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Rok 2012
Počet obyvatel k 1.1.2012
vysvětlivky: 15+...počet osob starších 15 let
Občané ČR
Občané EU mimo ČR
muži muži ženy ženy
15 +
15+

celke
m

100 86

193 170 0

93

84

15+
celke
m

muži muži ženy ženy
15 +
15+

Finanční rozpočet obce 2012
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté dotace
Kapitálové příjmy
Rozpočtové příjmy celkem

0

0

0

Cizinci (včetně EU i ne EU

celke
m

15+
celke
m

muži muži ženy ženy
15 +
15+

celke
m

15+
celke
m

0

0

6

11

8

5

5

3

1.520.000,- Kč
1.062.914,- Kč
60.100,- Kč
2.000,- Kč
2.645014,- Kč

Finanční hospodaření obce za r.2011
Daňové příjmy:

1 498,5 tis. Kč

Nedaňové příjmy:

187,46 tis. Kč

Kapitálové příjmy:

0,26 tis. Kč

Přijaté dotace:

799,87 tis. Kč

Příjmy celkem

2 486,09 tis. Kč

Běžné výdaje:

1 608,86 tis. Kč

Kapitálové výdaje:

8,31 tis. Kč

Výdaje celkem:

1 617,17 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů: převod do r.2012

868,91 tis. Kč

Mrazy
Největší mrazy v letošním roce započaly od 24. ledna až do 13. února. Rtuť teploměru v Bukovině
klesala od -10 do -25 st. C. V dolení Bukovině byl vždy ještě tak o 3 stupně větší mráz.
Sněžení
Z 15. na 16.února začalo sněžit. Nepřetržitě, ale s různou intenzitou padalo celých 24 hodin.
Napadlo asi 20 cm čerstvého sněhu.
Dlažba v KD
Čtrnáct dnů před hasičským bálem se v kulturním domě, na pánských toaletách z ničeho nic zvedla
dlažba a popraskala. Nikdo nepřišel na příčinu, proč se tak stalo. Ples za dveřmi a co teď? Nebylo
na co čekat. Došlo k vybourání staré a nalepení nové dlažby o ploše 4,5 m2. Náklady na opravu,
včetně práce byly 4500,- Kč.
Hasičský bál
U příležitosti 125. výročí založení hasičského sboru v Bukovině se v sobotu 4.února uskutečnil
tradiční hasičský bál. K tanci hrála skupina Oása plus z Martinic. I přes velice mrazivé počasí nás

1

svoji návštěvou poctilo na 110 hostů. Tradicí se stala bohatá tombola
získaná od 78 sponzorů. Na své výherce čekalo 237 cen v
průběžném slosování a 27 cen finálových, které byly taženy o
půlnoční přestávce. Bál se všeobecně líbil.
Dětský bál
Nedělní odpoledne 5.února bylo věnováno dětem, aby se sešly na
dětském maškarním reji. Na čtrnáctou hodinu se pomaličku začali
scházet první návštěvníci. Před zrcadlem se tvořili hloučky
všemožných
masek, aby se
upravily a na
sál přišly v
plné
kráse.
Nechyběli vodníci, černokněžníci, šejkové,
čerti, princezny a spousta jiných masek.
Hudební doprovod zajišťoval Jiří Ježek. Při
prvních tónech se parket zaplnil dětmi a
začal ten pravý rej. Tanec se střídal se
soutěžemi, za které byly děti odměňovány
drobnými cenami. Na co se ale všichni
nevíce těšili, byla tombola. Na ty šťastné
výherce čekalo 247 cen v přímém slosování a
dvacet ve finálovém, kde už byly ceny hodnotnější. Nechybělo vyhodnocení nejlepších masek
tohoto maškarního reje. Do toho nejužšího výběru jich postoupilo sedm. A ty byly odměněny dorty
a velkými, kulatými koláči. Byla to velice zdařilá akce, podpořená necelou devadesátkou
návštěvníků
Závody v běhu na lyžích
Po roční přestávce , kdy byly vloni
sněhové podmínky velice špatné se v
sobotu 11.února uskutečnily závody v
běhu na lyžích. Za mrazivého, ale
krásného slunečného dopoledne se za
hasičárnou sešli účastníci závodu.
Startovní pole čítalo deset dětí, čtyři
ženy a šest mužů. Závodníci byli
rozděleni do šesti věkových kategorií,
podle kterých absolvovali správnou
délku trati. V tak chladném počasí
nechyběl horký čaj, grog a svařené víno.
V 10.30 byl zahájen vlastní závod.
Někteří se s nástrahami trati vyrovnávali
všemožným způsobem, ale všichni bez jakékoliv vážných problému dojeli šťastně do cíle. Po
sečtení dosažených časů a vyplnění diplomů, bylo vyhodnocení a dekorování závodníků medailemi
a diplomy. K tomu všemu byli obdarováni dvěma balíčky s ovocem a sladkostmi.
Umístění:
1-2 třída
1. místo - Matěj Šimůnek
2.místo - Karolína Ježková
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3. místo - Jan Zmatlík
3-4 třída
1. místo 2. místo 3. místo 5-6- třída
1.místo 2. místo 9 třída
1.místo 2. místo ženy
1. místo 2. místo 3. místo 4. místo muži
1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 6. místo -

Jakub Ježek
Denis Grof
Tereza Zmatlíková
Jan Šimůnek
Michaela Šimůnková
Jan Exner
Tomáš Paulů
Petra Nezbedová
Monika Hanousková
Hana
Simona
Karel Zmatlík
Lukáš Zaplatilek
David Štilec
Jaroslav Grof
Pavel Ježek
Petr Štilec

Podlaha ve škole
Hezkou zasedací místnost ve škole, hyzdila litá podlaha ze saduritu. Ten, kdo tam měl možnost
zavítat, si nemohl nevšimnout, co se po 40 letech s podlahou stalo. Po ploše vzniklo nespočetné
množství puchýřů, z kterých po prasknutí vytékala neznámá tmavá tekutina, páchnoucí jakousi
penetrací. A protože se nezadržitelně blížilo uskutečnění sjezdu rodáků bylo zapotřebí tuto místnost
zkulturnit. Jak a čím povrch podlahy nahradit?
Dlažba, lino nebo koberec? Prvé dvě možnosti by
byly finančně náročné, které by přesáhly částku 50
tis. korun. Nejschůdnějším řešením bylo, narušená
místa s puchýři odbrousit, zarovnat, položit 2 mm
mirelon pro dorovnání povrchu a nakonec položit
průmyslový koberec. To vše se provádělo
svépomocí. Pořizovací cena podlahové krytiny s
lepicími páskami, mirelonem a lepidlem byla
pouhých 9.643,- Kč. Po celkovém úklidu zde byla
opět ta hezká zasedací místnost, v níž se
uskutečnila výstava ke sjezdu rodáků.
Statistika našich webových stránek
rok

návštěvy

návštěvnost v
sekundách

státy z celého světa

2009

6118

147 s

24

2010

7492

165 s

27

2011

8493

163 s

110
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Návštěvnost bukovinských webových stránek má rok od roku stoupající tendenci. Nejvíce
návštěvníků, kteří otevřeli naše stránky bylo pochopitelně z ČR. Potom už následovali z ostatních
zemí v tomto pořadí: Holandsko, Německo, Slovensko, Rusko, Čína, Belgie, Ukrajina, Brazílie.
Celkem do nich ale nahlédli návštěvníci ze 110 zemí světa.
Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2012
Farní charita Studenec děkovala tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky
2012. Výtěžek sbírky v naší obci Bukovina činil 3 001,- Kč. Prostředky byly odeslány na ústředí
Charity ČR v Praze 1. Největší část výtěžku sbírky byla použita na nákup zdravotních pomůcek pro
imobilní pacienty, jako jsou elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace a podložky, WC
křesla, chodítka, hrazdičky a další speciální pomůcky. Další část výtěžku poputoval na projekty
Diecézní charity Hradec Králové a Charity ČR.
Masopustní posezení
Obec pořádala v pátek 24.února Masopustní posezení. Konalo se v sále kulturního domu za účasti
čtyřiceti hostů. Protože se předpokládalo,
že se sejde starší a střední generace
návštěvníků, tak byla zajištěna harmonika.
Hrál a zpíval Míla Šulc z Bukoviny. Opak
byl pravdou, převažovala mladší generace.
Té možná hra na harmoniku nevyhovovala,
ale podřídili se a ani moc nevyrušovali. Na
stolech byly naservírovány koblihy,
preclíčky a plněné košíčky s krémem a
kuličkou hroznového vína. To hlavní se ale
odbývalo v kuchyni. Hlavní šéfkuchař
Zdeněk Jiřička s kolektivem připravil ovar,
pečený bůček a prejt. Každý návštěvník
dostal poukaz v hodnotě 60 korun na
odebrání ovaru a bůčku. Prejt si už dokupoval každý sám, dle libosti a chuti.
Vyúčtování
Vydání:
suroviny
prodejna Hamplová
maso
pivo
drobné vydání
celkem

příjem:
337,2.078,3.672,1.540,300,7.967,-Kč

6.514,-

vydání
7.967,příjem - 6.514,schodek 1.453,-Kč

Divadelní představení
Divadelní ochotnický soubor ,,V JilemniciRoztocké“ se v Bukovině představil se svou
nastudovanou hrou ,,Hotel mezi dvěma světy“.
Divadlo se hrálo 10.března od 16.00 hodin v
kulturním domě. Byla to poetická hra o věčném
údělu člověka na zemi. Pojednávala s trochou
humoru o vážných věcech a trochou vážnosti o
veselých smrtelnících, kdy člověk nachází svou
lásku nebo začíná opravdově žít, když už je téměř
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pozdě. Každá domácnost byla o představení informována místním zpravodajem. Po okolních obcích
bylo rozvěšeno na dvacet pět plakátů. Tohoto pozvání využilo a na představení přišlo třicet dva
místních občanů. Návštěvnost byla na místní poměry docela slušná. Hlediště bylo zaplněno
padesáti čtyřmi návštěvníky. Byli tu z Dolní Kalné, Slemena, Studence a Jilemnice. Členové
souboru si na dobrovolném vstupném vybrali 1640,-Kč. Celou akci pořádala obec.
Vyúčtování
příjem:

1.720,-

příjem
vydání
čistý zisk

1.720,1.190,530,-Kč

-

vydání:
prodejna Hamplová
pivo

602,588,1.190,-

Velikonoční výstava
Od pátku 16. do neděle 18.března uspořádala Jiřina Dlabolová Velikonoční výstavu. Expozice byla
umístěna v jídelně kulturního domu.
Navštívilo ji osmdesát pět občanů z Bukoviny,
ale i z okolních obcí. Vystavovány byly pečené
perníčky, krasličky všeho druhu, malované,
barvené, vyškrabávané, slepičí ale i pštrosí.
Teplotní rekordy
Rtuť teploměru se od pátku 16.března začala
dostávat nad 10°C. V sobotu a v neděli bylo
opravdu jarní počasí. Ten kdo začal pracovat
na zahrádce, nebo se vydal lyžovat na hory,
mohl jen tak v tričku s krátkým rukávem.
Teplota se pohybovalo okolo 20° C.
Aprílové počasí
Třicátým březnem začalo aprílové počasí. V odpoledních hodinách přišly sněhové přeháňky. Ty
přetrvávaly i 1.dubna. V neděli před Velikonocemi, ze soboty na neděli napadlo asi dva centimetry
sněhu, který se udržel až do dopoledne. Na Velikonoční pondělí se v ranních hodinách na teploměru
ukázala hodnota -6°C.
Sběry odpadů
Pro občany kteří měli potřebu si vyprázdnit skladovací prostory a chtěli se zbavit nepotřebných
věcí, měli možnost vše odložit do připraveného kontejneru na velkoobjemový odpad, který byl
přistaven u hasičárny od 30. března do 1.dubna. Za odvoz a zpracování odpadu bylo firmou Marius
Pedersen fakturováno 7 980,- Kč. V sobotu 31.března hasiči prováděli sběr železného šrotu. Letošní
rok byl na tuto surovinu chudší, bylo ho sebráno 1350 kg. Nedělní dopoledne firma Marius
Pedersen prováděla sběr nebezpečného odpadu a jeho likvidace přišla obecní pokladnu na 8936,Kč.
Odměna za zpětný sběr
Firmou Ekokom byla naši obci vyplacena částka 5.374,50 Kč za zpětný sběr odpadů. Bylo to za
papír 86,16 Kč, plastové lahve 2.397,68 Kč, sklo 1423,44 Kč a k tomu přibyl bonus 1367,54 Kč.
Sousedské posezení
Další v pořadí již třetí sousedské posezení se konalo v pátek 6.dubna od 19 hodin, a to v sále
kulturního domu. A jelikož nás v letošním roce, v měsíci červnu, opět čekal sjezd rodáků a přátel
obce, konaný v intervalu pěti let, byl hned v úvodu promítnut dokument ze sjezdu posledního- z
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r.2007. K poslechu a hlavně k tanci, hrál opět
Miloš Šulc s doprovodem. A není od věci říci,
že opravdu velice pěkně! Všem hostům,
kterých bylo kolem
sedmdesáti, dodala
příjemná hudba i zpěv pocit pohody a hlavně
dobré nálady. Moc děkujeme! Posezení
navštívil i Antonín Unger s manželkou a
několika přáteli, který má pronajatou budovu
školy po Radku Zázvůrkovi. Sousedské
posezení pojali již v duchu Velikonoc a
každého
z
hostů
podarovali
třemi
modrobílými krasličkami zavěšenými na
stužce. Kromě piva a nealko nápojů bylo
možné zapít cokoli i něčím ,,hřejivějším“. Podávala se káva, na přání grog nebo čaj. K zakousnutí
byly napečeny banánky z lineckého těsta a jablečné muffinky. Pokud se někomu zdálo sladkého
příliš, obsluha v kuchyni velice ráda ohřála párky či šunkové klobásky. I toto sousedské posezení
bylo fajn a můžeme jej hodnotit jako zdařilé.
Počasí v dubnu
Konec dubna byl neobyčejně teplý. Tak 30.dubna bylo ve stínu 28°C a na slunci teploměr ukazoval
49 °C.
Veřejný pořádek v obci
Na území obce Bukovina u Čisté došlo v loňském roce ke spáchání 2 trestných činů. Ve srovnání s
r.2010, kdy bylo zaevidováno celkem 6 případů spáchání trestných činů, se jedná o výrazný pokles
trestné činnosti. Jeden případ byl majetkový, kdy se bohužel nepodařilo zjistit pachatele. Ve druhém
případě se jednalo o trestný čin proti veřejnému zájmu, kdy se jednalo o řízení motorového vozidla
řidičem, který měl vysloven zákaz řízení. Na území obce Bukovina u Čisté došlo v loňském roce ke
spáchání 2 přestupků. V jednom případě se jednalo o přestupek v dopravě, který byl vyřešen
blokově, a ve druhém případě se jednalo o dopravní nehodu, kterou řešil Dopravní inspektorát
Semily.
Vandalizmus i v Bukovině
V loňském roce jsme měli velkou radost z nově opravených autobusových čekáren. Ale když je
někde něco hezkého, tak se stává to, že to zaujme i někoho jiného. Bohužel se na autobusové
zastávce u hasičárny objevily dva pokusy o proražení nového opláštění čekárny. I tento pokus mohl
někoho dalšího inspirovat k tomu, aby dílo zkázy dokonal a díru opravdu prorazil. Pakliže by se to
mělo dále opakovat, potom přicházela úvaha o instalaci malé kamery za pár stokorun, a ta by tento
prostor pohlídala a případného viníka usvědčila. Ale nebyla už potřebná.
Návrh na zrušení Katastrálního úřadu v Jilemnici
K 1.1.2013 mělo dojít ke zrušení Katastrálního úřadu v Jilemnici. Agenda pracoviště měla být
přemístěna na Katastrální pracoviště Semily. Rozhodnutí o zrušení pracoviště zatím nebylo
schváleno nadřízeným orgánem ČÚZK. Ke zrušení nakonec ale opravdu k tomuto datu došlo .
Dotace
Pro letošní rok byly podány tři žádosti na dotace pro plánované investice. Prvá z nich je na veřejný
vodovod. V tomto případě bylo její přidělení nejočekávanější, ale i nejkomplikovanější (náklady
na akci 7mil. Kč, z toho dotace 80% ). Druhá se týkala opravy střechy se zateplením na budově
obecního úřadu (náklady na akci 70 tis. Kč, z toho dotace 60%). Třetí na zakoupení plovoucího
čerpadla pro hasiče (náklady na akci 30 tis. Kč, z toho dotace 60%).
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Přidělování dotací
V předešlém odstavečku jsme se zmiňovali o přidělování dotací. Toho čeho jsme se nejvíce obávali
se stalo skutečností. Se smutkem v duši jsme museli konstatovat, že nám bohužel nebyla přidělena
dotace na plovoucí čerpadlo pro hasiče, což by nebyla zase tak veliká tragédie. Smutnější byl
výsledek druhé žádosti z Operačního programu životního prostředí, na vodojem a vodovod. Ta
taktéž nebyla přidělena. Nedalo se nic jiného dělat než dále hledat další možnosti k jejímu
přidělení.
Kácení tůjí
Pomník obětem 1.světové války byl po dobu 87 let obrostlý tůjemi. Byly z nich už velké stromy,
které postupně ničily a nadzvedávaly
podstavec pomníku. Při poryvech větru
svými větvemi pootáčely hoření částí
sochy, takže mohlo dojít i k jejímu
shození. Z těchto důvodů byly pokáceny.
Předsjezdové přípravy
V letošním roce
pokračovaly
dokončovací práce na opravě jeviště a
taneční plochy v přírodním areálu pod
Kaňkem. Vypraskaný beton na jevišti byl
vybroušen a vyplněn spárovací hmotou.
Poté následoval potěr nivelační směsí jak
na jevišti, tak na taneční ploše. Tím byl docílen rovný a hladký povrch těchto ploch. V sociálním
zařízení
byla
z
nevyužívaného
sprchovacího koutu vybudována jedna
toaleta. Ženy se věnovaly mytí oken v
hasičárně, kulturním domě a
nové
květinové výsadbě u veřejných budov a
pomníků padlých. Předcházelo tomu
navážení nové zeminy do květináčů a
záhonů. Muži prováděli hrubší práce jako
okopávání záhonů, kosení trávy, natírání
apod. Do zahájení sjezdu bylo vše včas
připraveno. Ale je tu i tradicí, že se ještě
takové drobné práce dodělávaly den před
vlastním sjezdem. Prostě za 22 dnů, před
sjezdem bylo vykonáno mnoho užitečné práce, v počtu 157 hodin.
Sjezd rodáků
Páteční večer 22.června byl věnován všem
rodákům i místním občanům k setkání,
příjemnému pobavení a poklábosení s
přáteli, kteří se možná neviděli od
posledního sjezdu. To bylo před pěti lety!
Program byl sestaven tak, aby příchozí
zaujal co nejvíce. Kolem 19.30 starosta
obce v kulturním domě oficiálně zahájil, v
pořadí již osmý sjezd rodáků a přivítal
hosty.
Úvodem
zaznělo
několik
libozvučných lidových písní, opěvující
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krásou naši vlast. A to v podání hudebníka místního občana Miloše Šulce, kterého zpěvem
doprovázela Ivana Nálevková z Martinic. Následovalo promítání filmu Jiřího Hanouska s
názvem ,,Filmová kronika obce“. Nejenom,
že
zachytila nejdůležitější , dá se říci
novodobé události až do roku v období od r.
2011, ale přihlížející seznámila i s roky dávno
minulými a s prvními záznamy již od roku
1386.
Zhruba po hodince promítání a
několika písničkách, vystoupili místní občané
s nastudovanými
parodiemi na různé
televizní pořady. Bylo to to pravé vyvrcholení
tohoto večera a sklidilo od diváků zasloužený
potlesk a uznání. Úspěch byl možná až
nečekaný, ale odměnou všem účinkujícím byl
upřímný, srdečný
a nenucený smích
spokojených hostů. Bylo opravdu velmi
zdařilé. Děkujeme! Ale také věříme, že dojde i na pokračování. Vždyť smích je koření života! A pak
už se jen hrálo, tančilo a zpívalo, sem tam zaznělo i několik, jak se říká košilatých vtipů. Zkrátka,
bylo veselo! Ale při tom všem nesmíme zapomenout na vystoupení našeho rodáka, jež má k hudbě
opravdový a vřelý vztah, na Láďu Junka.
Napsal slova k několika písním, z nichž snad
nejznámější jsou ,,Krkonoše“. Již sám název
napovídá, že je zde opěvovaná láska ke kraji,
kde se narodil, k místu, které je jeho srdci
nejbližší. Poslední tóny a taneční kreace
byly ukončeny zhruba po druhé hodině ranní,
ale protože spousta lidí měla druhý den
povinnosti jako ,,služba”, byli nuceni odejít i
dříve. Návštěvou nás poctilo 76 hostů, 13
účinkujících a dva muzikanti.
Sjezd rodáků, ale i jiné akce, konající se
pod širým nebem, mají jednu nevýhoduzměny počasí. Umíme ovládnout již spoustu
věcí, ale ne poručit, aby nelilo, nefoukal
vichr, napražilo slunce. Oči bedlivě sledují již několik dní ba i týdnů předem, barometry a
předpověď počasí. Mělo být asi 23 °C a drobné dešťové přeháňky. Předpověď se ale nenaplnila
a my se probudili do krásného slunečného rána, což pořadatelům vykouzlilo na tvářích spokojený
úsměv. Již před osmou hodinou ranní začalo být v areálu rušno. Do stánků se přiváželo zboží pro
prodej. Pivo, likéry i uzenina, která hned putovala na své místo do udírny. Hasiči přiváželi
historické stříkačky Sigmunda a Smekala. Pracovalo se na ozvučení areálu, aby hudební tóny
mohly zpříjemnit pobyt prvních návštěvníků. Nezávisle na našem ozvučení přijel časně ráno
kapelník a zvukař od dechové hudby Táboranka. Postavili a připravili ozvučení kapely pro
odpolední koncert.
V průběhu dopoledne až do 13.00 hodin byla v hasičárně otevřena výstava ze života hasičského
sboru, kterou uváděl Zdeněk Jiřička. K nahlédnutí zde byly staré fotografie, diplomy, kroniky, ale i
uniformy a drobné předměty připomínající dobu dávno minulou. Zdejší expozici shlédlo na čtyřicet
návštěvníků. Škola byla určena pro výstavu ze života obce. Svým obsahem byla více zaměřena na
školu, která slavila své 100.výročí otevření nové školy v r. 1912. Expozici sestavil Josef Prokeš,
Josef a Eva Ježkovi. Průvodkyně výstavy byly v dopoledních hodinách Naďa Jiřičková, odpoledne
Milada Šikulová a navečer Monika Hanousková a Markéta Paulů. Po 17.00 hodině byla výstava
uzavřena.
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Na desátou hodinu se začali sjíždět zástupci hasičských sborů našeho okrsku, aby byli přítomni
slavnostní Valné hromady našeho sboru. Starostou sboru, Vladimírem Dlabolou, byla zahájena v
10.15 hodin. Přivítal hosty, seznámil je s programem jednání a předal slovo veliteli Jiřímu Ježovi.
Ten přednesl zprávu o činnosti sboru za
uplynulé, 120.leté trvání. Při této příležitosti
bylo některým členům, uděleno Svazové
vyznamenání. Po tomto slavnostním aktu
následovala diskuse, kde se svými příspěvky
vystoupili zástupci jednotlivých sborů.
Pozdravili naše jednání a popřáli hodně
zdaru v práci do nadcházejícího desetiletí.
Starosta obce Jiří Hanousek poděkoval za
záslužnou a rozmanitou práci, kterou sbor
vykonává nejen pro sebe , ale i pro naši obec.
V 11.00 hodin byla Valná hromada
ukončena. A nastal čas podávat oběd.
Vepřové, knedlík, zelí a pivo. Tímto byl
pohoštěn každý účastník. Jídelna se ale
pomalu začala zaplňovat i našimi rodáky a dalšími hosty. Kromě již zmíněné vepřové si mohli
pochutnat i na řízku s bramborem. Čas ale neúprosně běžel a ve 13.00 hodin se začalo s řazením
průvodu u pomníku padlých. Starosta obce, v krátké pietní vzpomínce uctil památku obětem I. a II.
světové války. Záhy zazněly tóny státní hymny. Čestná stráž ve složení, Zdeněk Šubrt a Václav
Prokeš v jedné, David Svoboda a David Štilec ve druhé, položila kytice k oběma pomníkům. Za
doprovodu hudby se 105 členný průvod vydal
do prostoru areálu pod Kaňkem. Čelo průvodu
tvořil vlajkonoš se státní vlajkou, dále za ním v
trojřadu šli vlajkonoši se sborovým, Svazovým
a obecním praporem. Následovali vlajkonoši s
prapory sborů z Roztok, Nedaříže a Kruhu. Za
nimi pochodovaly mažoretky, hudba, mladí
hasiči, krojovaní hasiči, hasiči v historických
uniformách a civilisté.
Odpolední oslavy byly zahájeny starostou
obce krátkým proslovem a vřelým uvítáním
hostů ve 13.45, a tím se program rozjel na plné
obrátky. Koncert dechové hudby ,,Táboranka“
byl prokládán jednotlivými vstupy tanců půvabných mažoretek z Lomnice nad Popelkou. Známý
bavič Libor Pantůček ,,sypal“ na hlavy diváků jeden vtip za druhým a nechybělo ani jeho pověstné
imitování známých osobností. Přihlížející tím velmi pobavil a byl odměněn zaslouženým a uznalým
potleskem. Následovalo odpočinkové vystoupení našeho rodáka Libora Fišera s dcerou Aničkou,
svojí sestrou Martinou s manželem Milanem
Pelikánem a jejich dětmi. Příjemný byl i
poslech
smíšeného
pěveckého
sboru
Camponotus z Jilemnice, zdařile dirigovaný
Evou Skalovou. Závěr odpoledního programu
zpestřila a divákypobavila skupina ,,Rego“ z
Vrchlabí. Bylo to vystoupení mužoretů ve
skotských krojích. I oni sklidili potlesk a ještě
několik dlouhých minut po svém vystoupení
pózovali rozveseleným hostům, kteří si je chtěli
vyfotografovat či zachytit na film kamery.
Jejich
seskupení
pak
ještě
obohatila
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skupinka ,,paní a dívek“ z Jilemnice v dobových šatech našich prababiček. Tyto ženy během celého
sjezdu rodáků roznášely a hostům nabízely chutné
koláčky s různorodou náplní. Od 20.00 hodin
pokračoval program oslav taneční zábavou. K tanci a
poslechu hrála do 23.00 hodin místní skupina
,,Brok“ pod vedením Libora Fišera. Jejich
vystoupení pak vystřídala skupina Petra Prokeše, a to
do jedné hodiny po půlnoci. Tato taneční zábava byla
obohacena o vstupy country skupina Star West z
Trutnova. Předvedli ukázku nejen country tanců, ale
i stepu ve stylu coutry-clogging. Na závěr večera se
těšili nejen muži, ale i ženy. Smyslné tanečnice
předvedly nefalšovaný kankán a byly po zásluze odměněny bouřlivým potleskem! Na úplný závěr
byl připraven ohňostroj. Trval sedm minut. A bylo se opravdu nač dívat. Za doprovodu hudby se
obloha nad našimi hlavami rozzářila nespočtem barev, efektů a obrazců. Prostě nádhera!

Rozpis služeb
pátek 22.6.2007
19.00 - 24.00
Štilec Petr

PIVO

Štilec David
Exner Jiří

BAR

Exner Mirek
Štilcová Jiřina

KUCHYŇ

Exnerová Jana

sobota 23.června
9.00 -13.30

UDÍRNA
PIVO
KOŘALKA
KUCHYŇ

KULTURÁK pivo

13.30 – 20.00

20.00 – 03.00

Zábrodský Pavel

Jiřička Zdeněk

Exner Mirek

Zábrodský Michal

Zvelebil Víťa

Exnarová Jana

Štilec Petr

Souček Rudolf

Prokeš Jan

Horák Karel

Svoboda Miroslav

Zaplatilek Lukáš

Exner Mirek

Paulů Mirek

Štilec David

Nezbedová Zuzana

Paulů Veronika

Fílová Radka

Grofová Jiřina

Grofová Jiřina

Martinková Jana

Martinková Jana

Zaplatilková Věra

Trejbalová Anna

Hanousková Dana

Nezbedová Zuzana

Tichý Zdeněk
Zaplatilek Lukáš
Jech Jiří
12.00 -18.00

VSTUP - areál

18.00 -23.00

Trejbal Jiří

Exner Jaroslav st.

Sedláček Jan

Grof Jaroslav st.
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Oslavy navštívilo na 250 hostů. Podstatné bylo, že nám i počasí přálo. Ohlasy zúčastněných k
průběhu a skladbě programu oslav, byly hodnoceny převážně kladně. Ještě po několika dnech
přicházely pochvalné SMS zprávy, emaily i dopisy. Bylo to příjemné ,,pohlazení“, které ocenilo
vynaloženou, několikaměsíční práci všech, kteří se na přípravě sjezdu rodáků podíleli.
Vyúčtování sjezdu rodáků:
Vydání obecního úřadu
ohňostroj
koláče 500 ks
taneční skupina Star West
historický šerm sk. Rego
konferenciér Matoušek
Semilská 11
hudebník Vávra
mažoretky
taneční skupina Speedy
výtisk brožur
Vydání hasičů
řeznictví Nosek
prodejna Dlabolová
pronájem kuchyně v ZŠ
hudba Vávra
špendlíky
hudba Brok
knedlíky 84 ks
příjem
vydání
čistý zisk

4.212,1.100,2.500,4.000,5.825,12.600,1.500,1.500,1.000,13.400,47.637,- Kč
6.362,50
34.340,00
400,00
500,00
120,00
3.000,00
1.260,00
45.982,50 Kč

48.824,00
- 45.982,50
2.841,50 Kč

Příjem obecního úřadu
vstup
15.740,- Kč
vydání
příjem
schodek

47.637,- 15.740,31.890,-Kč

Příjem hasičů
pátek 22.6.
bar
pivo
kuchyň

sobota 23.6.
pivo v KD
kuchyň v KD
pivo v areálu
fotografie
udírna
likéry

2.354,1.807,365,4.526,-Kč

951,2.863,9.485,533,5.790,24.676,44.298,-Kč

Zkonzumováno bylo: 100 porcí guláše pro veřejnost a 150 porcí vepřové s knedlíkem pro
účastníky valné hromady SDH, služby a veřejnost, 14,5 kg hovězího na guláš – 110,- Kč/kg, 16,9
kg vepřové pečeně – 115,-Kč/kg, liberecký párek 20 kg – 52,-Kč/kg, šunková klobása 21 kg – 83,Kč/kg, 84 ks knedlíků – 15,-Kč/ks, cola 32 l, rum 4,5 l, jelcin 17,5 l, jahoda 1 l, vodka 6,5 l,
becherovka 2 l, zelená 3,5 l,fernet 5,5 l,(kořalka
40,5 l) víno bílé 13 l, červené 21 l, chléb 22 ks,
minerálka 16,5 l, limonáda 8,5 l, tonic 10 l, soda 26 l,
džus 46 l.
Prodejní ceny ve stáncích byly následující – párek
20,-Kč, klobása 25,-Kč, pivo Nová Paka 11° -15,Kč/0,5 l, vepřo, knedlo, zelo a guláš 50,-Kč.
Autonehoda u kulturáku
V naší obci došlo 29.června ke kuriózní autonehodě.
Řidič malé dodávky nezvládl projetí zatáčky u
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kulturáku a čelně narazil do betonového květináče pod oknem u jídelny. Ten se po nárazu rozpadl a
ještě způsobil škodu na autě. Před šestou hodinou ranní u bouračky nikdo nebyl, pouze na
chodníku stál výstražný trojúhelník.
A tak starosta obce způsobenou škodu nafotil, napsal kus papíru , že na majiteli vozu budeme
požadovat náhradu vzniklé škody na květináči a nechal za oknem předního skla. Majitel se posléze
ozval a škodu v hodnotě 6 tis. korun přijel uhradit.
Fichtmánie
Fichtlmania
2012
byla
odstartována 5.července v 16:40
hodin a na startu bylo 65
posádek.
Bukovina
byla
zastoupena třemi posádkami.
Bohužel od jihozápadu se blížila
velká bouře. V depech se také
všichni chystali na činu, která
měla přijít. Ředitel závodu
rozhodl poprvé v historii
Fichtlmania o přerušení závodu.
Objevil se červený prapor a
jezdci museli do dep. Blesk pak
stíhal blesk a trochu i sprchlo.
Před půlnocí byl závod znovu
odstartován, tentokrát z dep, a
pak už se jezdilo až do 16:40 hodin.
Třída Class Továrna- 31 posádek,
Bednáři, st. č. 47- 200 kol -ztráta 103 na vítěze- umístění 16
Prošu-Machři , st. č. 53- 225 kol -ztráta 78 kol na vítěze- umístění 13
Třída Class Speciál – 34 posádek
Fčelaři, st.č.52 – 256 kol – ztráta 128 na vítěze – umístění 17
celkové pořadí bukovinských týmů z 65 posádek
Fčelaři -David Štilec, Lukáš Zaplatilek, Jan Prokeš, Mirek Fišera- 22
Prošu-Machři- Zdeněk a Daniel Šubrtovi, Váslav Prokeš st., ml. - 31
Bednáři – Jiří Ježek, David Exner, Jiří Gernat, Jaroslav Grof -38
Koncert dechové hudby
Letošní vystoupení dechové hudby Šeucouská muzika, mělo 5.července navázat na loňský poměrně
úspěšný koncert. Propagace byla dobrá.
Rozvezeno bylo na 50 plakátů po širokém okolí.
Ve Studenci a Čisté byly rozneseny letáky po
domácnostech. Muzika byla výborná a proto se
očekávala i účast. Opak byl však pravdou.
Úmorné teplo a časná odpolední hodina
koncertu, zřejmě odradila spoustu milovníků
dechovky. Ve stínu pod stanem se tam choulilo
padesát sedm hostů. Byla to škoda, ale kdo tu
byl, určitě nelitoval. I když to byla z finanční
stránky akce prodělečná, co se týká dobré
pohody při poslechu kapely, zdařilá.
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Vyúčtování:
příjem:
pivo, kořalka
vstup
udírna
celkem
vydání
příjem
prodělek

vydání:
klobásy
Hamplová
pivo
hudba
celkem

7.159,4.750,1.262,13.171,- Kč

730,3.259,2.470,12.500,18.959,-Kč

18.959,- 13.171,5.788,- Kč

Putting-golfové hřiště
Pan Petr Škráček, bytem Bukovina u Čisté čp.62, na svém pozemku slavnostně otevíral v pátek
13.července nově vybudované putting-golfové
hřiště s osmnácti jamkami.
Putting golf je jedna z nejoblíbenějších
minigolfových variant, kdy se hraje na hřišti
zasazeném v přírodě a na jamkách - drahách s
povrchem z několika druhů kvalitních umělých
trav. Hraje se běžným golfovým putterem a
míčem, takže tento sport má velice blízko ke
klasickému "velkému golfu". Hra putting-golfu
připomíná puttování na golfovém greenu.

Na turnaji v nohejbale
Nohejbalového turnaje ve Volči, okr. Pardubice se v sobotu 21.července zúčastnila dvě družstva z
Bukoviny. V ,,A“ startovali David Štilec, Jiří Ježek a Miroslav Paulů. Barvy béčka hájili Petr
Štilec, Jan Grof a Filip Souček. Zahájení turnaje se uskutečnilo v 8.00 hodin, ukončení až v 20.30
hodin. Do turnaje bylo přihlášeno dvanáct družstev. Družstva byla poměrně vyrovnána. Dokazovaly
to dlouhé a tahavé zápasy, které končily vyrovnanými výsledky. Našim družstvům bohužel chybělo
trošku toho sportovního štěstíčka. V celkovém hodnocení se béčko umístilo na 11 příčce, áčko bylo
bohužel poslední. Naši si jinak turnaj pochvalovali.
Bouřka
Od sobotního rána 28.července, bylo obrovské dusno, teploty se vyšplhaly na 34°C. V odpoledních
hodinách v 16.50 nás zasáhl přechod studené fronty doprovázený silnými bouřkami a místy
rovněž vydatnými srážkami. Před 18 hodinou byla přerušena dodávka elektrické energie, bez níž
byla naše obec bezmála 20 hodin. Dodávka byla obnovena až v neděli odpoledne .
Teplotní rekord
V pondělí 20.srpna padl teplotní rekord pro celou ČR. V Dobřichovicích u Prahy naměřili 40,4
stupně Celsia. V Bukovině okolo 14 hodiny rtuť teploměru dosáhla maximální výše na stupnici.
Teplota na slunci byla přes 50 stupňů . Ve stínu potom 34 a ve 24 .00 hodin byla venkovní teplota
ještě 25 stupňů.
Pracovní stejnokroje
Obec zakoupila, pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, tři kusy pracovních oděvů
PS II, za solidní pořizovací cenu 2 700,- Kč a čtyři kusy čepic za 416,- Kč. Dodavatelem byl Petr
Pěnička obchodující s pracovními oděvy v Jilemnici.
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Odstoupení z funkce bukovinského místostarosty
Místostarosta obce Jan Prokeš oznámil, že na vlastní žádost odstupuje k 31.srpnu 2012 z funkce
místostarosty. Důvodem odstoupení byla pracovní zaneprázdněnost v civilním zaměstnání. Na
funkci místostarosty byli navrženi kandidáti, kteří při ustavujícím zasedání OZ ze dne 5.11.2010
získali nejvyšší počet hlasů pro volbu na místostarostu. Byli to David Štilec se 3 hlasy a Jiřina
Dlabolová se 2 hlasy. Osloveni byli i ostatní členové OZ, zda se nechtějí ucházet o tuto funkci.
Nikdo jiný ale zájem neprojevil. Bylo diskutováno s jednotlivými kandidáty, jaké mají možnosti
tuto funkci vykonávat. David Štilec sdělil, že nemá představu, jaká bude jeho pracovní doba v jeho
nepřetržitém pracovním poměru. Připustil, že by se mohlo stát, že se nebude moci pravidelně
zúčastňovat úředních hodin, při kterých tam je místostarosta také potřebný. Protože nebylo jiných
připomínek a námitek k předloženému bodu, bylo přikročeno k volbě místostarosty. Jediným
kandidátem tedy zůstala Jiřina Dlabolová. Odvolání stávajícího a volba nového místostarosty
proběhla v úterý 28.srpna. Při volbě aklamací, byla místostarostkou obce zvolena 6 hlasy, Jiřina
Dlabolová. Do funkce byla uvedena od 1.9.2012.
Nohejbalový turnaj
Sobotní chladné a deštivé počasí 22.září, přivítalo v areálu pod Kaňkem osm tříčlenných družstev,
aby změřily síly v nohejbalovém turnaji. Herní systém spočíval v tom, že každý hrál s každým.
Počet vítězství určil konečné pořadí. V 18
hodin došlo k vyhlášení výsledků v turnaji.
Na osmém místě skončilo družstvo Fčelařů
– David Štilec, Lukáš Zaplatilek, Jan
Prokeš, sedmá příčka patřila Karlu
Zmatlíkovi, Ruslanu Sobranovi a Danielu
Šubrtovi, obě družstva z Bukoviny, šestí se
umístili nohejbalisté z Volče okr. Pardubice,
pátí byli muži z Levínské Olešnice, čtvrtou
příčku brali bukovinští Miroslav Paulů, Petr
Štilec a Jiří Ježek, třetí medailové místo si
vybojovali nohejbalisté z Nedaříže, druhou
příčku obsadili z Dolení Olešnice a na
příčku nejvyšší dosáhlo družstvo z Volče.
Žáci školou povinní
Ve studenecké škole zahájilo nový školní rok 2012 – 2013, čtrnáct bukovinských dětí.
2. ročník – Janhuba Jiří, Ježková Karolína
3. ročník – Janhuba Josef, Košťál Ondřej, Macháček Kryštof, Šimůnek Matěj
4. ročník – Ježek Jakub
5. ročník – Ježek Jiří
6. ročník – Labiková Lenka, Šimůnek Jan, Šimůnková Michaela
7. ročník – Sobran Anastasiya
9. ročník – Nedomlelová Nikola, Souček Dominik
Se školní docházkou jsou spojené finanční náklady, které musí naše obec Studenci zaplatit.
Kalkulace nákladů:
Náklady na 1 žáka
3.200,- Kč
Dotace na 1 žáka
700,- Kč
Náklady OÚ Studenec
2.500,- Kč
Z toho na 1 žáka:
Základní škola
1.500,- Kč
Školní jídelna
1.700,- Kč
Celkem jsme obci Studenec, uhradili částku 35.000,- Kč
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Zájezd
Po dlouhých letech se 29.září podařilo zorganizovat zájezd pro místní občany. Z místních se
požadovaný počet nedal získat a proto byli osloveni i další . Byli to kamarádi nebo příbuzní
místních občanů. Nakonec se podařilo
obsadit celý autobus se čtyřiceti čtyřmi
místy. Návrh zájezdu zpracovala Jana
Exnerová a většina účastníků si
pochvalovala, že to byla dobrá
kombinace navštěvovaných míst. Nejprve
byla navštívena destilérie v Zásadě u
Jablonce nad Nisou. Byli jsme
seznámeni s výrobou destilátů od přijmutí
ovoce, kvašení , destilace až po jeho
stočení do láhví a to jak promítnutím
krátkého filmu, tak také vlastní
prohlídkou výrobních prostor. Připravena
byla degustační ochutnávka jednotlivých
druhů destilátů nebo likérů. Někteří
využili možnosti nákupu destilátů nebo upomínkových výrobků v podnikové prodejně za výhodné
ceny. Poté se pokračovalo na 12.30
hodin do státního zámku Hrubý
Rohozec. Zámek Hrubý Rohozec se
svými původně zařízenými interiéry
skýtá pravdivý pohled do života šlechty
v 1. polovině 20. století. Všechny
místnosti mají bohatou výzdobu a jsou
zařízeny původním nábytkem, obrazy,
porcelánem a dalšími umělecky i
historicky cennými předměty.
Na
poslední návštěvu se asi nejvíce těšili
muži, neboť šlo o exkursi soukromého
pivovaru ve Svijanech. Měli možnost
projít pivovarem a seznámit se s celým
procesem vaření piva, včetně jeho
stáčením do sudů. Nejočekávanější ale
byla ochutnávka piva natočeného do mosazných džbánů přímo z velkých tanků. Potom už v 17.30
hodin následovala večeře v pivovarské restauraci a o dvacáté hodině bylo zaveleno k odjezdu domů.
Z řad účastníků padaly převážně pochvalné ohlasy.
Osvětlení na hřišti
Několik nadšenců, nohejbalistů se
rozhodlo, že provedou osvětlení
antukového hřiště. Kabeláž byla
instalována už v loňském roce. V
sobotu
6.října
do
předem
vyhloubených
děr,
pomocí
mechanizace
Milana
Kodyma
postavili a zabetonovali tři stožáry pro
zmiňované osvětlení. Vlastní svítidla
byla instalována 10.listopadu.
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Oprava hasičské nádrže
Hasiči se v sobotu 13.října pustili do opravy hasičské nádrže pod Kotlikovými. Vypustili obsah
vody, vyčistili od nánosů bahna a
započali s opravou okolo výpustního
ventilu. Zdálo se, že podél něho uniká
voda. Beton okolo ventilu byl mírně
obsekán a posléze byl omazán speciální
rychle tuhnoucí směsí. Únik vody okolo
ventilu, ale nebyl tím hlavním místem.
Voda unikala někde pod betonovým
dnem, ale její místo se nepodařilo
bohužel určit.
Sousedské posezení
Je tu podzim a doba, kdy byl čas na
uspořádání
dalšího
sousedského
posezení. Uskutečnilo se v sobotu
13.října v kulturním domě. Předcházelo mu vyhlášení soutěže ve štrůdlování. Třináct šikovných a
ochotných hospodyněk přihlásilo do soutěže své štrůdly. Objevily se mezi nimi i dva druhy
naslano. Po zahájení večera byla vybrána tříčlenná, odborná a nezávislá hodnotitelská porota. Ta se
odebrala do jídelny, aby započala s ochutnávkou jednotlivých štrůdlů. Byl to úkol nelehký, vybrat
ten nejlepší. Nakonec úspěšně dospěli k určení pořadí
prvních tří. Mezi tím už vyhrával Miloš Šulc líbezné
melodie pro 62 hostů usazených na sále. Hudba a tanec
byly nakrátko přerušeny a chvilka klidu byla využita pro
vyhlášení těch tří nejlepších štrůdlů. Třetí místo si
vypekla Jiřina Štilcová, druhé Ivana Šulcová a vítězkou
se stala Eliška Ježková. Všem dámám byly uděleny
pamětní listy a první tři byly ohodnoceny drobnými
cenami. Poté se na parketu připravili dva pražští hosté k
předvedení akrobatického tance. Předváděli krkolomné
přemety, točení se na hlavě a podobné kousky. Po
ukončení této ,,show“ vystoupil jejich kamarád Tonda
Unger, aby přednesl častušku o celé řadě našich občanů.
Po krátkém hudebním vstupu, přišlo na řadu promítání
filmu z letošního sjezdu rodáků. Ještě nezhasla lampa v
promítacím projektoru, a už v zákulisí byli připraveni
bukovinští herci, aby se představili se svým
nastudovaným bukovinským kabaretem. Obsahoval řadu
humorných scének, se kterými se
osazenstvo sálu nesmírně bavilo. Naše
herce odměňovali smíchem a bouřlivým
potleskem.
Tímto
bylo
kulturní
vystoupení ukončeno a následoval už jen
tanec a hudba. Ve tři hodiny dozněly
poslední tóny a zbytky vytrvalých
účastníků se taktéž odebrali k domovům.
Z pohledu pořadatelů, ale jistě i
přítomných hostů, bylo toto sousedské
posezení příjemné i zábavné.
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Vyúčtování:
příjem:
kuchyň
pivo
bar
vstup

339,4.103,5.398,980,10.820,- Kč

příjem
vydání
čistý zisk

10.820,- 8.670,2.150,- Kč

vydání:
suroviny na koláče
párky 3kg
pivo
3x50 litrů
prodejna Hamplová

239,302,3.714,4.415,8.670,- Kč

Čistička
Zemědělské družstvo bylo vlastníkem čističky odpadních vod u okálů. Nový předseda ZD se snažil
napravovat věci po svém předchůdci, a proto přišel s nabídkou, zda by obec dvacet čtyři let starou
nefunkční čističku odpadních vod neodkoupila. Po konzultaci s odbornou firmou, která se
provozováním čističek zabývá nám bylo sděleno,
že by bylo nejjednodušší, aby se vlastníkem stala
obec, než aby to přešlo na jednotlivé majitelé
rodinných domů. Od jakéhokoliv provozovatele to
bude vyžadovat úpravy tak, aby se zařízení stalo
plně funkční. To znamená opravit mechanickou a
elektrickou část vlastního zařízení. Předpokládaná
částka 30 tis. Kč včetně DPH. Přibližně stejná
částka bude na opravu vyústění kanalizace do
místní
vodoteče.
Tato
nabídka
včetně
předpokládaných nákladů byla předložena k
projednání obecnímu zastupitelstvu. Usnesení, schválené všemi sedmi zastupiteli znělo: čistička
bude odkoupena za 1 tis. Kč a převedena na obec. Ta bude i provozovatelem.
Navýšení ceny vodného
Ač je to věc nepopulární bylo nutností k tomu přistoupit. Jednalo se o navýšení ceny vodného. Od
roku 2008 byla obecně závaznou vyhláškou obce stanovena částka 16,- Kč za 1m3. Tím, že
stoupají ceny elektrické energie, náklady na rozbory vody (rozpočet na rozbory 100 tis. Kč/rok),
poplatky celnímu úřadu, byli jsme nuceni přistoupit na navýšení ceny vodného na 20,-Kč/m3 pro
obyvatelé, a 32,-Kč pro živnostníky a podnikatelé. Tato cena byla schválena obecně závaznou
vyhláškou obce dne 19.10.2012 s tím, že její návrh byl zveřejněn na úřední desce OÚ a v
elektronické podobě na stránkách obce od 18.8. do 2.9.2012. Tato vyhláška nabyla účinnosti od
1.1.2013.
Výsledky voleb
Volby do krajského úřadu a Senátu Parlamentu ČR se uskutečnily ve dnech 12. a 13.října v
zasedací místnosti obecního úřadu. Zapisovatelkou volební komise byla starostou obce jmenována
p. Jiřina Štilcová. Ustavující schůze volební komise určila předsedkyni, kterou se stala Martina
Jiřičková, členové komise byli Jiřina Grofová a Monika Hanousková. Voleb do zastupitelstva kraje
se zúčastnilo 20 stran. Z nich bylo voleno 45 členů do ZK . Z 65 obcí byla Bukovina s 50% účastí
voličů na 7 místě v okrese.
V naší obci se hlasovalo takto:
Voliči v seznamu
Vydané obálky
Odevzdané obálky

166
83
83
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Platné hlasy
účast ve volbách
KSČM
TOP 09 a Starostové
ODS
Česká strana selského rozumu
Koalice KDU – ČSL
ČSSD
Starostové pro Liberecký kraj
Česká pirátská strana
Změna pro Liberecký kraj
Suverenita – Blok JB pro LBK
SNK – Evropští demokraté
Nová budoucnost pro LK
Ostatní strany

75
50%
19 hlasů
10 hlasů
9 hlasů
9 hlasů
7 hlasů
6 hlasů
4 hlasy
4 hlasy
4 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
0 hlasů

Bukovinský občan Jiří Jech kandidoval do zastupitelstva kraje za Českou stranu selského rozumu a
od bukovinských voličů získal 5 hlasů.
přehled zisku mandátu do zastupitelstva kraje
Starostové pro Liberecký kraj
13
KSČM
10
Změna pro Liberecký kraj
10
ČSSD
7
ODS
5
Volba do senátu 1. kolo
Voliči v seznamu
166
Vydané obálky
77
Odevzdané obálky
77
Platné hlasy
71
účast ve volbách
46,39%
V prvním kole voleb do Senátu byli v Bukovině zvoleni Mgr. Stanislav Eichler za ČSSD s 20 hlasy
a Jaroslav Zeman za ODS s 6 hlasy. V rámci jabloneckého volebního obvodu, získal Jaroslav
Zeman s 8043 hlasy a Stanislav Eichler 5838 hlasů.
Volba do senátu 2. kolo konané 19. a 20. října
Voliči v seznamu
166
Vydané obálky
45
Odevzdané obálky
45
Platné hlasy
41
účast ve volbách
27,11%
V druhém kole voleb do Senátu byli v Bukovině zvoleni Mgr. Stanislav Eichler za ČSSD s 25
hlasy a Jaroslav Zeman za ODS s 16 hlasy. V rámci jabloneckého volebního obvodu, získal
Stanislav Eichler 8236 hlasů a Jaroslav Zeman 14403 hlasy a stal se senátorem.
Obecní úřad tímto děkuje členkám místní volební komise za trpělivost a zdárný průběh voleb.
Zase nic
V některém z jarních zpravodajů padla zminka o podané žádosti na dotaci, z které se měla provést
oprava střechy na obecním úřadě. Bohužel ani tentokrát jsme neuspěli. Žádáno bylo prostřednictvím
svazku obcí Jilemnicko. Takže postiženi nejsme jenom my, ale i ostatní obce, které v žádosti
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figurovaly. Všeobecně se vědělo, že krajský úřad semilský okres odíral a nadržoval spíše České
Lípě, Jablonci nad Nisou a podobně. Sice to nepřiznávají, ale již několikrát jsme se o tom mohli
přesvědčit. Tak to příští rok zkusíme znovu.
Přidání hlásiče
Do úseku mezi hoření autobusovou zastávkou a Kodymovými byl pro lepší slyšitelnost přidán
jeden hlásič veřejného rozhlasu. Montáž prováděla 23.října firma Mopos Communications, a.s.
Pardubice. K tomu byl ještě zabudován softwer k hlášení předprogramovaných relací pro hlášení ve
veřejném rozhlase. Vše za 27.886,- Kč.
První sníh
První podzimní sníh začal poletovat v pátek 26.října v podvečer. Po 22 hodině přišla sněhová
přeháňka, která utvořila souvislou sněhovou pokrývku. Dvacátého sedmého ještě celý den drobně
sněžilo. Poslední zbytky sněhu i ze svahů přivrácených k jihu roztály a zcela zmizely ve čtvrtek
1.listopadu.
Vánoční strom
Na parkovišti u hasičárny byl v sobotu 24.listopadu ozdoben vánoční strom. Bylo na něho osazeno
osvětlení s modrými LED žárovkami.
Odhlášení z trvalého pobytu
V letošním roce se z trvalého pobytu odhlásil Martin Šubrt z čp.91, jeho novým působištěm se stala
Praha a Jaroslav Exner z čp.33, který se odstěhoval do Roztok.
Výstava adventních věnečků a dekorací

Vánoce

se nezadržitelně blížily. Kdo chtěl načerpat tu správnou předvánoční atmosféru, mohl
poslední listopadový víkend
navštívit
kulturní dům v Bukovině. Byl věnován
prodejní výstavě adventních věnečků a
dekorací.
Pro někoho byly vánoční
dekorace důležitou součástí k navození
nálady pro dny sváteční, dny klidu a míru.
Jídelna kulturního domu byla provoněna
upečenými
perníčky
a
větvičkami
jehličnatých stromů, které sloužily jako
doplňující prvky celkové výstavy. Po vstupu
do výstavní místnosti každého hned musely
zaujmout dvě věci. Ozdobený vánoční stromeček, ověšen červenými řetězy, lampičkami, květy
vánoční hvězdy a nechybějícími skleněnými kuličkami. Dále přitahoval pozornost dřevěný
vyřezávaný betlém, který nám byl zapůjčen Milošem
Šulcem. Vyřezané figurky ve velikosti 15 až 20 cm byly
jako živé, perfektně vyřezané se všemi detaily. Výstava
nabízela na dvacet dva adventních věnečků různých
typů. Převažovaly ale klasické zelené, vyrobené z
větviček jehličnatých stromů, ozdobených barevnými
svíčkami, šištičkami, mašlemi, oříšky apod. Dále se zde
ženy prezentovaly upečeným vánočním cukrovím a
perníčky zdobenými cukrovým sněhem. Tento materiál
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byl použit i Lucií Exnerovou k výrobě perníkového betlému, který nepostrádal andílky, ovečky a v
neposlední řadě ani kolébku s Jezulátkem. Nechyběla tu ani skutečná perníková chaloupka a jiné
výrobky. Bez povšimnutí návštěvníků nezůstala svíčka, na jejíž výrobu se potřebovala miska, voda,
olej a knot. Představeny zde byly i výrobky z pedigu. Zvonečky, košíčky a mističky různých
velikostí.
Dekorace byly zapůjčeny z Bukoviny, Zálesní Lhoty, Čisté a Slemena. Součástí výstavy byla i
ochutnávka vánočního cukroví, svařeného vína, grogu, kávy a čaje. A protože se loňská výstava
setkala s dobrým a pochvalným ohlasem, tak se předpokládalo, že i letos bude návštěvnost
zaručena. Ano, po tři dny 23.-25.11. otevřelo dveře výstavní místnosti na 159 lidí. Určitě to byla ta
nejlepší odměna všem vystavovatelům, kteří se o tuto akci zasloužili.
Poděkování za uskutečnění si zasloužila především Jiřina Dlabolová, která to vše dokázala
zorganizovat.
Počasí na Štědrý den
Asi sedmicentimetrová sněhová
náladu, ale počasí na Štědrý den
venkovní teplota se držela na 2
Klatovech se teplota vyšplhala na
na svazích odvrácených k severu.

pokrývka nasněžená z předešlého dne, navodila sice vánoční
nebylo nikterak vábné. Od rána se držela mlha, byla obleva a
stupních nad nulou. Padaly ale teplotní rekordy, kdy např. v
+13,5 stupně. Na Silvestra zbyly jen nesouvislé ostrůvky sněhu
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