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Rok 2004

Počet obyvatel obce k 1.1.2004
Občané ČR Cizinci

muži ženy celkem muži ženy celkem

92 90 182 0 1 1

Rozpočet obce na r. 2004
Daňové příjmy                                           1 041.450,- 
Nedaňové příjmy 155.740,-
Kapitálové příjmy   43.140,-
Přijaté dotace  127.590,-
Příjmy celkem                                           1 367.920,-
Běžné výdaje                                             1 621.650,-
Výdaje celkem (po konsolidaci)                1 621.650,-
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)     - 253.730,-

Hasičský bál
Tradiční hasičský bál se uskutečnil v sobotu 14. února  od 20.00 hodin v kulturním domě.  K tanci
hrála hudební skupina Kantiléna z Lomnice nad Popelkou. Vstupné v předprodeji bylo za cenu 20,-
Kč,  při  zakoupení  na sále  30,-  Kč.   Návštěvou nás poctilo  na sto padesát  hostů,  což bylo  pro
pořadatelé milé zjištění. Kuchyň nabízela guláš s knedlíkem nebo chlebem za 50,- Kč porci a slabý
párek za 18,- Kč. Ve výčepu se točila novopacká jedenáctka za 12,- Kč. V baru se ceny pohybovaly
za litr červeného vína 100,- Kč, bílého 80,- Kč, malý panák od devíti do patnácti korun. 

 Dětský bál   
Nedělní odpoledne je vždy věnováno dětem a konání dětského maškarního bálu. Hudební doprovod
zajišťoval  Jiří Ježek se svým disko plesem.

 Dětská diskotéka 
Čistecký a  náš sbor po vzájemné dohodě uspořádaly v  neděli  11.  dubna velikonoční  dětskou
diskotéku  pro  děti  z  okolních  hasičských  sborů.  Pozvány  byly  sbory  z  Dolní  a  Horní  Kalné,
Vidochova, Borovnice, Roztok, Studence a  Nedaříže. Nakonec byly přítomni pouze z Nedaříže,
Studence,  Čisté  a  my.  Nejednalo  se  pouze  o  samotnou  diskotéku,  ale  do  jejího  programu  se
vstupovalo  se  soutěžemi  s  hasičskou  tématikou,  ukázkou  aerobiku  a  vyhodnocení  o  nejlepší
pomlázku. Diskotéku vedl  Jiří Ježek.

Poplatky za odpady
Poplatek vycházel z údajů, že každý občan vyprodukoval  600 litrů odpadů za rok, tj. 6 kusů pytlů
po 40,- Kč kus. Aby byly pokryty náklady na hromadně svážené odpady,  čímž byly plasty, sklo a
nebezpečný odpad, tak bylo třeba vybrat 130,- Kč za každou osobu. Z toho vyšla celková částka –
6 pytlů x 40,- Kč plus 130,- Kč na osobu = 370,-  Kč.  Sběr komunálního odpadu se prováděl
kombinovaným svozem. V letních měsících byl využíván čtrnáctidenní svoz za paušální poplatek
970,- Kč, plus 130,- Kč za každou osobu v rodině. Svoz v zimním období byl   týdenní s poplatkem
1145,- Kč ,  plus 130,- Kč za každou osobu v rodině jako v bodě předešlém. Chalupáři  hradili
částku 370,- Kč, jako jedna osoba s trvalým pobytem a dostali šest kusů pytlů. 

Nákup křovinořezu
Po loňském odcizení křovinořezu, bylo potřeba získat náhradní stroj pro úpravu obecních pozemků 
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a kosení travního porostu. Proto byl zakoupen nový stroj zn. STIHL. Ten byl zakoupen ve značkové
prodejně STIHLU ve Studenci u p. Oty Cermana. Pořizovací cena byla  14.000,- Kč. 

Vydání majetku v rámci restituce
Oprávněné  osoby  Alše  Hamplová  (*14.7.1927)  z  Nové  Paky,  Hana  Axeriová  (*28.4.1956)  z
Unhoště, Jaromír Zajíc (*24.8.1947) z Nové Paky a Josef Zajíc (*16.2.1945) z Nové Paky  zažádali
9.  března v rámci  restitucí  o navrácení  majetku,  který se nacházel  v bukovinském katastru.  Na
opačné straně řízení byla povinná osoba Odborový svaz KOVO, základní organizace, Tesla Praha
Strašnice. Původním vlastníkem nemovitostí byl pan Josef Zajíc. Uvedené nemovitosti přešly do
vlastnictví  čsl.  státu bez náhrady podle zákona č.  142/1847 Sb. ze dne 26.3.1948.  Na základě
žádosti  ministerstva  zemědělství  ze  dne  21.4.1948  bylo  na  zabraném  pozemkovém  majetku
poznamenáno zamýšlené převzetí a současně byla dána vlastníku výpověď z hospodaření k 1. říjnu
1948. Oprávněné osoby žádali o navrácení pozemků a budov, které bylo lze charakterizovat jako
areál  dětského tábora a školy v přírodě,  který tvořily stavby – hlavní  budova (bývalá hájenka),
ubytovna (nová budova), ošetřovna ( bývalá stáj), kuchyně s jídelnou (bývalá stodola),  přístupové
cesty a volný prostor pro tábor ve volné přírodě. Následovala řada vydání majetku Pozemkovým
úřadem v Semilech a odvoláním svazu KOVO. Nakonec vše řešil Krajský soud v Hradci Králové,
který dospěl k závěru,  že  rozhodnutí  Pozemkového úřadu v Semilech bylo  vydáno na základě
nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci a chybných právních názorů.  Konečné rozhodnutí
proti kterému se už nebylo možné odvolat, vydal Krajský soud v Hradci Králové takto: Pozemky
ležící  mimo ucelený areál,  byly oprávněným osobám vydány v jejich vlastnických podílech.  Za
nevydané nemovitosti o kterých se zde psalo,  příslušela oprávněným osobám náhrada dle zákona o
půdě.

Pronájem  pozemků
Obec je vlastníkem pozemků č.87/1 a 87/4. Nacházejí se pod prodejnou a za přírodním jevištěm u
potoka.  Pan  Josef  Trejbal  čp.  61,  projevil  zájem  o  pronájem  těchto  pozemků.  Žádosti  bylo
vyhověno a pozemky mu byly po uzavření nájemní smlouvy  pronajaty na dobu 10 let. Pronájem
byl zdarma, pouze za řádné udržování a s podmínkou, že nebude bránit vstupu a pořádání různých
akcí, které by se dotkly zmíněných pozemků.

 Dětský den 
V rámci oslav Dětského dne se konala v pátek 21. května diskotéka. Původní záměr byl  takový, že
se  uskuteční  v  přírodním  areálu,  ale  pro  nepřízeň  počasí  se  odbývala  v  kulturáku.  Sobotní
dopoledne 22. května bylo věnováno hrám a soutěžím pro děti pražské i bukovinské, kterých bylo
přítomno asi čtyřicet pět. Letošní program byl  chudší o kulturní vystoupení  mladých souborů a
závody Bukárek, které se neuskutečnily z důvodu velice rozbité silnice.

Soutěž Plamen 
Jablonec  nad Jizerou byl  v  sobotu 29.  května,  pořadatelem okresní  soutěže  hry ,,Plamen” tzv.
závěrečného hodnocení.  Naši se představili v kategorii  starších . Bukovina  dosáhla  na sedmé
místo v celoroční soutěži. 

Zájezd 
Během celého roku hasiči uskutečnili spoustu akcí. Za tuto záslužnou a obětavou práci si pro sebe
uspořádali  jednodenní zájezd.  Celkem se přihlásilo dvacet dva zájemců.  Trasa vedla nejprve na
státní  zámek  do  Libochovic.  Ve  13.15  se  pokračovalo  do  Litoměřic  za  hlavním  programem
dnešního  dne.   Byl  to   III.  celorepublikový  sraz  dobrovolného  hasičstva  s  názvem ,,Hasičské
slavnosti Litoměřice 2004“.Od členů byl vybírán poplatek 150,- Kč, nečlenů 200,- Kč a děti to měly
zdarma. Z vybraných peněz byly hrazeny vstupy na zámku a na výstaviště. Ostatní si hradil každý
sám.
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Volby do Evropského parlamentu
Volby  se uskutečnily ve dnech 11. a 12. června v zasedací místnosti obecního úřadu. Do volební
komise  byla  starostou obce jmenována,  jako zapisovatelka  p.  Jiřina Štilcová.  Ustavující  schůze
volební komise určila předsedkyni, kterou se stala Radka Dlabolová, členové komise byli Martina
Jiřičková a Jaroslav Grof  st.   Kandidátní listina obsahovala třicet dva politických stran.

Výsledek hlasování.
Počet osob zapsaných do seznamu voličů - 139
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky -   56
Počet odevzdaných úředních obálek -   56
Počet platných hlasů celkem -    54
Voleb do Evropského parlamentu se v Bukovině u Čisté zúčastnilo 40,29% voličů

Okrsková soutěž v Nedaříži 
Nedařížský sbor byl v sobotu 19.června pořadatelem okrskové soutěže požárních družstev. Veliteli
M. Paulů ml., se podařilo postavit dvě družstva mužů a jedno žen. Ženy vyhrály, muži byli první a
třetí.

Stojící zleva: Vladimír Dlabola, Jaroslav Exner ml.,Jan Grof, Pavel Ježek, Václav Hanousek, Rudolf Souček
Dole: Jiří Exner, Jan Grof ml., Jiří Ježek, Libor Jirsák, Miroslav Svoboda

Pátrání po Ladislavu Erbanovi
Dopis, který stále nemohl najít svého adresáta  bloudil a bloudil. Nejprve přišel do Karlova u Staré
Paky.  Po jeho přečtení paní starostka Věra Hlostová usoudila,  že asi není adresován k nim, ale
vypátrala, že se jednalo o Karlov, osadu v Bukovině. K nám do Bukoviny dorazil po 20. červenci
2004.  Přišel  od  Leoplda  Simeichla  ze  Zbýšova.  Jmenovaný  byl  válečným  veteránem  z  druhé
světové války. V dopise se zmiňoval o  jméně Ladislavu Erbanovi z Karlova u Čisté, okr. Jilemnice.
Chtěl vědět zda tu takový občan žil a vyprávěl o něm  toto. Dne 30.8.1938  se Ladislav Erban  vydal
s  druhým  letcem  Václavem  Zachem,  četařem  aspirantem,  nar.  14.10.1916  v  Nahošíně,  okr.
Strakonice, na let ke splnění úkolu. Stal se jím však osudným. Za husté mlhy havarovali s letounem
zn.,,Letov Š 328“ na pokraji lesa zvaném ,,Balina“ . Jednomotorový letoun shořel. Bylo to u obce
Zbýšov, okr.Brno venkov. Při havárii zahynuli oba letci. Na počest jejich památce na místě nehody
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u  obce  Zbýšov,  postavil  tehdejší  Český  svaz  mládeže,
hezký  pomník  s  nápisy,  jmény  a  keramofotografiemi
obou  letců.  Ty  však  byly  vandaly  poničeny.  Zájmem
tohoto  pána  byla  oprava  fotografií  na  pomníku,  ale
žádnou neměl. V obdrženém dopise oslovil starostu, zda
by  nemohl  zprostředkovat  vypůjčení  fotografie  k
okopírování. Ten zprvu obešel  starší pamětníky Miloše
Lumendu  čp.  29  a  Zdeňka  Ježka  čp.79,  zda  si
nevzpomínají třeba i  z vyprávění o zmiňovaném člověku.
Od nich se dozvěděl, že zde opravdu Erbanovi žili a po
čase  se   odstěhovali  do  Studence,  a  že   Josef  Erban
bydlící u Trojice byl jeho bratr. Starosta zajel do Studence
za  vdovou Josefa  Erbana,  vylíčil  ji  tento  příběh  a  ona
potvrdila správnost podaných informací. Po domluvě s ní
mu zapůjčila  několik fotografií  k okopírování  a zaslání
panu Simeichlovi do Zbýšova. 

Oprava kulturního domu.
Hlavním cílem projektu, který zpracoval Projektis s.r.o. ze Dvora Králové, byla oprava krovu nad
sálem. Stávající střešní krytina byla ve špatném technickém stavu. Některé trámy, latě a původní
šindele, byly napadeny hmyzem. Vazné trámy podle průzkumu vypadaly zachovale. Po odstranění
staré krytiny se krovy, vaznice a sloupky byly opraveny. V sále byl odstraněn stávající podhled
(strop),  který  byl  z  prken,  podbitý  rákosem  a  omítnut.  To  vše  bylo  zakryto  umělohmotnými

šablonami.  To  vše  bylo  nahrazeno  sádrokartonovým  podhledem.  Shora  byla  položena  tepelná
izolace Orsil o tloušťce 16 cm. V objektu bylo vlhké zdivo u společné  stěny se u  sousedem (p.

Tichým),  v  prostoru  mezi  sálem  a
skladem.  Stěna   byla  opravena
odstraněním  vlhké  omítky  do  potřebné
výšky 1,5 m a provedla se sanační omítka
se  štukem.  Ostatní  vlhké  stěny  byly
podřezány,  kde  byla  vložena
hydroizolace  Bitagit.   Stavební  práce
prováděla stavební firma Josef Junek ze
Zálesní Lhoty. Oprava se financovala za
přispění  neinvestiční  dotace z Programu
obnovy  venkova  ve  výši  100.000,-Kč.
Celkové  náklady  byly  675.000,-  Kč.
Podíl  obce tedy činil  575,000,-Kč. Celý
kulturák byl vymalován.
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Prodej akcií
Vzhledem  k  tomu,  že  prioritní  akcie  České  spořitelny  se  staly  veřejně  neobchodovatelným
(neregistrovaným)  cenným  papírem,  mohl  být  jejich  převod  realizován  jenom  individuálně
vybraným zájemcem. Česká spořitelna byla pověřena společností Erste Bank ke zprostředkování
nákupu prioritních akcií ČS. Ty byly tedy prodány.

Okresní soutěž  v Turnově 
Po vítězství v okrskové soutěži měli naši muži právo postupu do okresního kola. Dal se dohromady
kolektiv  chlapů  a  vyrazil  8.srpna  do  Turnova.  Přítomno  bylo  jedenáct  družstev.  Našim se  zde
nedařilo, umístili se jako poslední.

Letní zábava
Na sklonku letních prázdnin se 13.srpna uskutečnila zábava v přírodním areálu pod Kaňkem.  K
tanci hrála místní kapela zvaná ,,Brok,, pod vedením Libora Fišera. Vlastní zábavě předcházela
diskotéka pro děti, se začátkem od 18.00 hodin. Hudební produkci uskutečnil Jiří Ježek. Po dvacáté
hodině se přidala  skupina Brok a vzájemně se doplňovali v produkci. Ve  21.15 hodin na Kaňku
vybuchl ohňostroj, který tu ještě nikdy nebyl. Podle výpovědi návštěvníků, byl opravdu hezký. 

Připojení na veřejný vodovod
Obec 28.  srpna povolila  připojení  chalupy čp.  87,  majitelky  Aleny Bedrníkové ze  Štikova,  na
veřejní vodovod. Připojení zdůvodňovali nedostatkem vody ve své studni. Přípojka byla zbudována
na vlastní náklady žadatele.

Stavební úpravy ve škole
Pionýrská skupina Veselí Medvědi z Prahy 10, kteří meli pronajatou budovu školy, zažádali 10.
září  o povolení stavebních úprav  pro nové sociální zařízení se čtyřmi sprchovými kouty,  třemi
umývadly,  WC  a  novým  vchodem  do  zahrady.  Souhlas  byl  udělen.  Opravy  byly  hrazeny  z
prostředků Pionýrské skupiny a dotací z Ministerstva školství.  

Rezignace velitele na funkci 
Na výborové schůzi hasičů, v pátek 17. září, oznámil velitel sboru Miroslav Paulů ml., že rezignuje
na funkci velitele našeho sboru. Důvodem byla  zaneprázdněnost.

Prodloužení nájemní smlouvy
Pan Radek Zázvůrek, zástupce Pionýrské skupiny Veselí Medvědi z Prahy 10,  požádal obec o
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prodloužení nájemní smlouvy na budovu školy. Původní smlouva byla uzavřena na dobu desíti let.
Vzhledem k tomu, že nájemci chtěli v budově dělat různé stavební úpravy a finanční částky žádali z
různých grantů, narazili na problém. Ve většině případech by na  příspěvky nedosáhli, protože to
byla krátká nájemní smlouva. Z těchto důvodů byl učiněn dodatek ke stávající nájemní smlouvě s
dobou pronájmu na patnáct let, do r.2018.

Softwer Gramis
V rámci sdružení obcí Jilemnicka, se naskytla možnost pořízení softweru Gramis. Byl to jeden z
několika pokroků, který umožňoval lepší práci s katastrálními mapami, orientaci o vlastnících apod.
Jednalo se o společné pořizování textových a grafických dat v elektronické podobě z katastrálního
úřadu, které využíval obecní úřad i občané obce. Pořizovací cena byla hrazena 30% sdružením obcí,
70% (20.000,-Kč) z rozpočtu obce. Byl to pokrok, kterému se zastupitelé Zdeněk Šubrt a Jaroslav
Exner ml. bránili a nákup neschválili. Že prý to je zbytečné a bude to nevyužívané. Jejich zamítavé
stanovisko  však  neovlivnilo  pořízení  softweru,  neboť  byli  přehlasováni.  Opak  byl  pravdou.  S
odstupem času se může říci,  že   to  byl  pomocník   k  nezaplacení,  bez kterého by se už nikdo
neobešel.  

Soutěž MH 
Nový ročník hry Plamen  2004 - 2005 byl zahájen 9.října, závodem požárnické všestrannosti  v
sousední obci Čisté. Ve starší kategorii soutěžilo  čtyřicet pět družstev, dorostenců šest. Bukovina
postavila dvě družstva starších žáků a po mnoha letech jedno dorostenců.  Závěrečná rekapitulace
zní tak, že starší žáci ,,A,, obsadili nádherné druhé místo, béčko čtyřicáté a dorostenci se umístili
jako čtvrtí.

Dopravní nehoda
Na  území obce došlo 15. října k dopravní nehodě osobního automobilu Škoda 105 GL, jehož
řidičkou byla pí. Šárka Petrášková . Na majetku obce vznikla škoda vyvrácením a deformováním
vývěsní desky v zatáčce u Kodymů čp.34. Osobní automobil byl ale poškozen daleko více.

Diskotéka pro děti 
Během podzimních školních prázdnin se s Pražáky uskutečnila v pátek 29.října, dětská diskotéka.
Hudební produkci prováděl br. Jiří Ježek. Přítomno bylo na sedmdesát dětí. 

Vloupání do prodejny
Nezjištěný pachatel se 10. listopadu v době od 23.15 do 23.45 hodin vloupal do prodejny potravin,
přičemž poškodil mříže a vchodové dveře , čímž způsobil obecnímu úřadu škodu ve výši 3.286,-
Kč. Pachatel vypáčil hlavní vchodové dveře do budovy prodejny, vnikl do chodby, kde překonal
mříže zajištěné visacím zámkem a následně vypáčil dveře vedoucí do prostor prodejny. Po vniknutí
do prodejny se samočinně spustil alarm zabezpečovacího zařízení , což pachatele přinutilo prodejnu
opustit, aniž by stačil cokoli odcizit. Pachatel nebyl nikdy odhalen. Sousedé nic podezřelého, co by
souviselo s vloupáním nezaregistrovali.

Neinvestiční dotace pro hasiče
Krajský úřad v Liberci v souladu se zákonem č.133/1985 Sb o požární ochraně , nám 29. listopadu
poskytl neinvestiční dotaci pro JSDHO ve výši 2.800,- Kč

Uzavření veřejnoprávní smlouvy
Obec uzavřela  s  Městem Jilemnice  veřejnoprávní  smlouvu  o  výkonu přenesené  působnosti  na
úseku přestupkové agendy. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. prosince 2005. všechny
přestupky spáchané na území obce  neřešil obecní úřad, nýbrž správní odbor v Jilemnici. Za každý
projednávaný přestupek  naše obec hradila částku 200,- Kč.  
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Cyklotrasa v obci 
Naší  obcí  procházela  cyklotrasa  č.4294  z  Libštátu  do  Hostinného,  která  navazovala  na  hlavní
Polabskou cyklotrasu č. 24. Investorem značení trasy,  byl Svazek Krkonoše. Do majetku obce byly
předány dvě značky s označením čísla cyklotrasy v hodnotě 2.056,- Kč , a tuto částku obec musela
svazku  uhradit.
 
Výroční valná hromada 
Rok uplynul  a proto bylo třeba zhodnotit  činnost hasičského sboru za toto období.  V pátek 3.
prosince od 18.00 hodin se v kulturním domě uskutečnila jejich výroční valná hromada. Přítomno
bylo 24 členů, 13 mladých hasičů a 24 hostů.

Beseda se Stellou Zázvorkovou  a předvánoční besídka 
Blížícím se koncem roku,  se  opět  ve spolupráci  s  96.PS Veselí  Medvědi,  pod vedením Radka
Zázvůrka uskutečnila předvánoční besídka s nadílkou. Té od 15.00 hodin, předcházelo povídání s

výbornou  divadelní  a  filmovou
herečkou Stellou Zázvorkovou. Vše
se  uskutečnilo  v  sobotu  11.
prosince v kulturním domě. Sál byl
zaplněn  asi  šedesáti  hosty.  Paní
Stella  vyprávěla  historky  a  veselé
příhody  s herci z natáčení filmů a
vystoupení  v  divadlech.  Ale  kdo
přišel tak určitě nelitoval. Na závěr
vystoupení,  starosta  obce  Jiří
Hanousek  a  vedoucí  Veselých
Medvědů Radek Zázvůrek,  předali
paní  Stelle  drobné  upomínkové
dárky.  Po  sedmnácté  hodině  se
započal  připravovat sál pro vlastní
předvánoční  besídku.   Ta  se

odbývala v rázu pohádky ,,O pejskovi a kočičce". K  nim přišel  večer Mikuláš s andělem a přinesl
jim plný koš dárků. Bukovinským dětem zakoupil balíčky obecní úřad a cena jednoho vyšla na 80,-
Kč. Přítomno bylo 27 dětí.

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 a to všechny majetkové,  kdy
objasnit se podařilo jeden z nich.  Dále byl evidován jeden přestupek proti občanskému soužití.
Přestupky spáchané řidiči na pozemních komunikacích byly řešeny na místě blokovými pokutám.

Přehled svezeného odpadu za r. 2004
Plastové obaly 0,3030 t
Sklo 0,8750 t
Směsný komunální odpad                                     31,1368 t
Objemový odpad                                       7,4700 t
papír  0,1010 t
Plast PET  0,3690 t
Celkem                                      40,2548 t
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