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Rok 2011
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1.510.000,- Kč
139.000,- Kč
799.864,- Kč
2.000,- Kč
2.450.864,- Kč

Finanční hospodaření obce, za r.2010
Daňové příjmy:

1 503,31 tis. Kč

Nedaňové příjmy:

130,2 tis. Kč

Kapitálové příjmy:

27,97 tis. Kč

Přijaté dotace:

117,05 tis. Kč

Příjmy celkem

1 778,53 tis. Kč

Běžné výdaje:

1 498,06 tis. Kč

Kapitálové výdaje:

1 281,3 tis. Kč

Výdaje celkem:

2 779,36 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů:

-1 000,83 tis. Kč

Hasičský bál
Tradiční hasičský bál se konal v sobotu 5.února od 20.00 hodin v kulturním domě. K tanci hrála již
osvědčená tříčlenná kapela Oása plus z Martinic. Pobavit se přišlo na sto čtyřicet hostů. 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 6.února byl pro děti uspořádán
maškarní bál. Počet účastníků byl v letošním
roce asi osmdesát včetně rodičů a doprovodu.
Akce se taktéž vydařila. Hudební produkci
prováděl Jiří Ježek. V průběhu bálu se nejenom
tančilo a skotačilo, ale probíhaly i různé
soutěže, pod řízením Radky Šimůnkové a Lucie
Štilcové. Po tombole došlo k vyhodnocení
nejlepší masky dnešního bálu. Ty opravdu
nejlepší byly oceněny cenami. Dorty a koláči.
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Sousedské posezení
Obec zorganizovala kulturní akci pro místní občany. V sobotu 12.března se uskutečnilo Sousedské
posezení. Zahájeno bylo v osmnáct hodin, promítáním filmu Jiřího Hanouska s názvem ,,Takhle
tady žijem“. Film pojednával o celoročním dění v obci. Následovalo podávání kávy a sušenek jako
příloha. Poté k tanci a poslechu začal hrát muzikant Petr Vávra z Nové Paky. Akce byla dle
návštěvníků velice zdařilá. Náklady 1500,- Kč na hudbu, nesl OÚ, výtěžek z prodeje piva a likérů
šel do pokladny hasičům.
Úmrtí Danušky Jiřičkové
Po delší nemoci zemřela v pondělí 14.března 2011, Danuška Jiřičková z čp. 45 ve věku 82 let. Se
zesnulou se pozůstalí rozloučili v sobotu 19.března ve 14.00 hodin v chrámu Páně sv. Prokopa v
Čisté. Během církevního obřadu byla uložena do rodinného hrobu na místním hřbitově.
Sběr nebezpečného odpadu
Povinností vyplývající ze zákona, musí obec zabezpečit sběr nebezpečného odpadu. Ten se
uskutečnil v neděli 3. dubna od 10.00 hodin. Firma Marius Pedersen prováděla sběr po jednotlivých
zastávkách v obci. První u Kodymů, druhá u okálů, třetí u hasičárny a poslední u odbočky k táboru.
Pojízdná prodejna
Od 6.dubna začala do Bukoviny zajíždět pojízdná prodejna s pečivem. Dojížděla vždy dva dny v
týdnu a to ve středu a v pátek od 12.00 hodin. Popojížděla po jednotlivých stanovištích. První
zastávka byla u odbočky k hájence, druhá u hasičárny, třetí u prodejny, čtvrtá u okálů a poslední u
Kodymů. K prodeji bylo pět druhů chlebů, pečivo, sladké, chlebíčky, zákusky a apod.
Zprostředkovala to obec, bez jakéhokoliv finančního příspěvku dojíždějícímu.
Výstavba pergoly
Pro zlepšení prostředí a zázemí v přírodním
areálu, byla v sobotu 9.4. zahájena výstavba
pergoly. Je umístěna před sklepem a začala
sloužit jako zastřešení pro posezení sportovců
a návštěvníků areálu. Zemní práce jako
vybrání základů prováděl p. Bohouš Šimůnek
z Nedaříže. Písek a kámen dovezl p. Jan Grof
z firmy AMDV Horka u Staré Paky. Zdění
opěrných zdí, pokládku zámkové dlažby,
opravu venkovní omítky a vyzdění topeniště
udírny prováděli Ladislav Grof, Václav a
Jiří Hanouskovi. Vlastní stavba dřevěné

konstrukce se uskutečnila ve čtvrtek
26.května. Následující den byla zastřešena
a pokryta. Stavební činnost řídil starosta
obce, konstrukci zhotovil místní truhlář
Pavel Ježek. Můžete si říci, vždyť to je jen
pár cihel, trámů a prkýnek. To se ale jen
zdá, i když jsme se to vše snažili pořídit
co nejlevněji , celkové náklady včetně
proplacených brigád se pohybovaly okolo
57 tis. korun.
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Pronájem školy
Po ukončení nájemní smlouvy k 30.4. a odchodem pionýrské skupiny Veselí Medvědi z Prahy,
nám škola osiřela. Nebylo to však na dlouho. O její provozování ve stejném rozsahu jako Medvědi,
projevila zájem další pionýrská skupina Beta, taktéž z Prahy. Jejím šéfem je nám již dobře známý
kamarád Antonín Unger. Smlouva o pronájmu byla podepsána 1.června. na dobu 15 let.
Nohejbalový turnaj
Místní sportovní fandové v nohejbale,
uspořádali pod Kaňkem v sobotu 28.května
nohejbalový turnaj tříčlenných družstev.
Přihlásilo se jich šest. Jedno z Nedaříže, tři z
Bukoviny a po jednom z Dolní a Levínské
Olešnice. Herní systém byl stanoven tak, že
hrál každý s každým, z čehož vzešel vítěz. Tím
se stalo družstvo z Nedaříže, druhé z
Bukoviny, třetí Levínské Olešnice, čtvrté z
Dolní Olešnice , páté a šesté z Bukoviny.
Kolaudační řízení
Na podzim loňského roku byl u školní budovy vybudován biofiltr. V úterý 14.června proběhlo za
účasti Odboru životního prostředí z Jilemnice, kolaudační řízení daného zařízení. Při prohlídce
nabylo zjištěno závad.
Vylepšení kuchyně v kulturáku
Stejně jako lidé, tak i inventář a zařízení stárne. V kulturáku dosloužily dva elektrické sporáky.
Nešla jedna trouba, nehřály plotýnky. Nahrazeny byly jedním nerezovým sporákem zn.Baumatic.
Má pět plynových hořáků na propan butan a velikou elektrickou troubu. Už byl vyzkoušen a
kuchařky si velice pochvalovaly. Jeho pořizovací cena byla 22 tis. korun. Kuchyň si zasloužila i
výměnu stávající podlahové krytiny. Nahrazena bylo novým linoleem. Musel se vystěrkovat
původní popraskaný a nerovný beton. Poté bylo položeno nové a odolnější lino. Novou pokládku
prováděl podlahář František Honců z Jilemnice. Pořizovací cena byla 10.814 ,- Kč. Dále byl
dokoupen mycí a odkládací nerezový stůl za 22.150,-Kč a zakoupeno sto nerezových příborů za
6.600,-Kč.
Zakoupení kopírky
Dosavadní kopírka zn. Sharp AR-200 dosloužila. Protože tehdy obec nechtěla moc investovat do
nové, tak byl zprostředkován nákup starší kopírky. My jsme ji používali asi deset let a jak byla
stará, nikdo přesně neví. Ve středu 22.června byla od f. Kozák z Lomnice nad Popelkou zakoupena
nová digitální, černobílá kopírka s tiskárnou a skenerem. Jednalo se opět o zn. Sharp MX-M160D
za 28.103,- Kč včetně DPH.
Bukovinští reprezentanti
V současné době reprezentují Bukovinu u Čisté mladí fotbalisté, kteří působí v různých soutěžích a
věkových kategoriích. Jedná se o Jana Šimůnka, který ve věkové kategorii mladších žáků působí v
soutěži krajského přeboru za fotbalový klub Jilemnice. V téže soutěži a ve stejném klubu je ve
starších žácích jeho bratr Ondřej.
Za FC Dolní Kalnou, v kategorii mladší přípravky v okresním přeboru působí Matěj Šimůnek,
Michaela Šimůnková, Jakub Ježek a Jiří Ježek. Svůj první zápas ve svých 5 letech v květnu tohoto
roku měl i Karel (Karolina Ježková). Tito posledně jmenovaní bukovinčáci napomohli svému
družstvu k získání titulu ,,Vítěz okresní soutěže Trutnov mladších přípravek za sezonu 2010/2011“.
K tomuto úspěchu přispěl i jeden z trenérů družstva, Pavel Ježek z Bukoviny.
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Na turnaji v malé kopané
V sobotu 25.června pořádala TJ Sokol Ubislavice, 13. ročník ,,Podkumburského poháru“ v malé
kopané. Turnaje se zúčastnilo osm - šesti členných mužstev, rozdělených do dvou skupin. První
dvě mužstva z každé skupiny postupovala do boje o medaile. Do druhé skupiny ,,B“, bylo zařazeno
družstvo z Bukoviny u Čisté, které z této skupiny postoupilo a v bojích o medaile skončilo těsně
pod stupni vítězů na 4. místě.
Sestava mužstva: Jan Grof, Jiří Ježek, David Burger, Miroslav Vágenknecht a další dva hostující
hráči z fotbalového klubu v Mladé Boleslavi.
Narození dítěte
Martině Jiřičkové a Milanu Křížkovi čp. 13, se v červnu narodil syn Ondřej Křížek.
Přihlášení k trvalému pobytu
K trvalému pobytu do čp. 48, se přihlásili Jan a Jana Trejbalovi, toho času bytem Vlkov pod
Oškobrhem, okr. Nymburk a Petr Škráček z Prahy do čp. 62.
Koncert dechové hudby
Různých akcí pro mladší generaci se zde pořádá během roku několik. Chybělo však pobavit i tu
starší generaci občanů ať místních nebo i těch z okolních obcí. Obec se proto rozhodla uspořádat
koncert dechové hudby Táboranky
z Košťálova. Uskutečnil se o
státním svátu v úterý 5.července v
přírodním areálu pod Kaňkem. I
přes dostatečnou propagaci, kdy
bylo po okolí rozvěšeno 48
plakátů, akce byla zveřejněna na
internetu se pořadatelé obávali o
četnost
návštěvy.
Akci
předcházela několik dnů nepřízeň
počasí. Chladno okolo 12 stupňů a
dešťové přeháňky. Ale od pondělí
se to začalo vylepšovat a od
úterního rána už byl krásný
sluneční den. To pod Kaňk
přilákalo 151 hostů. Koncert se konal od 16.00 hodin. Ukončen byl po 18 hodině a poté zde zůstalo
ještě několik hostů, aby se pobavili při reprodukované hudbě. Honorář za osmnáctičlennou kapelu
Táboranka byl 10. tis. korun. Akce se zdařila, byla chválena mnoha návštěvníky. To pořadatelé
potěšilo a pro příští rok je už naplánována další akce tohoto typu.

příjem:
vstup
pivo, bar
udírna
příjem
vydání
schodek

7.350,6.914,2.170,16.672,-

Vyúčtování koncertu ,,Táboranka“
5.7.2011
vydání:
pivo
prodejna
párky
hudba

16.672,- 16.795,123,- Kč
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2.196,3.545,1.054,10.000,16.795,-

Územní rozhodnutí na vodovod
Územní rozhodnutí na výstavbu vodojemu a propojení vodovodní sítě, bylo Stavebním úřadem v
Jilemnici vydáno dne 14.7. Tak a teď se muselo vyčkat na vydání stavebního povolení a v měsíci
říjnu, po vypsání dotačních titulů na dotace, vypracovat a zažádat o dotaci 8 mil. korun na vlastní
realizaci stavby.
Územní plán
Tento dokument, který má platit až do r. 2026, byl schválen obecním zastupitelstvem 19.srpna.
Tím se stal právoplatným a nepostradatelným dokumentem, bez kterého by se v obci nedalo nic
postavit. Z řad našich občanů byly podány žádosti k vyčlenění několika lokalit k budoucí zástavbě.
Z toho Odbor životního prostředí v Jilemnici nepovolil zastavět dvě lokality. Občané, kteří si
nestihli své lokality zařadit do nového územního plánu, mohou v budoucnu své požadavky vznášet
dodatečně. Vše se nechá řešit změnou územního plánu, který má ale svá úskalí. Minimálně jeden
rok administrativního řízení a to nejpodstatnější, desetitisícové náklady na změnu územního plánu.
Nárůst obyvatel
Rodina Macháčkova z Jilemnice se postupně nastěhovávala do nově vybudovaného rodinného
domu s čp. 101. Novostavba vyrostla po pravé straně, podél místní komunikace k zahradnictví.
Tímto přejeme novým občanům Bukoviny, aby se jim zde líbilo a co nejlépe aby zapadli mezi naše
občany.
Návštěvnost webových stránek
Za první pololetí letošního roku shlédlo naše webové stránky 4335 návštěvníků. Největší denní
návštěvnost byla v pondělí 6.černa a to 45. V průměru to je 24 návštěv denně.
Motoristický sport
O víkendu 8.-19. července pořádal Sbor dobrovolných hasičů Čistá u Horek další ročník nejtěžšího
závodu pro stroje 50 ccm vyrobených do roku
1989. Byl to závod pod názvem Fichtlmania
2011. Jel se
v atraktivním prostředí
autokrosového a motokrosového závodiště
Štikovská rokle u Nové Paky. Šlo totiž o maraton
– čtyřiadvacetihodinový vytrvalostní závod.
Celkem bylo přihlášeno 39 posádek se stroji
tovární výroby a 36 speciálů. Z Bukoviny byly do
závodu přihlášeny dvě posádky na továrních
strojích. První ,,ProŠumachři“ s posádkou- Šubrt
Daniel a Zdeněk, Prokeš Václav st. a mladší. Ti s
280 najetými koly obsadili krásné 5. místo. Druhá posádka byli ,,Bednáři“ s Ježkem Jiřím,
Zmatlíkem Radkem, Štolpem a Greburem. Tomuto družstvu to asi moc nejelo, protože s 206
najetými koly byli až na 22. místě. Ve speciálech
byla posádka ,,Fčelaři“ s - Prokešem Janem,
Štilcem Davidem, Zaplatilkem Lukášem a Fišerou
Miroslavem. Zde už je opravdu znát, že to jsou
upravené stroje, protože ti najeli 316 kol a ve své
kategorii obsadili 10. místo.
Mini golf
V době letních prázdnin si areál pod ,,Kaňkem“
pronajal Petr Škráček. Začal zde provozovat mini
golf. Speciální koberec na kterém se hrálo, byl
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rozložen na jevišti v areálu. Na devíti drahách této hry se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků s
co nejméně údery děti i dospělí. Jako zázemí mu zde sloužil tzv. Mobilní dům -,,Mobilhaim“, kde
provozoval i občerstvení s pivem, nealko nápoji apod. Nedělní odpoledne 28.srpna se podařilo
uspořádat turnaj ve všech věkových kategoriích. Obci za dobu pronájmu uhradil smluvní částku
3000,- Kč.
Bukovinští reprezentanti
Místní nohejbalové družstvo ve složení: Miroslav Paulů, Jiří Ježek, Jan Grof a Jan Prokeš se
zúčastnilo v sobotu 30. července, nohejbalového turnaje ve Volči, okr. Pardubice. V konkurenci
třinácti družstev si nevedli zase až tak špatně. I když první odehrané zápasy tomu moc
nenasvědčovaly. Byly tam i prohrané zápasy, které měly vliv na postupová místa ze skupiny. Naši
tedy postupovali ze třetího místa. Hra se zkvalitnila a bylo to znát i na celkovém výsledku. Naše
družstvo obsadilo krásné třetí místo.
Narození dítěte
Lucii Štilcové a Janu Ulrychovi, čp .53 se v září narodila dcera Anetka Ulrychová.
Nohejbalový turnaj
V sobotu 17.září se na místním antukovém hřišti sešlo pět tříčlenných družstev, aby odehrály
poslední turnaj v nohejbale v
letošní sezóně. Bylo to družstvo z
Nedaříže, Levínské Olešnice a tři z
Bukoviny. Družstvo s názvem
,,Bednáři“, tvořili Jiří Ježek,
Miroslav Paulů a Miroslav
Wagenknecht.
,,Fčelaře“
reprezentovali Jan Prokeš, David
Štilec a Daniel Šubrt. Za
,,Pafipe“hráli Petr Štilec, Pavel
Ježek a Filip Souček. Hrálo se
systémem každý s každým.
Celkový turnaj vyhrálo družstvo z
Nedaříže, druhou příčku si
vybojovaly
,,Pafipe“,
třetí
,,Bednáři“, čtvrtou ,,Fčelaři“ a poslední místo zbylo na družstvo z Levínské Olešnice.
Oprava tanečního parketu pod Kaňkem
V přírodním areálu pod Kaňkem se prováděla oprava tanečního parketu pod jevištěm. Stalo se to už
nutností, protože třicet let starý beton byl již popraskán, odpadávaly z něho celé kousky betonu a při
nočním tancování zde mohlo dojít i
při sebevětší opatrnosti k vymknutí
kotníku.
Opravě
předcházela
jednodenní příprava pro betonování a
v sobotu 24.září se to uskutečnilo. Tři
zedníci a tři pomocníci se na to vrhli a
za dopoledne nebylo co řešit. Osm
kubíků betonu bylo dovezeno mixem
z betonárky z Nové Paky. Byl to
kvalitní beton, zvaný silniční. Tomu
odpovídala i cena. Včetně dopravy
stál jeden kubík 3 190 Kč
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Drakiáda
Tentokrát to nebyli hasiči ani obec, kdo pořádal jednu z akcí s názvem Drakiáda. Byl to Petr
Škráček, který provozoval v areálu pod Kaňkem mini golf. Pouštění draků se uskutečnilo v
odpoledních hodinách 1.října, na vrcholu Kaňku. Bylo krásné letní a slunečné počasí s teplotou
vzduchu na slunci 35°C. Vál tam slaboučký vánek, který ale stačil k tomu, aby se draci vznesli k
blankytně modré obloze. Třepetalo se jich tam osm. V doprovodném programu byla jízda na
koních a na parketu se představila dětská taneční skupina Paul Dance z Jilemnice. Mimo jiné, tyto
děti pojedou na mistrovství světa v
tancích, konaném letos v Liberci.
Vystoupení malých špuntů bylo
nádherné. Po setmění si každý mohl
zakoupit létající lampiony - Lampiony
přání, které se pomocí ohřátého
vzduchu vznášely vysoko do temné
oblohy a byly vidět na velkou
vzdálenost. V rámci občerstvení se
prodávala uzenina z udírny, pečené
bramboráky a vařilo se pět druhů
punče.
Oprava čekáren
Mnozí z těch, kteří jezdili autobusem a
čekali na něj v autobusových čekárnách
mohli postřehnout, že si už také
zasloužily, aby došlo k výměně střešní
krytiny a bočnic. Starý krycí materiál byl
nahrazen
novým
a
průsvitným
materiálem. Zamezilo se tím, aby
čekajícím zatékalo za krk nebo na ně
foukal boční vítr. Opláštění prováděl
Šimek ze Studence. Nebyla to nijak laciná
záležitost. Oprava stála 27.618 korun.
Myslím si, že jsme dost kulturní a
vzdělaní lidé, kteří si dokáží vážit nových
věcí, které přispívají
ke zkvalitnění
našeho okolí a kultury cestování.
Odhlášení z trvalého pobytu
Z trvalého pobytu v Bukovině, byla 16.9. odhlášena Věra
Grofová čp. 69. Jejím novým bydlištěm je Dům s
pečovatelskou službou, Horní předměstí, Dělnická 162,
Trutnov.
Přihlášení k trvalému pobyt

K

trvalému pobytu do čp.63, byl 3.10.2011 přihlášen Vasyl
Ryashko, ukrajinské národnosti. Je to syn rodičů, kteří tu již
žijí.
Nové linoleum ve škole
Povrch chodby v přízemí školy byl ve špatném stavu. Původní
saduritová vrstva byla popraskána a odloupána od základního
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betonu. Při vstupu do chodby to vůbec nedělalo dobrý dojem. Pro zlepšení stavu a zkrášlení těchto
prostor, zde bylo položeno nové linoleum. Pokládku prováděl podlahář František Honců z
Jilemnice. Byla to investice za 22.377 Kč.
Sousedské posezení
Po prvním úspěšném uspořádání ,,Sousedského posezení“ konaném z jara, se 29.října uskutečnilo
posezení druhé. Hasiči prováděli svoz účastníků,
ale této služby využilo jen několik občanů. Na
osmnáctou hodinu se začali scházet první hosté.
Na sále a na jevišti obsadili 66 míst. Takže
návštěvnost byla dobrá. Pro zpestření večera byl
promítnut dokumentární film Jiřího Hanouska.
Jeho obsah pojednával o cestě po Norsku. Poté
zde hrál k tanci i poslechu Petr Vávra z Nové
Paky. Se svým vystoupením přijel i Spolek žen a
dívek z Jilemnice. Ty se představily s módní
přehlídkou s kostýmy z třicátých let minulého
století. Poté následoval prodej losů do mini
tomboly, kde bylo 57 cen v běžném slosování a
deset finálových cen. Jeden los stál 5,- Kč. Jako hřeb večera, byla tažena mimořádná cena určená
pro muže. Bylo to dámské spodní prádlo, ale ve velikosti XXXL, neboli maxi velikost. Její výherce
musel tuto cenu, obléci na sebe a promenádou okolo sálu se představit všem přítomným. Bylo to
velice úspěšné a osazenstvo se náramně bavilo. Poté už jen hrála hudba k tanci.
Vyúčtování:
příjem :
pivo
bar
kuchyň
tombola

příjem
vydání
čistý zisk

vydání:
pivo
prodejna Hamplová
párky 3,6Kg
suroviny na cukrovinky
hudba
tombola

3.344,4.227,1.047,2.680,11. 348,-

2.196,3.316,331,609,1.300,346,8.098,-

11.228,- 8.098,3.250,-

Svatby
Do svazku manželského v pátek 11.listopadu vstoupil náš občan Petr Baše čp. 37 se slečnou
Kristýnou Limanovou a v sobotu 12. listopadu Milan Kodym čp. 34 se slečnou Magdou
Švorcovou.
Zakoupení osvětlení na vánoční strom
Jednalo se 40 metrů šňůry s ledkovými žárovičkami, svítícími modrou barvou. Pořizovací cena
byla 5.360 Kč.
Oprava chlazení
V pivním výčepním pultu v kulturním domě, došlo k poruše chlazení. Bylo konstatováno, že
stávající chlazení je takřka neopravitelné. Proto byl pult osazen repasovaným chlazením. Opravu
prováděl p. Roubal, opravář těchto zařízení z Dolní Branné. Náklady byly 8.400 Kč .
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Výstava adventních věnečků
V kulturním domě se 25. a 26.listopadu
uskutečnila výstava adventních věnečků.
Celkem bylo k vystavování na 30
věnečku z klasických materiálů, ale i z
moduritu a papíru. Vystavovatelů bylo
pět. Z Bukoviny dva, Čisté, Zálesní
Lhoty a Slemena. Byla to velice zdařilá
akce, které se zúčastnilo
98
návštěvníků.
Zdobení vánočního stromu
V sobotu 26. listopadu se provádělo
zdobení vánočního stromu. Nebyl to klasický jehličnatý
strom, ale vzrostlá tuje vysazená u plotu na parkovišti u
hasičárny. Svítící ozdobu tvořilo 40 metrů šňůry se světýlky
svítícími modrou barvou. Pomocí výsuvného žebříku byla
túje osazena světélky. Na dva sloupy veřejného osvětlení u
hasičárny byly instalovány dvě světelné komety. Tím byla
nastolena vánoční atmosféra již první adventní neděli, kdy
bylo vše rozsvíceno.
Poplatky za žáky
Za druhé pololetí letošního roku, jsme museli uhradit
částku 42.840,- Kč na neinvestičních nákladech na
dojíždějící žáky do Studence. Povinnou školní docházku
plnili: Jiří Janhuba, Karolína Ježková, Josef Janhuba, Ondřej
Košťál, Matěj Šimůnek, Jakub Ježek, Jiří Ježek,Lanka
Labiková, Jan Šimůnek, Anastasia Sobran, Nikola
Nedomlelová, Dominik Souček, Jan Exner, Kristýna Labiková, Eliška Zvelebilová, Tomáš Paulů,
Vasyl Ryashko.
Výroční valná hromada
Rok se s rokem sešel a hasiči se mohli sejít v pátek 2.prosince na Výroční valné hromadě. Konala
se od 18.30 hodin v kulturním domě,
za přítomnosti čtyřiceti šesti členů a
dvanácti hostů. Byli to zástupci
okolních sborů ze Studence, Nedaříže,
Roztok, Levínské Olešnice, Čisté u
Horek a vzácný host br. Ing. Miloslav
Miksánek, starosta Okresního sdružení
hasičů v Semilech. Starosta sboru
zahájil valnou hromadu přivítáním
hostů. Následovalo přednesení zprávy
o činnosti za r. 2011, zpráva o
hospodaření, zpráva revizní komise.
Poté přišla řada na udělování
vyznamenání. Na závěr Valné
hromady, bylo přijato usnesení z
tohoto jednání. Po těchto oficialitách se podávalo občerstvení a následovala volná zábava.
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Mikulášská besídka
Hasiči ve spolupráci s Pionýrskou skupinou Beta z Prahy, uspořádali v sobotu 3.prosince
Mikulášskou besídku. Účast byla hojná. Tuto
příležitost si nenechalo ujít na 74 dětí z Prahy
i Bukoviny. Zahájena byla pražským
loutkovým divadlem. Po kratičké přestávce se
rozjel soubor her. Děti byly rozděleny do pěti
družstev. Měřily síly v několika soutěžích, kde
byly ohodnocovány přidělenými body. Ty
potom určily celkového vítěze. Všichni
členové družstev byli obdarováni dárkovými
balíčky, ve kterých na ně čekalo vždy nějaké
překvapení. Na závěr přišli hlavní aktéři
podvečera. Mikuláš, anděl a nezbytný čert.
Začali předávat mikulášské balíčky obsahující plyšové hračky, cukrovinky a ovoce. Pro ty děti,
které to měly dovolené a ještě se chtěly zdržet, Jiří Ježek spustil dlouho očekávanou diskotéku.
Akce byla hodnocena jako velice zdařilá. Dárkové balíčky hradila obec.
Zemřel český exprezident Václav Havel
Česká republika ztratila svého nejvýznamnějšího politika, symbol změny v roce 1989 a světově
uznávanou osobnost. V neděli ráno 18.prosince, v 10.15 po dlouhodobých zdravotních problémech
zemřel v pětasedmdesáti letech Václav Havel. Dramatik, spisovatel, vůdčí osobnost disentu a
bývalý prezident Československa a České
republiky skonal ve spánku na své chalupě na
Hrádečku na Trutnovsku. Na úmrtí Václava
Havla zareagovali čeští, evropští a světoví
politici reprezentující demokratické země,
neboť jméno Havel byl ve světě pojmem a
osobností. Po vyhlášení třídenního státního
smutku, od středy 21. do pátku 23. prosince, na
stožárech v celé republice zavlály státní vlajky,
stažené na půl žerdi. Na jeho poslední cestu, z
katedrály sv. Víta, ho vyprovodilo na 41
zahraničních delegací a na nádvořích Pražského hradu a ulicích , kde projížděl pohřební vůz z
ostatky Václava Havla, lemovaly nespočetné davy občanů, kteří se s exprezidentem chtěli rozloučit.
Tento státní pohřeb se nechal porovnat s pohřbem našeho prvního presidenta Československa,
Tomáše Gerrigue Masaryka v r. 1937.
Produkce odpadů v naší obci za r.2011
sklo
0,857 t
plasty
2,753 t
papír
0,608 t
komunální odpad
30,438 t
železo
3,257 t
objemný odpad
8,560 t
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