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Rok 2009

 Finanční  hospodaření obce za r.2008
  

Daňové příjmy: 1 522,47 tis. Kč 

Nedaňové příjmy: 184,3 tis. Kč 

Kapitálové příjmy: 0,0 tis. Kč 

Přijaté dotace: 69,59 tis. Kč 

Příjmy celkem 1 776,36 tis. Kč 
1 776,36 tis. Kč Běžné výdaje: 1 264,52 tis. Kč 

Kapitálové výdaje: 196,25 tis. Kč 

Výdaje celkem: 1 460,77 tis. Kč 

Saldo příjmů a výdajů:převod do r.2009 315,59 tis. Kč 

Finanční rozpočet na r. 2009
            Daňové příjmy                                   1.738.000,- Kč
            Nedaňové příjmy                                  203.100,- Kč  
              Rozpočtové příjmy celkem              1.941.100,- Kč        

Počet obyvatel v obci k 1.1.2009
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99 79 94 86 193 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noví občané obce 
Do vlastního opraveného domu čp.66, se 9.  ledna nastěhovali  noví majitelé   p.  Ruslan Sobran
(ukrajinec) s manželkou Olgou  a dcerou Anastázií (rusky).

Lyžařské závody
Závody v běhu na lyžích se pořádají dle sněhových podmínek. Letos to vyšlo a tak se  uskutečnily
17.ledna za školou. Na start se postavilo 20 závodníků, 14 dětí, 6 dospělých. Pro závodníky  byly
připraveny sady zlatých, stříbrných a bronzových medailí s emblémem lyžaře běžce. Dále každý
zúčastněný  dostal  balíček  s  ovocem.   Umístění  v  kategoriích:  I.  předškoláci  -1.  místo  Matěj
Šimůnek, 2.Jakub Ježek, 3.Vrbatová, II.kat.1-2třída- 1.Michaela Šimůnková, 2. Jan Šimůnek,3.Jiří
Ježek,4.Lenka Labiková 
III. kat.3-4 třída -1 Tomáš Matoušek,2.Jan Grof, IV.kat.5-6 třída-1.Dominik Souček, 2. Ondřej 
Šimůnek, 3.Jan Exner, 4.Eliška Zvelebilová,5.Tomáš Paulu. V. kat. dospělí-1.Jan Šimůnek, 2.David
Štilec, 3.Michal Mazánek, 4.Roman Šimůnek,5.Pavel Ježek, 6. Lukáš Zaplatilek. Za občerstvení a 
balíčky bylo v místní prodejně u pí.Dlabolové zaplaceno 1.400,-Kč .

Odhlášení z trvalého pobytu
Z trvalého pobytu se 10. ledna odhlásit pan  Milan Fišer, nové trvalé bydliště má v Úvalech-Praha 
východ.
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Tříkrálová sbírka
Farní charita Studenec, poděkovala  28.ledna občanům Bukoviny, za Tříkrálovou sbírku. Výtěžek
činil 5.067,- Kč. a byl odeslán na ústředí Charity ČR v Praze 1.
65 % bylo využito na projekt FCH Studenec 
15 % připadne Diecézní char. Hradec Králové na její projekty
10 % bylo využito na humanit. pomoc do zahraničí
10 % obdrželo ústředí charity v Praze a bude z ní hrazena i režie celé sbírky 

Hasičský bál
Od poloviny ledna začaly pomalé přípravy na bál, který se uskutečnil v sobotu 14.února.  K tanci

hrála  tříčlenná  kapela  pod  názvem Oása
plus  z  Martinic.V  době,  kdy  se
objednávala,  nikdo  nevěděl  do  čeho  se
jde.  Skoro  nikdo  je  neslyšel  hrát.  Ale
nakonec se ukázalo, že to byl dobrý typ.
Účastníci  bálu  pěli  na  hudbu  samou
chválu. Pro zpestření bálu bylo připraveno
vystoupení taneční skupiny Paul Dance z
Jilemnice.  Byla  to  skupina,  která  v  roce
2006  vyhrála  titul  mistrů  světa  ve
skupinových  tancích.  Bál  byl  zahájen
valčíkem - Wild roses. Další vstup byl  s
dixielandem  a  poslední,  kovbojskou
salsou.  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 točilo- Pardál 10°  za 18,- Kč půllitr, víno 0,7 l za
100,-Kč, jeden litr za 90,- Kč,  cigarety od 50,- do 57,- Kč. Malý panák 0,02 l od 10,-Kč do 30,- Kč.
Bylo zde na 140 - 150 lidí Pořadatelé byli však spokojeni. Bál se vydařil, spokojenost hostů byla
také.

Dětský bál
V neděli 15.února ve 14.00 hodin, byl pro děti uspořádán maškarní bál. Hudební produkci prováděl
Jiří Ježek. Počet účastníků, rodičů s dětmi se pohyboval na hranici  osmdesáti.

Mimořádná událost
Po nedělním dětském bále 15. února, došlo v rodině p. Jaroslava Grofa ml.,čp.71, k násilnému činu.
Manželka Jana,  bodla svého manžela nožem do dutiny břišní a zasáhla játra. Nůž se zastavil 1 cm
od  žlučníku.  O  týden  později  byl  propuštěn  z  nemocničního  zařízení.  Vše  bylo  vyšetřováno
kriminální policií z Liberce.

Vzdělávací akce
Paní  Jiřina  Dlabolová zahájila  3.  března  v zasedací  místnosti   obecního úřadu výuku ruského
jazyka.  Výuka probíhala jednou týdně, vždy v úterý od 17.00 hodin. Probírala se  -  gramatika,
běžná hovorová konverzace a psaní. Celkem docházelo 5-8  uchazečů  z Bukoviny i ze sousedních
obcí.

Rezignace velitele na funkci
Na výborové schůzi SDH, v pátek 7.března, podal velitel Jan Prokeš rezignaci na funkci velitele
SDH i  člena  výboru.  Vedly ho k tomu osobní  důvody,  spojené s  volbou nového zaměstnání  a
omezeným  pobytem  v  Bukovině.  Zároveň  obci  podal  rezignaci  na  funkci  velitele   JSDHO  v
Bukovině. 
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Bude zpravodaj obce?
Obecní úřad na svém zasedání 11. března uvažoval o vydávání obecního zpravodaje. Měl  vycházet
dle  možností  a  aktuálních  událostí,  jednou  za  čtvrt  roku.  Do  každého  stavení   se  měl  dostat
roznáškou.

Územní plán obce
Pro  zhotovení nového územního plánu obce, se na veřejném zasedání obecního úřadu 11.března
projednávaly  rozbory  a  průzkumy územního  plánu.  Ing.  arch.  Věra  Blažková,  předložila  tyto
dokumenty  a  seznámila  přítomné  s  jejich  obsahem.  Vysvětlila,  co  je  v  uvedených  lokalitách
umožněno, či limitováno nebo  nedovoleno a jaké tam jsou záměry obce i jednotlivých občanů.

Výměna okapů na hasičárně
Hasičárna je majetkem obce. Okapové žlábky se svody, zde byly osazeny při nástavbě hasičárny v
r.1986. Od té doby nějaký čas uplynul a to vše už bylo prorezavělé a neplnilo to svůj účel.  Na vrub
obce byly 17. března okapy a žlaby vyměněny za nové. Prováděla to firma ,,Faigl“ ze Studence.
Cena těchto prací byla 15.000,-Kč

Zpravodaj obce
Pro  lepší  informovanost  občanů  o  veškerém  dění  v  obci  vyšlo
první číslo Zpravodaje obce. S myšlenkou na jeho vydávání přišla
kronikářka obce pí. Jiřina Dlabolová. Nákladem 75 výtisků vyšlo
19.  března  první  číslo  obecního  zpravodaje,  který  se  jmenoval
,,Bylo, jest a bude v Bukovině u Čisté“.  Za přispění starosty obce
Jiřího Hanouska, ho zpracovala kronikářka  Jiřina Dlabolová. První
ohlasy některých občanů byly velice pochvalné, což zpracovatele
potěšilo. 

Dotace na Czech Point
Na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 24.března,  byla obci
8. července poskytnuta finanční částka 79.837,- Kč na zakoupení
techniky  na  provoz  Czech  Pointu.  Obec  z  vlastního  rozpočtu
dofinancovala částku 14.090,- Kč

Sebevražda
Svůj život ve věku 45 let, se rozhodl ukončit p. Radovan Čech z čp.49. Dne 31. března  zvolil smrt 
oběšením. Rozloučení se zesnulým se uskutečnilo v úterý 7.dubna v zámecké kapli v Horní Branné.

Ochranné prostředky pro JSDHO
Obec Bukovina měla nárok na bezúplatný převod a přidělení ochranných prostředků pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů obce. Jednalo se o pět kompletů nových zásahových ochranných obleků
BUSHFIRE CZ a zásahové obuvi pro dobrovolné hasiče. Jejich účetní cena byla 44.250,15 Kč. Z
rozhodnutí vlády, nákladem 295 milionů korun je pořídilo ministerstvo vnitra pro celkem 33 330
dobrovolných hasičů v 5 500 obcích České republiky. Nové vybavení bylo určeno členům jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí, kategorie JPO V. K jejich převzetí došlo 1.dubna na stanici HZS v
Semilech.

První bouřka
První letošní bouřka byla slyšet 5. dubna , v 16.00 hod  několikrát zahřmělo.

Přihlášení k trvalému pobytu
K trvalému  pobytu do čp.48  se  9. dubna  přihlásila slečna Tereza Trejbalová.
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Přidělení dotace
Oznámení  ze  dne  17.  dubna  bylo  velice  příjemné.  Pan  Molnár  z  oddělení  Krizového  řízení
Libereckého kraje nás informoval o přidělení dotace z Fondu požární ochrany na požární vozidlo
400 tis Kč (požadavek byl 420 tis.) , dotace na výstroj členů JSDHO - 60 tis. Kč (požadavek 60 tis.)

Sněhové zábrany
Na jižní stranu střechy kulturního domu byly 17.dubna  namontovány sněhové zábrany. Tím se
zvýšila  bezpečnost  provozu  po  silnici,  neboť  i   ta   sebemenší  vrstva  sněhu  sjela  na  silnici  a
ohrožovala tím chodce i  motoristy.  Instalaci prováděl pokrývač Jiří Kouba z Jilemnice. Výrobu
sněháků zajistil Bohuslav Zaplatilek ze Zálesní Lhoty. 

Nezaměstnaní
K 20. dubnu bylo na Úřadu práce v Jilemnici hlášeno sedm občanů z Bukoviny, kteří se ucházeli o
zaměstnání. Byli to : Dagmar Dlabolová, Anna Fišerová, Jarmila Ježková, Andrej Labik, Jaroslava
Drapáková, Martina Čechová a Rudolf Souček.

Sběry
V  obci   byl  18.  a  19.dubna  proveden  sběr  nebezpečného  odpadu.  Prováděla  ho  firma  Eko  z
Jilemnice. Nebezpečným odpadem se rozumí- pneumatiky,  lednice, televizory,  počítače, zářivky,
výbojky, barvy, léky a jiný materiály. Zároveň byl na parkoviště u hasičárny přistaven kontejner na
velkoobjemový odpad. Ač je to k nevíře, toho nepotřebného materiálu je v domácnostech stále dost.
Kontejner byl naplněn k prasknutí. Vývoz nebezpečného odpadu stál 4700,-Kč, vývoz kontejneru
7000,-  Kč.  Hasiči  se  věnovali  18.4.sběru  železného  šrotu  o  celkové
hmotnosti  3,94 t.

Přerušení elektrické energie
Po celý den  21. dubna byl v celé obci vypnut elektrický proud, firma
Energoland prováděla opravy trafostanic- nátěry stožáru.

Zpravodaj
Dne  24.dubna  vyšlo  2.číslo/2009  zpravodaje  obce,  který  doznal
grafických úprav titulní strany.

Zastavovací studie
Stávajícím  územním  plánem  obce  jsou  určena  místa  k  zástavbě
rodinnými domky.  Nejsou zde  ale  řešeny příjezdové cesty,  vodovod,  kanalizace  ani  elektrické
přípojky. Proto, aby se  zde nechalo  v co nejkratší době stavět bylo třeba tyto věci řešit. Samotná
změna  územního   plánu  byl  velice  zdlouhavý   úřední  proces,  trvající  bezmála  jeden  rok.
Nejjednodušším  a  nejrychlejším  řešením,  trvajícím  necelé  dva  měsíce,   bylo  vypracování
zastavovací studie, která toto vše řešila. Vypracoval jí 27. dubna Ing. Aleš Kožnar z Jilemnice, pro
lokalitu  č.6   na  dolením  konci  obce,  při  místní  komunikaci  k  zahradnictví.  Náklady  na
nepostradatelný dokument byly 21.420,- Kč. Po schválení
obecním  zastupitelstvem  byl  dokument  předán  na
Stavební úřad v Jilemnici.

Pálení čarodějnic
Hasiči  uspořádali  31.  dubna  pálení  čarodějnic,  které
probíhalo v areálu pod Kaňkem. V jednu chvíli zde bylo
na  padesát  lidí.  Po  22.00  hodině  se  osazenstvo  začalo
vytrácet a zbylo tam jen pár jedinců.
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Nohejbalový turnaj
Sportovní příznivci uspořádali 8. května  v areálu pod Kaňkem turnaj v nohejbale. Zapojilo se do
něho  sedm tříčlenných  družstev,  které  byly  po  jednom  ze  Štikova,  Čisté,  Nedaříže  a  čtyři  z
Bukoviny.  Zahájení  bylo  v  9.00  hodin  a  poslední  zápasy  se  dohrávaly  v  17.00  hodin.  Potom
následovalo vyhlášení  vítězů.  První místo obsadili  nohejbalisté  z Nedaříže,  druzí byli  z Čisté a
ostatní místa patřila bukovinským.

Schválení dotace
Zastupitelstvo  Libereckého  kraje  schválilo  dne  26.května   naše  žádosti  o  účelové  finanční
příspěvky z  Fondu požární  ochrany Libereckého  kraje  na  neinvestiční  výdaje  na  zvýšení  nebo
udržení  akceschopnosti  jednotek  požární  ochrany  sborů  dobrovolných  hasičů  obcí  (nákup
zásahových obleků, obuvi a přileb) ve výši  60 000,- Kč, a na investiční výdaje (pořízení nové
požární techniky) ve výši 400 000,- Kč. Smlouvy byly podepsány v Liberci 8.června 2009.

Oprava terasy u prodejny
Na terase u prodejny byl  vypadaný a popraskáný  beton. Tím vznikly schody, které mohly způsobit

vyvrtnutí kotníku nebo jiné zranění. Proto  na ní byl
25. dubna natažen nový betonový povrch. Podíleli
se  na  tom  Jar.  Grof  st.,  Ladislav  Grof,  Vladimír
Dlabola a Jiří Hanousek. 

Soutěž mladých hasičů
Rok  se  s  rokem  sešel  a  tak  došlo  na závěrečné
hodnocení celostátní soutěže hry ,,Plamen“, ročníku
2008 – 2009, které  se konalo v sobotu 30.května,
od  8.30  hodin   v  Poniklé.  Za  nepříznivého  a
uplakaného počasí  zde měřilo  sily 22 družstev ve

starší kategorii a 18 v mladší. Bukovina byla zastoupena jedním družstvem starších.   V celkovém
hodnocení obsadili patnácté místo.

Soutěž dorostu 
Neděle 31.května patřila dorostu. V Jilemnici proběhla okresní soutěž dorostu, kde bylo přítomno
jedno  družstvo  dorostenců,  čtyři  dorostenek  mezi  kterými  byla  i  naše  děvčata.  V  celoročním
hodnocení se umístila na čtvrté příčce a jen o vlásek jim uniklo třetí  postupové místo do krajské
soutěže.  Na start se postavilo i devět jednotlivců mezi kterými byli  i  naši,  Filip Souček, Daniel
Šubrt a Karel Geršl. Tak jak byli jmenovaní se umístili na sedmém, osmém a devátém místě.  

Jmenování nového velitele sboru
Stávající velitel sboru dobrovolných hasičů a JSDHO (jednotky sboru dobrovolných hasičů obce)
br. Jan Prokeš, podal rezignaci na tuto funkci. Odůvodnil to tím, že z pracovních důvodů by se této
činnosti  nemohl  důkladně věnovat,  neboť  je  stále  ve  světě.  Proto  starosta  obce  Jiří  Hanousek,
jmenoval 1.června  do funkce velitele JSDHO br.  Jiřího Ježka, zároveň je velitelem SDH.

Dětský den
Jako už tradičně se pořádá Dětský den ve spolupráci s pionýrskou skupinou Veselí  Medvědi z
Prahy. Letos se uskutečnil 6.června v areálu pod Kaňkem. Probudili jsme se do krásně vypadajícího
dne, kdy ráno svítilo sluníčko. Okolo deváté se začali dělat mráčky a před desátou spadlo několik
dešťových kapek, ale včas se to uklidnilo. Byla ale poměrně zima asi dvanáct stupňů. Dětský den
byl v deset hodin zahájen závodem bezmotorových kár, zvaných Bukárek. Na start se postavily
čtyři  stroje.  Jeden  ze  Studence,  jeden  z  Maršova  a  dva  z  Bukoviny.  Jelo  se  dvoukolově  se
zastávkami na zpomalovacích kontrolách, kde se plnily určité úkoly. Před večerní diskotékou bylo 
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vyhlášení vítězů. Od půl druhé dětské odpoledne pokračovalo soutěžemi a hrami o ceny. Pro 

zpestření odpoledne zde v patnáct  hodin vystoupila  hudební skupina Samba Paka Band z Nové
Paky.  Zahráli  úpravy  brazilských  rytmů  na  bicí  nástroje.  Jejich  vystoupení  bylo  velice  hezké.
Bohužel krátká  dešťová přeháňka rozehnala diváky do všemožných úkrytů. Po šestnácté hodině se
předvedli tři psovodi se svými pejsky v ukázkách výcviku služebních psů. Poté  se počasí zhoršilo,
veškeré osazenstvo se rozešlo k domovům. Dětská diskotéka, která měla být venku se přesunula do
kulturního domu. Musíme konstatovat, že účast dětí byla poměrně malá, čemuž také napomohlo
nepřijetí pražských dětí.

Okrsková soutěž v Čisté
V sobotu 13.června, v odpoledních hodinách byla v Čisté u Horek zahájena okrsková soutěž. Za
přítomnosti sedmnácti družstev mužů a devíti žen se po uvítání rozjely pokusy požárního útoku.
Bukovina byla zastoupena dvěma družstvy mužů a jedním žen. Naše družstva se opět vrátila na
stupně vítězů. Muži ,,A“   se umístili na bronzové příčce.  Mužské béčko bylo čtvrté.  Ženy byly
úspěšnější než muži, vybojovaly nádherné druhé místo a další pohár do vitriny. 

Čistění požární nádrže pod Kotlikem
Za  pomoci  bagru  od  firmy Ladislava  Heka ze  Studence   se  ve středu 15.července  započalo  s
čistěním požární  nádrže  pod  chalupou  p.  Kotlika.  Nádrž  nebyla  deset  let  čištěna  a  tomu  také
odpovídalo zanesení. Po celém dně byla vrstva 70 centimetrů bahna a u přítoku do nádrže byl z
bahna naplaven ostrůvek o průměru 2,5 metru a výšce 150 centimetrů. Něco se vybralo a roztahalo
po mezi, něco se rozmělnilo a pomocí motorové stříkačky se vystříkalo výpustí do potoka. Při té
příležitosti bylo vybudováno čelo propustku s jímkou. Vyústění betonových  rour přes cestu bylo
vymleto vodou a hrozilo jejich rozpojení v hrdle. Pod trubkami byl vybrán základ, vyzděna opěrka
z betonových KG bloků a vylita betonem. Trubky až k opěrce byly obsypány štěrkem a  terén okolo
byl urovnán. Tím byl zajištěn bezpečný průjezd k domu čp. 38, nebo hasičského vozidla k požární
nádrži.

 Tyto práce byly obecnímu úřadu  fakturovány následovně.
Odstranění náplavu z požární nádrže 12.500,-
čelo propustku s jímkou 33.315,-
celkem cena s DPH                                                 45.815,- Kč

Změna poplatků
Vzrůstajícími náklady na  úpravu a dodávku pitné vody, odvoz a zpracování komunálního odpadu,
se obecně závaznou vyhláškou  měnily i poplatky za tyto služby. 
           Odpady
           - skutečné náklady na odvoz a zpracování kom. odpadu byly v r. 2006   -     85.407,20 Kč

     - skutečné náklady na odvoz a zpracování kom. odpadu byly v r. 2007    -  152.714,00 Kč 
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       Byly rozúčtovány na 224 poplatníků včetně chalupářů. Skutečné náklady na l poplatníka na
       sběr a svoz  netříděného komunálního odpadu činily v roce 2007, 682,-Kč . Nový poplatek
       s účinností od 1.1.2009  činil 470,- Kč, zbytek do 682,-Kč, doplácela obec.      

            Vodné
      Skutečné náklady na výrobu a dodávku pitné vody za  rok 2007,  činily 26,-Kč/m3. Cena
      vodného pro fyzické osoby (domácnosti) je stanovena na 16,-Kč/m3. V provozovnách a
      výrobních budovách právnických osob (podnikatelů a živnostníků), se cena vodného určila
       v plné výši, tj. 26,- Kč/m3, dle skutečných nákladů na výrobu a dodávky vody z předešlého

             roku.

Volby do  Evropského parlamentu 
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 5.6. - 6.6.2009 

Bukovina u Čisté                      Politické strany, které byly voleny v Bukovině u Čisté
Voliči v seznamu 152                           Libertas.cz 2          
Vydané obálky   50                           Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7
Odevzdané obálky   50                           Občanská demokratická strana             14
Platné hlasy   48                           Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 1
% platných hlasů   96                           Strana svobodných demokratů 1                  
Volební účast v %   32,89                      Komunistická str.Čech a Moravy 1
                                                                            Star..a nez.-vaše alternativa                    2
                                                                             Strana svobodných občanů    1 
                                                                             SNK Evropští demokraté 2
                                                                             Strana zelených 1
                                                                             "Strana soukromníků ČR" 1               
Ustavit volební komisi je vždy dost velký problém. Díky obětavosti Jiřiny Štilcové,  Jiřiny 
Grofové , Naděždy a Martiny Jiřičkových se to podařilo, za což jim ještě jednou děkujeme.

Úder blesku
Při nic neříkající bouřce v pondělí navečer, 15. června trošku více zahřmělo a úder blesku zasáhl
dům  čp.70, Pavla Ježka. Z lomenice mu odpadlo jedno prkno, porušen byl přijímač na internet.

Bláznivé počasí
Ve dnech  30.června -2. července bylo vždy dopoledne hezké, ale dusné počasí. Odpoledne    zase
deštivo, lijáky, každý den bouřka, v podvečer se vždy vyčasilo.

Czech point
Na Obecním úřadě v Bukovině u Čisté bylo zřízeno pracoviště Czech POINT. Je to síť kontaktních
míst,  která  lidem  zjednodušovala  komunikaci  s  úřady.  Toto
pracoviště    umožňovalo  obousměrné  doručování  dokumentů,
prostřednictvím  datových  schránek.  Datové  schránky  jsou
elektronická úložiště, která jsou určena k doručování dokumentů se
všemi orgány veřejné moci. Takto komunikovat se stalo povinností
každého úřadu již od 1.7.2009. Cílem projektu Czech POINT, tedy
Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu,
bylo  poskytnout  občanům ověřené  výpisy z  centrálních  státních  evidencí  a  rejstříků  na jednom
místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. Jednalo se o výpisy z
Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku,  z Rejstříku trestů, Výpis
z bodového hodnocení řidiče. Obec  Bukovina u Čisté v rámci výzvy žádala o  zřízení plné verze
pracoviště Czech POINT,   maximální způsobilé výdaje projektu činí 93 927 Kč, z toho 14 090 Kč
šlo z rozpočtu obce. 
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Nohejbalový turnaj
Sportovní příznivci uspořádali 5.července v areálu pod Kaňkem turnaj v nohejbale. Zapojilo se do
něho osm tříčlenných družstev. Šest  z Bukoviny a
dvě z Levínské Olešnice. 
Bukovinská družstva byla sestavena následovně:

1. Pavel Ježek, Martin Nedomlel, Matoušek
2. Jiří Ježek, Miroslav Paulů, Miroslav

Wagenknecht
3.  Petr Štilec, Karel Lejdar, Jan Grof
4. David Štilec, Jan Prokeš, Lukáš Zaplatilek
5. Karel Geršl, Filip Souček, Radovan Čech
6. Daniel Šubrt, Jakub Lejdar a vždy nějaký

náhradník
 Zahájení bylo v 9.00 hodin.  Na stupeň nejvyšší  vystoupilo družstvo Pavla Ježka, druzí byli  z
Olešnice a třetí příčku uhrálo družstvo Jiřího Ježka.

Pořízení party stanu
Pořádání  kulturních či sportovních akcí, které byly  v přírodním  areálu pod Kaňkem, byly mnohdy
ohrožovány  nepřízní  počasí. Celé snažení pořadatelů bylo potom zmařeno. Proto starosta  obce
navrhl,  aby byl pro tyto účely zakoupen party stan. Na českém trhu se nechal zakoupit skoro za 30
tis. korun. Proto se spojil s Liborem Fišerou, který žije a pracuje v Německu, aby se po něčem
takovém poohlédl.  A povedlo se. Obchodní domy nabízely různé stany o různých velikostech. My
jsme  vybrali  party  stan  o  rozměrech  10  x  4  metry.  Pan  Fišer  ho  objednal  a  15.  července  ho
zásilkovou službou nechal zaslat až do Bukoviny. Celkové náklady dosáhly částky 9.800,-Kč.

Fichtlmania
Čistečtí  hasiči  uspořádali  17.-18.července  třetí  ročník  vytrvalostního  motocyklového  závodu

Fichtlmánia  2009.  Do  čtyřiadvacetihodinového
závodu,   bylo  přihlášeno  23  posádek  se   stroji
tovární  výroby  a  28  s  upravenými  speciály  o
obsahu 50cm3.Ten  se ale neuskutečnil v Čisté, ale
na závodišti ve Štikovské rokli u Nové Paky. Do
tohoto  závodu  se  přihlásily  tři  bukovinské
posádky  se  stroji  tovární  výroby.  Každá  se
skládala  ze  čtyř   závodníků.
První  se  jmenovali  Bednáři  s  posádkou  Jiřího
Ježeka, Radka Zmatlíka, Radomíra Horáka, Jiřího
Gernata.  Druzí se jmenovali Fčelaři s posádkou

Davida Štilce, Jana Prokeše, Lukáše a  Jiřího Zaplatilkových. Třetí  se jmenovali ProŠumachři s
posádkou  Daniela  a  Zdeňka  Šubrtových,
Václavů  Prokešových  st.  a  ml.  Celkové
umístění  bylo  hodnoceno  dle  počtu
najezděných okruhů, když jeden měřil 2 km. A
jak  si  vedli  naši?  ProŠumachři  obsadili
nádherné  druhé místo  s  počtem najetých kol
240. Fčelaři zaostali, protože jim v sobotu po
14  hodině  vypověděl  stroj  a  už  se  ho
nepodařilo  rozhýbat  a  se  153  najetými  koly
obsadili patnáctou pozici. No a Bednáři se 131
koly zaostali  o dvě místa za nimi a dojeli se
131 koly sedmnáctí.
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Odhlášení z trvalého pobytu
Z trvalého pobytu se 20. července z čp.73 odhlásili manželé Jitka a Milan Jebaví a přestěhovali se 
do Vrchlabí na adresu :Hořejší Vrchlabí, ul. Horská 423, Vrchlabí

Neposkytnutí dotace
Obec obdržela 22. července  zamítavé stanovisko na poskytnutí účelové dotace od Libereckého
kraje.   Prostřednictvím Programu vodohospodářských akcí (PVA) měla být  poskytnuta  účelová
investiční dotace na výstavbu náhradních zdrojů pitné vody  do vlastnictví obcí.  Konkrétně na
vyhloubení průzkumného hydrogeologického vrtu na pitnou vodu.   

Rockový festival
Pan  Libor  Fišer  uspořádal  24.  července,  4.ročník  přehlídky regionálních  kapel  a  jejich  vlastní
tvorby,  pod  názvem  ,,Rock  pod
Kaňkem“. Představilo se zde pět kapel.
Morokweng,  Satira  Regula,  Recikled
Indigo,  Samhain  a  bukovinská  kapela
Brok-rock. Představování kapel započalo
v  19.00.  Jako  poslední  se  představil
bukovinský  Brok-rock,  který  hrál  do
0.30  hodin  .  To  byla  jediná  kapela  na
kterou  se  nechalo  tancovat.  V  případě
nepříznivého počasí byl pro návštěvníky
postaven  velkoplošný  stan.  Počasí  se
sice vydařilo, ale malá účast v počtu asi
64 platících hostů nedělala dobrý dojem
pro  pořadatele.  Hasiči  zajišťovali
občerstvení ve stáncích s pivem, likéry a
uzeninou z udírny.

Nové hasičské aut  o
Pro zabezpečení požární ochrany v obci, byla  JSDHO  (Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce)
vybavena dopravním automobilem DA 12 Robur LO 2500, s počtem míst  8+1. Byl vyroben v r.
1967. V r. 1980 byl zakoupen jako pojízdná montážní dílna. V r.1981 byl svépomocí přestavěn na
speciální požární automobil. To znamená, že se jeho stáří  blížilo k 42 letům. I přes veškeré úsilí při

údržbě  vozu  se  jeho  stav  rok  od  roku
zhoršoval. Značně byl zkorodován nosný
rám,  který  byl   viditelně  nakroucen.  S
velkými  obtížemi  procházel
každoročními  technickými  prohlídkami.
Vozidlo  bylo   začleněno do IZS okresu
Semily.    Pro  další  udržení
akceschopnosti  JSDHO,   bylo  potřeba
obnovit požární techniku. Již v roce 2008
na  výroční  valné  hromaděSDH,vyslovil
starosta  obce  Jiří  Hanousek  přání,
zakoupit  jiné  hasičské  auto,  které  by
sloužilo  pro  JSDHO  Bukovina  u  Čisté.
Jeho  myšlenka  byla  přijata  s  nadšením

některých členů. Někteří si mysleli, že je to utopie. Ale  již před tímto prohlášením  starosta obce
zahájil pátrání po možnostech, jak získat potřebný finanční obnos na jeho zakoupení. Opravdu se
možnosti naskytly, a to  z Fondu požární ochrany Libereckého kraje a z vlastních prostředků obce.
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Zastupitelé obce na svém jednání 9.října 2008 odsouhlasili na obnovu požární  techniky v roce 2009
částku 250 tis. korun. Žádost byla vyplněna, vše patřičně zdůvodněno a 16.února odesláno na HZS

do Semil. Zde se k této žádosti vyjádřili a
doporučili  obměnu   našeho  zastaralého
vozu.  Ti  to  postoupili  do  kanceláře
hejtmana,  oddělení  krizového  řízení  k
panu   Františku  Molnárovi.  Liberecký
kraj v r.2009 disponoval částkou 15 mil.
korun na obnovu požární   techniky pro
celý  kraj.  Rada  Libereckého  kraje
zasedala  7.  dubna  2009,  kde  byly
jednotlivé  žádosti   projednávány  a
schvalovány.  Bukovina  se  svou  žádostí
uspěla.  Další  kolo schvalování mělo ale
přijít  ještě  28.  dubna  2009.  Konečné
rozhodnutí  mělo  odsouhlasit

Zastupitelstvo  kraje.  I  tady  to  prošlo  k  naši  spokojenosti.  Dotace  byla  s  definitivní  platností
schválena.  Po  jejím  oznámení
starosta obce zahájil jednání s firmou
Auto  Helus  v  Kaznějově  u  Plzně,
zastoupenou  prodejcem Rostislavem
Jenišem.  Ti  se  zabývali  dovozem,
prodejem  a  úpravami  vozů  na
objednávky  obchodních  partnerů.
Stejně jako jsme byli  my.  Výborem
SDH byl vybrán  skříňový automobil
IVECO  Daily  35C15V.  Vzápětí  se
obchodní  strany  domluvily  na
dovozu auta z Německa. Rok výroby
byl  2006  s  ujetými  210  372  tis.
kilometry.  Aby  to  splňovalo  naše
požadavky  na  požární  automobil,
bylo  nezbytné  provést další  úpravy.  Osadit  šesti  sedačkami,  aby celkový počet  přepravovaných
osob  mohl  být  8+1.  Zasadit   okna   do  bočních  dveří  a  levého  boku.  Nastříkat  odpovídajícím
odstínem  červené barvy, aby to splňovalo státní normu, polepit bílými pruhy a nápisy HASIČI.

Zabudovat  výstražnou  světelnou  a
zvukovou  rampu.  Dále  ale  ještě  bylo
zapotřebí  doplnit  nákladový  prostor  o
regály,  přihrádky  a  zásuvky  pro
potřebné technické  prostředky tak,  aby
to  vše  splňovalo  normu  a  požadavky
dopravního automobilu.  Tyto   zmíněné
práce  prováděl  p.  Miloslav  Šimek  ze
Studence.    Tak  a  to  bylo  vše.
Poměrně  rychlý  sled  událostí  nám
umožnil, abychom v sobotu 25.července
vyjeli pro zhotovené auto. Vydali se pro
něho  starosta  obce  Jiří  Hanousek,
starosta hasičů Vladimír Dlabola, velitel
hasičů  Jiří  Ježek  a  strojník  Lukáš
Zaplatilek.  Přepravou do Bukoviny byl

pověřen  Jiří  Ježek.  A  závěrem  se  také  musíme  zmínit  o  tom  nejdůležitějším.  Kolik  to  stálo.
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Vozidlo zakoupeno po úpravách v Auto Helus Kaznějov                  690 tis. Kč
Úprava nákladového prostoru v Kovovýrobě Šimek ve Studenci        12 tis. Kč
Celkové náklady                                                                                 702 tis. Kč
Dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje                          400 tis. Kč
Finanční podíl obce                                                                             302 tis. Kč        

Country zábava
Prázdninový pátek 14.srpna  byla hasiči uspořádána country zábava. Uskutečnila se v areálu pod
Kaňkem. K tanci i poslechu hrála známá country kapela ,,Trosky” z Nové Paky.  Bylo přítomno  sto
dvacet platících návštěvníků.

Předání nově pořízené techniky
Jeden z velkých historických okamžiků sboru nastal v sobotu 29.srpna, kdy bylo Jednotce sboru

dobrovolných hasičů obce předáno do užívání
nově  pořízené  hasičské  auto.  Jednalo  se  o
IVECO  Daily,  které  bylo  zařazeno  do
Integrovaného  záchranného  systému  okresu
Semily.   Předání  se  uskutečnilo  za  poměrně
hezkého  slunečného  počasí,  v  areálu  Pod
Kaňkem.   Pozváno  bylo  deset   sborů  okrsku
Studenecko.  Před  čtrnáctou  hodinou se  začali
sjíždět  a  přicházet  první  hosté.  Celkem  jich
bylo na sto deset. Hudebník Petr Vávra z Nové
Paky,  ve  čtrnáct  hodin  zahájil  dnešní  oslavu.
Mezi  tím  starosta  obce  vítal  v  zasedací
místnosti  obecního  úřadu  přicházející  hosty  z

Libereckého  kraje  a  zástupce  hasičského  záchranného  sboru.   Zde  byli  pohoštěni  kávou,
obloženými  chlebíčky  a  nealkoholickými
nápoji. O obsluhu se starala Jiřina Dlabolová.
Ve 14.40 hodin všichni zasedli za předsednický
stůl,  připravený  na  jevišti.  Posléze  starosta
obce Jiří Hanousek přednesl uvítací proslov, ve
kterém přivítal  všechny přítomné hosty z  řad
veřejnosti, hasičských sborů a  vzácných hostů,
kterými  byli:  pan  Stanislav  Eichler,  hejtman
Libereckého  kraje  ,  Jiří  Langer,  mluvčí
Libereckého  kraje,  mjr.  Pavel  Viták vrchní
komisař a vedoucí oddělení IZS a služeb HZS
v  Semilech,  Ing.Miloslav  Miksánek,  starosta

OSH v   Semilech, npor. Roman                     Kouba, velitel stanice HZS v Jilemnici, Ladislav
Jiřička, starosta okrsku a    Vladimír Dlabola, starosta Sboru  dobrovolných   hasičů v     Bukovině u

Čisté.  Proslov     obsahoval    zmínku
o  pořizování  požární  techniky  od  počátku
založení  hasičského sboru až do dnešní doby.
Neopomněl poděkovat   všem  zainteresovaným
pracovníkům HZS v Semilech, kteří doporučili
obnovu  naši  zastaralé  techniky  i  členům
Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje, kteří
náš požadavek na dotaci odsouhlasili.  Jménem
obce a jménem svým,   popřál naší  jednotce ,
aby  jim  přidělená  technika  sloužila  k  jejich
spokojenosti  a byla prospěšná a upotřebitelná
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pro  Integrovaný  záchranný  systém  okresu   Semily.  Na  samý  závěr   ocitoval  moudrý  výrok
br.Arnošta Prokeše, jednatele sboru z počátku minulého století, který pravil.
                                                                                                        
                     Kéž pochopí veškeré občanstvo,
                     ten vznešený ideál dobrovolného hasičstva, pomoci každému,
                     když dravý živel zničiti chce, co po desetiletí se pracně budovalo.
                     První pomoc každému, kdo trpí v bolestech,
                     by srdce zraněné zas tou pomocí pookřálo.
                     Hasičství, toť pravé lidství,                                                                                               
                     hasičství, toť vznešený je úkol člověka.                 

    
Poté předal slovo přítomným hostům, aby
vstoupili do diskuse. Počínaje hejtmanem
Libereckého  kraje,   který  přítomné
překvapil  znalostí  základních  událostí,
které napomohly vzniku našeho sboru. V
diskusi se všichni předsedající vystřídali.
Po těchto oficialitách starosta obce vyzval
přítomného  hejtmana  Libereckého  kraje,
pana  Stanislava  Eichlera,   aby   veliteli
Jednotky  sboru dobrovolných hasičů obce
předal  klíče  od  nového vozu.  Pětičlenné
zásahové  družstvo   nastoupeno  před
autem  netrpělivě  očekávalo  příchod
starosty obce a hejtmana kraje, aby předali
veliteli,  Jiřímu  Ježkovi  klíče  a  uvedli
vozidlo  do užívání.  Stalo  se  tak  v 15.03
hodin.  Velitel  vozidlo  odemkl  a  spustil
výstražnou  houkačku,  to  na  počest
předání. Poté  otevřel všechny dveře, aby
do  vozu  mohl  být  volný  přístup  k
prohlídce.  První  kdo  u  toho  byly  děti.
Technika  to  je  jejich.  Hejtman  pozorně
prozkoumával  zpracování  přestavby.
Pokyvováním hlavou dával  najevo,  že  je
spokojen  a  nešetřil  slovy  chvály.  Poté
požádal, zda by mohl toto auto sám řídit.
To bylo samozřejmostí a za okamžik se s
velitelem, starostou obce a sboru vydal k
vyjížďce  ke  Studenci.  Tam  se  otočili  a
projeli celou obec okolo zahradnictví zpět
do areálu.   Uznale pochvaloval,  že to je
hezké svezení.   Před šestnáctou hodinou
byly  provedeny  ukázky  vystavených
stříkaček.  Jako  první  předvedla  svoji
funkčnost ruční pístová stříkačka Smekal.
Dále potom motorová stříkačka Sigmund.
Tím  byla  oficiální  část  programu
vyčerpána  a  dále  už  následovala  volná
zábava,  při  které  dále  pokračoval  v
hudební  produkci  Petr  Vávra.   Po
sedmnácté  hodině  se  hosté  začali

12 



rozcházet k domovům, a k osmnácté hodině zde zbyla jen hrstka místních lidí. Těm už hrál Daniel
Šubrt   pouze  reprodukovanou hudbu.  Poslední  návštěvníci  prý odešli  o  jedné  hodině   nedělní.
Oslava to byla sice skromná, ale určitě důstojná. Splnila to, co se od ní očekávalo.

Povinná školní docházka
Do  nového  školního  roku 2009-2010  nastoupilo  povinnou  školní  docházku  třináct  dětí,  které
navštěvovaly devítiletku ve Studenci. Byli to: Jakub Ježek, Denis Grof, Jiří Ježek, Lenka Labiková,
Jan Šimůnek, Michaela Šimůnková, Anastasiya Sobran, Nikola Nedomlelová, Dominik Souček, Jan
Exner, Kristýna Labiková, Eliška Zvelebilová, Tomáš Paulů. Obec za tyto žáky musí  ze zákona
uhradit  finanční  částku  28.600,-  Kč,  která  je  určena  na  neinvestiční  náklady.  Částka  bude
poskytnuta zřizovateli školy, tj. obci Studenec.

Prodej obecních pozemků
Ve vlastnictví obce byly pozemkové parcely č. 10/1 a 9/4.  o výměře 593 m2  u  staré hasičárny.
Kupujícím  se  stal  Jan  Slavík  z  Prahy.  Tento  pozemek  přímo  sousedí  s  pozemky okolo  jejich
chalupy čp. 4. Cena pozemku byla stanovena  na 5,-Kč/m2.
 
Žádost o dotaci
Pro dokončení  druhé etapy zpracovávaného Územního plánu obce, byla na Krajský úřad v Liberci
podána žádost o dotaci  s celkovými náklady na jeho pořízení 170 tis. Kč. Dotace činila 100 tis. Kč,
70 tis. Kč bylo nutno použít z vlastních finančních prostředků. 

Žádost o dotaci
V rámci  dotačních  titulů  z  Programu obnovy vesnice  bylo  9.  října žádáno o dotaci.  Aby byla
úspěšnost přidělení co nejvyšší, bylo potřeba navrhnout realizaci  několika akcí současně. Jednalo
se  o opravu místní komunikace k zahradnictví ppč.962, rekonstrukci veřejného   rozhlasu - stávající
drátový rozhlas byl nahrazen  bezdrátovým,  výsadba zeleně a  nákup    techniky na její údržbu.
Celkové náklady byly  odhadnuty  na  900 tis.  korun.  Zdroje z  dotace   pokrývaly 70% nákladů,
vlastní zdroje zbývajících 30% nákladů. 

První snih
Málo žijících občanů pamatuje, že by tak brzy napadl sníh, naposledy to bylo asi před čtyřiceti lety.
Bylo to způsobeno přílivem teplého vzduchu od západu a studeného arktického od severu. Po střetu
těchto  dvou  front  se  ochladilo  a  začalo  sněžit.  V  úterý  13.října   se  vyskytly   první  sněhové
přeháňky,  ale  sníh  ležet  nezůstal.  Až během noci  na  14.  října   spadla  asi  sedmi  centimetrová
sněhová peřina, která se udržela až do neděle 18.října, kdy zcela roztála.

Ochranné prostředky pro hasiče
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce byla vybavena ochrannými prostředky. Nejprve to byla
zásahová obuv JOLLY , která přišla 15.července,  poté  17.srpna zásahové obleky TANGO  I. a
jako poslední 16.října to byly zásahové přilby KALIS ZS – 03 . Vše dodala prodejna s pracovními
ochrannými prostředky PHOENIX, Aleny Pěničkové z Jilemnice. Náklady na výstroj byly hrazeny
60% z dotace z  Fondu požární ochrany Libereckého kraje (60 tis. korun)  a 40% (40 tis. korun)z
vlastních prostředků obce.

Záshová přilba KALISZ  ZS-3     5 ks          17.462,-   
Záshová  obuv JOLLY                  5 ks          17.071,-                
Záshový oblek TANGO I.             5 ks          49.500,-         
celkem                                                               88.033,-
celkem s DPH                                                   99.999,-  Kč   
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Závod požárnické všestrannosti
Neočekávaný  zvrat  v  počasí  naháněl  hrůzu  spoustě  sborům,  které  měly  vyslat  děti  na  Závod
požárnické všestrannosti. Ten se uskutečnil v sobotu 17.října v Čisté u Horek. Ve středu čtrnáctého,
totiž napadl  první letošní sníh. Naštěstí se do
soboty  rozplynul  a  zůstalo  po  něm  jenom
bláto.
Bukovina byla zastoupena jedním družstvem
starších a mladších hasičů.  Do soutěže bylo
přihlášeno  dvacet  pět  mladších  družstev,  z
nichž byli naši osmnáctí.   Starších třicet dva
kolektivů,   s  umístěním  našich  na  osmé
příčce.

Stojící zleva:starší družstvo- Jan Exner, Jiří
Nový,  Dominik  Souček,  Ondra  Šimůnek,
Kristýna  Exnerová.  Dole  zleva:  družstvo
mladších- Lenka Labiková, Jan Šimůnek, Jiří
Ježek, Antonín Rác,  Michaela Šimůnková.

Odhlášení z trvalého pobytu
Z trvalého pobytu v čp. 96, se  21. října odhlásila Radka Dlabolová. Nové bydliště bylo Trutnov-
Libeč čp.83. 

Přijatá dotace na hasiče 
V říjnu  byla obci  přidělena Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV (Generálního ředitelství
HZS ČR) na výdaje jednotek SDH obce na rok 2009 v celkové výši 2 080,-Kč.   

Přidělená dotace na územní plán
V listopadu byla obci přidělena dotace na zpracování Územního plánu. Přidělena byla v plné výši
100 tis. Kč.

Úmrti p. Lumendové
Nejstarší občanka Bukoviny z čp. 30, paní Olga Lumendová, zemřela dne 19.listopadu 2009 ve
věku 90 let. Poslední rozloučení se konalo ve středu 25.listopadu v obřadní síni v Dolní Kalné.

Výroční valná hromada
Rok se s rokem sešel a hasiči se sešli  v pátek 4.prosince na  Výroční valné hromadě.  Konala se od
18.30 hodin v kulturním domě, za přítomnosti 32 členů a   8 hostů. Byli to zástupci okolních sborů
ze  Studence,  Nedaříže,  Žďáru,  Levínské
Olešnice a Čisté u Horek.
Proběhla zde volba nového výboru na období
2009-2014. Hlavními představiteli sboru byli
zvoleni: starosta Vladimír Dlabola, velitel Jiří
Ježek,  jednatel  Jiří  Hanousek,  pokladník
Jiřina Štilcová.

Mikulášská besídka
Kulturní  dům přivítal  v  sobotu  12.prosince
dvacet dva děti z Bukoviny a šest z  Prahy,
aby   se  společně  pobavily  na  Mikulášské
besídce.  Pro  děti byl  připraven  doprovodný
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program,  který  se  skládal  ze  soutěží.  O  veselý  průběh  večera  se  staraly  pohádkové   postavy
Rumcajs, Manka a Cipísek.   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 v hodnotě 100 Kč. 

Teplotní ochlazení
Od 14. prosince  se začalo ochlazovat, rtuť teploměru klesala i v Bukovině až na  -19°C. Ve středu
v noci 17. prosince napadlo asi 8-10 cm prašanového sněhu. Od 19. prosince se začalo oteplovat a
na Štědrý den se teplota vyšplhala na  + 5°C a sníh zcela zmizel.

Uzavření místní prodejny
    Bylo jen otázkou času, kdy to přijde. Ta realita přišla. Úplně poslední služba, kterou zde místní

občané  měli,  skončila.  K 31.  prosinci  2009  se  s  konečnou  platností  uzavírala  místní  prodejna
potravin. Důvodů bylo několik. Ten nejhlavnější, byl neúnosný pokles tržeb, zapříčiněný odlivem
zákazníků do marketů v Nové Pace ,Vrchlabí, Hostinném a obchodů do Studence, Čisté a Kalné. 

    Touto cestou děkujeme paní Dlabolové, za poskytovanou službu pro naše občany, která byla na
místní poměry na vysoké úrovni, od června 2005 až do tohoto data. Ale i přes veškerou snahu se
nešlo ubránit odlivu zákazníků. Škoda.

N  ávštěvnost na internetu                                                                                                                       
Během letošního roku celkem navštívilo naše webové stránky 6118 návštěvníků  ze 66 zemí světa. 
Dvacet devět  z Evropy a 37 ze států z ostatních světadílů. Např. Venezuely, Číny, Kolumbie, 
Hongkongu, Malaisie, Severní Korei, Nového Zélandu, Austrálie, Japonska, Tchaj-wanu,Singapuru,
Portorika, Maroka, Jemenu apod.

-průměrná návštěvnost byla 157 sekund
-nejnavštěvovanější je fotogalerie 23,6%, zpravodaj 8,2%

     -země s největší návštěvností- ČR, USA, Německo, Rusko, Holandsko, Thaisko, Japonsko,
       Severní Korea, Argentina, Kanada, Anglie 

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
15.900,- Kč.

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 pěti  trestných činů. Jednalo se  převážně  o trestné
činy proti majetku a bohužel i proti životu a zdraví. Dále byly evidovaný čtyři   přestupky proti
občanskému soužití a proti majetku.
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