutečnila prodej obecního pozemku č.
584/5 o výměře 35 m2 za cenu 20,- Kč za m2. Novým vlastníkem se stal p. Karl Geršl z Bukoviny.
Byl to sousední pozemek u jeho rodinného domu.
Změna architekta při tvorbě územního plánu
Stávající územní plán obce neobsahoval vše, co by umožňovalo další rozvoj obce a její zástavbu.
Proto bylo zapotřebí, aby se uskutečnila změna tohoto dokumentu. Osloven byl tvůrce prvotního
plánu, aby provedl změnu č.1 a č.2. Když vše trvalo nepředstavitelně dlouhou dobu a on se po
telefonických ani písemných urgencích neozýval, byla s ním zrušena objednávka. Potřebné změny
provedla Ing. arch. Věra Blažková ze Semil.
Letní party
Další letní party v přírodním areálu uspořádali hasiči 14. července. Hrála místní kapela ,,Brok“ pod
vedením Libora Fišera. Jako host s ním zde vstupoval jeho přítel se svými syny žijícími v
Německu. Krásná, teplá letní noc, přilákala k příjemnému posezení pouze čtyřicet sedm hostů.
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Oprava okrasného plotu na veřejném prostranství
V rámci dotace z Programu obnovy venkova, o kterou obec zažádala na Okresním úřadě v
Semilech,
byla
provedena
oprava
okrasného
plotu
na
parkovišti u hasičárny.
Vyzděné sloupky z cihel
se
pomalu
začaly
vyvracet z podezdívky,
výplně mezi nimi z
okrasných
cihlových
bloků
se
začaly
povětrnostními vlivy a
působením deště a sněhu
rozpadávat. Kazilo to
prostě vzhled veřejného
prostranství.
Zhotovitelem
byl
pověřen
Stavservisstavební firma pana Josefa Prokeše z Bukoviny. Stavba byla sice dokončena do konce listopadu, ale
ne úplně. Podezdívky a sloupky byly vyzděny z betonových KB bloků, ale chyběly mezi nimi
dřevěné výplně. Ty byly věřte, nevěřte, dodány až v červnu 2007, ano čtete správně. Pět let nebylo
možné donutit majitele firmy, aby byla akce dokončena. Stálé výmluvy nikam nevedly. Nakonec se
to ale povedlo.
Financování akce.
Dotace (neinvestiční)
Vlastní prostředky
Celkové náklady

90.000,60.000,150.000,-Kč

Úmrtí Oldřicha Grofa
Po dlouhé nemoci zemřel ve věku 75 let místní občan, dlouholetý hasičský funkcionář pan Oldřich
Grof čp. 86. Opustil nás ve čtvrtek 26. července. Poslední rozloučení se zesnulým se uskutečnilo
2. srpna v čisteckém kostele.
Stržená střecha na OÚ
Horko,
dusno
a
nedýchatelno. Tak by se
nechalo
charakterizovat
počasí v pondělí 28. srpna. V
odpoledních hodinách okolo
17.00 se zamračilo, přihnala
se bouřka a začalo pršet.
Zdálo se, že to rychle přejde
a počasí se ustálí. Bohužel,
nárazový vítr sílil čím dál
více. Rázem se setmělo a
příval deště zesílil. Okolo
18.00
hodiny
začaly
přicházet zprávy, že na
obecním úřadě byla větrem
stržena plechová střecha.
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Nechalo se to přirovnat jako když se v knize obrátí list. Ve směru od potoka bylo 50 m2 plechu
přehozeno přes atiku k silnici. Po této zprávě vyjel místní hasičský sbor k technickému zásahu.
Jednotka ve složení: Jaroslav Exner ml., Jan Lumenda ml., Vladimír Dlabola, Jiří Hanousek,
Zdeněk Šubrt, Rudolf Souček, Jiří Trejbal ml., a Jaroslav Grof ml. Za pomocí lan vrátili zpět
přehozený plech do původní polohy, aby bylo zabráněno promočení stropu radnice. Po 20.00
hodině byly práce ukončeny. Celková oprava střechy si vyžádala částku 36. 000,- Kč, která byla
do posledního haléře uhrazena Hasičskou vzájemnou pojišťovnou
Kontrola vody
Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v Praze, byly 6. září odebrány vzorky vody pro zjištění
její kvality z veřejného vodovodu. Obec, jako provozovatel vodovodu, musela zajistit měření
obsahu radioaktivních látek v dodávané vodě. Výsledky rozboru prokázaly, že nebylo zjištěno
překročení směrných hodnot přírodních radionuklidů.
Odstoupení velitele hasičského sboru
Stávající velitel hasičského sboru, Miroslav Paulů ml., podal v pátek 12. října demisi na funkci
velitele hasičského sboru v Bukovině.
Hasičské námětové cvičení
Po dlouhé době se uskutečnilo námětové cvičení celého okrsku. Poplach byl vyhlášen sirénou v
16.45 hodin v pátek 17. října. Hasičské sbory se sjely do Bukoviny. Námětové cvičení bylo
zaměřeno na dálkovou dopravu vody. Bukovinský sbor nasadil stroj jako první na požární nádrži u
hasičárny. Postupně byly nasazovány další stroje až k Exnerovým. Jako poslední byla umístěna
cisterna u Milana Kodyma.
Číselné údaje.
Počet strojů
9
počet hasičů
76
počet stříkaček
7
počet hadic ,,B“
75
cisterna
1
vzdálenost
1200 m
Nový velitel hasičského sboru
Do funkce nového velitele hasičského sboru, byl 7. prosince navržen a výborovou schůzí SDH
schválen br. Lubor Jirsák.
Objednání popelnic
Obec objednala 19. prosince u svozové firmy odpadu Marius Pedersen v Hradci Králové třicet dva
kovových popelnic a dva kusy 1100 litrových popelnic na směsné sklo. Jedna z nich byla umístěna
na parkovišti u hasičárny, druhá na rozcestí u okálů. Četnost svozu komunálního odpadu bylo 1 x za
čtrnáct dní, odvoz skla dle potřeby.
Zpracování návrhu praporu a znaku obce
V říjnu zpracovávala další návrh , Heraldická kancelář M. Paulů ze Zlína. Byl zpracován pouze
návrh za cenu 6.000,- Kč.
Zájem o pozemek
Pan Tomáš Fišer, rodák z Bukoviny, žijící ve Víchové podal v říjnu na obecní úřad žádost na
zakoupení obecního pozemku č. 514/1 (na Horce). Nejprve byl ale nabídnut p. Milanu Kodymovi,
který tento pozemek obhospodařuje. Nakonec se prodej neuskutečnil ani s jedním osloveným.
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Vstup do dobrovolného svazku obcí
Naše obec stála u zrodu svazku obcí s názvem ,,Krkonoše- sdružení měst a obcí“ se sídlem ve
Vrchlabí. Smlouva o vytvoření dobrovolného sdružení obcí byla starostou obce Jiřím Hanouskem
podepsána 13. listopadu 2001. Členských měst a obcí bylo 31. Předmětem činnosti sdružení bylo
řešení specifických problémů Krkonoš. Zejména těch, které nabylo možné ani účelné řešit na úrovni
jednotlivých obcí a mikroregionů. Věcným obsahem byla především ochrana celého území, tvorba a
naplňování koncepce rozvoje cestovního ruchu a vytváření podmínek pro plnohodnotný život
obyvatel celého regionu.
Valná hromada hasičů
Hasiči hodnotili svoji činnost za uplynulý rok v pátek 7.prosince, za přítomnosti dvaceti dvou
členů, třinácti mladých hasičů a devíti hostů.
Mikulášská besídka
Pro místní a pražské děti, hasiči ve spolupráci s Radkem Zázvůrkem uspořádali 8. prosince
Mikulášskou besídku. Ta probíhala na téma- Krkonošské pohádky. Sál byl zcela zaplněn. Na závěr
hlavní představitelé jako byl Krakonoš, Kuba, hajný, Anče a Trautenberk rozdali dětem dárkové
balíčky.
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 nepovolenou
lesní těžbu v katastru obce. Dále už nedošlo k žádnému přestupku. Přestupky spáchané řidiči na
pozemních komunikacích byly řešeny na místě blokovými pokutami.
Počet obyvatel
K 1.1.2001 v obci žilo 181 obyvatel.
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