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Rok 2005
Počet obyvatel obce k 1.1.2005

Občané ČR Cizinci

muži ženy celkem muži ženy celkem

94 89 183 1 1

Rozpočet obce na r. 2005
Daňové příjmy                                           1 195.780,- 
Nedaňové příjmy 175.930,-
Kapitálové příjmy   27.070,-
Přijaté dotace     2.560,-
Příjmy celkem                                           1 401.340,-
Běžné výdaje                                                995.150,-
Výdaje celkem (po konsolidaci)                   995.150,-
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)        406.190,-

Závody v běhu na lyžích  
V prostoru za školou se 22.ledna uskutečnily závody v běhu na lyžích. Byly vyjety tři lyžařské
stopy pro různé věkové kategorie závodníků. Rozdávaly se medaile a balíčky s ovocem.

Umístění
I.    kategorie- 1.Šimůnková Michaela, 2. Labiková Lenka, 3.Ježek Jiří, 4.Grof Denis
II.   kategorie- 1. Souček Dominik, 2. Exner Jan
III. kategorie- 1.Součková Sabina, 2. Exnerová Lucie
IV. kategorie- 1.Hanousková Monika, 2.Košťálová Veronika
V.  kategorie- 1.Geršl Karel, 2.Souček Filip, 3.Šubrt Daniel
VI. kategorie- 1.Jechová Lenka, 2.Jechová Barbora, 3. Zaplatilková Gábina 
Muži – 1-2.Šubrt Zdeněk, 1-2. Šubrt Jaroslav, 3.Zmatlík Karel, 4.Zaplatilek Lukáš, 5.Štilec David,
6.Ježek Jiří, 7.Hanousek Jiří, 8.Exner Miroslav, 9.Zmatlík Jaroslav, 10.Štilec Petr, 11. Ježek Pavel,
12. Zaplatilek Jiří
Ženy- 1.Štilcová Jiřina, 2.Jandusová Jana, 3.Zaplatilková Věra, 4.Exnerová Jana
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 Hasičský bál 
V sobotu 12.února se uskutečnil tradiční hasičský bál. K tanci hrála již osvědčená hudební skupina
Kantiléna z Lomnice nad Popelkou. Pro nepřízeň počasí, kdy v dopoledních hodinách padal sníh,
který odpoledne přešel v déšť a neustál ani do večera se nepředpokládala velká účast. Opak byl
pravdou, návštěvníků bylo hojné množství, asi sto čtyřicet. 

Dětský maškarní bál 
Nedělní  odpoledne  13.února  bylo  rezervováno  pro  dětský  maškarní  bál.  Hudební  doprovod
zajišťoval  Jiří Ježek, se svým  disko plesem.

Výroba smaltovaného znaku obce
Po schválení a udělení práva používat obecní symboly,
byla  25.  února  objednána  výroba  smaltovaného  znaku
obce. Ten byl připevněn na čelní stěnu obecního úřadu,
vedle vchodových dveří.  Zhotovitelem byla Smaltovna
Český Brod. Výrobní cena byly 2500,- Kč

Stav silnice
Technický stav silnice  č.III/2932, procházející naší obcí
byl  ve  velice  žalostném  stavu.  Obrovské  výtluky  o
průměru 50 cm a hloubce 10- 15 cm nebyly výjimkou. Bylo o strach do nich najet autem nebo na

jízdním kole.  I pro pěší zde číhalo
nebezpečí  v  podobě  vyvrtnutí
kotníku  nebo zlomení  nohy.  Tento
neutěšený  stav  byl  obcí  popsán  v
dopise  dne  13.  března,  adresovaný
Krajské  správě  silnic  v  Liberci.
Bylo  v něm žádáno,  aby se  tímto
stavem  někdo  zabýval  a  posoudil,
zda  by  si  to  vyžádalo  generální
opravu celé silnice. Bohužel, nikdo
z  představitelů  správy  silnic
nedokázal odpovědět ani čárkou  na
tento  dotaz.  Prostě,  nač  by  se
obtěžovali.
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Zájem o pozemek
Zástupce firmy Dřevosklad Víchová  podal ústní žádost na zakoupení p.p.č. 139/1 v katastru obce.
Jednalo se o pozemek u Panenky Marie. Tato firma měla zájem tam postavit sklad. Později bylo ale
zjištěno,  že  pozemek  ještě  nevlastní  obec,  nýbrž  Pozemkový  fond  ČR.  Tím,  že  vyvstal  tento
problém, tak už se nikdo od té firmy dále neozval a  o pozemku se více  nejednalo. 

Čistění studny
Pro závadnost pitné vody ze studny v rekreačním středisku u Hájenky, byl hasičský sbor požádán o
vyčerpání vody. Tato akce se uskutečnila v sobotu 7.května za účasti šesti hasičů.

Okrsková soutěž
Sbory okrsku, se 14. května sešly v Nedaříži, aby zde změřily síly při okrskové soutěži v požárním
sportu. Bukovina postavila jedno  ženské a dvě mužská družstva.  Jedno z nich získalo bronzové

medaile za třetí místo, druhé
je  předčilo  a   ověnčili  se
stříbrnými  medailemi  ze
druhé místo. Ženy byly páté.

Soutěž MH v Košťálově
Závěrečné  hodnocení
celoroční  soutěže  hry
,,Plamen”  se  uskutečnilo
21.května  v  Košťálově.  Po
sečtení  všech  umístění,
včetně  podzimního  závodu
všestrannosti,  to  z  dvaceti
dvou družstev  dalo na  osmé
místo v okrese. 

       Stojící zleva: Martina Jiřičková, Veronika Labiková, Barbora Jechová,                   
       Lucie Štilcová, Jaroslava Vaničková, Jiřina Štilcová, Ludmila Součková  

Soutěž dorostu v Poniklé
V Poniklé se v sobotu 28. května uskutečnila okresní soutěž dorostu. Na okresní soutěž přijely čtyři
kolektivy ze semilského okresu. Bukovina  obsadila poslední čtvrté místo. Na tom ale nezáleželo. 
Hlavním cílem bylo   družstvo utvořit  a  zapojit  tuto věkovou kategorii  do hasičského dění,  bez
ohledu  na  dosažené výsledky. A to se podařilo.
                                                                                                                
Ukončení provozu prodejny
Dosavadní  provozovatelka  místní
prodejny se smíšeným zbožím pí. Monika
Jechová oznámila, že k 31.květnu ukončí
provozování  prodejny.  Jak  řekla,  tak
učinila  a  byl  konec.  Prodejnu
provozovala od r. 1996 až 2005.

Co s prodejnou?
Vyhlídky  na  znovuotevření  a
provozování  prodejny  nebyly  nikterak
příznivé.  Obecní  zastupitelstvo  o  tom
jednalo  a  stanovilo  zvýhodněné
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podmínky pro nového pronajímatele. Bylo sníženo nájemné z  1000,- Kč na 500,-Kč měsíčně. Dále
byla poskytnuta návratná bezúročná půjčka na prvotní nákup zboží.

Otevření prodejny 
Opětovné otevření prodejny na sebe nenechalo dlouho čekat. Paní Jiřina Dlabolová přijala  nabídku
starosty obce a prodejnu otevřela 4. června. Obec ji poskytla bezúročnou finanční půjčku  ve výši
padesát  tisíc korun na nákup zboží. O této částce se při projednávání v obecním zastupitelstvu
dlouze  diskutovalo  a  na  její  výši  se  názory  různily.  Bylo  pravdou,  že  za  50  tis.  se  prakticky
nenakoupil základní sortiment zboží. Nejprve padla částka 25 tis. korun, poté čtyřicet a jeden radní
se k  žádné z částek vůbec nevyjádřil. Na co tam takový radní potom byl?  Půjčka byla splácena po
1000,- Kč měsíčně. Prodejnu nepřetržitě provozovala až do konce r. 2009. Poté byla uzavřena.

Dětský den
Stejně jako jiné roky se uskutečnilo  ve spolupráci  s  PS Veselí  Medvědi,  setkání  mládeže,  aby
společně oslavili ,,Den dětí”, při svém dětském dnu. Ten byl zahájen 3.června páteční diskotékou. V
areálu pod Kaňkem, byly na sobotní dopoledne 4.června, připraveny hry a soutěže o ceny.

Likvidace materiálu ze školky
Po zrušení provozu mateřské školy tam bylo množství dobrého, ale už i nepoužitelného materiálu.
Hračky , knihy, gramofonové desky, magnetofonové pásky. Všechen tento materiál byl rozprodán v
mini dražbě, darován nebo byl zlikvidován odložením do sběru. Celková hodnota likvidovaného
majetku byla 142 188,- Kč.

Hasiči na světovém rekordu
Pokus o překonání světového rekordu, v dálkové dopravě vody se starými pístovými stříkačkami se
uskutečnil  v  sobotu  16.června  v
Roztokách.  Na  pokoření  starého
rekordu,  který  měl  hodnotu  4670
metrů , přijelo čtyřicet jedna sborů
se čtyřmi sty patnácti hasiči. Bylo
použito tři sta dvacet kusů hadic a
všechny  stroje  byly  vyrobeny  do
roku  1925.  Naši  používali  ruční
stříkačku  zn  Smekal.  Vše  se  ale
podařilo,  voda  byla  vytlačena  do
místa  určení  a  tím  byl  utvořen
nový  světový  rekord  v  délce  6
169,5 metru.  Ten  byl  zapsán do
Guinessovi  knihy  rekordů.
Každém  sboru  byl  na  závěr
předán pamětní list.

Přemístění požární sirény
Požární  siréna  pro  dolení  konec  Bukoviny  byla  zabudována  na  střeše  budovy  bývalých  dílen
zemědělského družstva. Tato budova změnila majitele a ten obec požádal o její přemístění. Ta byla
v červenci sejmuta a připevněna na střechu hasičárny.

Pohřeb Miloše Lumendy
Občan obce p. Miloš Lumenda, bývalý předseda národního výboru, zemřel 9.července ve věku
sedmdesáti šesti let. Poslední rozloučení se zesnulým se uskutečnilo  v pátek 15.července z chrámu
Páně ve Studenci. 
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Nabytí pozemků
Rozhodnutím Pozemkového fondu ČR , nabyla obec Bukovina na základě knihovní vložky č.76
pro katastrální území Bukovina u Čisté vlastnického práva k nemovitostem p.p.č. 139/1,  139/5,
139/6, 139/7 a 139/8. Jednalo se o pozemky u Panenky Marie, na hranicích katastrů s Horkami.

Soutěž MH ve Štěpanicích
V Horních Štěpanicích byl v sobotu 8.října zahájen nový ročník hry ,,Plamen” pro rok 2005-2006.

Za  krásného  slunečného,  ale
chladného  počasí  se  zde  sešel
rekordní  počet  soutěžních
hlídek.  Celkem  včetně
dorosteneckých  kolektivů  jich
bylo  sedmdesát  sedm.
,A”družstvo  starších,  bojovalo
dle svých možností, dosáhlo na
sedmou příčku ze čtyřiceti dvou
družstev.  ,,B” družstvo starších
na  tom  bylo  o  poznání  hůře,
umístilo  se  na  třicáté  páté
příčce. Dorostenci si vybojovali
z šesti družstev třetí místo.

  
Zleva: Gábina Zaplatilková, SabinaSoučková, Markéta Paulů, Monika Hanousková, David Exner

Prodej pozemku
Obec zveřejnila dne 17. října oznámení o prodeji pozemku. Jednalo se p.č.251/1 o výměře 2707 m2
na Horce. Kupujícím se stali manželé Jiřina a Miroslav Hlouškovi z Kladna. Tento pozemek přímo 
sousedí s pozemky okolo jejich chalupy čp. 60.

Vypovězení nájemní smlouvy
V důsledku  prodeje  pozemku  č.251/1,  tudíž  i  změnou  majitele  byla  20.  prosince  vypovězena
nájemní smlouva se soukromě hospodařícími zemědělci Milanem a Věrou Kodymovými.

Oprava dvou úseků veřejného osvětlení
V rámci  dotace  z  Programu  obnovy  vesnice,  byla  na  sloupech  veřejného  osvětlení  vyměněna
svítidla, od obecního úřadu až ke kulturnímu domu.  Montážní práce prováděl  František Vancl z
Čisté. Celkové náklady na opravu byly 50.000,- Kč,  dotace z toho byla 25.000 ,- Kč, vlastní zdroje
taktéž 25.000,-Kč.

Poplatek za vodu
Česká inspekce životního prostředí jako příslušný orgán o vodách, stanovil dle ust. §88 odst. 12
vodního zákona naši obci poplatek za odebrané množství podzemní vody  v roce 2005, ve výši
15.096,- Kč.

Výroční valná hromada
Došlo k bilancování činnosti hasičů letošního roku. V kulturním domě se v pátek 9. prosince  od
18.30 hodin  konala výroční valná hromada. Přítomno bylo čtyřicet tři členů, z toho jedenáct dětí, a
sedm hostů.
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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 dvou trestných činů. V obou případech se jednalo o
trestné činy proti majetku. Odcizení kol z motorového vozidla a vloupání do rekreační chalupy.
Dále  byl  evidovaný  jeden  přestupek  proti  majetku.   Přestupky  spáchané  řidiči  na  pozemních
komunikacích byly řešeny na místě blokovými pokutami.

Hospodaření za r. 2005
Ke konci kalendářního roku se po celoroční uzávěrce  provádí tzv.  závěrečný účet, který obsahuje 
veškeré údaje o nákladech a výdajích v tom daném roce. Jen ve stručnosti zde uvádíme pouze 
příjmy a výdaje, aby z nich bylo patrné jak obec hospodařila.
                                  Příjmy:  1.401.353,40 Kč
                                  výdaje:     995.124,40 Kč
                                  přebytek  406.229,00 Kč byl převeden do rozpočtu obce na r. 2006

Roční výkaz o knihovně
počet knih celkem                              2695
naučná literatura pro dospělé   511
krásná literatura pro dospělé 2184
krásná literatura pro děti   624
registrovaní čtenáři k 31.12.     12
z toho čtenáři do 15 let       6
návštěvníci v knihovně celkem      79
výpůjčky celkem      76
naučná literatura pro dospělé        2
krásná literatura pro dospělé      10    
naučná literatura pro děti        6
krásná literatura pro děti      58
počet návštěvníků využ. internet 6 

Přehled svezeného odpadu za r. 2005
Plastové obaly 0,303 t
Sklo 1,215 t 
Směsný komunální odpad                                     29,502 t 
Objemový odpad 5,400 t
papír  0,101t
Plast PET 0,604 t
Celkem              37,125 t

Zřízení internetu v obci
Před  tímto  sice  internet  fungoval,  občané  ho  využívali,  ale  za  podmínek  že  se  připojovali
prostřednictvím  pevné  telefonní  sítě.  Bylo  to  značně  finančně  nákladné,  protože  jedna  hodina
připojení stála 30,-Kč, a celkově  bylo ještě omezené množství stažených dat. Obec v tomto roce
vyhověla  požadavkům  občanů,  aby  byl  v  obci  zřízen  internet.  Umožnila  firmě  Bártanet  z
Hostinného,  aby  na  budově  školy  instalovali  přijímací  anténu  na  příjem  signálu  internetu.  S
poskytnutím  místa  příjmu  a  následného  šíření  internetu  po  obci,  byl  obecní  úřad  a  knihovna
zvýhodněn zproštěním  měsíčních  poplatků. O připojení se v první vlně  přihlásilo, asi jedenáct
domácností.  Zřízení přípojného místa vyšlo v průměru na částku 1990,-Kč.
Poskytováno bylo trvalé připojení bezdrátovým mikrovlnným spojem s přenosovou rychlostí 
128 kB/s, plný přístup k internetu, neveřejnou IP adresu, propojení se servery v internetovém uzlu a
regionální síti DE rychlostí až 2Mb/s a připojení k mikrovlnné síti rychlostí až 10 Mb/s. Měsíční
poplatek činil 250,-Kč. Rozšiřováním této sítě se poplatky měnily.
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