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Souhlasné stanovisko
Obec Bukovina u Čisté vydala dne 3. ledna souhlasné stanovisko k výstavbě rodinného domu na
p.p. č. 186/1 manželům Radce a Janu Šimůnkových, bytem Bukovina u Čisté 23. Souhlasila s
připojením na veřejný vodovod a připojením vyčištěných odpadních vod z KČOV do
kanalizačního sběrače povrchových vod.
Vyplácení důchodů
Došlo ke změně při vyplácení důchodů. Důchodci měli prokazovat svou totožnost při každé výplatě
důchodu a to i když byli doma.
Úmrtí chalupáře
Dne 15. ledna zemřel ve věku nedožitých 90 let p. Jan Kotlik. Byl otcem Jana Kotlika, chalupáře z
Bukoviny čp.32, jinak bydlištěm v Konárovicích , okr. Kolín. Na opravě nemovitosti čp. 32 měl p.
Kotlik st. nemalý podíl, protože domek, který asi před dvaceti pěti lety rodina koupila od paní
Terezie Borůvkové, byl polorozpadlý.
Krajský hejtman v Bukovině
Bukovina byla automaticky součástí Libereckého kraje. Ale z řad starostů Svazku Jilemnicko se
ozývaly hlasy o přičlenění celé spádové oblasti Jilemnicka ke kraji Krávehradeckému. Z této
myšlenky ale posléze sešlo. Aktuální ale byla stále možnost přičlenění obcí Horka u Staré Paky,
Čisté a Bukoviny ke Královehradeckému kraji, kam jsme dlouhá léta patřili. Důvody byly různé,
nejčastěji se uvádělo, že jsme všichni na konci okresu a hlavně kraje. Spádovost a přijatelné
cestování např. do krajské nemocnice v Hradci je pro tuto oblast přijatelnější, než dostupnost do
Liberce. O našich obcích se psalo i v denním tisku, jako o možném odloučení od kraje. To trošku
znepokojilo i hejtmana Libereckého kraje Pavla Pavlíka. Proto si udělal čas a postupně tyto tři obce
navštěvoval při veřejných zasedáních obecních zastupitelstev. Bukovinu navštívil 5. února.
Vystoupil v diskusi, kde se snažil se svými argumenty působit na zastupitele a občany, aby zvážili
kroky směřující ke změně. Snažil se naslibovat ledacos, např. lepší dostupnost na Liberec , opravu
silnice apod. Jeho volební období potom skončilo a z činů nebylo nic, zůstaly jen sliby.
V deníku Pojizeří
Deník Pojizeří 7. února napsal: Bukovina u Čisté chce zůstat v Libereckém kraji. Jednání
Zastupitelstva obce se osobně zúčastnil hejtman Libereckého kraje p. Pavel Pavlík.
Liberecký nebo Hradecký kraj
Občané obce z iniciativy obecního úřadu obdrželi anketní lístky, kde se mohli vyjádřit k možnosti
vymezení hranic krajů.
Pro naší obec to znamenalo, že jsme měli možnost zůstat součástí kraje Libereckého. Nebo po
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podání vlastní žádosti, která měla obsahovat patřičné zdůvodnění, bychom byli přičleněni ke kraji
Hradeckému.
V souvislosti se změnou krajských hranic bylo občany nezbytné seznámit je s některými
skutečnostmi. Změna krajské hranice představovala současně také změnu okresní příslušnosti. K
31.12.2002 byla sice ukončena činnost okresních úřadů, ale okres jako územní jednotka zůstal
zachován. Územní jednotka okres byla základem pro vymezení územní působnosti řady
specializovaných územních orgánů státní správy. V praxi to znamenalo, že občané by mohli i
nadále vyřizovat některé záležitosti v okresních městech. Při změně krajské příslušnosti by
současně došlo ke změně okresní příslušnosti, tzn. že bylo nezbytné vyvážit dostupnost naší obce
do ,,nového"okresního města. Mezi specializované orgány státní správy s okresní působností platily
např. okresní ředitelství Policie ČR, katastrální úřad, okresní veterinární správa, okresní správa
sociálního zabezpečení, úřad práce, pozemkový úřad, okresní soud, zemědělská agentura MZe a
další.
Změna krajských hranic by měla dopad nejen na státní rozpočet, ale nesla by s sebou také
určité jednorázové finanční výdaje pro občany. Jednalo se např. o oblast registru vozidel. U obcí, u
kterých by došlo ke změně hranic krajů, by bylo nutné přeregistrovat všechna doposud
zaregistrovaná vozidla, včetně vozidel dočasně vyřazených. Občané by si museli obstarat nové
registrační značky ( cena za 1 ks SPZ byla 200 Kč), osvědčení o registraci motorového a
přípojného vozidla ( 30 Kč) nebo o registraci zvláštního vozidla ( 40 Kč) a provést zápis do velkého
technického průkazu.
Bylo důležité si také uvědomit možné důsledky spojené s přesměrováním poskytovaných služeb
některými organizacemi, např. Plynárny, poskytování sociální a zdravotní péče atd.
Tímto byli požádáni aby pečlivě zvážili všechna uvedená fakta. V případě zájmu o změny ke
krajské příslušnosti měli oddělit anketní lístek a s patřičným počtem hlasů rodinných příslušníků ho
předat do 15.ledna 2003 na OÚ, nebo do prodejny u paní Jechové nebo Dlabolové.
Výsledek ankety byl následující:
Bylo osloveno
121 občanů
Ke Královehradeckému kraji
17 občanů
K Libereckému kraji
13 občanů
Nevyjádřilo se
81 občanů
Na základě ankety, pětičlenné zastupitelstvo odhlasovalo čtyřmi hlasy příslušnost k Libereckému
kraji. Členka zastupitelstva Monika Jechová byla z tohoto jednání omluvena pro nemoc.
Úmrtí
Zemřel místní občan pan Václav Prokeš, čp.73 ve věku osmdesát čtyři let. Známý bukovinský
zahradník – zabýval se pěstováním a prodejem dřevin, růží, klemátisů i jarní sadby. Sjížděli se k
němu nakupovat zákazníci ze širokého okolí. Zemřel 29. ledna a církevní obřad zesnulého proběhl
8. února v čisteckém v kostele. Pochován byl do rodinného hrobu na hřbitově v Čisté.
Chřipková epidemie
Na přelomu ledna a února proběhla chřipková epidemie. Zasáhla všechny věkové kategorie včetně
dětí.
Úmrtí
Ve věku 89 let zemřel 21. února místní občan p. Bedřich Prokeš čp. 72. Církevní obřad se konal
chrámu Páně sv. Prokopa v Čisté, ve čtvrtek 27. února. Tímto odešel z našich řad dobrý, pracovitý a
velmi společenský člověk.
Úmrtí při autonehodě
Při autonehodě 21. února ve Slané u Semil, přišla o život paní Olga Kotyková (1940), která se
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svým manželem Miroslavem Kotykem (1919) bydlela v bytovce v Bukovině čp.13 mnoho let. Byla
pro Bukovinu známou osobou jako prodavačka a vedoucí prodejny Jednoty. Už za minulého režimu
(před rokem 1989) vedla účetnictví pro tehdejší národní výbor, později pro obecní úřad, kterému
nakonec zpronevěřila částku 450 tisíc korun. Odstěhovala se z Bukoviny a zanechala po sobě jen
dluhy.
Hasičský bál
Vlastní bál se konal 22. února v kulturním domě. K tanci hrála skupina Kantiléna z Lomnice nad
Popelkou. Vstupné při zvaní bylo stanoveno na 20,- Kč. Vstupenka zakoupená na sále stála 30,- Kč.
Po dlouhých letech, kdy se návštěvnost bálu pohybovala od 80 do 100 lidí, ta letošní předčila
očekávání. Sál a jeviště zaplnilo 140 hostů.
Dětský bál
V neděli 23. února se od 14.00 hodin konal dětský maškarní disko ples. Do role Dick jockeye
(dýdžeje) vstoupil náš člen br. Jiří Ježek. Střízlivým odhadem, zde mohlo být 80 hostů. Nedělní
odpoledne bylo zpestřeno řadou soutěží s odměnou pro každého účastníka soutěže. Závěrem bylo
vyhodnoceno šest nejlepších masek plesu.
Úmrtí rodáka
Ve věku 75 let zemřel 25. února František Kodym, bývalý bukovinský rodák. Bydlel kdysi v čp.
33, byl starším bratrem p. Milana Kodyma čp. 34. S rodinou se odstěhoval do Vrchlabí, kde žil v
panelovém domě. Často jezdil do rodného domu čp.34, navštívit starou maminku, paní Vlastu
Kodymovou a svého bratra s rodinou.
Rezignace velitele hasičů
Na výborové schůzi SDH, která se sešla 28.února, podal současný velitel sboru Lubor Jirsák,
rezignaci na funkci velitele sboru. Neochotu dále pracovat zdůvodnil tím, že se na tuto funkci
nehodí a nemá pro ní schopnosti. Rezignace velitele byla výborovou schůzí přijata.
Pokračování zimy
Zima tvrdě pokračovala od ledna, až do začátku března. Hospodáři měli strach o ozimy. Zvláště
tam, kde byly vloni povodně ozimy uhnívaly. Musely se zaorávat a na nové osivo bylo v
postižených oblastech málo peněz.
Volba prezidenta republiky
Volba nového prezidenta se konala 28. února. Ve třetí volbě se 142 hlasy uspěl prof. Václav Klaus,
kandidující za politickou stranu Občanskou demokratickou stranu (ODS)
Prodej pozemku
Obec byla vlastníkem pozemku č.437/1 o výměře 384 m2. Obecní zastupitelstvo na veřejném
zasedání dne 5. února rozhodlo o jeho prodeji.
Špačci
Přilétli první poslové jara- špačci. Někteří hospodáři je zahlédli už 2. března.
Svatba
Své ,,ano“ si řekli 8. března, Romana Tichá z Bukoviny čp. 67 a Michal Mazánek z Čisté u Horek
čp.55.
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Polní práce
Pan Milan Kodym, soukromý zemědělec zahájil 15. a 16. března polní práce.
Velikonoční výstava
Velikonoční výstava ručních prací byla zahájena 17. března a pokračovala každou sobotu a neděli
až do Velikonoc, vždy od 14.00 do 18.00
hodin. Pořádala jí paní Jiřina Dlabolová a
Mateřská škola v Bukovině. Vystavní
prostory byly v zasedací místnosti v
budově školy. K vidění zde byla velká
nabídka prodejního zboží, ale i věci pouze
na ukázku. Ty byly dodány známými
nebo lidmi, kteří byli ochotni ukázat svoje
někdy i mistrovská dílka. K vidění byly
malované krasličky, vyšívané dečky a vše
co patří k Velikonocům. Výstava byla
velice atraktivní a účastníci nešetřili
chválou. Poděkování patřilo samozřejmě
hlavní organizátorce akce, p. Jiřině Dlabolové
Úmrtí chalupářky
Ve věku 61 let zemřela 31. března paní Hana Kordasová z Brna, jinak chalupářka z Bukoviny
čp.20. Se svým manželem Karlem se zapsala do podvědomí zvláště malých diváků coby CUK a
KUK, dvojice klaunů. Ta rozdávala malým i velkým divákům jen radost a smích na jevištích, nebo
televizních obrazovkách.
Zima opět tu
Zima se znovu vrátila 9. dubna kdy napadlo několik centimetrů sněhu. Na horách to bylo až patnáct
centimetrů. Potom se oteplilo, začalo pršet a od pátku 11. do neděle 13. dubna přišel další příděl
sněhu.
Pátrání po zmizelém
Ve čtvrtek 10. dubna odpoledne se v blízké vesnici Borovnici odehrálo drama, o kterém se opravdu
těžko píše..... Začalo pátrání po zmizelém Vítkovi Kalouskovi dva a půl letém chlapci z obce
Borovnice. Autentické vylíčení události p. Jaroslavem Grofem ml. z Bukoviny čp.71. V pátek ráno
od 8.30 hodin nastoupili před čisteckým kostelem dobrovolníci, ale i profesionální záchranáři, z
horské a záchranné služby, hasiči i myslivci, aby začali v rojnicích pročesávat terén pro záchranu
chlapce. Do akce se také zapojili bukovinští občané Jaroslav Grof ml., Roman Šimůnek, Jiří a Pavel
Ježkovi. V sobotu se ještě přidal p. Jiří Zaplatilek. V pátrání pomáhal vrtulník s termovizí,
probíhaly relace v rozhlase a televizi. Veškeré snažení bylo nakonec marné. Mrtvý chlapec byl
nalezen blízko obce Ždírnice na ornici a u jeho tělíčka, hlídal jeho věrný živý pes. Tu poslední noc
hoch nepřežil nepřízeň studeného počasí. Byl to velice smutný příběh a bylo až k neuvěření, kolik
kilometrů tak malý chlapec dokázal ujít.
Příspěvek na žáka
Zákon č.564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství umožňoval, jestliže žák plnil
povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, požadovat po obci, kde má žák trvalý pobyt
úhradu vyjmenovaných neinvestičních nákladů. Žákyně Veronika Košťálová dojížděla do Jilemnice
a dle výpočtů neinvestičních nákladů obec musela zaplatit 5.000,-Kč.
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Tragiská nehoda paraglidisty
Příznivé proudění vzduchu, údolím od Hájenky směrem k Horce dává příležitost, aby se zde
provozoval paragliding. (paragliding je
letecký sport, k pohybu vzduchem se
používá padákový kluzák). Bylo tomu
také na Bílou sobotu 19.4.2003, kdy se
do těchto míst vydal ke svému letu Jiří
Mach z Hostinného. Bohužel byl to jeho
poslední let v jeho životě. Zřejmě
neovladatelný kluzák nebo silný poryv
větru ho zanesl na okraj lesa p. Miloše
Lumendy (u salaše), kde narazil do
stromu. Na místo nehody přišli na
pomoc Miloš Lumenda čp.29, Jaroslav
Exner ml. čp.33, Zdeněk Šubrt čp.99 a
Milan Kodym čp.34, který nedaleko
pracoval na poli. Přivolaní hasiči a lékař, mu už nedokázali pomoci. O svůj mladý život přišel ve
věku 26 let. Na jeho počest zde jeho kamarádi udržují křížek s květinami.
Přílet vlaštovek
Okolo 21. dubna byly spatřeny první vlaštovky - ubytovatelky
Čarodějnice
Hasiči zajišťovali 30. dubna pálení čarodějnic. Vatra byla zapálena v 19.00 hodin. O půl hodiny
později začalo hezky pršet. Dešťové přeháňky se často opakovaly a proto bylo obtížné si opéci pár
buřtů. V půl jedenácté odešli poslední z třiceti návštěvníků.
Soutěž MH
Druhého ročníku o pohár velitele SDH v Čisté se zúčastnilo i naše družstvo mladých hasičů, které
obhajovalo loňské prvenství. Soutěž se uskutečnila 1. května za účasti jedenácti sborů s celkovým
počtem
šestnácti družstev.
Vedoucí kolektivu Jiří Hanousek
a David Štilec přivedli naše
družstvo v této sestavě: Lukáš
Zaplatilek jako strojník, Jan
Prokeš obsluhoval rozdělovač,
Filip Souček, Richard Barták a
Bára Jechová šroubovali sání,
Lenka Jechová a Lucka Štilcová
prováděly útočné proudy. Ostatní
členové
MH
Monika
Hanousková, Sabina Součková,
Gábina Zaplatilková a Karel
Geršl byli náhradníky. Soutěž
spočívala v provedení jednoho
požárního
útoku.
Bukovina
obsadila 3.místo s dosaženým
časem 31,42 sekund.
sedící zleva: Karel Geršl, lenka Jechová, Jan Prokeš, Monika Hanousková,
Barbora Jechová, Lucie Štilcová
stojící zleva:Sabina Součková, Filip Souček, Gábina Zaplatilková, Lukáš
Zaplatilek, Richard Barták, Daniel Šubrt David Štilec.
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Výlet MH
Mladým hasičům byl v rámci volno časových aktivit uspořádán jednodenní výlet. Tak, jak se
předpokládalo, tuto nabídku nikdo neodmítl a zúčastnili se všichni členové MH. Za hezkého
slunečného rána se v sobotu 17. května vyjelo
v osm hodin od hasičárny. Trasa výletu
směřovala do Chrastavy, kde je od roku 1997
otevřeno Muzeum
historické hasičské
techniky z období 18. až 20. století. V půl
jedné se odjíždělo do nejatraktivnějšího místa
tohoto dne, kam se děti velice těšily. Byl to
Aguapark Babylon v Liberci. Zde se nechalo
využívat velké množství vodních atrakcí,
počínaje čtyřmi tobogany, vířivým bazénem,
vlnobitím, bazénem s teplou vodou, saunou
nebo parní lázní. Tomuto krásnému a útulnému
prostředí se nedalo odolat a není divu, že se
nikomu nechtělo opustit tyto prostory.
Plamen MH
Mladí hasiči vstoupili do druhé fáze celoroční činnosti v sobotu 24. května. V SemilechPodmoklicích se uskutečnilo závěrečné
hodnocení celoroční činnosti MH.
Značné teplo znepříjemňovalo pobyt dětí
na školním hřišti, kde se soutěž odbývala.
Při zahajovacím nástupu si velitelé
kolektivu vylosovali startovní čísla.
Rozlosování bylo z dvaceti družstev
starších a deseti mladších. Naši po celý
den oblékali číslo šestnáct. Vedoucí
kolektivu Jiří Hanousek a David Štilec
zařadili do sestavy tyto děti : Richard
Barták, Monika Hanousková, Lucie
Štilcová, Filip Souček, Karel Geršl, Jan
Prokeš, Lukáš a Gábina Zaplatilkovi,
Lenka a Bára Jechovy. Náhradníkem byl
Daniel Šubrt. Naši reprezentanti se umístili na celkové páté příčce v rámci celého okresu Semily.
Závody v orientačním běhu
Oddíl orientačního běhu v Jilemnici uspořádal v neděli 25. května 2003 na území obce Bukoviny
(u Hájenky) orientační závody štafet,
zařazené do Českého poháru štafet,
České ligy klubu DIADORA CUP.
Start byl zahájen v 9.30 hodin. Závodu
se zúčastnilo celkem 600 závodníků z
ČR a Polska včetně reprezentačních
výběrů ČR. Členové sboru Dlabola, J.
Hanousek a D. Hanousková zajišťovali
provoz stánku s občerstvením. K
dispozici byly nanuky, likéry a hlavně
nealkoholické nápoje
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Dětský den
Oslavy Dětského dne se letos uskutečnily 6.a 7. června. O pořadatelství se dělili hasiči a PS Veselí
Medvědi a Radkem Zázvůrkem. Začalo se pátečním večerem, kdy se konala diskotéka pro děti, v
pozdějších hodinách už jen pro vedoucí a dospělé. V hudební produkci se střídal br. Jiří Ježek a
Pavel Červenka z Prahy. Sobotní
program začínal v 9.30 hodin
přejímkou
bezmotorových
závodních strojů ( Bukárek) k
závodu
na
uzavřené
silnici.
Startovní rampa byla umístěna nad
zkratkou (Brankou). Závodníci
projížděli po trati ohraničené
pneumatikami, tak jako o velkých a
skutečných
závodech.
V
závěrečném sjezdu k cíli, byl u
Štilců zpomalovací retardér s
povinnou zastávkou, kde se musel
splnit jeden z úkolů. Dospělí museli
vypít panáka kořalky, děti sklenici
mléka. Po splnění úkolu mohli pokračovat k cíli do prostoru přírodního areálu pod Kaňkem. Do
závodu byly postaveny stroje dle fantazie jednotlivých majitelů, např. normální závodní káry,
záchod nebo vana se sprchou na kolečkách atd. Konstruktéři těchto výtvorů byli motivováni
finanční odměnou za nejoriginálnější konstrukci a vzhled stroje. První místo bylo ohodnoceno
částkou 2.500 Kč, druhé 1.500 Kč a třetí 1.000 Kč. Ve 14.15 bylo přikročeno k vyhlášení dětské
kategorie. Potom následoval odpolední program plný soutěží a pouťových hrátek pro děti i dospělé.
Od 17.30 hodin pokračoval Dětský den kulturními programy. Zahájila ho dětská kapela z Jablonce
nad Nisou, zvané ,,Berušky". Po jejich půlhodinovém programu, vystoupily ,, Divoženky" z Domu
dětí a mládeže z Děčína , se svým diskotékovým tanečním programem. To co ale následovalo, to tu
ještě nikdy nebylo. Skupina KHAMORO - v českém překladu Sluníčko, dětská romská kapela z
Děčína. Ve svém půlhodinovém
pásmu se představila Magdalena
Brožková z Turnova. Kulturním
vyvrcholením dnešního dne bylo
vystoupení známého a populárního
písničkáře Pavla Dobeše z Hradce
Králové. Od 21.15 hodin krátce
zatancovala taneční skupina Reflex,
následovala
rocková
kapela
Majsedum, která hrála k tanci. V
průběhu zábavy došlo k losování
tomboly. Výherci byli určitě
potěšeni cenami, které
mohli
vyhrát. Byly to např. staré lyže s
vázáním Kandahár, busta Lenina a
Gottwalda, psací stroj s arabskými písmeny atd. Hlavní cenou ve finálovém slosování bylo sele o
hmotnosti 20 kg. Shodou okolností ho vyhrál vedoucí romské skupiny. Příchodem druhé hodiny
ranní byla zábava ukončena a osazenstvo se rozešlo do svých domovů.
Okrsková soutěž
Pořadatelem letošní okrskové soutěže byl hasičský sbor v Levínské Olešnici, který ji uspořádal v
sobotu 14. června v prostoru u vlakové zastávky. Bukovina měla přihlášena tři družstva mužů a
jedno žen, což historie sboru nikdy nepamatuje.
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družstvo mužů ,,A"- Jaroslav Exner ml.
strojník, Jan Grof, Pavel Ježek, Jiří
Exner, Jiří Ježek, Václav Hanousek a
Lubor Jirsák
družstvo mužů ,,B"- Zdeněk Šubrt
strojník, Vladimír Dlabola, Jaroslav
Grof, Miroslav Svoboda, Miroslav
Paulů ml., Jiří Jech, a Jan Lumenda ml.
družstvo mužů ,,C" - Lukáš Zaplatilek
strojník, Martin Kodym, Jan Prokeš,
Jaroslav Šubrt, David Štilec, Marek
Trejbal a Václav Ježek ml.
družstvo žen - Jiřina Štilcová strojnice,
Ludmila
Součková,
Veronika
Labiková, Martina Jiřičková, Jana
Tauchmanová, Lucka Štilcová a Eliška Ježková. Družstvo ,,A“ v celkovém hodnocení dosáhlo
součtem časů 63,40 s a 28,98 s na 10 příčku. Družstvo mužů ,,B" součtem časů 40,21 s a 30,53 s se
umístilo na první příčce, céčko s časy 40,12 s a 32,67 s bylo druhé a ženy s časy 39,46 s a 42,77 s
stanuly taktéž na druhé příčce.
Při vyhodnocení, družstva která se dostala na bednu, převzala poháry, diplomy a lahev likéru.
Referendum o přistoupení k Evropské unii
Referendum o přistoupení ČR k Evropské unii se konalo ve dnech 13. a 14. června v zasedací
místnosti v budově školy. Do volební komise byla starostou obce jmenována zapisovatelka slečna
Radka Dlabolová. Ustavující schůze volební komise určila předsedu, kterým byl losem zvolen
Zdeněk Ježek, místopředseda Zdeněk Jiřička, člen komise Jaroslav Grof st.
Výsledek hlasování.
Počet osob zapsaných do seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů celkem
Pro vstup do Evropské unie hlasovalo
Pro nevstoupení do Evropské unie hlasovalo
Referenda se zúčastnilo

- 143
- 93
- 93
- 93
- 74
- 19
65,03 % voličů

Hasičský zájezd
Po několika letech hasiči uspořádali hasičský zájezd. Odjížděli v sobotu 21.června v osm hodin z
Bukoviny. Trasa vedla na zámek
Sychrov, po prohlídce se pokračovalo do
Chrastavy, stejně jako naše děti před
několika málo týdny, do hasičského
muzea. V pravé poledne byl zajištěn oběd
v restauraci ,, U Soptíka". Cílem další
návštěvy byla botanická zahrada v
Liberci. Vzhledem k tomu, že o proti
plánu měla prohlídka rychlý spád,
podařilo se jim ještě navštívit pivní
slavnosti v prostorách LVT. V 17.00
hodin se odjíždělo do čistecké restaurace
k Trejbalovi na plánovanou večeři . O
desáté hodině večerní se odjíždělo domů.
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Ukončení provozu mateřské školy
Počet docházejících dětí do školky rok od roku klesal. Když poklesl pod patnáct, tak obec musela
žádat Odbor školství o udělení výjimky z počtu dětí v jedné třídě. V Bukovině to zašlo až tak
daleko, že docházelo pouze pět dětí. Na návrh nadřízených orgánu nám bylo doporučeno provoz
školky ukončit. Projednávalo to zastupitelstvo obce a po zralé úvaze, byl provoz k 30.červnu 2003
ukončen. To byl jeden důvod proč k tomu došlo. Dalším byla skutečnost, že by se muselo přikročit
k úpravám a vybavení kuchyně, protože k této otázce měla připomínky Okresní hygienická stanice
v Semilech. To vše by stálo nemalé finanční prostředky. Jejími posledními žáčky byli:Jan Exner,
Ondřej Šimůnek, Eliška Zvelebilová, Tomáš Paulů, Nikola Nedomlelová, Antonín Rác, Dominik
Souček a Kristýna Labiková. Převážná část hraček se prodala za symbolické ceny nebo se
zlikvidovaly, protože byly poničené bez jakékoliv hodnoty.

Zleva: Nikola Nedomlelová, Dominik Souček, Krystína Labiková, Ondřej Šimůnek, Antonín Rác, Jan Exner,
Eliška Zvelebilová, Tomáš Paulů, učitelka Milada Šikulová

Koncert
V době prázdnin a konání letního
tábora v RS Dva potoky, pořádal
jeho vedoucí Radek Zázvůrek
pro jeho děti, ale i pro širokou
veřejnost, koncerty známých
umělců a hudebních skupin. Letos
se v areálu pod Kaňkem
představila
country kapela
Tomáše Linky. Hasiči po
vzájemné dohodě zajišťovali
občerstvení ve stáncích s pivem,
likéry a udírnou.
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Pokácení lip
Na žádost p. Oldřicha Grofa čp.14 ze dne 16. července došlo k pokácení dvou stromů. Jednalo se o
dvě lípy stojící u kapličky na p.p.č 75. V rámci bezpečnosti průjezdu
nebo chůze po cestě p.č.69, bylo povoleno pokácení nebo úprava
těchto stromů. Koruny byly působením povětrnostních vlivů
rozlomeny a hrozilo jejich rozlomení a možnosti zranění
procházejících.
Nová kronika
Pro pokračování ve vedení kroniky byla pořízena nová kniha. Její
vyrobením a svázáním bylo pověřeno Knihařství Františka Nováka v
Ohrazenicích. Byla formátu 30 x 22 cm, svázaná do zelených desek,
ozdobených mosaznými rohy. Její cena byla 760,- Kč.
Technický zásah hasičů
Letošní léto bylo nadměrně horké. Teploty ve stínu často
vystupovaly i nad 30° C. Takové teplo a nedýchatelné dusno bylo i
středeční odpoledne 13.srpna. Před sedmnáctou hodinou se začalo od západu mračit, začal vát i
mírný větřík. O několik minut začal zesilovat a přecházet v pěkný vítr, doprovázený deštěm. V tu
chvíli se zatmělo a nastal velký hukot. To vítr přecházel ve vichřici. Vršky stromů se ohýbaly,
praskaly celé kmeny. Větve a lehčí předměty
létaly vzduchem. V 17.20 hodin vše ustalo a
vysvitlo slunce. Lidé vylézali z domovů, aby
se přesvědčili, co to napáchalo. V Bukovině se
vyskytlo pět lehce rozházených taškových
střech, jedna zcela utržená střecha na garáži a
jeden spadlý strom přes cestu k požární nádrži
pod školou. Okolo osmnácté hodiny vyjela
zásahová jednotka ve složení - Dlabola, D.
Štilec, J. Prokeš, R. Šimůnek, J.Grof ml., P. a
J. Ježkovi, Zdeněk, Olda a Jára Šubrtovi k
zásahu. Část se věnovala odklízení spadlého
stromu, ostatní pomáhali při rovnání a zakrývání střech. Za tmy byly práce ukončeny.
Noční hasičská soutěž
Nedařížský sbor byl v tomto koutě průkopníkem noční soutěže družstev v požárním útoku. Tato
netradiční soutěž se konala ze soboty 23. na neděli 24. srpna. Vlastní zahájení se uskutečnilo v
21.30. Přítomno bylo čtrnáct družstev. Naši přijeli v sestavě: Lukáš Zaplatilek strojník, David
Štilec, Jan Prokeš, Martin Kodym, Jan Grof, Pavel a Jiří Ježkovi.
Osvětleny byly pouze stánky určené k prodeji, soutěžní dráha byla lemována rozsvícenými loučemi.
Nástřikové terče byly polepeny reflexními samolepkami. Naše družstvo si vedlo skvěle. Vybojovali
druhé místo, které je také hezké, o to radostnější, že ho docílila nová nastupující generace našich
hasičů.
Zajištění dopravní obslužnosti pro r.2004
V roce 2003 převzal kraj úkol provádět úhradu prokazatelné ztráty provozováním veřejné linkové
autobusové dopravy. Bohužel finanční prostředky však nestačily na úplné pokrytí ztráty. Proto byly
osloveny obce na spolufinancování ztrát. V prosinci byla uzavřena smlouva mezi Libereckým
krajem a naší obcí o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti v r. 2004. Příspěvek
obce byl stanoven na 90,- Kč na obyvatele.
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Materiál Civilní obrany
Z rozhodnutí Hasičského záchranného sboru v Semilech, došlo k odebrání veškerého materiálu
civilní obrany. Jednalo se plynové masky, ochranné vaky, zdravotní balíčky apod., které byly v
obecním skladu CO (civilní ochrany).
Oprava požární nádrže
Oprava požární nádrže pod chalupou čp.32 pana Jana Kotlíka. Nádrž byla značně narušena. Prkna
stavidla byla shnilá, trapézový šroub na vytahování stavidla byl vyrezavělý do té míry, že nebylo
možné stavidlo vyzvednout. Spáry mezi kameny nebyly vyplněny a zde docházelo k úniku vody. V
rámci opravy byly tyto nedostatky odstraněny. Náhradou za stavidlo bylo instalováno šoupě o
průměru 25 cm. Přírodní hliněné
dno se vybetonovalo. Dále na vtoku
do nádrže byl vybudován vtokový
objekt, kde se zachycovaly hrubé
nečistoty. Z toho objektu byla
napouštěna požární nádrž a
přebytečná voda z místní vodoteče
obtékala potrubím přes revizní
šachtu, výustním objektem do
místního potoka. Tím největším
zásahem do opravy byl obchvat
potoka okolo nádrže. Za zdí nádrže
u cesty k Bašům, byl vyhlouben
výkop pro uložení novodurového
potrubí o světlosti 60 cm, vyústěný
do vodoteče. Tento obchvat potoka měl napomoci zamezit naplavování splavovaného bahna do
nádrže. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Kreisl z Vrchlabí. Opravy prováděla firma
IMDV z Horek u Staré Paky a byly dokončeny 10.září 2003. V rámci Programu obnovy vesnice,
starosta obce Jiří Hanousek vypracoval žádost a zaslal na Okresní úřad v Semilech. Po
schvalovacím řízení a posouzení nám byla přidělena neinvestiční dotace ve výši 75.000,-Kč.
Finanční náklady: skutečné náklady
253.000,dotace
75.000,z rozpočtu obce
178.000,Přidělení popisného čísla
Novostavbě rodinného domu na st. p.č. 162, manželů Geršlovým, bylo přiděleno číslo popisné 81.
Udělení obecních symbolů
Na základě návrhu a po
projednání v podvýboru pro
heraldiku a vexikologii, byl
Poslaneckou sněmovnou ČR, naši
obci udělen
znak a prapor.
Z rukou předsedy Poslanecké
sněmovny Lubomíra Zaorálka,
8.10. 2003 v Praze převzal starosta
obce Jiří Hanousek dekret o
udělení
obecních
symbolů.
Přítomna byla též místostarostka
obce Monika Jechová.
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Soutěž MH
Závěrečné hodnocení hry ,,Plamen" se uskutečnilo v sobotu 11. října v Rovensku pod Troskami.
Do závodu byl přihlášen rekordní počet hlídek z celého okresu. Starších třicet osm a mladších
dvacet tři. Bukovina postavila dvě hlídky v kategorii starších. Naše první hlídka byla ve složení:
Lukáš Zaplatilek, Lenka Jechová, Karel Geršl, Veronika Košťálová a Filip Souček. Druhou utvořili:
Richard Barták, Barbora Jechová, Monika Hanousková, Lucka Štilcová a Gabriela Zaplatilková a
umístili se na 36 místě. První hlídka mile překvapila, neboť dosáhla na pomyslnou bramborovou
medaili a tím čtvrté místo. V tak veliké konkurenci to byl obrovský úspěch, kterého si cenili nejen
vedoucí, ale i ostatní představitelé sboru.
Setkání kronikářů
Zde byla možnost získání jmenovitého seznamu nemovitých kulturních památek. Aktualizace byla
k 30.6.2002.
1. chalupa čp. 20 – Kordas
2. socha sv. Jana Nepomuckého ze dne 17.10.2001 prohlášeno MRČR čj. 13489/2001
statek čp. 30, Lumenda Jan – ochrana byla zrušena v r.1969
Ukončení platnosti 10 a 20 haléřových mincí

Podle vyhlášky České národní banky č. 79/2003 Sb. skončila 31. říjnem 2003 platnost mincí s
nominální hodnotou 10 haléřů a 20 haléřů z roku 1993.
Zájem o pozemky
Obec je vlastníkem pěti pozemků v oblasti Panenky Marie u Horek u St. Paky. Pan Mentl z Čisté o
ně projevil zájem. Chtěl je koupit nebo alespoň pronajmout za účelem podnikání. Jednalo se tam
hlavně o vyasfaltovanou plochu, která měla sloužit pro parkování kamionů nebo nějaká
manipulační plocha. Obci byla nabízena i spoluúčast v tomto projektu a podnikání. Vzhledem k
tomu, že by tyto pozemky mohly být v budoucnu strategicky výhodné, tak k prodeji ani pronajmutí
nedošlo. Navíc pan Mentl nepůsobil důvěryhodně, neboť i v obci Čisté neměl moc dobrou pověst.
Odcizení křovinořezu
Obec vlastnila motorovou kosu (křovinořez), kterou opatroval starosta obce Jiří Hanousek. Byla
prostě uložena v jeho domě čp. 98. Ale v noci, když všichni spali, došlo 26. listopadu k vloupání
do domu a křovinořez byl odcizen. Vznikla tím škoda, která byla Policií vyčíslena na 10.000,- Kč.
Pachatel byl neznámý a nebyl nikdy odhalen.
Finanční příspěvek
Socha sv. Jana Nepomuckého,vytvořena v r.1776. Nachází se na soukromém pozemku k čp. 34. V
roce 1857 byla opraven sochařem Orpeltem z Horní Úpy. Před Vánocemi v r.1972 byl této sochy
odcizen jeden andělíček, který už nebyl nikdy nalezen. V roce 2002 došlo k částečnému opravení
sochy za finanční pomoci Libereckého kraje a Okr. 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 p. Antonínem 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 procesím v dávných dobách, jako
klekátko poutníkům putujícím pěšky do Vambeřic a zpět.
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Neinvestiční dotace v požární ochraně
Kraj v přenesené působnosti v souladu se zákonem č.133/1985 o PO se podílel na financování
akceschopností, pořízení a obnově techniky sborů dobrovolných hasičů obcí. Na základě rozpisu
ředitele HZS Libereckého kraje a v souladu se souhlasem hejtmana Libereckého kraje ze dne 29.
listopadu nám bylo převedeno 2.800,- Kč, určené na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek
SDH obcí.
Mikulášská besídka
V kulturním domě se v sobotu 6. prosince uskutečnila Mikulášská besídka. Akce se pořádala ve
spolupráci s PS Veselí Medvědi. Radek Zázvůrek
připravil program na téma Mikuláš u Spejblů.
Scénky se Spejblem a Hurvínkem vyplňovaly
podvečer plný soutěží. Osazenstvo sálu, které
tvořily děti z Čisté, Prahy a Bukoviny se zajisté
dobře bavily, protože mezi sebou urputně
soutěžily. Vyhráli čistečtí, druhá byla Bukovina a
třetí skončili pražáci. Po soutěžích byly rozdány
dárkové balíčky. Na závěr br. Jiří Ježek rozezvučel
svoji diskotéku. Hasiči zajišťovali občerstvení.
Hasičská výroční valná hromada
Hasičská výroční valná hromada se uskutečnila v pátek 12. prosince v kulturním domě. Přítomno
bylo dvacet pět členů, deset mladých hasičů a
devět hostů ze Studence, Čisté, Nedaříže,
Levínské Olešnice a Roztok. Jednání se řídilo
schváleným programem. Mimo jiné se hovořilo o
novém veliteli. Vzhledem k tomu, že v únoru
letošního roku, na funkci velitele rezignoval
velitel sboru br. Lubor Jirsák, bylo nutné, aby to
bylo schváleno valnou hromadou, což bylo
provedeno. Na jeho místo byl valnou hromadou
schválen nový člen výboru a zároveň do funkce
velitele sboru zvolen, staronový velitel
br.
Miroslav Paulů ml. Za obětavou práci v požární
ochraně byli odměněni někteří členové sboru.
Přehled svezeného odpadu za r. 2003
Směsné stavební a demoliční odpady
Sklo
Směsný komunální odpad
Objemový odpad
Celkem

4,180 t
0,533 t
29,738 t
2,42 t
36,873 t

Vodné
Cena vodného za r. 2003 byla stanovena dle skutečných nákladů na dodávku vody a to částkou 9,Kč/m 3.
Poplatky za odpady
Základní paušální poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu byl stanoven na 370,- Kč na
osobu za rok.
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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 tří trestných činů. Jednalo se o vloupání do garáže,
zřícení parašutisty a neplacení výživného. Dále už nedošlo k žádnému přestupku. Přestupky
spáchané řidiči na pozemních komunikacích byly řešeny na místě blokovými pokutami.
Počet obyvatel
K 1.1.2003 v obci žilo 186 obyvatel.

14

