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Rok 2007
Rozpočet obce na rok 2007
           Daňové příjmy                                 1.229 000,- Kč
           Nedaňové příjmy                                161 000,- Kč  
           Přijaté dotace                                           6958,-  Kč
             Rozpo  č  tové p  ř  íjmy celkem            1.411 958,- K  č          
           Rozpo  č  tové výdaje celkem             1.411 958,- K  č                   
      Finanční rozpočet obce musel být vždy vyrovnaný. 

Závěrečný účet za r. 2006
 Obecnímu zastupitelstvu byl předložen závěrečný účet hospodaření za r. 2006
              Příjmy v r. 2006                       1.432 158,42 Kč
              Výdaje v r. 2006                      1.323 275,00 Kč  

Počet obyvatel obce k 1.1.2007
 

Občané ČR Občané EU-trvalý pobyt cizinci+EU-trv. i přech. pobyt

muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem

94 92 186 0 1 1 0 1 1
                                                                           
Anketa
Proč byla vyhlášena anketa pro občany Bukoviny?? Provoz místní prodejny byl stále nejistý.  Z
malých tržeb, klesal čistý příjem pro nájemkyni paní Dlabolovou. V předešlých měsících tato částka
nepřevýšila 3.000,-Kč měsíčně. Ta se zdaleka nepřibližovala minimální mzdě v naší republice, která
činí  7.955,-Kč  měsíčně.  To  byl  důvod  k  oznámení  pronajímateli  prodejny  (obci),  k  uzavření
provozu  prodejny  k  31.3.2007.  Proto  starosta  obce  oslovil  občany  obce  anketními  lístky,  aby
zmapoval názory občanů. Anketa se uskutečnila z iniciativy starosty a ne ze strany paní Dlabolové,
jak se někteří občané domnívali.
         Anketní otázka zněla:  Má se prodejna zachovat a podpořit její provoz do budoucna?

         Výsledky ankety:
Bylo rozdáno                                                    47 anketních lístků
Zpět se nevrátilo                                               13 anketních lístků
Pro zachování a podporu se vyslovilo             30 dotázaných
Pro zachování ale nepodpoření  1 dotázaný
Proti zachování a podpoření  2 dotázaní
Nevyjádřil se, ale zkritizoval současný stav  1 dotázaný
Z celkového počtu vrácených anketních lístků byly 4 pochvalné.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo 17.ledna. Nehlavnějším bodem jednání byla
prodejna. Starosta měl nejprve v úmyslu vyslechnout přítomné hosty, aby se vyjádřili k  danému
problému co dále s prodejnou, zda jí udržet nebo zavřít.  Živelně mu bylo odpovězeno, že nejsou
známé podmínky provozu a podpory prodejny. Od hlavního tématu odbočili a začali radit, jak by se
mělo podnikat a vést provoz prodejny. A protože tato diskuse  nikam nesměřovala, tak se  v diskusi
s občany  dále nepokračovalo. Starosta tedy vyzval radní, aby se každý z nich, jednotlivě vyjádřil k
danému problému.  S tímto  problémem,  který mohl  do budoucna nastat,  byli  všichni  předběžně
seznámeni  již  při  ustavující  schůzi  OZ dne  27.10.2006  a  ještě  jednou,  o  čtyři  dny dříve  před
konáním veřejného zasedání tak, aby byli schopni navrhnout jakékoliv řešení, které by uchovalo
prodejnu v provozu i do budoucna. Bohužel, nestalo se tak. Žádný konkrétní návrh z řad radních
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nepřišel.  Naopak, radní p.  Zdeněk ….. prohlásil,  že nepochopil  otázku a proto se k ní nemůže
vyjádřit. Na tři stejně opakované otázky, které směřovaly na p. radního, bylo starostovi odpovězeno
stejným způsobem. Než starosta zareagoval na danou situaci,  vystoupila z řad hostů paní Jiřina
Štilcová čp.53, aby snad bezradným  radním napověděla a podala  jim vlastní návrh na řešení, který
byl později OZ přijat.

Návrh zněl: zrušit nájemné za prodejnu, uhradit elektrickou energii a otop, což by
                     představovalo asi 3.000,-Kč měsíčně.

Po vyslechnutí oponentních hostů,   kteří poukazovali na to, že to není správné a spravedlivé řešení
vůči předcházející nájemkyni paní Jechové, byl přednesený návrh schválen. Zda to bylo či nebylo
správné,  prostě když p.  Jechová končila  s provozováním prodejny,  tak byla trošku jiná situace.
Nevyžadovala  si  stejné  řešení  problému,  protože  již  před  jejím  ukončením  byl  zajištěn  další
pokračující  provoz  v  prodejně  paní  Jiřinou  Dlabolovou.  V  tento  moment  však  hrozila  jediná
možnost, zavření.   Navrhované a schválené podmínky  platily jen pro místního občana, který byl
ochoten provozovat prodejnu se smíšeným zbožím. Paní Dlabolová toto rozhodnutí OZ  přijala a
přislíbila, že se pokusí prodejnu provozovat i nadále. Závěrem poděkovala OZ za vstřícný krok k
výpomoci.

Tříkrálová sbírka
Farní charita Studenec děkovala  dárcům Tříkrálové sbírky 2007. V Bukovině činil výtěžek sbírky
4.460,-Kč.

Hasičský bál
Tradiční  hasičský  bál  se  uskutečnil  v  sobotu
10.února od 20.00 hodin v kulturním domě. Bál
byl  trošku  slavnostnější  neboť  se  pořádal  u
příležitosti  120. výročí  založení  sboru.  K tanci
hrála  dvoučlenná  kapela  Evžena  Hrubého  se
svou zpěvačkou z Dolní Branné. Po zahájení byl
ples  přerušen  pro  vystoupení  taneční  skupiny,
která předváděla stepování  na country muziku.
Pořadatelé byli nadšeni nevídanou návštěvností.
Přišlo  se pobavit na sto padesát hostů a všechna
místa v sále a na jevišti byly obsazeny.   Bál se
líbil a byl hodnocen jako velice zdařilá akce. Při
zvaní se vstupenky prodávaly za 20,-Kč, na sále
to bylo za 50,- Kč. 

Dětský maškarní bál
V  neděli  11.února  byl  pro  děti  uspořádán
maškarní  bál.  Počet  účastníků  byl  v  letošním
roce  menší  než  vloni,  ale  i  tak  se  vydařil.
Hudební  produkci  prováděl   Jiří  Ježek.   V
průběhu bálu se nejenom tančilo a skotačilo, ale
probíhaly  i  různé  soutěže  pod  řízením  paní
Šikulové.  Po  tombole  došlo  k  vyhodnocení
nejlepší masky  bálu. Ty opravdu nejlepší byly
oceněny cenami. Dorty a koláči.
                   
Přemístění značky
Po rekonstrukci silnice  se provoz obcí trošičku zvýšil a zároveň  tím i stoupla rychlost, kterou se
jezdilo. Proto byl na Odbor dopravy  v Jilemnici vznesen požadavek, aby se v rámci bezpečnosti
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silničního provozu přemístila dopravní značka ,,Začátek a konec obce“. Jednalo se o  100 – 120
metrů  od  původního  umístění,  více  pod  poslední  obytný  dům  Zmátlikových.  Požadavku  bylo
vyhověno a značka byla správou silnic přemístěna. 

Technický zásah
Dnešní  den  20.května  byl  nadměrně  teplý.  Teplota  teploměru  se
šplhala  přes třicet  stupňů. Bylo obrovské, až nedýchatelné dusno.
Okolo poledne se přehnala vydatná dešťová přeháňka. To ale nebylo
nic proti tomu, co přišlo navečer. Před osmnáctou hodinou začalo
poprchávat a trošku bouřit. Déšť zesiloval, zanedlouho se přidaly i
kroupy a tato čina trvala asi půl hodiny. Potom kroupy ustály a pak
už jen doslova lilo jako z konve, další půlhodinu. Rázem vše ustalo.
Ale jen zdánlivě. Jindy mírný až nevinný  Bukovinský  potok se v
dolení části obce vylil z koryta a rozléval se po loukách u p. Josefa
Ježka čp.72  a  Jaroslava  Grofa čp.71.  Voda tekoucí  ze svahu od
Hájenky, zaplavila sklep chalupy p. Jiřího Sedláčka čp.82. Vnikla až
do  chodby  a  obývací  místnosti.  Na  místo  události  vyjela  místní
hasičská  jednotka  v  počtu  šesti  mužů.  Byli  to  M.  Paulů  ml.,  Vl.
Dlabola, D. Štilec, Jar. Grof ml., Jan Sedláček a Jiří Ježek. Pomocí
PS-8 byla voda ze sklepa vyčerpána a tím bylo zamezeno dalšímu
jejímu vnikání do obytných prostor chalupy. Až druhý den se rozneslo, že do domu p. Radovana
Čecha čp.49 udeřil kulový blesk. Zasáhl komín, vyrazil několik cihel a poničil oplechování kolem
komína.
        Nezávisle na  tomto zásahu, v 20.20 hodin projížděla obcí cisterna HZS z Jilemnice, která

pokračovala  směrem ke  Kalné.  Zde  mezi
kapličkou  a  Kantorkou   byla  působením
silného  a  prudkého  deště   splavována
ornice z pole a usazovala se na vozovce. Na
dvou  úsecích  o  délce   třiceti  metrů  byla
dvaceti  centimetrová  vrstva  bahna.  Na
louce u Vajsova mostu, směrem k Hájence
se vytvořilo  jezero.  Koryto  potoka bylo  v
těchto místech úplně plné a místy se z něho
voda  vylévala.  Na  výpomoc  ještě  přijela
cisterna  ze  Studence.  Naše  jednotka,  ve
stejném  složení  jako  u  předešlého
technického zásahu,  vypomohla  s  hrubým
odstraňováním bahna. Asi v 22.20 hodin se

dostavil traktor s radlicí ze Správy silnic v Hrabačově.   Ten vše s konečnou platností odstranil,
pomocí cisteren byla vozovka omyta a tím byl zabezpečen  hladký průjezd do Kalné. Jednotky se
vracely na své základny v 23.15 hodin.

Soutěž Mladých hasičů
Závěrečné  hodnocení  celostátní  soutěže  hry
,,Plamen“, ročníku 2006 - 2007 se konalo v sobotu
26.května, od 8.30 hodin v Jablonci nad Jizerou. Do
starší  kategorie  bylo    přihlášeno  dvacet  jedna
družstev a mladších dvanáct. Naši zástupci tu měli
jedno  družstvo  starších  a  mladších.  Mladší  byli
poprvé  na  tak  velkých závodech a bez  zkušeností
obsadili  poslední  12.  místo.  Starší  v   celoročním
hodnocení  obsadili 8. místo.
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Dětský den
První červnová sobota patřila dětem. Ve spolupráci s Veselými Medvědy byl  uspořádán dětský

den.  Protože  v  loňském  roce  proběhla
celková rekonstrukce silnice, tak bylo možné
rozšířit program o závod Bukárek. Byl to již
4.ročník a na start se postavilo osm posádek.
Start se uskutečnil v 10.00 hodin z místa nad
zkratkou  (Brankou).  Byl  to  závod
bezmotorových  vlastnoručně  vyrobených
kár. Nebyl to vyloženě rychlostní závod jak
by se  předpokládalo,  ale  na  trati  se  plnily
různé dovednostní úkoly. Cíl byl v prostoru
u přírodního areálu. V odpoledních hodinách
probíhal  vlastní  program  pro  děti.  Byly
připraveny soutěže o ceny.  Vystavena byla

současná  i  historická  požární  technika  našeho  sboru.  Byly  prováděny  ukázky  se  starými
stříkačkami.  Pozvání  přijali  i  studenečtí  hasiči,  kteří  přijeli  představit  cisternu  Tatru   815.  V
podvečer,  ředitel  závodu Bukárek,  Radek Zázvůrek  přikročil  k  vyhodnocení  posádek a  předal
věcné dary za umístění. Od 20.00 DJ Jiří Ježek roztočil závěrečnou diskotéku.

Okresní soutěž dorostu
Pořádání okresního kola soutěže dorostu se 2.června zhostil sbor ve Vilémově.  Naše dorostenecké
družstvo složené ze zástupců chlapců z Bukoviny,  Čisté a Olešnice bylo taktéž přítomno.  Naši
obsadili třetí místo a tak si zajistili postup do krajského kola v Turnově.

Krajská soutěž dorostu
Naši  dorostenci  po  postupu  z  okresního  kola  se  zúčastnili  krajské  soutěže  dorostu,  konané

10.června v Turnově. Celkem zde bylo
registrováno  11  kolektivů.  Šest
dorostenců  a pět dorostenek.  Ukončení
soutěže  okolo  18.  hodiny   toho  bylo
důkazem.  Bukovinské  dorostenecké
družstvo bylo opět složeno z chlapců z
okolních  sborů.   Po  celodenním
úmorném  snažení,  to  stačilo  na  pátou
pozici v celkovém hodnocení. 

Okrsková soutěž ve Studenci
Letošní okrsková soutěž se uskutečnila
v  sobotu  16.června  u  rybníka  ve
Studenci.  Bukovinu  reprezentovala  tři
družstva.  Dvě  mužů  a  jedno  žen.
Muži  ,,B“  předvedli  svůj  standardní
výkon.  Součtem  časů  se  dostali  na
celkovou  druhou  příčku.  Áčko  nebylo
tak úspěšné jako kamarádi.  Celkově to
stačilo na pouhé sedmé místo.  Ženy se
také snažily.  Vybojovaly si  třetí místo
na stupních vítězů.
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VII. Sjezd rodáků a 120. výročí sboru 
O organizování  oslav  120.výročí  založení  sboru  a  VII.  sjezdu  rodáků  se  začalo  hovořit  již
počátkem  ledna  letošního  roku.  Starosta  obce  Jiří  Hanousek  sestavil  program  oslav,  zajistil
účinkující a potom to už bylo jednoduché. Vše probíhalo tak nějak setrvačností. Deset dní před akcí
se zvelebovala obec. U pomníku padlých se upravoval chodník a jeho okolí. Zametalo se, uklízely
se budovy, čistila okna. Vše tak, aby to bylo trošku načinčáno. Abychom si před hosty neudělali
ostudu. Pomoci přicházeli i občané, kteří nejsou za období od oslav do oslav vidět. Za to jim patřilo
upřímné  poděkování.  Jaroslav  Exner  vytvořil  na  počítači  pozvánky   na  sjezd  rodáků.  Systém
financování oslav byl postaven tak, že hasičský sbor po oba dny zajišťoval  ve vlastní režii veškeré
občerstvení  pro  hosty  a  účinkující.  Obec  měla  ve  vlastní  režii  vstup  a  hradila  ostatní  náklady
spojené  s  oslavami.  Honoráře  účinkujícím,  koláče,  kytice  k  pomníkům  apod.  A  potom  už  se
vyčkávalo na pátek a sobotu 22. a 23.června, na den oslav. 

       Program sjezdu rodáků 2007

pátek 22.6.2007

20.00 – 24.00                  Přátelské posezení s promítáním diapozitivů, tanec,

                                  hudba    – p. Vávra z Nové Paky

sobota 23.6.2007

10.00 -11.00                   Valná hromada SDH                                         
11.00- 12.00                   Oběd

12.30                                                                  Řazení slavnostního průvodu – u bytovky
                                        Průvod – projev starosty obce, kladení věnců       
                                        mažoretky, stará technika, Semilská 12,Jilemnický
                                        spolek  žen a dívek      
13.30 – 13.45                  Slavnostní zahájení SR  -areál, projev starosty obce
                                       
13.45 - 14.45                    koncert dech. hudby Semilská 12
                                         mažoretky, konferenciér Alois Matoušek  

                                                                                        
15.00 – 15.30                  požární útok MH, ukázka staré techniky
15.30 – 16.00                  koncert dech. hudby Semilská 12
16.00 – 16.30                  vystoupení taneční skupiny Speedy Studenec
16.30 – 17.30                  koncert dech. hudby Semilská 12
17.30  - 18.30                  vystoupení L. Fišera a jeho hostů 
18.30 – 19.15                  koncert dech. hudby Semilská 12

19.30 – 20.00                  historický šerm -  skupina  Rego Vrchlabí 
21. 00– 03.00                  taneční zábava - skupina Brok, vstupy country tanců, ohňostroj



  
Hasičárna a budova školy
od 9.30 do 12.00 hod.-  Den otevřených dveří  s výstavami    

Páteční večer byl věnován všem rodákům i místním občanům k setkání, pobavení a poklábosení s
přáteli,  kteří se třeba celých pět let od posledního sjezdu neviděli.  Pro zpestření programu mělo
posloužit promítání diapozitivu zachycující dění v obci z let minulých. To si vzal za své už v lednu
letošního roku, p. Josef Prokeš. Upřímně řečeno, tomuto setkání se moc nevěřilo, že by se sešlo dost
hostů. Opak byl pravdou, ve 20.00 hodin byl sál zaplněn šedesáti hosty. Do ouška hrál muzikant
Petr  Vávra  z  Nové Paky.  Přibývajícím časem vzrůstalo  napětí  co  je  s  promítáním diapozitivu,
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protože p. Prokeš byl v nedohlednu. Když se množily dotazy, starosta obce Jiří Hanousek zavolal
hlavnímu aktérovi kde je, že je  v netrpělivém očekávání hostů. Hlas z telefonu ho přibil doslova k
zemi. Ozvalo se:,,Já to nestíhám, ve škole ještě připravuji výstavu. Nepřijdu , nějak mě omluv.“
Bohužel, musel předstoupit před hosty, kteří již něco tušili. Musel udělat ze sebe blbce a p. Prokeše

se  vší  lítostí  omluvit.  Hosté
projevili obrovské zklamání, neboť
za tímto účelem sem všichni přišli.
Tím však zábava nekončila, začalo
se  zpívat,  tancovat  a  vzájemně  se
bavit.  Nakonec  to  bylo  i  hezké.
Rodák Vladimír Junek, napsal text
k písni  s názvem Krkonoše. Jedná
se  o  dechovku  s  krásnými  slovy
vyjadřující  vztah a  lásku ke kraji,
kde  se  narodil.  K  rodným
Krkonoším.  Na závěr večera, kdy
se  ručičky  hodin  blížily  k  jedné
hodině  ranní,  za  doprovodu
muzikanta  p.  Vávry,  Jaroslav

Exner st. a bratři Vladimír a Jan Junkovi tuto píseň zazpívali. Byl to nádherný konec tohoto večera,
který ty předešlé a chmurné události zastínil.

          To sobotní ráno bylo krásné,
teplé  a slunečné.  V tento den snad ze
všech  nejdříve  vstávaly  p.  Jiřina
Grofová a Věra Zaplatilková. Tyto dvě
ženy   jely  v  pět  hodin  ráno  do
studenecké školní  jídelny,  kterou jsme
měli pronajatou k přípravě jídel. Vařilo
se 100 porcí guláše pro veřejnost a 150
porcí  vepřové  s  knedlíkem  pro
účastníky valné hromady SDH, služby
a  veřejnost.  Pořadatelé  se  sešli  už
kolem  sedmé  hodiny  ranní,  aby
připravili  stánky  pro  prodej,  roztopili
udírnu,  ozvučili  celý  areál  pod
Kaňkem,  navezli  historickou  požární
techniku a vše, aby bylo zabezpečeno pro zdárný průběh oslav. Služby pro prodej ve stáncích se

začaly  scházet  na  devátou  hodinu.
Připraveny  byly  pro  prodej  uzeniny  z
udírny,  piva  a  nealkoholických  nápojů,
kávy  a  likérů.  Svůj  stánek  s  prodejem
sladkostí,  nanuků,  zmrzlinových  či
ovocných  pohárů,  zde  měla  p.  Jiřina
Dlabolová,  současná  provozovatelka
místní prodejny s potravinami. Rodáci se
začali pomalu trousit po obci. Zájemci o
historii  a  současný  život  obce  i
hasičského sboru mohli navštívit výstavy.
Záležitosti  obce  byly  vystavovány  v
zasedací  místnosti  ve  škole.  Zde  dělal
průvodce  p.  Josef  Prokeš,  který  celou

výstavu připravil. Výstava byla otevřená po dobu, kdy chodili návštěvníci.  Poslední přišel okolo
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osmnácté  hodiny.   V dopoledních  hodinách  byl  i  den  otevřených  dveří  ve  škole,  kterou  měla
pronajatou Pionýrská skupina ,,Veselí Medvědi“ z Prahy. Kastelánem byl přítel Radek Zázvůrek.
Co se týká dění v hasičském sboru, tak veškeré materiály byly použity z jejich archivu. Na přípravě
výstavy se podílely sestry Martina Jiřičková, Ludmila Součková, Jiřina a Lucie Štilcovy. Expozice
byla vytvořena v hasičárně a uváděl jí br. Jaroslav Exner st. Ta byla otevřena do 13.00 hodin.  V
10.00  bylo  na  programu  zahájení  slavnostní  valné  hromady  SDH.  Přítomno  bylo  dvacet  dva
zástupců sborů ze Studence, Nedaříže, Čisté, Martinic, Jilemnice, Žďáru, Volče  a třicet sedm členů
našeho  sboru.  Mezi  vzácné  a  ne  každodenní  hosty,  zasedli  k  předsednickému  stolu,  starosta
okresního sdružení  hasičů  Ing.  Miloslav  Miksánek a  velitel  okresní  rady mládeže,  br.  Jaroslav
Kynych. Valná hromada byla zahájena starostou sboru br. Vladimírem Dlabolou. Přivítal všechny
hosty,  seznámil  je  s  programem  jednání  a  předal  slovo  veliteli  sboru  br.  Janu  Prokešovi,  aby
přednesl zprávu o činnosti za 120. leté trvání sboru. Při této příležitosti bylo navrženým členům
uděleno Svazové vyznamenání. 

     Po tomto slavnostním aktu následovala diskuse, kde se svými příspěvky vystoupili zástupci
jednotlivých  sborů.  Pozdravili  naše  jednání  a  popřáli  hodně  zdaru  v  práci  do  nadcházejícího
desetiletí.  Starosta obce Jiří Hanousek poděkoval sboru za záslužnou a rozmanitou práci, kterou
vykonává pro obec i vlastní sbor. Starostovi sboru předal nový automobil, bohužel pouze jenom
maketu automobilového požárního žebříku. Slovy chvály nešetřil ani starosta okresního sdružení br.
Miksánek. Chválil  spolupráci s okresním sdružením, vyzvedl naši dlouhodobou práci s mládeží  a
dával  nás  za příklad všem ostatním.  Ač prý patříme  k těm menším sborům,  tak  svojí  činností
patříme mezi ty přední  v okrese. Diskusí  byl vyčerpán program valné hromady a zbýval už čas na
oběd.  Ten  byl  podáván od 11.00 hodin.  Každý účastník  schůze byl  pohoštěn obědem,  kde se
podávalo vepřo,  knedlo, zelo a jedním pivem. 
         Od této chvíle zbývaly dvě hodiny do řazení průvodu. Před třináctou hodinou se začali občané
a  krojovaní  hasiči  scházet  se
sborovými  prapory  k  bytovce.
Zde  bratr  Dlabola,  začal  řadit
průvod.  Čelo  průvodu  tvořila
státní  vlajka,  za  ní  v  trojstupu
obecní,  sborová  a  Svazová
vlajka.
Za  nimi  stáli  ostatní
praporečníci.  Následovala
dechová  hudba  Semilská  11,
hrající  do  pochodu.  Za  hudbou
byl seřazen trojstup krojovaných
hasičů, mezi nimi i osm  našich
hasičů, oděných do historických
cvičných  uniforem,  na  hlavách
se jim vyjímaly nablýskané staré
přilby. Následovala naše dětská,
hasičská  mládež,  potom  ostatní
občané a jako poslední pochodovaly mažoretky.  Od východu se začalo nebezpečně až strašidelně
mračit. Obloha byla temně modrá a nastávaly obavy, aby nás to nespláchlo. První tóny státní hymny
jakoby vše přivolaly. Začaly padat velké ojedinělé kapky. Zanedlouho přešly v souvislý hustý liják.
Po zaznění hymny, starosta obce Jiří Hanousek,  krátkou pietní vzpomínkou uctil památku obětem
I. a  II. světové války. Jeho slova zanikala v ohlušujícím dešti. Chvílemi neslyšel ani sám sebe.
Čestné stráže ve složení, br. Jan Grof a Václav Prokeš v jedné, Lukáš Zaplatilek a David Štilec ve
druhé,  položili  k oběma  pomníkům kytice.  Nebyl  čas na nějaké rozjímání a dlouhé proslovy.
Každý se v tu chvíli viděl někde pod střechou. Za několik málo minut, každý účastník průvodu
pocítil co to je vlhkost na těle, ať byl jen v košili nebo měl sako. Průvod se dal do pohybu a odebral
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se do přírodního areálu pod Kaňkem. Čím více se blížil do místa určení, tím déšť slábl, sluníčko
rozzářilo oblohu a bylo po všem. Pod Kaňkem už svítilo slunce. 

       Od tohoto okamžiku se už vše
řídilo  dle   daného  programu.
Starosta  obce  zahájil  oslavy
projevem,  kde  přivítal  rodáky  a
všechny   ostatní  hosty.  Jeho
pozornosti neunikla ani rodačka p.
Jodasová,  která  zde  byla  svěží  a
plna elánu ve věku devadesáti šesti
let.  Patřilo jí samostatné přivítání.
Tím  skončily  veškeré  oficiality  a
nastala  očekávaná  zábava.  V
prostoru  areálu  se  pohybovalo
devět  krojovaných  žen.  Říkaly  si
Jilemnický spolek žen a dívek. Ty
měly  takový  příjemný  úkol,

rozdávat přítomným k ochutnání malé koláčky. Upečeny byly v pekárně u p. Háka ve Studenci. O
zábavu se nám postaral konferenciér a imitátor p. Alois Matoušek z Mladé Boleslavi. Do koncertu
dechové hudby vstupoval se svými
scénkami,  historkami  a  vtipy.
Několika  vstupy  se  za  doprovodu
Semilské  11,  představily
mažoretky.  Přijely k nám z Domu
dětí  a  mládeže  z  Lomnice  nad
Popelkou.  Aby  celé  odpoledne
nehrála  pouze  jenom  dechovka  a
aby byl program trochu zajímavý a
měl  nějakou  vzestupnou  gradaci
musel   diváka  odreagovat.   Se
svými  programy,  v  různých
časových intervalech vystupovali  :
taneční  skupina  Speedy  ze
Studence s  disco tanci,  představili
se  naši  mladí  hasiči  s  ukázkou
požárního útoku, v chodu byla naše motorová stříkačka Sigmund z roku 1941, parní stříkačka z
Roztok, obsluhovaná br. Grosmanem. Ve vlastním  hodinovém hudebním bloku se představil rodák,

p.  Libor  Fišer  se  svou  šestiletou
dcerkou Aničkou,sestrou Martinou a
jejím  manželem.  Libor  zahrál  na
kytaru překrásné španělské skladby,
Martina  zabrnkala  na
neobvyklýhudební  nástroj,  harfu.
Zahrála  několik  středověkých
skladeb,  ale  i  skladbu  od
legendárních  Beatles.  Svého
manžela  Milana  Pelikána,  sólistu
Národního  divadla,  doprovodila  při
operních skladbách italských mistrů.
Časově  vše  pěkně  navazovalo  na
sebe a od 19.30 hodin přišlo na řadu
předposlední vystoupení. Představila
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se skupina Rego z Vrchlabí s vystoupením historického šermu. Ukázka byla pojata jako pohádka o
Honzovi, který šel vysvobodit princeznu. Cestou narážel na překážky loupežníků. A ty se řešily

šermířskými  souboji.  Tímto
vystoupením  byl  odpolední  program
ukončen. Nastala hodinová přestávka
a  od  21.00  hodin  se  představila
bukovinská kapela Brok, aby zahrála
při taneční zábavě. A opět, aby zábava
nebyla  tak  jednotvárná,  jenom  samé
hraní, docházelo ke vstupům skupiny
Star  West  z  Trutnova.  Ti  se
představili  se  čtyřmi  vstupy  country
tanců,  stepem  ve  stylu  country,
zvaným cloggingem  a vyvrcholením
večera, atraktivním  kankánem, kde si
na  své  přišli  převážně  muži.
Osazenstvo dokázalo svým bouřlivým

potleskem  tyto  tanečníky  patřičně  ohodnotit.  Vyvrcholením  dnešních  oslav  byl  krásný,
čtyřminutový  ohňostroj.  Za
doprovodu hudby se obloha rozzářila
barevnými  světlicemi  tvořícími
rozmanité  obrazce  a  efekty.  To  vše
bylo doprovázeno různým pískáním a
výbuchy  šrapnelů.  Nádhera.  Tok
zábavy  pokračoval  do  třetí  hodiny
ranní.  Zanedlouho  začalo  svítat  a
proto  byl  nejvyšší  čas  jít  domů.
Ohlasy  hostů   k  průběhu  a  skladbě
programu  oslav,  byly  hodnoceny
převážně  kladně.   Bylo  to  příjemné
zjištění,  které  dokázalo  ocenit
vynaloženou,  několikaměsíční  práci
organizátorů. 
Sponzoři- Ivo Stránský 2000,- Kč .  

ROZDĚLENÍ SLUŽEB NA SJEZD RODÁKŮ 

pátek 22.6.2007

19.00 - 24.00

PIVO
Štilec Petr

Štilec David

BAR
Exner Jiří

Exner Mirek

KUCHYŇ Štilcová Jiřina, Exnerová J.
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Sobota   23.6.2007

9.00 -13.30 13.30 – 20.00 20.00 – 03.00

UDÍRNA
Zábrodský Pavel Jiřička Zdeněk Exner Mirek

Zábrodský Michal Zvelebil Víťa Exnarová Jana

PIVO
Štilec Petr Souček Rudolf Prokeš Jan

Horák Karel Svoboda Miroslav Zaplatilek Lukáš

KOŘALKA
Exner Mirek Paulů Mirek Štilec David

Nezbedová Zuzana Paulů Veronika Fílová Radka

KUCHYŇ

Grofová Jiřina Grofová Jiřina

Martinková Jana Martinková Jana

Zaplatilková Věra Trejbalová Anna

Hanousková Dana Nezbedová Zuzana

KULTURÁK -
pivo

Tichý Zdeněk

Zaplatilek Lukáš

Jech Jiří

VSTUP  - areál

12.00 -18.00 18.00 -23.00

Trejbal Jiří Exner Jaroslav st.

Sedláček Jan Grof Jaroslav st.

Mimo rozdělovník služeb, byli do organizačního zabezpečení zapojeni ještě tito lidé: Grof Jaroslav
ml. - hlavní pořadatel, Monika Jechová – přijímání účinkujících a zabezpečování zázemí, Ludmila
Součková – vyplácení honorářů účinkujícím, Vladimír Dlabola organizace průvodu, Šubrt Zdeněk -
autodoprava, Prokeš Josef- výstava ve škole, Exner Jaroslav st.- výstava v hasičárně, Hanousek Jiří
–  organizační  pracovník.  Do zdárného   průběhu oslav,  bylo  do  služeb zapojeno  čtyřicet  jedna
občanů Bukoviny. 
Pro sjezd rodáků, bylo obcí vydáno 300 kusů brožur. Obsahovaly dění obce z historie a současnosti.
Náklady na výtisk dosáhly částky 45,-Kč za kus. Záměrem prodeje bylo, aby se obec zviditelnila v 
očích čtenářů a posloužila jako propagační materiál. Proto se prodávala  za 30,- Kč. Výše vstupného
na sjezd rodáků, byla stanovena na 50,- Kč 

Vyúčtování
Vydání obecního úřadu                                                Příjem obecního úřadu
ohňostroj                              4.212,-                  vstup                             15.740,- Kč
koláče   500 ks 1.100,-
taneční skupina Star West 2.500,-
histrický šerm sk. Rego 4.000,-
konferenciér Matoušek 5.825,-                         
Semilská 11                       12.600,-
hudebník Vávra 1.500,-                 
mažoretky 1.500,-                  
taneční skupina Speedy 1.000,-                  vydání                           47.637,-
výtisk brožur                      13.400,-                    příjem                       -     15.740,-  
                                           47.637,- Kč            schodek                        31.890,-Kč

10 



Vydání hasičů                                                                     Příjem hasičů
řeznictví Nosek                     6.362,50                                   pátek 22.6.
prodejna Dlabolová             34.340,--                     bar                                  2.354,-
pronájem kuchyně v ZŠ           400,--                     pivo                                1.807,- 
hudba Vávra                             500,--                     kuchyň                              365,-
špendlíky                                  120,--                                                            4.526,-Kč
hudba Brok                            3.000,--  
knedlíky 84 ks                       1.260,-- 
                                           45.982,50 Kč                           sobota 23.6.
                                                                                pivo v KD                         951,-
  příjem                              48.824,00                    kuchyň v KD                 2.863,-
  vydání                           -  45.982,00                    pivo v  areálu                 9.485,-                             
  čistý zisk                            2.842,00 Kč              fotografie                          533,-
                                                                                udírna                             7.790,-
                                                                                likéry                            24.676,-
                                                                                                                     44.298,-Kč

        Zkonzumováno bylo: 100 porcí guláše pro veřejnost a 150 porcí vepřové s knedlíkem pro 
účastníky valné hromady SDH, služby a veřejnost, 14,5 kg  hovězího na guláš – 110,- Kč/kg, 16,9 
kg vepřové pečeně – 115,-Kč/kg, liberecký párek 20 kg – 52,-Kč/kg, šunková klobása 21 kg – 83,-
Kč/kg, 84 ks knedlíků – 15,-Kč/ks, cola 32  l, rum 4,5 l, jelcin  17,5  l, jahoda 1  l, vodka 6,5  l, 
becherovka 2  l, zelená 3,5  l, fernet 5,5  l,(kořalka celkem 40,5 l) víno bílé 13  l, červené 21  l, 
chléb 22 ks, minerálka 16,5 l, limonáda 8,5 l, tonic 10 l, soda 26 l, džus 46 l.   

Prodejní ceny ve stáncích byly následující – párek 20,-Kč, klobása 25,-Kč, pivo Nová Paka 11° 
-15,- Kč/0,5 l, vepřo, knedlo a guláš 50,-Kč,

Posezení
Starosta  obce dal  dohromady posezení  s  občany,  kteří  se podíleli  na výkonu služeb při  sjezdu
rodáků a oslavách založení sboru. Uskutečnilo se 14.července v areálu pod Kaňkem. Počasí přálo,
byla  krásná  a  teplá  noc.  Pozváno bylo  čtyřicet  jedna účastníků.  Přítomno  jich bylo  třicet  osm.
Připraveno bylo deset kilo uzené krkovice, která byla přiuzena a tudíž byla podávaná ještě horká.
Byla  to  dobrota.  Maso,  měkký chléb,  hořčice,   novopacké 11° pivo,  kořalka  a  víno.  Vše bylo
podáváno zdarma. Byl to jediný způsob odměny a poděkování všem, kteří se dobrovolně zapojili do
služeb při oslavách.  Náklady na pohoštění hradila obec.

Okresní soutěž
I když naši muži při okrskové soutěži nezvítězili, přesto jeli reprezentovat studenecký okrsek na
okresní soutěž do Turnova. Družstva z prvního ani druhého místa neměla zájem o účast na okrese.
Naši využili nabídky a ze třetího místa postoupili. Soutěž se konala 5. srpna na atletickém stadionu
v Turnově. Velitel br. Jan Prokeš, sestavil družstvo i z přespolních kolegů.  Družstvo svými výkony
nikterak neoslnilo a proto tomu odpovídal i výsledek. V celkovém hodnocení  obsadili desáté místo
z jedenácti přítomných družstev.

Skartace dokumentů
Za  přítomnosti  zástupců  Státního  okresního  archivu  v  Semilech  PhDr.  Ivo  Navrátila,  ředitele,
odborného archiváře Mgr. Davida Marka a starosty obce Jiřího Hanouska  proběhla 9. srpna na
obecním úřadě odborná archivní prohlídka a skartace písemností. Poslední se uskutečnila v r. 2002.
Pro trvalou archivní úschovu byly určeny následující písemnosti:

1. Životní prostředí                                                       1993 - 1999      1 složka
2. Volby 1994 – 2003      1 balík
3. Kontroly hospodaření obecního úřadu 1993 – 2000      1 složka
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4. Účetní uzávěrky 1987 – 1999      1 složka
Obecní  úřad  byl  upozorněn na  dosud nedořešené  blokování  písemností  MNV Bukovina panem
Josefem  Prokešem,  jakož  i  zápůjčku  některých  významných  archiválií,  zejména  ochotnického
spolku. Byli jsme proto poproseni o součinnost při vymáhání těchto archiválií a předání do archivu.

Rock pod Kaňkem
Členové hasičského sboru zajišťovali  prodej  občerstvení  ve stáncích  při  přehlídce  regionálních
kapel a jejich vlastní tvorby. Hlavním pořadatelem byl br. Libor Fišer. Akce se pořádala 24.srpna v
areálu pod Kaňkem. Své umění představily kapely Scelet Dolní Kalná, Slepmasters Dolní Kalná,
Satira regula Jičín a Brok Bukovina.

Závod požárnické všestrannosti v Bukovině
Již  od loňského roku bylo  hasičům přiděleno pořadatelství  ,,Závodu požárnické  všestrannosti“.
Jednalo se o okresní soutěž mladých hasičů, konané 13.října. Dle podaných přihlášek na Okresní
sdružení  hasičů  v  Semilech,  mělo  přijet  650  dětí  včetně  doprovodu  a  rozhodčích.  To  vše
představovalo zajistit stravování účastníků
a vytyčit trať závodu. Uvaření stravy, bylo
zajištěno ve školní jídelně ve Studenci. V
předvečer  závodu  se  v  kulturáku  sešly
ženy,  aby nakrájely osmdesát  kilogramů
masa na guláš.  Takto připravené maso a
oloupaná cibule se ještě večer odvezla do
kuchyně.  Ráno  nastoupily  p.  Věra
Zaplatilková a Hana Trejbalová k uvaření
pokrmu. Pořadatelská služba a obsluhující
personál  se  sešel  v  sedm  hodin  ráno.  S
traktorem  byly   rozvezeny  stoly  na
stanoviště,  kde  byly  jednotlivé  kontroly.
Do  tohoto  dění  bylo  zapojeno  deset
rozhodčích z Bukoviny, kteří obsluhovali provoz střelnice. Dalších dvanáct zajišťovalo prodej piva,
uzenin, limonády a výdej obědů ve stáncích. Po osmé hodině se začala sjíždět první hasičská auta se
závodníky.  Parkovala u hasičárny,  a kde se dalo.  V 9,20 hodin se uskutečnil  nástup soutěžních
družstev.  Byla  přivítána  představiteli  okresu,  Alfrédem  Adamcem  a  velitelem  rady  mládeže,

Jaroslavem  Kynychem.  Své
uvítací  slovo  přednesl  i  starosta
obce,  Jiří  Hanousek.  Velitelem
soutěže  byl  jmenován  br.  Jan
Prokeš.  V  10,05  byla  zahájena
vlastní soutěž a na trať se vydalo
bukovinské  družstvo  s  číslem
jedna.  Vedoucí  družstva  do  něho
zařadil  zleva: Markétu  Paulů,
Sabinu  Součkovou,  Lucii
Exnerovou,  Karla  Geršla  a
Radovana  Čecha. Druhé  naše
družstvo  s  číslem  čtyři,
reprezentovali Jiří Nový, Kristýna
Exnerová,  Dominik  Souček,  Jan
Exner  a  Tomáš  Paulů.  Směle  se

vydali na trať probíhající pod prodejnou, přes potok do Kodymova sadu. Zde byla první kontrola,
kde se střílelo ze vzduchovek. Dále se pokračovalo cestou k požární nádrži pod školou, na kontrolu,
zvanou technické prostředky. Po splnění se vydali vlevo, kolmo strání, směrem k Hekovu háji. Zde
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je čekalo šplhání  po vodorovném laně a  dorost  měl  obyčejný šplh.  Družstva starších a dorostu
postupovala západním směrem ke Studenci, kde oběhla les a vracela se východním směrem pod
vedení vysokého  napětí směřující k vesnici. Mladší družstva běžela od šplhu přímo sem. Zde je
čekala kontrola  se zdravovědou. Dále pokračovali  směrem k lesu,  kde se říká ,,Borčí“.  Ten les
oběhli  a  u  Kodymova  kříže  plnili  disciplinu  –  uzlování.  Poslední  disciplinou  byla  topografie,
umístěná nad Kaňkem. Závěrečný úsek tratě vedl cestou vedle Kaňku dolu, podél domu p. Josefa
Trejbala, přes most a zpět do areálu, kde byl vytoužený cíl. Tak jak družstva dobíhala do cíle, tak
jim byly předávány účastnické listy s medailemi. Takto odměněná družstva, už ve většině případech
odjížděla  domů.  Oficiální  výsledky byly jednotlivým družstvům zasílány poštou.  Ve srovnání  s
přihláškami,  nám  však  přijelo  z  důvodů  nemocí  a  různých  omluv  o  sto  účastníků  méně.  To
neměnilo situaci, neboť  objednávka na jídla byla  předem stanovena okresním sdružením. Prostě
každý dostal větší porci a nakonec nezbylo vůbec nic.

Pohřeb Jana Kodyma
Po delší nemoci  zemřel 25.října občan obce Jan Kodym. Byl to nejstarší občan Bukoviny. Zemřel
ve věku devadesáti pěti let. Rozloučení se zesnulým se uskutečnilo v pátek 2.listopadu z chrámu
Páně sv. Jana Křtitele ve Studenci. 

Větrné elektrárny?
Pan Milan Kodym uvažoval o poskytnutí  svých pozemků pro výstavbu větrných elektráren.  Na
základě toho požadoval souhlas obce. Obec s případnou výstavbu souhlasila za předpokladu,  že
nebude  narušeno  zdraví  občanů vlivem  provozu  elektráren.  Prvním  krokem  mělo  být   pouze
jednoroční měření vydatnosti větru.  Pro obec by  to mělo také určité výhody. Byla by jí vyplácena
kompenzace ve formě pravidelného  ročního příspěvku (až 200 tis.  Kč) za jednu elektrárnu do
obecního rozpočtu.  Souhlas obce byl udělen 31. října na 4. zasedání  obecního zastupitelstva.
   
Zajištění divadla
Divadelní  ochotnický  soubor  ,,V Roztocké  Jilemnice“,  se  v  Bukovině  předvedl  s  pohádkovou
komediální  fantasy  s  názvem ,,Soudné  sestry“.  Divadlo  bylo  odehráno  v  neděli  11.listopadu  v
kulturním domě. Během dne vládlo značně nepříznivé počasí. Celý den sněžilo a to mělo vliv na
účast návštěvníků. Přišlo jich třicet pět. Hasiči zajišťovali občerstvení se vstupem. 

Větrné elektrárny
První slovní zmínka o možnosti výstavby větrných elektráren na katastru obce  přišla  od p. M.
Kodyma, dne 28.10.2007. Vzápětí dne 31.10.2007 zasedalo OZ, aby projednalo a dalo svolení k
měření síly větru, které je nezbytné pro případnou realizaci a výstavbu větrných elektráren. 

24.11. obec zprostředkovala s f. AB Wind  a.s.,  exkursi k již zprovozněným elektrárnám v 
Pavlově u Jihlavy. Přítomno bylo 30 místních obyvatel, 2  hosté a  2 zástupci f. AB Wind  a.s.

      30.11. zasedání OZ.  Schválena výstavbu větrných elektráren na katastrálním území obce.
               Schváleno všemi 5 hlasy členů OZ.
      3.12. předložení návrhu smlouvy
      6.12. posouzení smluv- právníkem (JUDr. Emerich Slavík, místní chalupář)vznesl k
      předloženém smlouvám zamítavé stanovisko, a nedoporučoval je uzavírat.

Poplatek za vodu
Česká inspekce životního prostředí jako příslušný orgán o vodách, stanovil dle ust. § 88 odst. 7
vodního zákona naši obci poplatek za odebrané množství podzemní vody  v roce 2009 ve výši
13.512,- Kč. (6756 m3)

Vrt pro veřejný vodovod 
Na základě nevhodných zdrojů a špatné kvality  pitné vody bylo zahájeno řízení k výstavbě nového
zdroje pitné vody
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 -  duben 2007- setkání projektanta Ing.Vávry, hydrogeologa Phdr. Vaclavíka a starosty k 
přípravě projektu na průzkumný  hydrogeologický vrt

 - 13.10. 2007 souhlas Hany Nedomlelové, majitelky pozemku č.p.p. 310, o možnosti 
realizace vrtu

 - konec října 2007 - metodou VDV (velmi dlouhých vln) s aparaturou OMNI  PLUS firmy 
Scintrex (Kanada) byly proměřeny geofyzikální profily o celkové délce cca 1 350 m.  
Geofyzikální  průzkum vytipované lokality,  potvrdil přítomnost podzemní vody - hloubka 
asi 50m

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 vozidla
neznámým  pachatelem,  zpronevěru  hudební  aparatury  se  známým  pachatelem  a  ohrožení  pod
vlivem návykové látky, rovněž se známým pachatelem. Dále byly evidovaný  tři  přestupky, jeden
proti majetku s neznámým pachatelem, dalším byl na úseku dopravy- jízda pod vlivem alkoholu se
známým pachatelem a jeden proti občanskému soužití.  

Valná hromada
Bilancování celoroční práce hasičů se uskutečnilo v pátek 14.listopadu na valné hromadě. Odbývala
se od 18.30 hodin v kulturním domě. Přítomno bylo 31 členů, 9 dětí a 15 hostů z Čisté, Nedaříže,
Martinic a Jilemnice. 
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