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Rok 2010

 Finanční  hospodaření obce, za r.2009

Daňové příjmy: 1 400,57 tis. Kč 

Nedaňové příjmy: 219,31 tis. Kč 

Kapitálové příjmy: 6,0 tis. Kč 

Přijaté dotace: 610,03 tis. Kč 

Příjmy celkem 2 235,91 tis. Kč 

Běžné výdaje: 1 599,04 tis. Kč 

Kapitálové výdaje: 1 096,38 tis. Kč 

Výdaje celkem: 2 695,42 tis. Kč 

Saldo příjmů a výdajů: -459,51 tis. Kč 

                         Finanční rozpočet za r. 2009 byl schodkový.
                                                                                                                         
F  inanční rozpočet na r. 2010
            Daňové příjmy                                   1.408.000,- Kč
            Nedaňové příjmy                                  298.000,- Kč  
              Rozpočtové příjmy celkem              1.706.000,- Kč         

Počet obyvatel v obci k 1.1.2010
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 Prodej Robura
Po zakoupení modernějšího hasičského auta Iveca nám vlastně vybyl  náš miláček, dlouholetý a
spolehlivý vůz Robur, jež byl majetkem obce. Vznikla nerudovská otázka, kam s ním. Byly dvě
možnosti.  Prodat nebo ho věnovat do některého z hasičských muzeí. Sešrotování nepřicházelo v

úvahu,  neboť  to  byl  velice  zachovalý
auťák. Pakli-že bychom ho dali do muzea
bylo  by to zcela  zdarma,  prostě jako dar.
Tak aby z toho alespoň nějaký přínos byl,
tak vyhrála možnost prodeje. Starosta obce
Jiří  Hanousek  podal  25.prosince  2009
inzeráty  na  pět  internetových  inzertních
odkazů, aby nabídl Robura k prodeji. První
zájemci se začali hlásit po několika dnech.
Vážný  zájemce  se  ozval  1.ledna  2010.  Z
fleku řekl,  že sice viděl  jenom fotografie,
ale  že  ho  bez  váhání  kupuje.  Termín
odkoupení byl stanoven na sobotu 9.ledna.
Kupec opravdu přijel, sice za dramatických

podmínek,  protože  během předešlého  dne  a  noci  na  9.ledna  byla  z  důvodů  sněhové  kalamity
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uzavřena silnice od Hradce Králové na Jičín. Po prohlídce auta bylo přikročeno k  předávacímu
aktu. Byla podepsána kupní smlouva, předání dokladů od vozidla a hlavně zaplacena dohodnutá
kupní  cena  25.000,-Kč.  Tato  částka  putovala  do  obecní  pokladny.  Nový  majitel  byl  vášnivý
motoristický fanda, který chtěl s Roburem udělat ještě opravdovou díru do světa. Jmenuje se Mgr.
Jasan Haluz z Valů u Přelouče. Říkal, že ho ještě uvidíme a uslyšíme o něm mluvit v televizi. S
partou padesáti nadšenců se chystali jet coby padesátníci, motocyklový závod padesátek na ostrově
Man v Anglii, kde je světově proslulý závodní motocyklový okruh. Byl odhodlán jet s Roburem po
vlastní ose tam i zpět. Jak to dopadlo jsme se dozvěděli až po nějakém čase. Cesta se neuskutečnila
pro finančně nákladnou dopravu na ostrov Man.

Mráz a sněžení
Z 26. na 27.ledna přišel asi největší mráz letošní zimy. V hoření části obce se teploměr vyšplhal na

-18°C,  na  dolením  konci  -23°C.  Během
28.ledna začalo sněžit,  v průběhu dne napadlo
asi 15 cm sněhu, večer z 28.1. na 29.1. napadlo
do  rána   dalších  25cm  a  sněžilo  s  krátkými
přestávkami celý den.
V noci na 3.2. byl další příval sněhu. Ráno bylo
nachumeleno dalších 20 cm. Celková sněhová
pokrývka  tedy   už  byla  70  cm.  Všude  byly
vypluhovány a nasypány hromady sněhu. Česko
bylo  zasypáno   takovým  množstvím  sněhu,
které by osmkrát zaplnilo přehradu Lipno. Její
objem je 306 milionů metrů krychlových vody . 
Od  8.3. do 12.3 byly    ranní mrazy od - 8°C do 

-10°C, přes den 0 °C až +3 °C,                                                            
Vánice
Sněhová vánice, jako v pravé zimě, přišla 14.března. Teplota vzduchu -1°C a zničeho nic se v 21.32
hodin  zablesklo a vzápětí  dvakrát za sebou zahřmělo.  Během noci napadlo 5 cm sněhu. O den
později napadlo dalších 10 cm.
Sněhové přeháňky
Ráno 2.dubna  ležel mírný sněhový poprašek, v
odpoledních hodinách prošla sněhová přeháňka.

Žáci školou povinní
V letošním roce vykonávalo ve Studenci
povinnou školní  docházku třináct dětí. 

Hasičský bál
K zahájení kulturní sezóny neodmyslitelně patří
tradiční hasičský bál. Ten se uskutečnil v sobotu
13.února.  Přišlo  se pobavit na sto dvacet hostů.
K večeři byl dobrý guláš, prodával se za 60,- Kč
porce.  Dále  byla  možnost  zakoupení  slabého
párku, prodávaného za 20,- Kč.  Při zvaní se vstupenky prodávaly za 20,-Kč, na sále to bylo za 50,-
Kč. Pivo se točilo- budějovický Pardál 10° za 20,- 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 v průměru 15,-Kč, velký 0,05 cl za 30,- Kč. 

Dětský maškarní bál 
Nedělní  odpoledne  14.února  bylo  rezervováno  pro  dětský  maškarní  bál.  Hudební  doprovod
zajišťoval  Jiří Ježek, se svým  diskoplesem. Odpoledne bylo vyplněno soutěžemi, které řídila pí.
Radka Šimůnková.

2 



Zpravodaj obce
Šestnáctého února vyšlo 1.číslo/2010  zpravodaje obce, nákladem 65 výtisků. Zpravodaj vycházel
po celý rok každé  dva měsíce.

Přihlášení k trvalému pobytu
K trvalému pobytu  se 17.února přihlásil p. Vítězslav Špetl z Dolní Kalné, jeho trvalý pobyt bude v
čp. 13 (bytovka).

Lyžařské závody
Závody v běhu na lyžích se uskutečnily 23.února od 10.00 hodin  za školou. Sněhové podmínky

byly  dobré,  teplota  vzduchu  +2  °C.
Letošní  účast  závodníků  byla  poněkud
slabší.  Zazávodit  si  přišlo  pouze  devět
dětí a dva dospělí. Všichni byli rozděleny
do  věkových  kategorii.  Z  rozhovorů
závodníků  byla  trať  obtížná.  Výsledky
závodu byly následující.
I.    předškoláci:  1.  Nela  Vrbatová,  2.
Karolína Ježková
II. 1-2 třída:      1. Matěj Šimůnek
III.3-4 třída:      1.Jiří  Ježek, 2.Michaela
Šimůnková, 3.Lenka Labiková
IV.6-9 třída:     1.Dominik Souček, 2.Jan
Exner, 3. Eliška Zvelebilová

dospělí:1.David Štilec, 2 Martin Nedomlel
Všichni byli dekorováni medailemi, převzali ovocný balíček a diplom. Náklady na závody hradila
obec.

Závody na pytlích
V sobotu 27.února  v areálu Pod Kaňkem byl   uspořádán závod na igelitových pytlích v toboganu.
Konal se od 13.30 hodin,  za krásného slunečného odpoledne s teplotou vzduchu ve stínu +8°C. Ten
byl  zhotoven  a  uplácán  ze  sněhu  v  délce
třiceti  metrů.  Závod  spočíval  v  uchopení
vycpaného pytle senem, či jiným materiálem
a vyběhnutím ze startovní čáry do svahu, kde
začínala  samotná  dráha  toboganu.  Posléze
nasednutí a spuštění se, libovolným stylem, v
leže či po břiše do koryta a vjetí do cíle. Tam
se stopky zastavily a výsledný čas se zapsal.
Soutěž  probíhala  dvoukolově.  Celkový
součet  dosažených  časů  určil  vítěze.  Nad
očekávání přišlo nevídané množství  lidí,  ať
jako diváci  nebo závodníci.  Soutěžilo  se  v
kategoriích: děti,  ženy a muži. V dětské kategorii se postavilo na start čtrnáct dětí. Následovalo
šestnáct žen a dvacet mužů. Prostě, závod jako řemen. Všichni startující byli odměněni pomyslnou
medailí, kterou představovala sušenka Horalka. 

Pronájem budovy prodejny    
Po ukončení prodeje v místní prodejně byly podány inzeráty na pronájem budovy. Koncem ledna
2010 se ozval první zájemce. Byl to zřejmě vietnamec, který se dotazoval na podmínky. Myslel si,
že je to v Semilech, neboť toto město bylo v inzerátu uvedeno jako město okresní a to ho zmátlo. Po
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něm se ohlásila  vietnamka s podobným dotazem. Nejvážnějším a zároveň konečným zájemcem
byla  firma  ,,Energy  ForEver“  ze  Studence,  zastoupená  Ing.  Petrem  Mejsnarem,  Ing.  Vítem
Tauchmanem  a  Ing.  Františkem  Tauchmanem.  Budovu  si  pronajali  za  účelem  skladování  a
provádění montážních prací fotovoltaických panelů. Nájemní smlouva byla uzavřena od 1.3.2010
do  31.12.2010.  V  jejich  požadavcích   byla  možnost  rozšíření  dveří  směrem  od  parkoviště  a
probourání průchodu ze skládku do prostoru vlastní prodejny a osazení výloh mřížemi. Vzhledem k
těmto investicím, které si prováděli na své náklady byl nájem stanoven takto. Po dobu šesti měsíců
od započetí pronájmu činí měsíční nájemné 1.500,-Kč, další měsíce už potom 3.000,-Kč. Stávající
regály a pulty si tam ponechali k jejich využití.  

Přidělení investiční dotace
V rámci dotačních titulů z Programu obnovy vesnice bylo pro rok 2010 žádáno o dotaci na opravu
místní komunikace k zahradnictví p.p.č. 962, rekonstrukci veřejného   rozhlasu - stávající drátový
rozhlas byl nahrazen  bezdrátovým,  výsadba zeleně a  nákup  techniky na její údržbu. Tato dotace
byla  přidělena  26.2.2010  v  plné  výši  646.808,-  korun,  tak  jak   byla  požadována.  Na
spolufinancování  se obec měla podílet částkou 253 tis. korunami. Žádáno bylo v Hradci Králové na
Státním  zemědělským  intervenčním  fondu  (SZIF),  což  je  akreditovaná  platební  agentura  a  je
zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU  byly v
rámci  společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova  (EAFRD).  Přidělování  dotací  není  jednoduchý  proces,  jak  se  na  první  pohled  zdá.
Předcházelo tomu:
6.10.2009 podání a registrace žádosti  
24.11.2009 administrativní kontrola
6.1.2010 hodnocení přijatelnosti
18.1.2010 bodování projektu (104 bodů ze 110 možných)
18.1.2010 výběr projektu
26.2.2010 schválení projektu
Vynaložené úsilí starosty a bdění dlouho do noci po několik dní,  při přípravě zpracování žádosti,  a
mnoho práce s tím spojené, přineslo ovoce. Peníze byly zde.  

Divadlo
Divadelní  ochotnický  soubor  ,,V  Jilemnici-
Roztocké“  se  v   Bukovině  představil  se  svou
nastudovanou  hrou  ,,Kasaři“.  Divadlo  se  hrálo
21.března   od  16.00  hodin  v  kulturním  domě.
Každé domácnosti  byla předána pozvánka na tuto
kulturní  akci,  po Studenci  a  Čisté  byly  vyvěšeny
plakáty. Návštěvnost byla na místní poměry docela
slušná.  Hlediště  bylo  zaplněno  padesáti
návštěvníky,  z  toho čtyřmi  ze  Studence.  Členové
souboru  si  na  dobrovolném  vstupném  vybrali
1.900,-Kč. Hasiči zajišťovali občerstvení.

Jaro?
Okolo 20.března roztály poslední zbytky sněhu ležící na severních svazích.

Sběry odpadů proběhly                                                                                                             
Obec 10.  dubna  zprostředkovala  sběr  nebezpečného  a  velkoobjemového  odpadu.  Nebezpečný
odpad  svážela  firma  Ekosev  za  cenu  8.280,-  Kč.  Velkoobjemový  kontejner  o  obsahu  30  m3

přistavila  firma Marius Pedersen. Cena likvidace byla  8.550,- Kč. Kontejner byl  zcela  neplněn.
Hasiči prováděli svoz železa. Bylo sebráno   52 q této suroviny. Odvoz zajišťovala firma Bernad z
Nové Paky, která  vlastní sběrné suroviny.                  
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Oprava vodovodního rozvodu
V  kulturním domě  došlo  k  poruše  na  vnitřních  vodovodních  rozvodech.  V  nezjištěném místě
docházelo  k  úniku  vody.  Nejjednodušší  opravou  byla  výměna
vodovodního  rozvodu  po  chodbě  až  do  kuchyně.  Odbočky  do
výčepu a WC nevykazovaly žádný únik a proto zůstaly původní.
Instalatérské  práce  prováděl  p.  Jan  Lumenda  z  Roztok.  Oprava
přišla na 12.572,- Kč

Odhlášení z trvalého pobytu
V květnu se z trvalého pobytu z čp.92 v Bukovině odhlásila p. Eva
Skalová(Procházková), se svým synem . Jejím novým bydlištěm je
Plzeň.

Noví občané Bukoviny
Do  Bukoviny  čp.17,  majitele  p.  Josefa  Paulů  ze  Studence,  se
přistěhovala rodina ukrajinců. Byli to p. Eduard a Oxana Ryashko s
dcerou Nelou.V tomto stavení byli v pronájmu. K trvalému pobytu byli přihlášeni od 10.května.

Hasiči na světovém rekordu
V pátek  7.  května  2010  v  odpoledních  hodinách  se  začaly  sjíždět  hasičské  vozy  se  svými
posádkami na ojedinělou a svým rozsahem obrovskou mega akci. Nechyběli u toho ani naši hasiči.

Jednalo  se  o  překonání  světového  rekordu  v
dálkové dopravě vody. Akce se zúčastnilo 288
sborů z celé České republiky, mezi nimiž byl i
jeden  ze  Slovenska.  Sraz   družstev  byl  v
atraktivním  prostředí  westernového  městečka
Šiklův  mlýn  na  Vysočině,  okr.  Žďár  nad
Sázavou.  Trasa  byla  vytyčena  od  nejníže
položeného  sboru  žďárského  okresu  z  obce
Dolní Loučky do nejvýše položeného bodu, a
to  na  vrchol  Žďárských  vrchů  Devět  skal  s
převýšením trasy 541 m. Voda se dopravovala

ze stroje do stroje. Rekord se podařilo pokořit 8.května
v odpoledních hodinách.   Dosažená vzdálenost  měla
hodnotu 63,46 km. Pak už jen zbývalo vyřídit papíry s
agenturou  Dobrý  den,  aby  byl  rekord  zapsán  do
Guinessovy knihy rekordů. 

Autobusové spojení na Jilemnici
Bukovinou  projíždělo  osm  autobusových  spojů,  se
kterými  se   bylo  možné  dopravit  do  Jilemnice.
Dopravu  zajišťoval  ČSAD  Semily,  středisko
Jilemnice. Jednalo o spoje úměrně rozložené v průběhu celého dne. A to v 5.07, 7.15, 10.35, 13.01,
14.57, 16.36, 17.37 a 18.42 hodin. Pozdější spoje po patnácté hodině byly využívány  v malé míře,
nechá se říci, že autobusy byly prázdné.

Autonehoda
Při výjezdu z místní komunikace od čp. 70 na státní silnici III/2932 došlo 17.května  k dopravní
nehodě. Paní Jebavá při výjezdu nedala přednost v jízdě, najala do silnice a vozidlo přijíždějící
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směrem na Dolní Kalnou se s ní střetlo. Po střetu začalo brzdit, ale po 20 metrech sjelo za silnice a
spadlo do potoka. Při autonehodě všichni vyvázli bez zranění. K nehodě přijela pouze Policie ČR a

hasiči. Ti si k vytažení auta  museli pozvat
autojeřáb z HZS ze Semil.
  Týden na to na stejném místě došlo opět k
lehké  autonehodě  s  nedáním  předností  v
jízdě.  Pan  Ladislav  Grof  při  odbočování
vpravo  směrem na  Dolní  Kalnou  přehlédl
přijíždějící osobní auto od Kalné. Vzájemně
se o sebe lehce otřeli.  Škoda na vozidlech
nebyla  velká,  rozbitá  směrovka  a  dvoje
dveře.  Starosta  obce  ale  ten  samý  den
dopoledne  objednal  zrcadlo,  aby  byl
zlepšen výhled pro výjezd na státní silnici.  

Okresní soutěž Plamene
V sobotu 22. května se sešli Mladí hasiči
na  své  okresní  soutěži  hry  Plamen  v
Nedaříži.  Startovalo  zde  14  družstev
mladší  kategorie  a  17  starší.  Bukovinu
reprezentovalo  družstvo  starších.  Dobrá
výchozí  pozice  z  podzimního  závodu
všestrannosti,  která  se  započítávala  do
tohoto závodu, nebyla bohužel využita a i
po velkém a bojovném  úsilí  to celkově
stačilo  pouze na 12.  místo  v  celkovém
umístění. 

Okresní  s  outěž dorostu 
Neděle 23.května patřila dorostu. V Poniklé proběhla okresní soutěž dorostu. Bukovina postavila
sportovce pouze za jednotlivce. Byli to: Petra Nezbedová 6. místo, David Exner 4. místo a Daniel
Šubrt 5. místo.

Volby
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskutečnily ve dnech 28. a29.května v zasedací
místnosti  obecního úřadu. Do volební komise  byla  starostou obce jmenována zapisovatelkou p.
Jiřina  Štilcová.  Ustavující  schůze  volební  komise  určila  předsedkyni,  kterou  se  stala  Martina
Jiřičková, členové komise byly Jiřina Grofová a Naděžda Jiřičková. 

Volební strany dle počtu hlas
volební strana hlasy hlasy v %
Věci veřejné 26 23,85
KSČM 19 17,43
ODS 16 14,67
TOP 09 15 13,76
ČSSD 11 10,09
KDUČSL 8 7,33

Suverenita- blok J.  Bobošíkové 4 3,66

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 4 3,66

Strana zelených 3 2,75

Česká pirátská strana 2 1,83

Dělnic.str.sociální spravedl. 1 0,91
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Voliči v seznamu  -  149
Vydané obálky - 110
Volební účast v % -      73,83 
Odevzdané obálky -       110  
Platné hlasy -       109
% platných hlasů -       99,09
Občané Bukoviny přistoupili k volbám velice zodpovědně. Obec se tím dostala mezi  osm obcí
semilského okresu s největším počtem voličů.

Narození dítěte
Manželům Pavlíně a Eriku Ottovým čp. 85, se v květnu narodila dcera Daniela.

Odkoupení teletníku
Zemědělské družstvo se sídlem na Horkách u St.  Paky,  bylo  v Bukovině vlastníkem teletníku.
Protože celá léta zde živočišnou výrobu neprováděli,  tak byl teletník nevyužívaný. Až v květnu
2010 ho prodali paní Votrubcové z Čisté. Ta zde přes zimu přechovávala ovce, býky a prasata.

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.  Dětský  den  byl  v  deset  hodin  zahájen
závodem  bezmotorových  kár,  zvaných  Bukárek.  Na
start  se  postavilo  šest  posádek.  Závod  probíhal
dvoukolově  se  zastávkami  na  zpomalovacích
kontrolách,  kde  se  plnily  určité  úkoly.  V  rámci
odpoledne  probíhaly soutěže,  byla  provedena  ukázka
provedení  požárního  útoku  mužů,  mladých  hasičů  .
Dětská  diskotéka,  byla  zahájena  DJ  Jiřím  Ježkem v
19.30 hodin.

Okrsková soutěž
Žďárský  sbor  byl  19.  června  pořadatelem
okrskové  soutěže.  Bukovina  postavila  dvě
družstva mužů  a jedno žen.  Umístění  mužů
bylo  na  druhém a  šestém místě,  ženy  byly
třetí. 

Okresní soutěž
Okresní soutěž  v požárním sportu se konala
26.  června  na  atletickém  stadionu  Ludvíka
Daňka  v  Turnově.  Přihlášeno  bylo  10
družstev  žen  a  11  mužů.  Bukovina  byla
zastoupena  družstvem  mužů  a  žen.   V
celkovém  hodnocení   muži  obsadili  11.   a
ženy  9. místo.

Letní zábava
Hasiči uspořádali letní taneční zábavu. Dalo by se říci, že když se v Bukovině začnou stavět stánky,
tak bude pršet. To se také vyplnilo. Před započetím akce začalo a přestalo okolo 22 hodiny. To
ovlivnilo i účast. Bylo zde na 68 platících hostů. K tanci hrála bukovinská kapela Brok. 
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Pronájem přírodního areálu
Firma Walraven-Suchánek z Horek u Staré Paky si u nás 25. června pronajala přírodní areál pod
Kaňkem.  Pro  zaměstnance  firmy  zde  měl  závěrečné  posezení  se  sportovními  hrami  a  večerní
muzikou s tancem. Obec za pronájem areálu fakturovala částku 2.500,-Kč

Sportovní areál žije
Sportovní areál pod Kaňkem žil naplno. Každý pátek a neděli od 17.00 hodin se zde scházeli muži,
aby si zde zahráli nohejbal. Ženy měli zabrané úterky a čtvrtky, aby si zahrály volejbal. Tato hra
opravdu frčela, protože se zde scházelo dvanáct žen.

Nohejbalový turnaj
V pondělí 5. července  byl za hezkého a slunečného počasí odehrán nohejbalový turnaj za účasti
devíti  tříčlenných  družstev.  Čtyři  byla  z  Bukoviny,  dvě  z  Levínské  Olešnice  a  po  jednom  z

Nedaříže, Nové Paky a Prahy. První sety se
začaly  hrát  v  osm  hodin.  Tento  turnaj  už
nebyl  pouhý pouťák.  Bylo  to  patrné ze hry
jednotlivých družstev. Bylo vidět, že asi hrají
dost často. Razantní servírování, důsledná hra
na síti, rychlé výměny se střídaly s dlouhými,
než  se  podařilo  soupeře  zdolat.  Poslední
zápas se odehrál v 18.00 hodin. Následovalo
vyhlášení výsledků s tímto pořadím:
1. Nová Paka, 2.Nedaříž, 3. Bukovina s hráči
Filipem  Součkem,  Karlem  Geršlem  a
Maškem, 4. Levínská Olešnice I., 5. Praha, 6.
Bukovina  s  hráči  Pavlem  Ježkem,  Petrem

Štilcem a  Borůvkou,  7.Levínská  Olešnice  II.,  8.  Bukovina  s  hráči  Davidem Štilcem,  Lukášem
Zaplatilkem Danielem Šubrtem, 9. Bukovina s hráči Miroslavem Paulů, Jiřím Ježkem, Jiszem.

Motoristický sport
O víkendu  9.-10.  července  pořádal  Sbor  dobrovolných  hasičů  Čistá  u  Horek   již  IV.  ročník
nejtěžšího  závodu  pro  stroje  50  ccm
vyrobených do roku 1989. Nejtvrdší závod
se pod názvem Fichtlmania 2010 jel na trati
dlouhé  2200  m  v  atraktivním  prostředí
autokrosového a motokrosového závodiště
Štikovská rokle u Nové Paky. A co  na něm
bylo  tak  těžkého?  Šlo  totiž  o  maraton  –
čtyřiadvacetihodinový  vytrvalostní  závod.
Celkem  bylo  přihlášeno  28  posádek  se
stroji  tovární  výroby  a  32  speciálů.  Z
Bukoviny  byly  do  závodu  přihlášeny  tři
posádky  na  továrních  strojích.  Se
startovním  číslem  48  to  byli  ,,Fčelaři  s
posádkou-  Prokeš  Jan,  Štilec  David,
Zaplatilek Lukáš a Jiří. Startovní číslo 49 oblékali ProŠumachři s posádkou- Šubrt Daniel a Zdeněk,
Prokeš Václav st.  a ml.  Poslední posádka s číslem 33 byli  Bednáři  s Ježkem Jiřím,  Zmatlíkem
Radkem, Štolpem a Greburem. Nejlépe si vedli ProŠumachři na 7. místě s počtem najetých kol 258.
Šestnáctí  se  umístili  Bednáři  s  počtem najetých kol  220 a   jednadvacátí  byli  Fčelaři  s  počtem
najetých kol 180. 
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Prodej pozemků
Pozemkový  fond  ČR nabízel  k  prodeji  pozemky  v  katastru  obce.   Soutěže  na  výše  uvedené
pozemky se konaly v sídle výše uvedeného pracoviště PF ČR v Libereci.

Rockový festival
Libor  Fišer  ml.  uspořádal  v  pátek  23.července   5.ročník  přehlídky regionálních  kapel  a  jejich
vlastní tvorby, pod názvem ,,Rock pod Kaňkem“. Představilo se zde pět kapel. A opět celou akci
poznamenal déšť. Hosté a příznivci rockové hudby byli odrazeni nepřízní počasí. Přítomno  bylo asi
40 hostů. Hasiči zajišťovali občerstvení ve stáncích s pivem, likéry a uzeninou z udírny. 
  
Že by požár?
Nedělní  dopoledne  22.  srpna  bylo  krásné  a  slunečné,  teplota  ve  stínu  28°C,  na  slunci  39°C.

Především občané na hořením konci obce
mohli  asi  v  10.45  hodin  spatřit  jak  nad
Hekovým  hájem  stoupá  dým.
Přibývajícími  sekundami  začal  sílit  a
zbarvovat  se  do  černa.  Houstl  čím  dál
více,  až  se  na  obzoru   vytvořil  vysoký
sloupec  temně  černého  mraku.   Právě
probíhaly  žně  a  první  myšlenky  byly
spojeny s nimi. Zřejmě se vzňalo něco na
poli. Ale kde? První telefonát směřoval k
Milanu  Kodymovi,  zda  se  mu  tam něco
nepřihodilo,  neboť  v  těch  místech  měl
pole  s  obilím.  Odpověď zněla,  že  ne.  A
tak  se  tam  vydali  J.  Hanousek  a  V.

Dlabola, aby obhlédli situaci. Na štěstí to nebylo na katastru naši obce, ale u sousedů ve Studenci.
Na poli u benzinové pumpy se p. Petružálkovi z Čisté vzňal lis na balíkování slámy. Stihl ještě
odpřáhnout traktor  a  nic víc.  Lis byl  v plamenech.  Po příjezdu studenecké jednotky byl  požár
uhašen. Za nimi ještě  přijel HZS a dobrovolní hasiči z Jilemnice. Ve 12:04 hodin bylo místo zásahu
předáno majiteli stroje a jednotky se vrátily na své základny.
  
Úpravy na hasičském  autě
Od  zakoupení  auta,  hasičům  vyvstal  nedostatek,  že  při  naložení  materiálem  auto  pokleslo  a
zamontovaný závěs byl  nízko nad zemí. Při přejíždění větších nerovností se s ním dřelo o zem.
Proto se na zadní nápravu přidal jeden list pera a značně to pomohlo. Dále byl vyměněn olej v
motoru,  olejový filtr  a  a brzdové destičky.  Zároveň byla  provedena technická  prohlídka auta  a
měření  emisí.  Tyto  práce  prováděl  a  zajišťoval  automechanik  Ondřej  Vaníček  z  Volče,  okr.
Pardubice.  Náklady na tyto práce hradila obec. 
STK + měření emisí 1150,-
filtr oleje + olej, brzdové destičky, pružiny na
zadní nápravu za 8.005,- Kč a za práci 1045,-
Kč.

Veřejný rozhlas
V pondělí 26. července se po obci pohybovala
montážní  firma  a  na  sloupy   veřejného
osvětlení připevňovala hlásiče (reproduktory).
Ty  byly  umístěny  na  odbočce  k  Hájence,  u
bytovky,  obecním  úřadě,  hoření  autobusové
zastávky  a  u  Kodymů.  Po  dodání  ostatních
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komponentů  pokračovali  17.  a  18.  srpna  s  montáží  vysílacích  antén  a  částečným  oživováním
zařízení. Ve středu 1.září bylo vše dokončeno a proběhlo zkušební hlášení. V pravé poledne  ale
zazněl nepříjemný zvuk. Požární siréna na hasičárně. Bohužel, na to si museli občané do budoucna
zvyknout, neboť  vždy první středu v měsíci, ve 12.00 hodin šlo o zkoušku poplachových sirén.
Toto zařízení bylo napojeno  na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva.
Signál ke spuštění varovného signálu byl vysílán dálkově z HZS v Semilech. 

Na povodních
Operační  středisko  HZS v  Semilech,  vyzvalo
10.  srpna  v  19.40   naši  jednotku  JSDHO   k
výjezdu  do  postižených  oblastí  povodněmi.
Místo  určení  byl  Frýdlant.  Vyjeli  Vladimír
Dlabola, Miroslav Paulů, David Štilec, Jaroslav
Grof,  Jiří  a  Pavel  Ježkovi.  Celou  noc  se  nic
nedělo  s  tím,  že  se  očekával  příjezd  dalších
jednotek k vyčerpávání poldrů. Ráno 11. srpna
nasadila naše jednotka stroj PS-12 na čerpání.
Zde  zůstala  pouze  obsluha,  Mirek  Paulů.
Ostatní   vypomáhali  při  vynášení  zařízení  z
domů  a  házení  na  hromady,  které  se  potom
pálily. 

Narození dítěte
Manželům Sobranovým čp. 66, se v  září narodil syn. 

Beseda
V kulturním domě se měla 20.září od 17.00 hodin, konat beseda. Byla to přednáška firmy RIVAST
z Chocně, zaměřená na  ukázku rehabilitačního zařízení a vysvětlování systému ve zdravotnictví.
Bohužel sešlo se pouze pět občanů. Přednášející tedy usoudil, že je účast slabá a přednášku ani
nezahájil.

Budova školy bez pozemků?
Opět po několika desetiletích bylo zjištěno, že při budování jakéhokoliv zařízení v obci v létech
socialismu  (do  r.  1987)  nedocházelo  k  registrování  pozemků  na  nového  nabyvatele  (obce)  na
katastrálním úřadě. V tomto případě se jednalo  školní zahradu p.p. č. 383/2, 383/3  a 384/3. Že není
ve  vlastnictví  obce  se  na  to  přišlo  převodem sousedních  nemovitostí  Pilařových,  Šulcových  a
Fišerových na nového majitele.  Původně chtěl nový majitel tyto pozemky obci odprodat, ale po
určitém čase, který si dal na rozmyšlení je hodlal obci pouze pronajmout. Cena za pronájem byla
navržena 5,-Kč/m2/rok.
 
Zakoupení motorové pily
Obec  v  rámci  dotace,  zakoupila  pro  jednotku
sboru  dobrovolných  hasičů  motorovou  pilu
STIHL. Pořizovací cena, včetně ochranného štítu
se sluchátky, kanystrem na benzín, pilníkem byla
12.450,-Kč.

Biofiltr u školy
Po zpracované projektové  dokumentaci  od Ing.
Aleše Kreisla z Vrchlabí, a následném vystavení
stavebního  povolení  bylo  v  pondělí  4.října
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započato se zabudováním biofiltru a výkopovými pracemi pro odpadní vody, které byly svedeny do
místní vodoteče. Pod silnicí prováděla  firma František Klazar z Lanova podvrt, pro již zmíněnou
kanalizaci. Vlastní realizací akce byla pověřena firma IMDV Horka u Staré Paky. Sedmého října
nastoupila mechanizace a započato bylo s vyhlubováním jámy o rozměrech 5x5x1,4 m pro  biofiltr.
Posléze byla pokryta fólií, zasypána vrstvami písku, kačírku. Konečnou fází bylo propojení biofiltru
se stávajícím septikem. Poslední práce byly ukončeny  v pátek 15.října.

Oprava obecní cesty
Na obec byly podány žádosti na opravu místních komunikací. Pan Václav Procházka z čp.92 podal
písemnou žádost  na opravu místní  komunikace  535/1 s  odůvodněním,  že na ní  jsou vyjezděny
koleje, ničí se tím automobily a je špatná zimní údržba. Druhá žádost podaná p. Oldřichem Šubrtem
ml., ohledně propadlého jednoho místa obecní cesty č. 545/3 vedoucí od kravína po kopcích k lesu.

Závod požárnické všestrannosti
Den ,,D“ nastal,  aby prověřil  družstva Mladých hasičů na  Závodě požárnické  všestrannosti.  V
sobotu 9. října byl zahájen nový ročník celostátní ,,Hry Plamen“ 2010-2011. Pořadatelem byl sbor v
Horních Štěpanicích. Za krásného slunečního počasí se zde sjelo třicet šest družstev mladších  a
stejný  počet  družstev  starších,  mladých  hasičů.   Mladší  skončili  na   dvacátém  prvním  místě
startovního pole, starší byli sedmnáctí. 

Převod pozemků
Pozemkový fond ČR  vyšel vstříc naši obci, která požádala o bezúplatný převod pozemkových
parcel  č.967/1  díl  1  a  967/1  díl  2.   (části  cest  k  Hájence)  na  obec  Bukovinu.  Smlouva  byla
podepsána v Liberci,  dne 14. října. 

Posvícenská taneční zábava
Po několikaleté odmlce se 16.října v kulturním domě uskutečnila Posvícenská taneční zábava. K
tanci  a  poslechu  hrála  bukovinská  kapela  ,,Brok“.  Nad očekávání  pořadatelů  se  akce  vydařila.
Přítomno  bylo  na  85  hostů.  Kdo  přišel,  určitě  neprohloupil.  Kvalitní  hudbou  byla  navozena
příjemná  atmosféra  a  celková zábava osazenstva.  Zazněla  zde  celá  řada  pochval  od místních  i
cizích hostů. 

Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 15. a 16. října se uskutečnily volby do obecních zastupitelstev. Volební místnost byla
připravena v zasedací místnosti obecního úřadu. Volební komise byla  starostou obce jmenována v
následujícím složení:  Jiřina  Štilcová  jako zapisovatelka,  předsedkyně  Martina  Jiřičková,  členky
Jiřina Grofová a Naděžda Jiřičková. Pro sedmičlenné obecní zastupitelstvo ve Sdružení nezávislých
kandidátu, kandidovalo devět občanů. Po sečtení všech hlasů byl výsledek hlasování následující:

       David Štilec 101 hlasů
Jiří Ježek  97  hlasů

                                                    Jiří Hanousek   92  hlasů           
                                                    Zuzana Nezbedová 85  hlasů

       Jan Prokeš 78  hlasů       
                                                    Jiřina Dlabolová 70  hlasů

Vladimír Dlabola 68  hlasů

Náhradníci:
Ing. Milan Křížek 72  hlasů
Jarmila Drapáková 15  hlasů
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Volební komise po sečtení všech odevzdaných hlasovacích lístků provedla zápis, kde bylo uvedeno:

Celkem bylo platných hlasů                                                                    678 
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů 153             
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 109                                
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 109
Voleb se zúčastnilo voličů 71,24 %.

Povodňová finanční sbírka
Ve dnech 15. a 16.10.2010 se uskutečnila povodňová finanční  sbírka pro postiženou obec Višňová.
Rozpečetění  schránky byli  přítomni  členové volební  komise,  Jiřina Grofová,  Martina  Jiřičková,
Naděžda Jiřičková,  zapisovatelka volební komise a členka finančního výboru obce, Jiřina Štilcová
a starosta obce Jiří Hanousek.  
Do  veřejné  finanční  povodňové  sbírky,   občané  naši  obce  přispěli  částkou  9.670,-Kč.  Hasiči
věnovali  5.000,-Kč, obecní úřad  5.000,- Kč. Vybraná finanční částka celkem, je 19.670,-Kč.
  
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
Sběr nebezpečného odpadu prováděla firma Marius Pedersen v neděli 17.října. Sbíraly se televize,
mrazáky, oleje, léky, elektropřístroje, žárovky, výbojky a podobné věci. Od pátku 14. do 18. října
byl na parkoviště u hasičárny přistaven kontejner pro velkoobjemový odpad. 

První sněžení
Ve čtvrtek 20.října okolo 6.00 hodin začal jemně poletovat sníh. Na vršcích Krkonoš, ale už i pod
Žalým bylo vidět jak zůstal ležet. 

Pomoc v obci Višňová
V sobotu ráno 23.října vyjelo pět členů našeho sboru na pomoc povodněmi postižené obci Višňová.
Nejeli  z  prázdna.  Vezli  s  sebou finanční  povodňovou sbírku  ve výši  19.670 korun.  Tu předali
starostce  obce  Mgr.  Marii  Matuškové.  Dle  jejích  slov,  byla  finanční  částka  použita  na  nákup
materiálu  pro  hasičský sbor.  Jinak práce  měli  až  nad hlavu po celou  sobotu  a  neděli.  Z  dříve
zatopených břehů koryta potoka vyřezávali a vytahovali kmeny stromů, rovnali na hromady, aby
bylo připraveno k odvozu.

Rozloučení
S hlubokým  zármutkem  jsme  přijali  zprávu,  že  nás  navždy  opustil  náš  chalupář  p.  Václav
Procházka, který zemřel v sobotu 23.října ve věku 77 let. Poslední rozloučení se uskutečnilo ve
čtvrtek 28.října u rodinného hrobu na hřbitově v Mladých Bukách.

Odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalu
Firma  EKO-KOM  zajišťovala   v  naší  obci  zpětný  odběr  a  využití  odpadů  z  obalů.  Od  1.7.-
30.9.2010 nám byla vyplacena částka 7.695,50 Kč.

Rozloučení
Stanislav Pochop, bývalý dlouholetý občan Bukoviny čp.13, žijící v Lomnici nad Popelkou. Zemřel
4.listopadu, poslední rozloučení se uskutečnilo v pátek 12.listopadu v Lomnici nad Popelkou. Byl to
vážený občan, který se aktivně podílel na mnoha kulturních akcích v obci. Hrál a režíroval divadla,
u žádné kulturní akce nemohl chybět. Aktivně se podílel na rozkvětu a zvelebení obce.
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Ustavující zasedání  obecního zastupitelstva
Pro  ustavující  zasedání  obecního  zastupitelstva  se  muselo  vyčkat  všech  lhůt  k  odvolání  proti
platnosti  hlasů,  dodržet  termín  oznámení  data  ustavujícího  zasedání.  To se uskutečnilo  v pátek
5.listopadu od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Po složení slibu a dalších oficialitách bylo přikročeno k volbě starosty a místostarosty obce. Volba
probíhala  tajným hlasováním. Sedm členů OZ  vhodilo do hlasovací  urny své hlasovací  lístky.
Výsledek hlasování byl následující.                                                
Získání hlasů na  starostu:              Jiří Hanousek       - 4 hlasy
                                                            Jan Prokeš           - 2 hlasy  
                                                            David Štilec         - 1 hlas 
Získání hlasů na místostarostu:      David Štilec          - 3 hlasy
                                                            Jiřina Dlabolová   - 2 hlasy
                                                            Jan Prokeš             - 1 hlas 
                                                            Jiří Hanousek        - 1 hlas 
Kandidáti na místostarostu se získanými počty hlasů v pořadí, David Štilec a Jiřina Dlabolová se
však tohoto mandátu zřekli.
Při volbě místostarosty nikdo z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Proto bylo vyhlášené
druhé kolo voleb. Předsedající navrhl na místostarostu Jana Prokeše. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. 
Druhé kolo volby na místostarostu:   Jan Prokeš             -  6 hlasů

Na základě výsledků hlasování, byl starostou  zvolen Jiří Hanousek
Na základě výsledků hlasování, byl místostarostou  zvolen Jan Prokeš

Volby výborů
Kontrolní  výbor   -   předseda                -           David Štilec

                 člen                       -           Jiřina Dlabolová
                 člen                       -           Zuzana Nezbedová

Finanční výbor       -     předseda             -           Jiří Ježek
                   člen                     -           Jiřina Štilcová
                   člen                     -           Jana Martinková

Oprava vedení nízkého napětí
Technický stav místní elektrické sítě byl v žalostném stavu. Není
divu, neboť byla vybudována v r. 1931 a žádné zásadní opravy se
během  těchto  let  na  ní  nedělaly.  Zájemcům  o  připojení  např.
elektrických   akumulačních  kamen  nebo  přímotopů   nebylo  z
těchto důvodů vyhověno. Síť by to prostě neutáhla. 
ČEZ  (České  energetické  závody)  distribzce,a.s.  z  Děčína  v
zastoupení  firmou  AZ  Elektrostav,  a.s.  Nymburk  prováděli  od
8.listopadu stavebně montážní  práce na rekonstrukci venkovního
vedení nízkého napětí  po obci. Jednalo se o úsek od čp.34 až k
trafostanici  u  hoření  autobusové  zastávky.  Oprava  započala   8.
prosince  rozvezením  nových  betonových  sloupů  na  celý
opravovaný úsek. Poté byly vyvrtány nové díry pro osazení nových
sloupů,  natažení  kabelu  a  propojení  k  jednotlivým  domům.  Poslední  práce  byly  ukončeny
10.prosince. 

Zima
Ve čtvrtek 25.listopadu začal poletovat sníh. Nic to nebylo, až v pátek večer okolo 20.00 hodiny
napadlo během 1,5 hodiny asi 5 cm sněhu, který už zůstal ležet.
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Poplatky za školu
Za druhé pololetí školního roku musela naše obec uhradit neinvestiční náklady na provoz Základní
školy ve Studenci. Za šestnáct žáků se hradilo 35.200,- Kč.

Výroční valná hromada
Hasiči hodnotili svoji činnost za letošní rok, na své Výroční valné hromadě  3.prosince. Přítomno
bylo čtyřicet devět členů a deset hostů z okolních sborů.

Mikulášská besídka
Hasiči  ve  spolupráci  s  pionýrskou  skupinou
,,Veselí  Medvědi“ s  Prahy  uspořádali
4.prosince   Mikulášskou  besídku  s  nadílkou.
Bukovinských dětí přišlo  dvacet pět, pražáků
sedmnáct. V průběhu besídky probíhaly soutěže
na  téma  ,,talentmania“.  Na samý  závěr  přišel
Mikuláš s čertem a andělem, aby dětem nadělil
balíčky  s  cukrovinkami  a  ovocem.  Pro
bukovinské  děti  byly  balíčky  hrazeny  obcí.
Jeho hodnota byla 100,-Kč.

Počasí
Na Štědrý den se rtuť teploměru vyšplhala na  +6°C a po celý den s malými přestávkami pršelo. K
večeru se ochladilo a do rána napadl asi jeden centimetr sněhu. Další dny byly teploty +7 až +10 st.
pod nulou 
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