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Rok 2008
Počet obyvatel v obci k 1.1.2008
Občané ČR
muži muži ženy ženy
15 +
15+

celke
m

93

186 162 0

79

93

83

Rozpočet obce na r. 2008
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Rozpočtové příjmy celkem

15+
celke
m

Občané EU mimo ČR
muži muži ženy ženy
15 +
15+

0

1

1

Cizinci (včetně EU i ne EU

celke
m

15+
celke
m

muži muži ženy ženy
15 +
15+

celke
m

15+
celke
m

1

1

0

1

1

0

0
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1.330.000,181.200,1.511.200,-Kč

Finanční hospodaření obce za r.2007
Příjmy v r. 2007
1. 454.181,24 Kč
Výdaje v r. 2007
1. 046 698,60 Kč
Přebytek
407482,64 Kč byl převeden do fin. rozpočtu na r.2008.
Další jednání ohledně větrných elektráren
15.1.08 podrobné projednání smluv se zástupci f. AB Wind a.s.
22.1. podepsání smluv- Smlouva o zajištění podmínek výstavby a Smlouva o zajištění podmínek
provozu (větrné elektrárny)
Odhlášení z trvalého pobytu
Z trvalého pobytu se odhlásil pan Václav Ježek, narozen v r. 1983, nově přihlášen byl k trvalému
pobytu v Obci Valdice, okr.Jičín
Snaha o zřízení kompostárny
Zemědělské družstvo ZEFA, a.s. Levínská Olešnice užívalo obecní pozemek č.139/6 ( u Panenky
Marie) jako polní hnojiště. Plocha byla zpevněná osazena kalovými jímkami na pojímání odtékající
močůvky. V roce 2008 přišli s návrhem o zrušení hnojiště a zřízením kompostárny. Spojili se s
jakousi firmou, která se touto činností zabývala. Bohužel, byli to vykukové, s kterými se
družstevníci nemohli dohodnout. Bylo zahájeno stavební řízení a zemědělské družstvo bylo 9.dubna
2008 Stavebním úřadem v Jilemnici vyzváno, aby předložili doplnění podkladů. Těsně před
kolaudací v prosinci r.2008, bylo ale vše zastaveno. Tím asi vše utichlo a partnerské strany se
rozešli bez další realizace zmiňované kompostárny.
Hasičský bál
Jednou z významných událostí roku je i hasičský
bál. Ten se uskutečnil 9.února. Cena vstupenky v
předplatném, stála 20,-Kč, na sále u vstupu 50,-Kč.
K tanci hrála tříčlenná kapela pod vedením p. Petra
Vávry z Nové Paky. Kuchyně nabízela guláš s
knedlíkem nebo chlebem za 50,-Kč porci, slabý
párek za 20,-Kč a zákusky. Guláš uvařili ve školní
jídelně ve Studenci, za 34,- Kč porci. Pivo se točiloKozel 11° za 18,- Kč půllitr, víno 0,7 l za 100,-Kč,
jeden litr za 90,- Kč, šampus za 140,- Kč, cigarety
od 50,- do 57,- Kč. Malý panák 0,02 l od 10,-Kč do
30,- Kč. Bylo zde dobrých dvě stě lidí.
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Dětský maškarní bál
V neděli 10.února ve 14.00 hodin, byl pro děti uspořádán maškarní bál. Hudební produkci prováděl
Jiří Ježek. Počet účastníků se pohyboval okolo devadesáti.
Narození dítěte
Manželům Pavlíně a Eriku Ottovým čp. 85, se 21.února 2008 , narodil syn Martin (matka Pavlína
rozená Pavolková).
Počítač pro kronikářku
Vzhledem k tomu, že stávající počítač na OÚ byl již zastaralý a nesplňoval požadavky na současný
provoz, bylo zapotřebí tuto techniku obnovit. Stávající počítač byl využit pro potřeby kronikáře k
vedení obecní kroniky.
Soutěž mladých hasičů
Závěrečné hodnocení celoroční
činnosti MH, se konalo 17.května v
Nedaříži. Na toto hasičské klání přijelo
dvacet tři družstev starších a jedenáct
družstev mladších žáků. Celkovým
součtem umístění, vyšlo i celkové
pořadí v ročníku 2007-2008. Naše
družstvo vybojovalo osmnáctou příčku.
Školení strojníků a velitele
Po uplynutí dvou let, bylo zapotřebí
opět proškolit strojníky a velitele
JSDHO ( Jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce). Obec Bukovina, vyslala od 29. do 31. května, do ÚHŠ v Bílých Poličanech, velitele
Jana Prokeše na 24 hodinové školení. Strojníci Jaroslav Exner, Zdeněk Šubrt a Lukáš Zaplatilek
prodělali 16 hodinové školení, od 30. do 31.května. Na ukončení kursu museli složit závěrečnou
zkoušku. Za proškolení členů, bylo obci fakturováno 5.946,- Kč. Prostřednictvím Krajského úřadu v
Liberci, se část těchto nákladů obci vrátila, přidělenou neinvestiční dotací z rozpočtu Ministerstva
vnitra ČR (Generálního ředitelství HZS ČR) ve výši 3.420,- Kč.
Přihlášení k trvalému pobytu
K trvalému pobytu do čp.91 se 6.června přihlásil p. Martin Šubrt.
K trvalému pobytu do čp.73 se 11.června přihlásil p. Jebavý
Dětský den
Sobota 7.června, byla věnována dětem. Konal se ,,Dětský den“, pro děti z PS Veselí Medvědi a
Bukoviny. Jako hosté sem bylo pozváno, dvanáct
děti z Dětského domova z Dolního Lanova.
Program dne byl zahájen závodem Bukárek. Je
to
závod
bezmotorových,
vlastnoručně
vyrobených kár. Od 13.30 hodin byl zahájen
odpolední program. Spočíval v závodech
zručnosti na koloběžkách, hadicovém kuželníku
a uzlové štafetě. V 15.00 vystoupila hudební
skupina ,,Tady, Tudy“, z Nové Paky. Představili
se s africkými rytmy na bicí nástroje. Přizván
byl k předvedení automobil Nisan, rychlé
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technické pomoci, z HZS v Jilemnici. Naši MH se předvedli s ukázkou požárního útoku. Po celé
odpoledne byla vystavena naše historická požární technika. Motorová stříkačka Sigmund a ruční
stříkačka Smekal. Večer od 19.00 hodin byl připraven Jiří Ježek, aby zahájil svoji diskotéku.
Okrsková soutěž v Kruhu
Studenecký okrsek se sešel v sobotu 14.června v Kruhu. Přihlášeno bylo 16 družstev mužů a 10
žen. Bukovina postavila dvoje muže a jedny ženy. Áčko skončilo na 7. místě. Béčko propadlo až na
samý konec soutěžního pole na 16. místo. Ženy získaly bramborovou medaili za 4. místo.
Rekonstrukce domu
Novými majiteli domu čp. 38, (dříve Exnerovi) byli
manželé Hančovi. Vzhledem k tomu, že to bylo
starší stavení, majitelé se rozhodli pro jeho
rekonstrukci. Vyzdili nové štíty, přestavěli část
obvodového zdiva, osadili novou střešní vazbou
včetně krytiny a udělali venkovní fasádu.
Čistění požární nádrže
Po devíti letech, 5.července, došlo na vyčistění
spodní požární nádrže, u odbočky k Hájence.
Vpravo od přítoku, byla naplavenina bahna asi čtyřicet centimetrů. Ostatní plocha byla pokryta asi
dvaceti centimetry. Pomocí motorové
stříkačky PS-8, bylo bahno rozmělněno a
vháněno do vypustě a dále do potoka.
Čistění předcházel výlov nádrže, neboť zde
bylo nasazeno několik desítek ryb. Této akci
se věnovalo pět hasičů, další dva opravovali
schod ke vstupu do hasičárny.
Kolaudace domů
Manželé Radovan a Martina Čechovi si
vybudovali nový rodinný domek čp. 49.
Manželé Jan a Radka Šimůnkovi si
vybudovali rodinný domek s přiděleným čp.56. Manželé Pavel a Lucie Ježkovi si vybudovali
rodinný domek s přiděleným čp.70.
Úprava antukového hřiště
Antukové hřiště začalo ožívat a začal se tam provozovat pravidelné sportování. Hrál se nohejbal a
odbíjená. Povrch antukového hřiště byl ale nekvalitní. Nebyl rovný a z antuky prolézala podkladová
škvára. Parta nadšenců se 10. května domluvila a nanesla silnější vrstvu antuky na celý povrch
hřiště. Antuku s vodou míchali v míchačce , rozlívali a rovnali s tím celou plochu. Poté vše
uválcovali vibračním válcem p. Oldřicha Šubrta.
Stěhování občanů
V pondělí 23.června se z čp.13 (bytovka), odstěhoval Jiří Loubal a pí.Šustrová. Jejich byt
odkoupila Martina Jiřičková, taktéž z čp.13.
Noční sportování
Pro maximální využití antukového hřiště se také uskutečnil noční turnaj v nohejbale. Konal se
26.července a 8. srpna. Hrála tři tříčlenná družstva a dvě dvoučlenná. Zahájení bylo od 18.00 a
ukončení v 02.00 hod. druhého dne.
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Noví majitelé rekreačního střediska
Starosta obce Jiří Hanousek, byl 22. září přizván k jednání v rekreačním středisku ,,Hájenka“. Byli
mu představeni budoucí majitelé tohoto areálu. Jednalo se o holanské občany, kteří ho chtěli koupit
od odborové organizace KOVO. Byli tu zástupci všech zainteresovaných stran. Prohlíželi a
plánovali, co a jak.
Ukončení platnosti peněz
Bankovní rada České národní banky na svém jednání
dne 31. ledna 2008 rozhodla o ukončení platnosti
bankovek v nominální hodnotě 20 Kč ke dni 31. srpna
2008. „Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí bylo, že
bankovky v hodnotě 20 Kč přestaly plnit funkci
oběživa.“
Narození dětí
Slečně Žanetě Zábrodské z Bukoviny čp. 95, se 1.července narodil syn Filip Kubát.
Slečně Markétě Jiřičkové z Bukoviny čp. 100, se 6.září narodil syn Michal Kubík.
Country zábava
Přírodní areál pod ,, Kaňkem“, přivítal v sobotu 9.srpna country skupinu ,,Trosky“ z Nové Paky,
aby nám zahrály při taneční zábavě. Je nutno předeslat, že se nedávala moc velká šance na účast. Ve
Vrchlabí probíhaly pivní slavnosti, v Jilemnici byla pouť a okolí bylo plné jiných akcí. To se
projevilo i na návštěvnosti. Přítomno bylo osmdesát osm platících návštěvníků. Hráli hezky a
návštěvníkům se líbili.
Nabytí pozemků
Pozemkový fond ČR, vydal 10.10.2008 rozhodnutí, že obec Bukovina u Čisté, nabývá v
katastrálním území Bukovina u Čisté, vlastnického práva k pozemkům č. 446, 445/2, 442/2 díl 1 a
2, 443 díl 1 a 2, 444, 445/1, 445/2, 447 díl 1,2 a 3, 447 díl 3, 448 díl 1 a 2, 455, 456/1, 456/2, 456/3
díl 1 a 2, 457,466, 467, 490, 491 díl 1,2 a 3, 547 o celkové výměře 1,31 ha.
Závod požárnické všestrannosti v Jilemnici
Jilemnický sbor byl v sobotu 11.října pořadatelem Závodu požárnické všestrannosti. Sjelo se sem
čtyřicet tři družstev starších, dvacet devět mladších, osm dorosteneckých kolektivů. Naše ,,A“
družstvo se v celkovém hodnocení dostalo na patnácté místo. ,,B“ součet bodů zařadil na třicáté
sedmé místo.
Sebevražedné úmysly
Tak tyto úmysly měl p. Radovan Čech z čp.49. V pátek 17. října se pokusil o sebevraždu oběšením.
Učinil tak v kůlně umístěné mimo dům. Na štěstí byl včas objeven a z provazu uříznut. Jeho život
byl tak zachráněn v posledním okamžiku.
Volby do krajského úřadu
Volby do krajského úřadu probíhaly 18. a 19. října v zasedací místnosti obecního úřadu. Do
volební komise byly jmenovány tyto ženy. Předseda Martina Jiřičková, zapisovatelka Jiřina
Štilcová, členové Naděžda Jiřičková a Jiřina Grofová.
Výsledky hlasování do zastupitelstva kraje
Volební okrsek Bukovina u Čisté
Strana – 47
ODS
20 hlasů
Strana – 29
Koalice pro Liberecký kraj
13 hlasů
Strana – 01
KSČM
13 hlasů
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Strana – 48
Strana – 15
Strana – 57
Strana – 37
Strana – 42
Strana – 53

ČSSD
Starostové pro Liberecký kraj
Unie pro sport a zdraví
SDŽ – Strana důstojného života
Volte Pravý Blok
Dělnická strana – za zrušení poplatku ve zdravotnictví

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamů voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Počet voličů v %

11 hlasů
7 hlasů
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
151
70
70
69
46,3 %

Žádost o dotaci
Ing. Věra Blažková ze Semil, nám zpracovávala nový územní plán obce. Jeho pořízení si
vyžadovalo značnou finanční částku. Liberecký kraj poskytoval na jejich pořízení účelové dotace.
My jsme toho využili a po podání žádosti nám byla 26.srpna dotace schválena ve výši 63.000,-Kč.
Ta byla proplacena na základě faktury v červnu 2009.
Nové pohlednice
Obec si 29.října nechala vytisknout tři druhy pohlednic. Dva byly s letními záběry a jeden se
zimními. Nafotografování snímků a návrhy pohlednic vytvořil starosta obce Jiří Hanousek. Od
každého druhu se tisklo 1000 kusů.

Odhlášení z trvalého pobytu
Z trvalého pobytu v Bukovině se v listopadu odhlásil p. Jiří Loubal mladší.
První sníh
Z 18. na 19. listopadu napadly první tři centimetry sněhu, který během dne roztál. Druhá nadílka
sněhu přišla 21.listopadu, kdy napadlo osm centimetrů sněhu, který zůstal ležet o něco déle než ten
předchozí.
Zavření provozovny
Firma Hariso z Vrchlabí ve své provozovně v Bukovině, vyráběla obalový materiál z mikrotenu. K
16. prosinci zde ukončili provoz a provozovnu uzavřeli. Těsně před Vánocemi zde přišlo o práci
dvanáct zaměstnanců, z toho čtyři z Bukoviny.
Výkoupení pozemku
Je až s podivem jak se před revolucí budovalo. Stavělo se na cizích pozemcích a nikomu to
nevadilo. V naši obci to nebyl jediný případ. Jednalo se o pozemky za vybudované parkoviště u
hasičárny. Pro napravení vlastnických vztahů obec musela vykoupit pozemky č. st. 128/2, 83/2,
568 o celkové výměře 296 m2 za 23.670 Kč od Vladimíra a Dagmar Dlabolových z Bukoviny čp.
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63 a pozemky 83/13 a 570 díl 1 o celkové výměře 130 m 2 za 18.800,- Kč od Vlastimila Plecháče
ml. a st. z Chotěvic. Právní účinky vkladu vznikly 22.prosince 2008.
Mikulášská besídka
Kulturní dům přivítal v sobotu 6.prosince dvacet osm děti z Bukoviny a šestnáct z Prahy, aby se
společně pobavily na Mikulášské besídce.
Jako už tradičně, Radek Zázvůrek pro děti
připravil doprovodný program, který se
skládal ze soutěží. Tento podvečer moderoval
anděl a asistovali mu postavičky z kresleného
seriálu Káťa a Škubánek a čertička Bertička.
Po dvou hodinách soutěžního snažení, přišel
Mikuláš s čertem, aby dětem nadělil balíčky.
Pro bukovinské děti byly balíčky uhrazeny
obecním úřadem, cena jednoho balíčku byla
sto korun.
Předání rekreačního střediska
Odbory Kovo, předaly 17.prosince rekreační středisko Tesly( Hájenku), novým holandským
majitelům Elisabeth Wilhemina Bekkers a Gerhard Johan Bernard Clements.
Odhlášení z trvalého pobytu
Z trvalého pobytu v Bukovině čp.81 se 22.prosince odhlásil Petr Geršl. Jeho nové bydliště bylo v
Poličce, Horní předměstí, Dvořákova 871.
Návštěvnost internetu
Návštěvnost našich webových stránek během letošního roku byla následující:
celkem navštívilo naše webové stránky 5935 návštěvníků z 60 zemí světa s průměrnou návštěvností
185 sekund. Třicet z Evropy a třicet z ostatních světadílů, jako např. Brazílie,Hongkongu, Nového
Zélandu, Austrálie, Japonska, Tchaj-wanu, Singapuru, Portorika, Maroka apod.
Spotřeba PHM pro hasiče
zůstatek z r. 2007
nákup
DA 12 Robur -404 km
spotřeba PS-12,PS-8
zůstatek

200 l
258 l
104 l
170 l
185 l

Výroční valná hromada
Po roční činnosti hasičů, přišlo v pátek 12.prosince, na bilancování na výroční valné hromadě. Ta
se odbývala od 18.30 hodin v kulturním domě a přítomno bylo 32 členů, 11 mladých hasičů a 8
hostů. Byly u nás zastoupeny sbory z Čisté, Studence, Nedaříže, Levínské Olešnice, Žďáru a Volče.
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 čtyř trestných činů. Jednalo se o pokus vloupání
do vozidla, vloupání do garáže a pokus o sebevraždu a ublížení na zdraví. Dále byl evidovaný jeden
přestupek proti občanskému soužití.
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