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Rok 2002
Rozpočet obce na r. 2002
Daňové příjmy
835.400,Nedaňové příjmy
161.660,Kapitálové příjmy
6.150,Přijaté dotace
36.810,Příjmy celkem
1 040.020,Běžné výdaje
1 002.970,Výdaje celkem (po konsolidaci)
1 002.970,Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)
37.050,Hasičský bál
Hasičský bál se konal u příležitosti 115. výročí založení sboru, v sobotu 2.února od 20.00 hodin. K
tanci hrála skupina Kantiléna z Lomnice nad Popelkou. Vstup měli stanoven v předprodeji 20,-Kč
a na plese 30,-Kč.
Dětský bál
V neděli 3.února se uskutečnil dětský maškarní rej, který se taktéž vydařil. O hudební doprovod se
postaral hudebník Komár z Levínské Olešnice. Při prodeji losů do tomboly se udála kuriózní
situace. Losování se praktikuje tak, že právě zakoupený los se rozbalí a okamžitě se ví, zda
vyhrává, či ne. Před započetím prodeje mělo dojít ke smíchání losů vyhrávajících a s
nevyhrávajícími. Bohužel se začaly prodávat pouze ty losy nevyhrávající, což návštěvníci
zanedlouho odhalili. A v tu chvíli nastala pěkná mela. Nejvíce se snad cítili ukřivděni rodiče,
vyzařovalo to z jejich reakcí. Napravilo se to tak, že každý kdo měl zakoupený los, tak dostal
nějakou cenu. Některým se to zdálo nespravedlivé, ale v ten moment to bylo nejlepší řešení
Prodej obecního pozemku
Obec byla vlastníkem pozemků č. 506/8 o výměře 104 m2 a 513/1 o výměře 240 m2. Zájemcem
byl p. Jaroslav Jiřička čp.100. Prodej byl schválen 4. ledna za těchto podmínek, první z nich za 5,Kč/m2, druhý za 20,-Kč/m2.
Nákup obracecího stroje
Vzhledem k množství zatravněných obecních ploch, byl pro usnadnění práce zakoupen přídavný
obracecí stroj na sekačku MF. Používal se k nahrabávání a při úklidu pokosené trávy. Pořizovací
cena byla 12.000,- Kč a byl zakoupen v prodejně Agro v Nové Pace.
Hygienický dozor ve školce
To co vyhovovalo dříve, už neplatí. Zpřísňováním předpisů se mělo měnit i vybavení kuchyně v
mateřské škole. Za přítomnosti hygienického dozoru, ředitelky p. Milady Šikulové a kuchařky
Anny Trejbalové provedli 14. ledna kontrolu ve stravovací části. Aby tam provoz vyhovoval novým
hygienickým předpisům a zásadám osobní a provozní hygieny, bylo nutno řešit zjištěné závady. Na
to kolik dětí sem docházelo a kolik obědů se zde vařilo (max. do 12) byly požadavky hygieny
neúnosné a finančně náročné. V prostoru kuchyně se měly vytvořit dva samostatné úseky masa a
zeleniny s nerezovými pracovními plochami se dřezy a umyvadly s tekoucí teplou a studenou
vodou, osazeny bezdotykovými bateriemi. Pro práci s těstem zachovat samostatnou pracovní
plochu. Zajistit se mělo oddělené mytí černého a bílého nádobí. Pro pracovnici kuchyně chyběla
šatna, sprcha, WC s předsíňkou s umyvadlem s mísící bezdotykovou baterií. Chyběla hrubá
příprava brambor a zeleniny se škrabkou a opět dřezem a umyvadlem s tekoucí teplou a studenou
vodou. Nad sporákem chyběl nucený odtah par. Vedoucí stravování neměla kancelář, nebyla
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úklidová místnost s výlevkou a tekoucí vodou. Dětské lůžkoviny a ručníky se nesměly prát v
domácnosti paní Šikulové. No prostě šílené. Nedostatky měly být odstraněny do 1. července 2003.
Pokus o záchranu peněz
Obec měla finanční částku u obchodního sdružení s cennými papíry KPT Quantum, a.s., na které
byl vyhlášen konkurz. Pro záchranu vložených finančních částek a vyrovnání všech věřitelů bylo
doporučeno vstoupit do ,,Sdružení jistota a budoucnost“, která postižené klienty mělo zastupovat a
převzít všechna práva a povinnosti vůči věřitelům. O vstupu do tohoto sdružení bylo hlasováno na
zasedání obecního zastupitelstva dne 3. dubna. Pro vstup hlasovali tři zastupitelé, dva se zdrželi
hlasování.
Přihlášení k trvalému pobytu
K trvalému pobytu v obci do čp. 96, byl od 1.března přihlášen p. Miloš Jirsák.
O vesnici roku
Starosta obce Jiří Hanousek a knihovnice Jana Martinková zpracovali dokumentaci k účasti v
soutěži ,,Vesnice roku 2002“. Přihláška byla zaslána do 20. dubna na krajský úřad.
Zakoupení kopírky
Pro potřeby kopírování dokumentů sloužil na obecním úřadě kopírovací stroj CANON N5 3825.
Bohužel, byl to už také starší stroj, který se 4. května porouchal. Vzhledem k tomu, že by byla
oprava poměrně nákladná, musel být zakoupen jiný. Zakoupen byl starší SHARP A 200 za 30.000,Kč. Rozbitý Canon byl protiúčtem odprodán za 10.000,- Kč.
Odkoupení okálu
Manželé Rýsovi z Jilemnice, koupili v dubnu tohoto roku od a.s. Zefa Levínská Olešnice dům čp.
94 - první Okál. Tyto domy se ale prodávaly jako samostatná nemovitost bez stavebních parcel, na
kterých stály. Tyto stavební parcely se musely dokupovávat zvlášť, coby státního pozemku od
Okresního úřadu v Semilech.
Výměna čerpadel ve vodárně
Pro nespočet poruch čerpadla ve vodárně u hřiště, která zásobovala pitnou vodou dolení část obce,
muselo dojít k jeho výměně. Stávající dvě čerpadla byla nahrazena nautilou a od té doby byl provoz
relativně bezporuchový.
Hasiči na světovém rekordu
Bukovinský hasičský sbor byl přítomen 25. května na pokusu o překonání světového rekordu v
dálkové dopravě vody s ručními,
pístovými
stříkačkami,
vyrobenými do roku 1925. Naši
si vzali stříkačku Smekal z r.
1884 a jeli do Roztok.
Zúčastnilo se jich dvanáct a tři
mladí hasiči. Světového rekordu
se podařilo dosáhnout a jeho
hodnota byla 4 670 metrů.
Nátěr zdiva obecního úřadu
Omítka na budově obecního
úřadu byla zašlá, popraskaná a
nedělala dobrý dojem na
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kolemjdoucí. Proto před blížícím se sjezdem rodáků bylo provedeno vyspravení a nabarvení
stávající fasády. Natěračské práce prováděl p. Buchar z Jilemnice. Cena za provedenou práci byla
10.290 Kč.
Volby do Parlamentu ČR
Volby do Parlamentu ČR se konaly 14. a 15. června ve volební místnosti v budově školy.
volební komise: zapisovatelka – Jiřina Štilcová
předseda
- Radka Dlabolová
místopředseda- Zdeněk Ježek
člen
- Marie Klazarová
Výsledek hlasování.
Počet osob zapsaných do seznamu voličů
- 141
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky - 118
Počet odevzdaných úředních obálek
- 118
Počet platných hlasů celkem
- 116
Bukovina získala při těchto volbách jedno prvenství . Z 65 obcí semilského okresu, měla Bukovina
největší účast voličů a to 83,69%. Okresní průměr byl 61,65%.
Dětské soutěže
Jilemnice byla v sobotu 1.června pořadatelem závěrečného hodnocení mladých hasičů. V
celkovém
hodnocení
patnácti družstev si naši
vybojovali desáté 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 ,,Veselí Medvědi “
z Prahy, uskutečnili
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1. června ,,Dětský den“. Součástí
dne byl druhý ročník závodu
Bukárek (vlastnoručně vyrobené
bezmotorové káry). Celá řada
soutěží v tomto odpoledni zabavila
a motivovala děcka z Prahy i
Bukoviny k co nejlepším výkonům
a tím i patřičným odměnám. Akce
se vydařila a jistě potěšila dětskou
dušičku.
Spokojeni
byli
i
pořadatelé.
Úmrtí
Paní Milada Tichá, čp.86, zemřela
náhle ve věku 84 let. Maminka paní ředitelky Milady Šikulové v Mateřské škole v Bukovině. Dříve
pokud jí to zdravotní stav dovolil, vařila ve školce pro děti, také uklízela. Poslední rozloučení se
konalo ve smuteční obřadní síni v Dolní Kalné.
Spravedlnost nákupu
V této době byly v Bukovině provozovány dvě prodejny potravin. Jedna v domě paní Jiřiny
Dlabolové čp. 96, druhá v budově prodejny, kterou provozovala paní Monika Jechová. Na schůzi
obecního zastupitelstva konaného 3. června v diskusi vystoupila paní Jechová s návrhem, aby zboží
na občerstvení na sjezd rodáků bylo nakupováno v obou prodejnách v obci. Tím by byla zajištěna
jakási spravedlnost a nebyla by zvýhodňována jenom ta jedna u Dlabolů. Vzhledem k tomu, že
veškeré nákupy prováděli hasiči, měl se tento návrh projednat na nejbližší výborové schůzi hasičů.
O tomto návrhu se tam sice hovořilo, ale nákup byl stejně proveden u Dlabolů. Asi k tomu měli
nějaký důvod.
Sjezd rodáků a oslavy 115.výročí založení hasičského sboru
Sjezd rodáků se konal společně s oslavou 115. výročí založení hasičského sboru. Financování celé
akce převzalo obecní úřad. V uzavřené dohodě s hasiči stálo, že rozdělení financí ze zisku či
prodělku bude 40 % hasiči, 60 % obec. Oslavám předcházely přípravné akce, natírání venkovní
fasády na obecním úřadě, malování sociálek v areálu, kosení trávy, úklid budov a mytí veřejných
prostranství pomocí hasičské cisterny z Nedaříže. O zajištění služeb se postaral starosta hasičů
Vladimír Dlabola. Starosta obce, Jiří Hanousek byl pověřen sestavením kulturního programu na
odpolední oslavy. Tak jako
před každou akcí, která se
má pořádat venku v
přírodním
areálu
se
netrpělivě očekává vývoj
počasí. V týdnu před akcí
byly dešťové přeháňky,
bouřky, zkrátka nic moc.
Od pátečního rána bylo
nádherně, svítilo slunce a
byl až velký pařák. Během
dne se postavily stánky na
občerstvení,
sestavily
lavičky a vše připravilo na
sobotní oslavy.
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V sobotu 22. června v den
konání VI. Sjezdu rodáků a
115.
výročí
založení
hasičského sboru, bylo
krásné slunečné počasí, přes
den bylo až dost horko. Na
večerní program to však
bylo dobré., neboť byla
nádherně teplá noc. Od 9.00
hodin
byla
otevřena
hasičárna, kde si mohli
návštěvníci
shlédnout
výstavu
ze
života
hasičského
sboru.
Podrobnější výklad zde
mohl podat br. Jaroslav
Exner st. Obdobnou výstavu, ale ze života obce za uplynulá léta, vytvořil pan Josef Prokeš., kterou
také sám doprovázel. Ta byla utvořena v zasedací místnosti ve škole. Slavnostní valná hromada
hasičů se odbývala od 10.00
hodin v kulturním domě za
účasti ...členů a hostů za
Studence, Martinic, Roztok a
Čisté. Delegace hasičů byla
vyslána k položení kytic k
pomníkům padlých. Celá řada
hasičů byla za svoji příkladnou
práci
odměněna
čestnými
uznáními a medailemi. Po
hasičské
schůzi
započalo
vydávání obědů, jak pro
účastníky schůze, tak pro
širokou veřejnost. Po obědě bylo
volno až do 13.00 hodiny, kdy
starosta obce Jiří Hanousek
přivítal všechny hosty v
přírodním areálu pod Kaňkem a tím tak zahájil oficiální část těchto oslav. Pan Ladislav Junek,
rodák z Bukoviny čp.10 (chalupa přímo proti areálu) složil krásnou píseň ve valčíkovém rytmu
(hudbu i text) zvanou ,,Krkonoše“ a dechová hudba Semilská 12 jej pozvala, aby píseň přišel spolu
s ostatními zpěváky zazpívat. A to se opravdu uskutečnilo. Celé odpoledne se řídilo stanoveným
programem, který uváděl konferenciér Tibor Hájek z Jilemnice.
Program:
10.00 11.00 13.00 13.05 13.20 14.00 20.00 -

slavnostní valná hromada sboru dobrovolných hasičů
oběd v kulturním domě
zahájení oslav
vystoupení dětí z mateřské školky
vystoupení dětského folklorního souboru Horálek z Vrchlabí
vystoupení folklorního souboru Horal z Vrchlabí
vystoupení mažoretek
vystoupení Libora Fišera s hosty z Německa
koncert dechové hudby Semilská 12
taneční zábava v přírodě
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Jídlo pro strávníky se připravovalo
ve školní jídelně ve Studenci, neboť
tam byly zaměstnány paní Jiřina
Grofová a Věra Zaplatilková.
Uvaření bylo sjednáno za výhodné
ceny 27,-Kč za porci. Bylo
připraveno 100 porcí guláše, 100
porcí vepřové s knedlíkem a se zelím
pro veřejnost a 150 porcí vepřové
pro služby a účinkující včetně hostů
valné hromady hasičů. Oba chody
jídel se prodávaly za stejnou cenu a
to 50,- Kč. Z řeznictví u Nosků za
Studence bylo odebráno 45 kg párků
a ostřejších klobás do udírny. Ve skutečnosti se toho prodalo 40 kg. Nákupní cena párků byla 45,Kč/kg a klobás 65 Kč/kg.Uzenina z udírny se prodávala za 15,- Kč/ kus včetně chleba a hořčice.
Desetistupňové pivo se prodávalo za 10,-Kč/0,5 l. Veškeré zboží určené k prodeji ve stáncích bylo
odebráno z prodejny u paní Dlabolové. Vstup na odpolední program a večerní taneční zábavu byl
40,- Kč. Ten, kdo přišel večer jen na zábavu, tak zaplatil 30,- Kč. K tanci hrála místní kapela
,,Brok“, pod vedením Libora Fišera a ostatních členů kapely Petr Štilce a Jiřího Exnera. Všichni
oslovení občané, ohledně výpomoci při službách, souhlasili a bez problémů přislíbili pomoc.
Služby v době oslav
sobota 22.6.2002
9.00 -13.00
UDÍRNA
PIVO

13.00 – 19.00

20.00 – 03.00

Zábrodský Pavel

Jiřička Zdeněk

Zvelebil Víťa

Zábrodský Michal

Grof Jaroslav ml.

Horák Karel

Zaplatilek Jiří

Ježek Pavel

Jirsák Lubor

Šubrt Jaroslav

Grofová Bohunka

Ježek Jiří

Paulů Mirek ml.

Štilcová Jiřina

Paulů Veronika

Jiřičková Martina

KOŘALKA Exner Mirek
Nedomlel Martin

Exnerová Hana
KUCHYŇ

Tichá Věra

Grofová Jiřina

Tichá Romana

Jiřičková Alena

Zaplatilková Věra
Hanousková Dana
KULTURÁK Lumenda Jan
- pivo
Kučerová Zuzana
Šubrt Oldřich ml.
VSTUP areál

12.00 -18.00

18.00 -23.00

Grof Jaroslav st.

Prokeš Václav st.

Fišer Libor st.

Šubrt Zdeněk
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Vyúčtování
Vydání
Horal
mažoretky
Semilská 12
řeznictví Nosek
prodejna Dlabolová
špendlíky , polystyrén
kytice
jídlo ZŠ Studenec
příjem
vydání
čistý zisk

5.000,-900,-7.500,-2.559,50
19.815,-618,50
600,-9.406,-46.399,50 Kč

Příjem
vstup
kuchyň v KD
pivo
udírna
kulturák
likéry

12.336,4.161,7.266,4.762,841,19.342,48.708,-Kč

48.708,00
- 46.399,50
2.308,50 Kč

Za celý den, včetně večerní taneční zábavy bylo zkonzumováno 500 l piva (10 sudů) 28 l kořalky,
27l vína, 48l sodovky, 30 l coca coly, 66 l pomerančové limonády, 50l tonica, 70 dkg kávy a 20
chlebů.
Školní docházka
V r. 2002, docházelo z Bukoviny devatenáct žáků školou povinných do Základní devítileté školy ve
Studenci. Byli to: Richard Barták, Lucie Exnerová, Karel Geršl, Petr Geršl, Monika Hanousková,
Barbora Jechová, Lenka Jechová, Martin Kodym, Markéta Paulů, Václav Prokeš, Filip Souček,
Sabina Součková, Iveta Svobodová, Lucie Štilcová, David Štilec, Daniel Šubrt, Laukáš Zaplatilek,
Gabriela Zaplatilková a Barbora Zvelebilová. Naše obec musela, na tyto žáky přispívat finanční
částkou 47.025 korun. Jednalo se o úhradu neinvestičních nákladů na provoz ZŠ ve Studenci za
první pololetí tohoto roku.
Hasiči na světovém rekordu
Bukovinský hasičský sbor byl přítomen, od 5.-7.července jedné z velikých hasičských akcí. Jednalo
se o překonání světového rekordu v
dálkové dopravě vody, motorovými
stříkačkami a dodávkou vody ze stroje
do stroje na vzdálenost 52,7 km. Vše se
odehrávalo na bývalém vojenském
letišti v Hradčanech u Mimoně. Rekord
se podařilo pokořit a tak se i naši hasiči
stali
novými
mistry
světa.
Agenturou ,,Dobrý den“ z Pelhřimova
jim byl předán účastnický list. O
rekordu byl vydán český certifikát a
poté byla zaslána žádost na úřad
Guinessových rekordů do Londýna. Na
tomto senzačním úspěchu se podílelo 161 sborů s 1586 hasiči a přečerpáno bylo 231 880 litrů vody.
Blahopřání našim hasičům bylo jistě na místě.
Ukončení studia
Eva Procházková je občankou naší obce z čp. 92, která 1. července úspěšně ukončila studium na
Pedagogické fakultě Západočeské university v Plzni s titulem Mgr. Nyní vyučuje na fakultě a je
členkou operního sboru Divadla Josefa Kajetána Tyla.
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Zpracování znaku a praporu obce
Protože návrhy symbolů obce, které nám byly navrženy v loňském roce nás nikterak nenadchly, byl
vytipován další heraldik, který se tím zabývá. Jednalo se Stanislava Kasíka, Heraldická kancelář
,,Dauphin“ z Roudnice nad Labem. Tento návrh byl dosud ze všech předložených
nejpropracovanější a proto byl 3. července schválen ke konečnému zpracování. Zpracován byl za
domluvenou částku 10.000,-Kč.
Výjimka z počtu dětí MŠ
Naše mateřská škola měla menší počet dětí než stanovoval zákon. Pro tento rok to bylo deset dětí.
Protože byla snaha o zachování, bylo nutné požádat o výjimku. Odbor školství a mládeže
Krajského úřadu v Liberci vyhověl naší žádosti a 4. července nám udělil výjimku z počtu dětí na
mateřské škole na školní rok 2002/2003 . Obec se zavázala hradit kromě provozních prostředků
také nadnormativní výdaje na mzdy a odvody.
Kytarový kurz
Článek a fotografie v Krkonošských novinách o rodáku z Bukoviny panu Liboru Fišerovi, který je
koncertním mistrem ve hře na kytaru a jako hudební pedagog působí v německém Eisenachu. Pět
let po sobě provozoval v Bukovině u Čisté týdenní prázdninový kurs ve hře na kytaru. Na závěr
bylo vždy společné vystoupení a posezení.
Prodej obecního pozemku
Obec byla vlastníkem pozemků č. 584/5 o výměře 31 m2. Jednalo se o pozemek u bytové jednotky,
který byl určen pro stavbu garáže. Pozemek byl prodán dle znaleckého posudku za 890,- Kč. Prodej
byl schválen 21. srpna.
Změny územního plánu
Změna č.3 územního plánu obce byla zpracována a schvalovací a připomínkové řízení proběhlo
15. srpna. Druhé kolo schvalovacího řízení změn č.1, 2 a 3 bylo zahájeno 5. září.
Kandidátní listiny
Při schůzi obecního zastupitelstva dne 21. srpna, starosta obce hovořil o počtu kandidátních listin
do podzimních komunálních voleb. Do tohoto datu nebyla podána jediná přihláška. Poslední možný
termín podání kandidatury byl 27. srpna. Apeloval proto na přítomné radní, aby se pokusili
zapůsobit na své sousedy, kamarády a příbuzné a snažili se je přesvědčit k podání kandidátních
listin do OZ v naší obci.
Informace o Červeném kříži
Srpnová informace paní Jiřiny Grofové i stavu Českého červeného kříže byla taková, že organizace
prakticky nefunguje. Výbor se nescházel a pokyny z vyšších orgánů ČČK nepřicházely. Ze strany
funkcionářů o to ani nebyl přílišný zájem. Pravdou bylo, že zde byly organizovány převážně už
členky pokročilejšího věku, hodně z nich i důchodového. Mladá generace o takové spolky už
nejevila zájem. Už byla prostě jiná doba. Uvažovalo se o tom, že bude svolána členská schůze a
organizace bude rozpuštěna. Nikdo ale tento krok neudělal.
Vyzdění komína v prodejně
V budově prodejny bylo vytápění kotlem na tuhá paliva, který byl umístěn ve sklepě. Komín však
nebyl vyzděn až ze sklepa, ale pouze z přízemí. Kouřovody byly vytaženy od kotle skrz strop a
vústěny do komínového tělesa tam. Kouřovody byly příliš dlouhé, brzy se propalovaly a kotel
neměl žádný tah. V srpnu proto bylo vyzděno celé nové komínové těleso ze sklepa až nad střechu.
Zednické práce prováděl Josef Grof z Čisté. Materiál a práce byly hrazeny z obecního rozpočtu.
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Velká letní party
Za doprovodu bukovinské hudební skupiny ,,Brok“ se 24. srpna v areálu pod Kaňkem uskutečnila
taneční zábava. Od 18.00 hodin se rozjela diskotéka pro děti. DJ Jiří Ježek je tak rozparádil, že se
jim nechtělo jít ani domů. Od 20.30 hodin začala hrát zmíněná kapela ve složení Libor Fišer, Petr
Štilec a Jiří Exner a interpretovali písně od Brontosaurů až po Katapult, od známých českých kapel
Party se vydařila, počasí přálo a do areálu se sešlo hodně návštěvníků a příznivců naši skupiny. O
půlnoční přestávce se na obloze rozzářil malý ohňostroj..
Povodně
Sedmého srpna se začalo odehrávat drama, které podstatně ovlivnilo události celé naši vlasti.
Drama, které ze svých domovů vyhnalo na 220 tisíc lidí. Drama, které trvalo celý týden. Započalo
to vydatnými dešti a vznikem
rozsáhlých
povodní.
První
škodou bylo protržení přehrady
v Soběslavi. Ve čtvrtek 8.srpna
zaplavila voda první domy v
Českých Budějovicích a Plzni. V
pátek dorazila velká voda až do
Prahy. V sobotu se většina řek
zklidnila a lidé si oddechli. Ale v
neděli 11. srpna začalo na
západě Čech opět pršet. Od
pondělí se od jihu hrnula
záplavová vlna katastrofického
rozsahu. Neprůjezdné přestaly
být Prachatice, Český Krumlov,
ohrožovány byly i Sušice.
Evakuován byl Písek, Strakonice
a Štěchovice. Voda prostě napáchala nevyčíslitelné škody na domech, polích, zdraví a psychice lidí,
kteří byli vytopeni a přišli o veškerý majetek, posléze i lidských životech. V tu dobu nebyla
povodněmi zasažena jenom naše země, alei Rusko, Rakousko, Německo, Itálie, Anglie, Slovensko,
Maďarsko a Bulharsko.
V průběhu povodní se začaly aktivovat dobrovolné hasičské sbory z celé vlasti, aby pomohly
postiženým oblastem, jednotlivým městům a občanům. Potřebná pomoc byla žádána i několik týdnů
po povodních. Ani náš sbor
nezůstal stranou a sám si vybral
jednu z postižených obcí.
Starosta obce Jiří Hanousek se
spojil se starostou obce Tuhaň v
okrese Mělník a vzájemně se
dohodli na konkrétním termínu
a druhu výpomoci. Výjezd se
uskutečnil o víkendu 21.a 22.
září. Bratři Miroslav Paulů ml.,
Vladimír
Dlabola,
Jiří
Hanousek,
Zdeněk
Šubrt,
Rudolf Souček, Václav Prokeš,
Pavel Ježek a Roman Šimůnek
vypomáhali při odvodňování
lagun, přípravě dřeva na otop
pro další brigádníky, betonování

9

základové desky pro nový
objekt a betonování podlah v
domku
osmdesátiletého
muže. Ubytování brigádníků
bylo ve vojenských stanech,
stravování se
zajišťovalo
tak, že každý dostal oběd
např. bramborový guláš,
jindy zase polévka atd. Ke
svačině jak ranní nebo
odpolední a k večeři si každý
mohl vzít nějakou konzervu.
Vepřovou, hovězí, luncheon
meat, rybičky, paštiky apod.
K
dispozici
byly
nealkoholické
nápoje,
sušenky, jogurty a jiné
pochutiny. V rámci humanitární pomoci vyhlásil Obecní úřad v Bukovině dobrovolnou finanční
sbírku. Od občanů obce byla vybrána částka 11.716,50 korun a hasiči darovali 5.000,-Kč. Tento
obsah sbírky byl osobně předán Jaroslavu Maškovi, starostovi Tuhaně. Před nedělním odjezdem
bylo našim hasičům poděkováno za výpomoc a spolupráci. Lékařem z Okresní hygienické stanice v
Semilech byli všichni účastníci této akce, dne 30. října očkováni proti hepatitidě A
(žloutence).Vakcína byly poskytnuta zdarma.
Vybrání návrhu praporu a znaku obce
Konečně se povedlo vybrat budoucí symboly obce. Návrhy zpracoval heraldik Stanislav Kasík z
Roudnice nad Labem. Ze čtyř návrhů byl vybrán návrh č.2. Znak obce lze popsat: V modro-stříbrně
děleném štítě nahoře vyrůstající zlatý lev s červenou zbrojí, dole vztyčená zelená buková větev se
třemi listy a dvěma červenými bukvicemi mezi nimi. Horní polovina štítu je inspirována erbem

pánů z Valdštejna, kteří byli v minulosti vlastníky obce. Dolní polovina znaku je mluvícím
znamením se vztahem k názvu obce. Stříbrnou polovinou štítu je symbolizována druhá část úplného
názvu obce ,,u Čisté“.
Podoba praporu se shoduje s popisem: Modro-bíle čtvrcený list. V horním žerďovém poli
vyrůstající žlutý lev s červenou zbrojí, v dolním žerďovém poli vztyčená zelená buková větev se
třemi listy a dvěma červenými bukvicemi mezi nimi. Obě žerďové čtvrtiny praporu opakují podobu
znaku a zbývající čtvrtiny se shodují s jeho základní barevností.
Tyto schválené návrhy byly zaslány Podvýboru pro heraldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny
ČR.
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Okresní soutěž mladých hasičů
Okresní sdružení hasičů v Semilech, požádalo v rámci oslav 115. výročí založení bukovinského

sboru, o pořadatelství pro Závod požárnické všestrannosti. Jednalo se o okresní soutěž mladých
hasičů konané 19.října v přírodním areálu pod Kaňkem a přilehlém okolí. Sjelo se k nám 424
účastníků
včetně
rozhodčích a doprovodu.
Do
závodu
bylo
zapojeno
devatenáct
družstev v kategorii
mladších a třicet sedm
ve starších. Bukovina
nominovala
dvě
družstva v kategorii
starších. V ,,A“ byli: Jan
Prokeš,
Lukáš
Zaplatilek, Filip Souček,
Lucka Štilcová a Lenka
Jechová. V ,,B“ Richard
Barták, Bára Jechová,
Monika
Hanousková,
Sabina Součková a
Gábina Zaplatilková. V celkovém hodnocení se áčko umístilo na desáté a béčko na patnácté příčce.
Tento ročník byl jubilejní, třicátý. Při této příležitosti a zároveň ke 115. výročí založení sboru jim
byl udělen pamětní list a vyslovena pochvala za vzorné a příkladně uspořádání tohoto klání. Celá
soutěž byla doprovázena chladným a deštivým počasím. O této akci psal Deník Pojizeří 22.10.2002článek se jmenoval: Klání hasičů v Bukovině.
Dětská show
Pražáci, za naši asistence, uspořádali v sobotu 26. října dětskou show. Na sále kulturního domu
bylo přítomno na devadesát dětí, včetně místních. Na programu byly hry, ukázky diskotékových
tanců a bojového umění. Zbytek programu byl vymezen diskotéce.
Úmrtí
Ve věku 86 let zemřela bývalá bukovinská občanka paní Marie Fučíková, rozená Suchardová
pocházející z čp. 47. Po provdání se jí stal domovem Vidochov. Poslední rozloučení se s ní
uskutečnilo ve Studenci. Po církevních obřadech byla pochována do rodinného hrobu. Vždy se
hlásila k rodné vsi Bukovině.
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Úprava pitné vody
Pitná voda ze studní pro veřejný vodovod se nikdy nijak neupravovala. Vždy vyhovovala normě
pitná voda. V letošním roce se ale začalo vše měnit. Poprvé 30. října bylo rozborem vzorků vody
zjištěno, že nevyhovuje po bakteriologické stránce. Byly zjištěny zvýšené hodnoty Escherichia coli
a mezofilní bakterie. Odstranění bylo možné chlorováním, se kterým bylo také započato. Říkalo se ,
že naše voda dosahovala hodnot kojenecké vody. Jo, jo, kde jsou ty časy. Cena dvou rozborů stála
9.570,- Kč.
Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 1. a 2. listopadu se uskutečnily volby do obecních zastupitelstev. Volební místnost byla
připravena v zasedací místnosti ve škole. Volební komise byla starostou obce jmenována v
následujícím složení: Jiřina Štilcová jako zapisovatelka, Zdeněk Ježek, Martina Jiřičková a |Radka
Dlabolová. Pro pětičlenné obecní zastupitelstvo nezávislých kandidátu, kandidovalo devět občanů.
Po sečtení všech hlasů byl výsledek hlasování následující:
Jiří Hanousek
98 hlasů
Monika Jechová
88 hlasů
Jaroslav Exner
77 hlasů
Jaroslav Grof
71 hlasů
Zdeněk Šubrt
70 hlasů
Václav Prokeš
47 hlasů
Karel Horák
45 hlasů
Vladimír Dlabola 41 hlasů
Jiřina Dlabolová
32 hlasů
Volební komise po sečtení všech odevzdaných hlasovacích lístků provedla zápis, kde bylo uvedeno:
Celkem bylo 569 platných hlasů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
143
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
122
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
122
Voleb se zúčastnilo voličů
85,3%
Ustavující chůze obecního zastupitelstva
První schůze nově zvoleného zastupitelstva se uskutečnila 11.listopadu. Zde se mělo rozhodnout
kdo bude zvolen starostou a místostarostou obce. Řízení schůze se dle zákona ujal nejstarší člen
zastupitelstva Jiří Hanousek. V tajné volbě byl starostou obce se třemi hlasy zvolen Jiří
Hanousek. Se stejným počtem hlasů byla zvolena místostarostkou, Monika Jechová. Nově zvolený
starosta poděkoval za projevenou důvěru a vyzval ostatní členy obecního zastupitelstva, aby
důsledně dodržovali znění slibu, který složili.
Ustavení kontrolního a revizního výboru
Dle zákona o obcích č.128/2000 Sb § 117 byl 20. listopadu 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.
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Cesta k Hájence
Pan Milan Klazar z Hostinného na obci uplatňoval v rámci restitucí nárok na navrácení pozemku.
Jednalo se o část zastavěné plochy - asfaltovou komunikaci k Hájence. Týkalo se to pozemkových
parcel č. 823/2, 827/2 a 881/9 vše o celkové výměře 647 m 2. Vzhledem k tomu, že to byla veřejná
cesta, tak nemohla být vydána. Vyrovnání požadavku se uskutečnilo odkoupením zmiňovaných
pozemků za cenu 18.790,- Kč. Kupní smlouva byla podepsána 3. dubna a na katastrálním úřadě
zaregistrována 23.5.2002.
Zakoupení mobilního telefonu
Nedílnou součástí pro výkon funkce starosty, bylo zakoupení mobilního telefonu. Důvod byl
prostý. Starosta vykonával svoje civilní zaměstnání a v naléhavých případech nemohl být nikým
zastižen. Pracovníci ostatních úřadů chtěli vše okamžitě vědět, nebo se pouze informovat na různé
věci apod. I opačným směrem byl taktéž zapotřebí. Vznášení dotazů a vzkazů úřadům se nenechalo
odkládat na dobu po příchodu ze zaměstnání a volání z obecního úřadu z pevné telefonní linky. To
už na úřadech většinou nikdo nebyl. Mobilní telefon byl tedy jediným možným řešením pro
komunikaci se světem. Telefon NOKIA, byl zakoupen 22. listopadu za 5000,- Kč.
Zřízení infostánku
Vzhledem k tomu, že byla naše obec právoplatným členem Svazku měst a obcí Krkonoše, přišla
nabídka na zřízení infostánku v naší obci. Jednalo se o oblastní internet, kde měla mít místo každá
obec tohoto svazku. Byly tam i údaje o kultuře, společenských akcích a veškerém dění v regionu.
Na tyto informační stránky byl zpracován projekt v rámci programu SAPARD z Evropské unie.
Zařízení mělo být dodáno zdarma. Obec by hradila jeho provoz (elektriku a poplatky jako za
domácí internet).Umístěn měl být ve vitrině na obecním úřadě v Bukovině. Při projednávání této
nabídky byly z řad radních vznášeny argumenty- k čemu to tu bude, bude s z toho jen platit,
nebude to stejně využívané apod. Tento návrh na instalaci zařízení, nadpoloviční většinou hlasů
radních neprošel.
Mikulášská besídka
S pionýrskou skupinou Radka Zázvůrka z Prahy se opět podařilo uspořádat Mikulášskou besídku.
Ráz programu zapadal do děje dětského seriálu večerníčků Mach a Šebestová. Program byl vyplněn
soutěžemi. Na samý závěr obdrželo každé děcko balíček. Pro ty starší byla večer diskotéka. Tím se
sobota 14. prosince vydařila ku spokojenosti dětí i pořadatelů.
Setkání kronikářů
Kronikáři obcí se sešli v sídle Státního okresního archivu v Semilech. Mimo jednání, které
probíhalo, byla všem předána brožura (vyšla koncem r. 2002) ,,Z Českého ráje a Podkrkonoší Legionáři. Týkala se také naši obce, neboť jsou zde uvedena i jména legionářů z Bukoviny.
Vánoční výstava
Hlavním organizátorem vánoční výstavy
byla paní Jiřina Dlabolová s přispěním
mnoha dalších zručných lidí a s místní
mateřskou školkou a obecním úřadem.
Výstava se uskutečnila od 16. listopadu do
14. prosince. Byla spojena s prodejem
vánočního zboží (ozdoby a řetězy, zdobné
fólie na okna, plovoucí a aromatické
svíčky,
drobná
keramika,
puzzle
pohlednice, aranžování ze sušených květin,
umělé věnečky a květy ,,vánoční růže“ a
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podobně). V sobotu 23. listopadu bylo možné nahlédnout na výrobu adventních věnců na pověšení i
na ozdobu svátečních stolů, které zde byly možné na místě zakoupit. Drobné vstupné bylo
věnováno dětem ve zdejší mateřské školce na dárky k Mikulášské a Vánoční besídce. Výstava byla
opravdu moc pěkná a bylo namístě zhodnotit aktivitu a vkus a zručnost paní Jiřiny Dlabolové.
Souhlasné stanovisko
Obec Bukovina u Čisté vydala dne 21. listopadu souhlasné stanovisko k výstavbě rodinného domu
manželům Martiny a Radovana Čechových, bytem Zálesní Lhota 11. Souhlasila s připojením na
veřejný vodovod a připojením vyčištěných odpadních vod z k ČOV do kanalizačního sběrače
povrchových vod.
Příspěvek důchodcům
Stejně jako každý rok, tak i letos obecní úřad dal důchodcům finanční sociální příspěvek .
Manželům to bylo 300,- Kč, jednotlivci 200,- Kč. V tomto případě asi patří poděkování obecnímu
úřadu za milou pozornost i úctu ke stáří.
Ukončení činnosti okresních úřadů
Ustavením vyšších územně správních celků (krajů) bylo tzv. I. etapou reformy veřejné správy. V
roce 2002 vyvrcholily přípravy tzv. II. etapy, jejíž podstatou bylo zrušení okresních úřadů, pro nás
to byly Semily a jeho působnost byla do 31.12.2002. Byly nahrazeny novými správními obvody
obcí s rozšířenou působností (někdy nazývané jako malé okresy; to vše s účinností od 1. 1. 2003. Po
ukončení činnosti okresních úřadů byla významná část jejich kompetencí přenesena právě na tyto
obce s rozšířenou působností. Pro Bukovinu to bylo město Jilemnice. Některé působnosti zrušených
okresních úřadů však přešly
naopak na krajské úřady (například
činnost
dopravních úřadů).Je
ovšem třeba zdůraznit, že současně
nebyly zrušeny dosavadní okresy
jako územní jednotky. Ty jsou
nadále spolu s obcemi základem
územního členění státu.
Je zřejmé, že okresy lze tedy i
nadále používat k identifikaci
příslušnosti jednotlivých sídelních
lokalit. Současně územím okresů
má svoji územní působnost
vymezena řada specializovaných
orgánů státní správy (např. katastrální úřady, úřady práce, okresní správa sociálního zabezpečeníaj.).
Obecní úřady (městské úřady) obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí III. stupně) jsou mezičlánkem
přenesené působnosti státní správy mezi krajskými úřady a obecními úřady. Obecní úřady obcí s
rozšířenou působností mají oproti ostatním obecním úřadům některé oblasti působnosti navíc, a to
nejen pro svůj vlastní, základní správní obvod, ale zpravidla i pro další obce v okolí.
Socha sv. Jana Nepomuckého
Socha sv. Jana Nepomuckého,vytvořena v r.1776. Nachází se na soukromém pozemku Milana a
Věry Kodymových k čp. 34. V roce 1857 byla opravena sochařem Orpeltem z Horní Úpy. Před
Vánocemi v r.1972 byl z této sochy odcizen jeden andělíček, který už nebyl nikdy nalezen. V roce
2002 došlo k částečnému opravení sochy za finanční pomoci Libereckého kraje a Okresního úřadu
Semily, částkou 36.000,- Kč + 20% vlastník – Věra a Milan Kodymovi. V r. 2003 dalším finančním
příspěvkem ve výši 30.000,- Kč bylo dokončeno úplné restaurování vzácné památky Antonínem
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Wagnerem ze Dvora Králové. OÚ v Bukovině též přispěl
částkou 5.000,- Kč (nová lampička). Rodina Kodymových
čp.34 se vzorně stará o tuto památku. Široký kámen na zemi
sloužil jako klekátko poutníkům putujícím pěšky do
Vambeřic a zpět – procesím v dávných dobách.
Zima na krku
Od poloviny prosince napadl sníh , který zůstal ležet až přes
Vánoce.
Prodej akcií
Z důvodu ukončení emise akcií České spořitelny a.s., byl
obecním zastupitelstvem dne 18. prosince
schválen prodej 200 ks akcií ČS, které byly majetkem obce.
Přechod školky na právní subjektivitu
K 31. prosinci bylo nutno udělat tyto kroky. V rámci
přechodu školních zařízení na právní subjektivitu bylo pro
zřizovatele, čímž byla obec, nejpřijatelnější, aby se mateřská škola sloučila s jinou, již existující
příspěvkovou organizací a stala se tak odloučeným pracovištěm ZŠ Studenec u Horek. To vše bylo
12. listopadu schváleno OZ ve Studenci. To se učinilo. S tím souviselo a bylo provedeno zrušení
mateřské školy jako organizační složky obce. Odvolána byla ředitelka Mateřské školy v Bukovině,
paní Milada Šikulová, zůstala ale jako učitelka. Školka jako taková a její provoz byl i nadále
zachován. Budova školy musela být papírově pronajata základní škole ve Studenci, po dobu
provozu odloučeného pracoviště MŠ Bukovina u Čisté.
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 majetkovou
trestnou činnost- odcizení výrobků ze skladu firmy Hariso. Dále jednoho přestupku majetkového
charakteru. Přestupky spáchané řidiči na pozemních komunikacích byly řešeny na místě blokovými
pokutami.
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

Počet obyvatel
K 1.1.2002 v obci žilo 188 obyvatel.
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