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Rok 2013
Počet obyvatel k 1.1.2013
vysvětlivky:  15+...počet osob starších 15 let

Občané ČR

muži muži 15 + ženy ženy 15+ celkem 15+ celkem

105 89 99 89 204 178

Informativní počet cizinců s realizovaným pobytem v obci
muži ženy celkem pobyt

nad 15 do 15 celkem nad 15 do 15 celkem trvalý přechodný

3 1 4 2 1 3 7 4 3

Průměrný věk občanů v obci je 40,1 roků
Finanční rozpočet obce na r. 2013
            Daňové příjmy                                   1.730.000,- Kč
            Nedaňové příjmy                                  219.000,- Kč
            Přijaté dotace                                          54.400,- Kč
            Kapitálové příjmy                                    2.000,- Kč
            Financování                                            13.391,- Kč     
              Rozpočtové příjmy celkem             2.018.791,- Kč        

Finanční  hospodaření obce, za r.2012
         

Daňové příjmy: 1 564,37 tis. Kč 

Nedaňové příjmy: 164,8 tis. Kč 

Kapitálové příjmy: 0,97 tis. Kč 

Přijaté dotace: 81,16 tis. Kč 

Příjmy celkem:                                               1 811,29 tis. Kč 

Běžné výdaje: 1 538,37 tis. Kč 

Kapitálové výdaje: 27,89 tis. Kč 

Výdaje celkem: 1 566,25 tis. Kč 

Saldo příjmů a výdajů: převod do r.2013 245,04 tis. Kč

Volba prezidenta republiky v Bukovině u Čisté

Volby prezidenta republiky se uskutečnily 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.

I. kolo        11.1. – 12.1.                                                    II.kolo      25  .1. – 26.1.                                   
Počet voličů                                168                         Počet voličů                                  166
vydané obálky                               121                         vydané obálky                      110
odevzdané obálky                121                         odevzdané obálky                      110
platné hlasy                120                         platné hlasy                                  109
volební účast v %               72,02                       volební účast v %                          62,27
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                                                   počet hlasů                                                                počet hlasů
Fischer Jan Ing. CSc.    32                        Zeman Miloš Ing.                        67
Franz Vladimír Prof. JUDr.              20                   Schwarzenberg Karel            42
Zeman Miloš Ing.            16
Schwarzenberg Karel                   14
Roithová Zuzana MUDr.           12
Bobošíková Jana Ing.                    9
Sobotka Přemysl MUDr.                   8
Dienstbier Jiří            7
Fischerová Taťana                    2

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2013
Farní charita Studenec poděkovala tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky
2013. Výtěžek sbírky v naší obci Bukovina u Čisté činil  3 814,-Kč. Prostředky byly odeslány na
ústředí Charity ČR v Praze 1. 
Letošní  výtěžek tříkrálové  sbírky  byl  z  největší  části  použit  na  nákup  pomůcek  pro  špatně
pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomohl zajistit i nákup zdravotnického materiálu, nebo z
něho byla poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu, kteří  se dostali do tíživé sociální situace. V
předešlých letech  tak mohli díky vybraným prostředkům  pořídit například elektrické polohovací
postele, antidekubitní matrace nebo mechanické vozíky pro zapůjčení do domácností nemocných.
Každoročně sbírka  podpořila  i  humanitární  pomoc u nás  a  v  zahraničí.  V tomto roce  šlo o
příspěvek na výstavbu vodárny v Indii v Nirmal Nagar.

Statistika našich webových stránek
Návštěvnost  bukovinských  webových  stránek  v  roce  2012  dosáhla  čísla   7217.  Nejvíce
návštěvníků, kteří otevřeli naše stránky bylo pochopitelně z ČR. Potom už následovali návštěvníci z
ostatních zemí v tomto pořadí: USA, Holandsko, Severní Korea, Německo, Vietnam, Čína, Francie,
Ukrajina, Rusko, Anglie, Polsko a Slovensko.  Celkem do nich ale nahlédli návštěvníci z 90 zemí
světa.  Délka  návštěv  byla  v  průměru  164  sekund.  Měsíc  červen,  byl  s  806  nahlédnutími
nejnavštívenějším měsícem v roce. A co se týká dnů v roce? Tak po Dětském dnu 4.6. jich bylo 48,
a po sjezdu rodáků. 26.6. jich bylo 51.

Produkce odpadů v naší obci za r.2012
sklo                                 3,053 t
plasty                              2,611 t
papír                               0,851 t
komunální odpad         33,228 t 
železo                             1,300 t   
objemný odpad                 9,770  t

Hasičský  bál
Vždy v druhé polovině plesové sezóny bývá
v Bukovině tradiční Hasičský bál. Tentokrát
to  bylo  9.února,  bohužel  současně  se
Šibřinkami  ve  Studenci,  což  byl  velice
nešťastný  termín.  Můžeme  usuzovat,  že
souběh plesů měl  vliv  na návštěvnost  toho
našeho. Ale i tak přijelo několik masek ještě
k nám, aby se tu mohly pobavit. Za přispění
hudební skupiny ,,Oasa plus,” si na sto hostů
vytvořilo hezkou atmosféru, kde se tančilo a
zpívalo. Vyvrcholením večera bylo losování
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tomboly.  Na své výherce čekalo 320 cen v běžném slosování a 32 cen,  tažených ve finálovém
slosování,  kde  už  byly  podstatně  hodnotnější  ceny.  Svými  cenami  nebo  finančními  částkami
přispělo do tomboly hasičského a dětského bálu 89 sponzorů, za což jim patřilo veliké poděkování.  

Dětský bál
I dětský maškarní rej byl úspěšný. 
Konal se hned v neděli po hasičském bále.
Opět  se  uspořádání  setkalo  s  dětským
bálem ve Studenci. Ti věrní studenečtí se k
nám asi rádi vracejí,  protože opět přišli  a
nedbali na to, že mají bál doma. Mamimky
vyparádily  svá  děcka  nejrůznějšími
převleky, aby vypadaly co nejlépe a mohly
soutěžit  o  nejlepší  masku.  O  hudební
doprovod se postaral s živou hudbou Miloš
Šulc  s  Ivanem  Štormou  a  zpěvačkou
Ivanou Nálevkovou. Probíhaly zde soutěže
souvisící s tancem a zpěvem. Výkony dětí
byly  odměňovány  drobnými  cenami.
Rodiče  s  dětmi  se  vrhli  po  dvojicích
prodávajících  losy,  s  obavami  aby na  ně  zbylo,  nebo aby si  vybrali  ty určitě  VYHRÁVAJÍCI.
Tombola čítala na 232 cen v obyčejném slosování a 24 ve finálovém. 
 
Komunitní kompostování na Jilemnicku
Jilemnicko  –  svazek  obcí  získal  příslib  finanční  dotace  na  realizaci  projektu  Komunitní
kompostování  na  Jilemnicku.  Projekt  byl  podpořen  z  Operačního  programu
životní prostředí, prioritní osa 4 – Nakládání s odpady.

Do realizace  projektu  je  zapojeno  20  obcí  mikroregionu  Jilemnicko,  které  se  spojily  k  řešení
společného postupu při  sběru,  třídění  a  likvidace
biologicky  rozložitelného  odpadu.   Na  základě
odborné  studie  byl  pro  region  Jilemnicka  jako
nejvhodnější  vybrán  způsob  komunitního
kompostování  řízeným  aerobním  procesem
technologií v pásových zakládkách na volné ploše.
Na území regionu bylo v rámci projektu otevřeno 6
komunitních  kompostáren,  které  byly  spádově
určeny pro zpracování materiálu nejen pro danou
obec, ale také pro obce sousední. Tyto komunitní
kompostárny byly v obcích Rokytnice nad Jizerou,

Jilemnice, Vítkovice v Krkonoších, Horní Branné, Bukovině u Čisté a Roztokách u Jilemnice. Pro
zajištění správného zpracování materiálu byla pořízena technologie v rozsahu drtiče nebo drtícího
míchacího  vozu,  traktorový  překopávač,  traktor  s  čelním  nakladačem,  nosič  kontejneru,
monitorovací technika a textilie na zakrytí zakládek. Ve vybraných kompostovacích lokalitách bylo
provedeno případné zpevnění dané plochy pro nájezd těžké techniky, oplocení plochy kompostárny
a pořízení základního obslužného objektu. Potřebný materiál byl získáván z obecních pozemků,
veřejných ploch a také ze zahrádek obyvatel regionu. Kompostárny neměly sloužit pro likvidaci
bioodpadu pro soukromé subjekty a zemědělce. Výsledný produkt- kompost byl opětovně využit na
veřejných  plochách  a  obecních  pozemcích.  Provozovatelem  pořízené  techniky  byly  Technické
služby  Vítkovice  v  Krkonoších,  které  také   zajišťovaly  pravidelný  sběr  z  velkoobjemových
kontejnerů umístěných v obcích. Zahájení svozu bylo plánováno na jaro 2013. Realizace projektu si
kladla  za  cíl  předcházet  vzniku  nadměrného  množství  komunálního  odpadu,  snížit  množství
skládkovaného odpadu a zajistit snadnější a efektivnější péči o vzhled krajiny.
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Realizace projektu: leden 2012 – prosinec 2013
Celkový rozpočet projektu: 13.201.580,-Kč
Výše dotace (90%):             11.881.422,-Kč

Nové pojištění majetku
Obec  měla  pojištěn  veškerý  majetek  včetně  budov  u  Hasičské  pojišťovny.  Budovy  a  takový
hodnotnější majetek byl oceněn částkou 7.250.000,-Kč, z čehož vyšla pojistná částka vyplácená
jednou ročně  8.940,-Kč. Majetek v současné době byl podhodnocen. Proto Hasičská  pojišťovna  a
Generali  předělali nabídky na současné ceny staveb. Obě  byly posouzeny a  z nich byla vybrána ta
lepší a výhodnější. Byla to Generali.  Majetek byl ohodnocen na 25 mil. korun a výše pojistného
činila 11.483,-Kč.

Oprava auta
Hasičské zásahové auto Iveco mělo najezděno na 230 tis. kilometrů a začalo se projevovat smekání
spojky. To se odvezlo  25.února do Vrchlabí, do autoservisu AutoKely. Výměna spojkové sady byla
provedena a to bylo  již 6.února pojízdné. Cena za opravu včetně práce přišla na 12.908 korun,
kterou hradila obec. 

Prořez stromů
Ještě v době  vegetačního klidu došlo k prořezání lip u školy, pomníku padlých a u odbočky k
zahradnictví. Tyto odborné práce prováděl p. Horáček z Kruhu.

Zimní údržba komunikací v r. 2012-2013
Zimní údržbu místních komunikací pluhováním, kterými byly zkratka ke Studenci, cesta k okálům,
k hoření požární nádrži, k čp.52 Václava Ježka, k zahradnictví, parkoviště u hasičárny a prodejny,
prováděl Oldřich  Šubrt ml. Fakturováno bylo  500,-Kč bez DPH/hodinu.  Celková suma potom
byla 19.965,- Kč.

Sousedské posezení 
Již  tradičně  se  před  Velikonocemi  konalo  sousedské  posezení  s  místními  občany,  chalupáři  a
příznivci Bukoviny. V pořadí čtvrté se
konalo  30.března  od  19.00  hodin  v
kulturním  domě.  Pro  zpestření
programu byla mezi občany vyhlášena
soutěž  o  nejhezčího  upečeného
velikonočního  beránka  a  o  nejhezčí
upletenou pomlázku.  Upřimně řečeno,
příliš velký zájem se zapojit do soutěží,
byť  by  to  mohlo  být  jen  z  legrace  ,
nebyl.  Nezávislá  rozhodčí  komise
hodnotila  pět  beránků  a  dvanáct
pomlázek  od  tří  dodavatelů.  Vždy tři
nejlepší byli odměněni drobnou věcnou
cenou.  Po  tomto  aktu  se  započala
podávat  káva,  čaj,  upečené koláčky a
rozkrájení  zmiňovaní  beránci.  Poté
následovalo promítání filmu Jiřího Hanouska ,,Události v obci v r.2012.“ Shlédlo ho asi 58 občanů.
Bohužel  po  promítnutí  se  velká  část  návštěvníků  odebrala  do  svých domovů.  Slabá  polovička
zůstala a dále se věnovala hudbě, tanci a ojediněle i zpěvu. K tanci a poslechu hrál Miloš Šulc a
Ivan Štorm.  Postupně se zbytek hostů začal vytrácet a poslední tóny hudby utichly ve dvě hodiny
ráno.
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                                                                     Vyúčtování
                příjem:                                                                            vydání:
kuchyň 1,5 kg párků      155,-                                                  suroviny na koláče             223,-
pivo                                1439,-                                                 suroviny na koláče              129,-   
bar                                 5.004,-                                                 pivo      2x50 litrů             2.688,-
vstup                                    665,-                             prodejna Hamplová         3.900,- 
                                      7.263,- Kč                                           ceny                                  1.055,-
prodej 1 sudu piva         1.350,-                                                párky 6kg/spotřeba 1,5        480,- 
prodej ostatního  zboží     144,-                                                za pivo Dankovi                   272,- 
prodej párků                     329,-                                                                                           8.747,-
celkový příjem               9.086,-                                               čistý zisk                             339,- Kč

Oprava elektroinstalace v kulturáku
V kulturním domě je vytápění akumulačními  kamny. Bohužel některé nehřály jak by měly a proto
došlo na opravu. Měnila se tělesa, termostaty, ventilátory, jističe a spínací hodiny. Opravu prováděl
Jan Ulrych, momentálně žijící v Bukovině. Oprava si vyžádala částku 19.546,- Kč.

Výměna oken
Od  22.  do  24.dubna  proběhla  výměna  oken  ve  veřejných  budovách.  Nejprve  se  začínalo  na
obecním úřadě, kde byly vyměněny okna v zasedací místnosti a v úřadovně  za  42.471,-Kč. Dále

pak    vchodové  dveře   u  úřadovny OÚ za  16.950,-.  Celkem  za  59.421,-  Kč.    V úterý  se
pokračovalo v hasičárně s výměnou všech oken, ty byly v ceně 48.816 Kč. Jako poslední přišel na
řadu kulturák , taktéž s výměnou všech oken v hodnotě    88. 563,- Kč. Jedno jediné a to nejhorší
okno v celé škole se taktéž vyměnilo,  cena  5.749,- Kč. O několik týdnů později se dodatečně
osadily  nové  vchodové  dveře  u  kulturáku.  Pořizovací  cena  byla  16.099,-Kč.  Dodavatelská  a
montážní firma, Martin Brokeš byla ze Žamberka. Odvedli rychlou a poctivou práci. 

Úklid ve veřejných budovách
Poté  následovalo  zednické  zapracování  okolo   rámů  a  posléze  celkový  úklid  budov  včetně
vymalování celého obecního úřadu i se zasedačkou
a sálu kulturního domu. Malířské práce prováděl p.
Petr Fišera z Jilemnice. Cena malířských prací byla
15.615  Kč.  To  ale  nebylo  vše.  Když  už  byl  v
kulturáku patřičný nepořádek, tak se s tím spojilo
ještě  několik  prací.  Bylo  to  nepatrné  předělání
elektroinstalace  v  kuchyni  nákladem  1.250,-  Kč.
Dále  pak  její   vymalování  a  v  baru  instalatérské
práce. Jednalo se o přívod vody  do nového dřezu
na  omývání  sklenic.  S  tím  souviselo  i  napojení
odpadu vedeného zdí a podlahou do guly ve skladu.
Cena 3200,-Kč
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Nová kuchyňská linka
Zařízení kuchyně v kulturním domě, jako byly pracovní stoly a poličky, už měly odslouženo. Proto

se nechala vyrobit nová sektorka, vše na
míru tak, aby bylo využito veškeré volné
místečko. Zhotoveny byly dva pracovní
stoly  s  posuvnými  dvířky   úložného
prostoru a nástěnné police nad jedním z
nich.  Dále  potom  byl  ještě  vyměněn
barový  pultík  u  výčepu.  Tyto  práce
prováděl  Ivan  Štorm  ze  Studence.
Fakturovaná  cena  za  materiál  byla
28.909,- Kč, za práci potom 13.530,-Kč.

Nová svítidla na OÚ
V rámci malování byly v kanceláři OÚ
odstraněny  původní  lustry,  které  byly

nahrazeny novými svítidly tzv. rampami se zářivkovými trubicemi. Vše bylo umístěno nad stoly,
kde se nejvíce pracuje. Pořizovací cena byla 6.600,-Kč. Instalace byla prováděna Janem Ulrychem.

Stanoviště pro kontejner na bioodpad
V rámci komunitního  kompostování bylo zapotřebí zvolit umístění kontejneru pro bioodpad (trávu
a větve). Po dohodě s p. Oldřichem Šubrtem, obec
odkoupila část jeho pozemku. Odměřením vznikla
samostatná pozemková parcela č.413/5 o výměře
32m2.  Zde  došlo  27.května  k  úpravě  terénu  pro
stání  zmiňovaného  kontejneru.  Podklad  byl
vytvořen  ze  tří  panelů,  z  jedné  dlouhé  strany
ohraničené metr vysokou opěrnou zdí. Ta  zároveň
slouží  jako nájezd k bočnici  kontejneru a  sypání
zeleně  z  výšky  do  něho,  bez  jakéhokoliv
přehazování  z  prostředků,  kterými  sem   občané
onu  zeleň  dopravují.  Akce  byla  dokončena
25.května.  Zemní  práce  prováděl  Bohumil
Šimůnek z Nedaříže. Fakturovaná částka byla 3.360,- Kč. Nákup materiálu, beton, cement, písek,
dráty za 6.027,-Kč a ztracené bednění za 2.176,- Kč. Celkové náklady na zbudování byly vyčísleny
částkou 11.563 Kč.

Nohejbalový turnaj
Sobotní proměnlivé počasí 25.května , přivítalo v areálu pod Kaňkem devět tříčlenných družstev,

aby změřila síly v nohejbalovém turnaji. Herní
systém  spočíval  v  tom,  že  každý  hrál  s
každým. Počet vítězství určil konečné pořadí.
V  17  hodin  došlo  k  vyhlášení  výsledků  v
turnaji.  Na  osmém  místě  skončilo  družstvo
Filipa  Součka,  Daniela  a  Jaroslava
Šubrtových,  sedmá  příčka  patřila
nohejbalistům  z  Dolní  Olešnice,   šestí  se
umístili  nohejbalisté  Jiří  Ježek,  Miroslav  a
Tomáš Paulů,  pátí byli Pavel Ježek, Petr Štilec
a  Roman  Šimůnek,  čtvrtou  příčku  brali
bukovinští  David  Štilec,  Jan Prokeš  a  Lukáš
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Zaplatilek, třetí medailové místo si vybojovali nohejbalisté z Dolní Olešnice, druhou příčku obsadili
nohejbalisté z Volče u Pardubic a na příčku nejvyšší dosáhlo družstvo z Levínské Olešnice. 

Nákup a prodej pozemků
Obec odkoupila od p. Oldřicha Šubrta, pozemkovou parcelu č.413/5 o výměře 32 m2 v ceně 112,-
Kč. Naopak obec p. Šubrtovi prodala pozemkovou p.č.413/4 o výměře 352 m2 a 442/2 díl 2 o
výměře 52 m2 za 1616,- Kč. Nákupní i prodejní cena, byla sjednána dle průměrné ceny dle bonity
půdy, která je stanovena v naší obci.

Povodňová sbírka 
Obec vyhlásila dobrovolnou finanční sbírku na pomoc postiženým povodněmi 2013. Od občanů
obce bylo vybráno 14 tis. korun. O Dětském dnu dalších 492,- Kč. Hasiči přispěli částkou 5 tis. a
obec 6.508,- korun. Starostovi obce Rudník, byla osobně předána částka 26.tis.  korun, jako dar
našich občanů, hasičů a obce. 

Oprava cesty
Po vydatném a dlouhodobém dešti 2.června se místní, jindy malinký potůček rozvodnil. U hoření
požární nádrže se přelil přes stavidlo a tekl po volném prostranství k místní cestě. Tam už měl
značnou sílu. Přehoupl se na druhou strany cesty a na konci propustě  vymlel  kráter o rozměrech
asi 2x2x1,5 metrů. To se opravilo návozem kamene a upravením okolí. S tím se zároveň spojilo
vyčistění  přítoku do nádrže a  částečné vybrání naplaveného bahna ze dna nádrže.  Prováděla to
firma Elektros Martinice s vlastní technikou a dopravou materiálu. Cena za zmiňované práce byla
16.627,- Kč.

Elektrifikace obce
V úseku od kulturního domu až  pod bytovou jednotku,  bylo  5.června  započato  s  rekonstrukcí
místní  elektrické sítě. Prováděna byla výměna stávajících dřevěných už mnohdy shnilých sloupů a

nevyhovujících vodičů. Sloupy byly umísťovány
na  stejná  místa,  síť  byla  propojena  vrchním
kabelovým  rozvodem.  Další  rekonstruovaný
úsek  byl  od  hoření  autobusové  zastávky  ke
kulturnímu  domu.  Započalo  to  21.října
hloubením  výkopů  pro  nové  sloupy.  Ty  byly
osazovány 30.října a ve středu 6.listopadu došlo
k natažení vrchního vedení kabelem a propojení
od  hoření  autobusové  zastávky  ke  Štilcovým.
Zbytek   úseku  ke  kulturnímu  domu  byl
dokončen 13.listopadu. Montáž prováděla firma
Eliprom z Jablonce nad Nisou.

Koncert dechové hudby
Stalo se už tradicí,  že obec chtěla udělat  také
něco  pro  starší  generaci  občanů,  ať  místních
nebo  z  okolních  obcí.  Letos  to  byl  již  třetí
ročník koncertu dechové hudby. Na 5.července
od  17.00  hodin  byla  pozvána   dechovka
,,Broďanka“ ze Železného Brodu. Za krásného
počasí se koncert konal v přírodním areálu pod
Kaňkem.  Hudba  se  představila  s  hezkými
skladbami  od  známých  či  méně  známých
skladatelů.  Návštěvníci  kteří  přišli,  určitě
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nelitovali, že museli vážit cestu do Bukoviny. Samozřejmě, že to pořadatelé ocenili. Bohužel, bylo
jich však málo. Pouze 61 platících. Byl to jak pro pořadatelé, ale i pro účinkující žalostný pohled na
takovou hrstku hostů. Třeba z Bukoviny jich bylo pouze patnáct. Ostatní byli z okolí, Studence,
Horní Kalné, Čisté a Nedaříže. S tím i souvisela celková  tržba, která nedokázala pokrýt celkové
náklady.  Akce tohoto druhu,  byla  opět  prodělečná.  Pořadatelé  proto zvažovali,  zda se podobný
podnik v příštím roce má vůbec uskutečnit. Zřejmě už ale  ne. 

Vyúčtování:
příjem:                                                                                      vydání:
pivo, kořalka                 4.393,-                                                  klobásy + pivo           1.515,-
vstup                             3.892,-                                                   Hamplová                 3.192,- 
udírna                              864,-                                                    na bramboráky            114,- 
celkem                         9.149,-                                                     hudba                       7.000,-
                                                                                                   celkem                     11.857,-
vydání                       11.857,-
příjem                     -    9.149,-
prodělek                     2.708,- Kč     

Kompostárna
Kompostárna u Panenky Marie byla dokončena a čekala už jen  na zkolaudování.  Bukovina měla
své pevné stanoviště kontejneru u bývalého JZD. Jednotlivé svozy byly  uskutečňovány 1x14 dní.

Vše se odváželo k ,,Panence Marii,“ kde byla
centrální  skládka  pro  Bukovinu,  Studenec,
Horka,  Nedaříž,  Olešnici  a  Čistou.  Byl
vypracován  detailní  plán  svozů,  drcení
dovezené  hmoty,  překopávání  již
uskladněného  materiálu,  který  se  po  dvou
překopáních  postupně  přeměňoval  v  hotový
kompost. Je to až k nevíře, ale měl  být během
30-40  dní.   Obdobné  kompostárny  byly  v
Jilemnici,  Roztokách,  Horní  Branné  a
Rokytnici. Mezi nimi se přemísťovala technika
tak, aby vše na sebe navazovalo a náklady na
přepravu  byly  co  nejmenší.  Financování

provozu kompostáren bylo  hrazeno jednotlivými obcemi. Skutečné náklady byly rozpočítány mezi
všechny  obce  v  přepočtu  na   jednoho  obyvatele.   Celkové  náklady  pro  obec,  byly  dle  počtu
obyvatel.
Během roku bylo 13 svozů. Pro naši obec byly náklady na svoz 8.610,- Kč, drcení a míchání 1438,-
Kč, překopávání 2521,- Kč. Celkově za rok to bylo částka 12.569,-Kč. V Bukovině byl kontejner
volně přístupný celé dny. 
       
Nátěr střechy na prodejně
I když se v budově prodejny nic neprovozovalo, bylo
nutné se o ní stejně start, jako doma o vlastní stavení.
Začalo  do  ní  totiž  zatékat.  Po  prohlídce  střechy  a
zjišťování příčin a místa se objevilo drobné narušení
střešní  krytiny.  Plechy  měly  v  několika  místech
trhlinky, kterými zatékalo.  Nezbylo nic jiného, než
trhliny  zatmelit  speciální  hmotou.  Poté  byla  celá
plocha střechy opatřena novým nátěrem. Doufejme,
že to opět na několik let bude v náležitém pořádku.
Natěračské  práce  prováděl  Petr  Fišera  z  Jilemnice.
Náklady na nátěr činily 23.958,-Kč.
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Oprava střechy na obecním úřadě
Stávající  střešní  krytina  na  budově  obecního  úřadu  byla  z  asfaltové  lepenky  IPA.  Ta  byla

popraskaná, tvořily se na ní boule a v
určitých  místech  zatékalo.  V  rámci
dotace z Programu obnovy vesnice, se
provedla  oprava  střechy  se
zateplením.  Na  stávající  krytinu  byl
položen  polystyrén  o  síle  16  cm,
separační vrstva z geotextilie a střešní
hydrofolie  o  síle  1,5  mm.  Ta  byla
spojena  horkovzdušným  svářením.
Cena  zhotovení  byla  70  tis.  korun.
Dotace z krajského úřadu činila 70 %
nákladů,  což  činilo  49  tis.  korun.
Zbylých  21  tis.  hradila  obec  z
vlastních prostředků.

Odhlášení z trvalého pobytu
Z trvalého pobytu se v září odhlásila Markéta Paulů. Její nový pobyt byl v Lázních Bělohrad, Horní
Nová Ves čp.150.

Způsob vyhlášení polachu pro hasiče
Operační informační středisko v Semilech, zavedlo pro naši výjezdovou jednotku způsob vyhlášení
poplachu k jakémukoliv zásahu.  Tento způsob je využíván i  u ostatních jednotek.  Jednalo se o
vyrozumění každého člena výjezdové jednotky SMS zprávou. Ta obsahovala o jaký poplach jde,
místo události a další potřebné údaje. Mimo jiné byl ještě z operačního střediska vyhlášen poplach
dálkovým spuštěním sirény umístěné na hasičárně.

Drakiáda
Z podnětu členek obecního zastupitelstva Jiřiny
Dlabolové  a  Zuzany  Nezbedové,  se  v  sobotu
28.září uskutečnila v přírodním areálu Drakiáda.
Na jevišti byli draci vystaveni, a prováděly se na
nich poslední úpravy. Škoda jen, že ani jeden z
nich  nebyl  vlastnoručně  vyroben.  Všichni  byli
sériovými výrobky čínského původu.  Pouštění
draků se uskutečnilo v odpoledních hodinách  na
vrcholu Kaňku. Bylo krásné podzimní odpoledne
a  slunečný  den  s  teplotou  vzduchu  na  slunci
30°C.  Vál  tam  slaboučký  vánek.  Všichni
soutěžící  tak  museli  nahradit  sílu  větru  svojí
vlastní silou, pokud chtěli dostat svého draka do
vzduchu. To už potom stačilo   k tomu, aby se
draci  vznesli  k  blankytně  modré   obloze.
Třepetalo  se  jich  tam  šest.  Bohužel,  opět  si
musíme  postesknout  nad  účastí  místních.  Děti
chalupářů  převládaly.  Místní  byly  jen  dvě.
Závěrem každé dítě dostalo dvě čerstvě upečené
palačinky  s  borůvkovou  a  meruňkovou
marmeládou a malý pamlsek.
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Dotace pro hasiče
K  1.1.2014  se  rušilo  operační  středisko  u  Hasičského  záchranného  sboru  v  Semilech  a
centralizovalo se v Liberci. Jeho název byl KOPIS (krajské operační a informační středisko). Zde se
hlásily veškeré události,  určené pro zásah požárních jednotek.  Na tomto základě  Krajský úřad
Libereckého kraje preferoval dotace pro JSDHO (jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, tzv.
výjezdové jednotky),  na nákup ochranných a technických prostředků. Náš obecní úřad navštívil
ředitel HZS v Semilech, plk. Kovalský, aby seznámil starostu obce a velitele JSDHO o možnostech
využití  připravovaných dotací. Navrhl, abychom  pro splnění podmínek, které ukládala  vyhláška č.
247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO,  dovybavili  JPO  5 v Bukovině u Čisté. Jedná se
nákup  jedné vozidlové radiostanice s příslušenstvím zn. MOTOROLA GM 360. Pro vzájemnou
komunikaci  členů zásahové jednotky a velitelským sborem, tří  přenosných ručních radiostanic zn.
Es 100 s rychlonabíječkou a  pro ochranu a  zdraví  hasičů,   sedm párů hasičských,  zásahových
rukavic. Pořizovací náklady  činily 35.900,-Kč. Z toho 70% nákladů (25.130,-Kč) bylo hrazeno z
dotace, 30% (10.770,-Kč) z rozpočtu obce. Žádost byla podána 22.10.2013.

Na muzikálu Hello, Dolly
Obec 26.října,  uspořádala  pro čtyřicet osm občanů zájezd do Prahy na známý muzikál  Hello,
Dolly.  Představení  se hrálo v  divadle Studio Dva na Václavském náměstí. Legendární muzikál s

živým orchestrem pojednával  o
vdově  Dolly  Leviové,  která  se
živí  jako  dohazovačka,  a
jednoho  ze  svých  zákazníků
přiměje  změnit  se  v  milého,
galantního muže.   V hlavní roli
se představila Ivana Chýlková s
Josefem  Cardou.   Dále  hráli
Mojmír  Maděrič,  Naďa
Urbánková,   Roman  Štabrňák,
Berenika  Kohoutová,Václav
Jílek   a  další.  Ti,  kdo projevili
zájem se  s námi vydat do Prahy
na tuto kulturní akci,  věděli  do
čeho  jdou.  Jejich  reakce  po
vystoupení  byly  potěšující,  a
vznášeli  doporučení,  aby  se  v
budoucnu opět něco podobného

uskutečnilo.  Oficiální cena vstupenky byla 600,-Kč. My jsme měli 50% slevu, takže byla za 300,-
Kč a na autobus se vybíralo  100,-Kč. 

Výsledky voleb
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskutečnily ve dnech 25. a 26.října v zasedací
místnosti obecního úřadu. Zapisovatelkou volební komise byla starostou obce jmenována  Jiřina
Štilcová. Ustavující schůze volební komise určila předsedkyni, kterou se stala Martina Jiřičková,
členové komise byly Jiřina Grofová a Monika Hanousková. 

Voliči v seznamu  -   166
Vydané obálky -  124
Odevzdané obálky    -       124  
Platné hlasy                -       124
% platných hlasů    -       100
Volební účast v % -      74,70   třetí největší účast voličů v okrese Semily
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Volební strany dle počtu hlasů v Bukovině u Čisté
                                                                     

 volební strana      hlasy                  hlasy v %

Úsvit přímé dem. T.Okamury             22       17,74      

ANO 2011             21             16,93 

KSČM                                                                       20             16,12

ČSSD            17         13,70

TOP 09               15         12,90  

ODS              10           8,08

KDU-ČSL               7          5,64

Strana zelených              4              3,22 

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI              2             1,61

politické hnutí Změna               2           1,61

Strana svobodných občanů              1         0,80

Česká pirátská strana              1          0,80

Dělnic. str.sociální spravedlnosti.              1          0,80

Hlavu vzhůru – volební blok              1          0.80

Ostatní strany              0         0

Sousedské posezení
V pořadí již páté sousedské posezení se uskutečnilo v sobotu 16.listopadu. Ženy pro hosty napekly
šest bábovek. Ty byly rozkrájeny a podány na stoly. Byl to takový zákuseček ke kávě či čaji. K tanci

a  poslechu  nám  zahrála  country  kapela
,,Náhoda“  z  Pecky.  Posezení  bylo zahájeno
starostou obce a vzápětí na to zazněly první
akordy  country  písní.  Hudba  hrála  asi  půl
hodiny a  poté  následovalo  promítání  filmu
Jiřího  Hanouska  z  cesty  po  Švýcarsku.  Po
filmu se už o zábavu  starala pouze hudba.
Sporadicky se  na  parketu  objevovaly první
taneční  páry.  Po  půl  noci  hudba  utichla  a
poslední hosté se odebrali k domovům. Co se
týká návštěvnosti, tak to byla nejslabší účast
ze všech posení. Přítomno bylo na třicet osm
hostů.  O  to  více  to  mrzelo  ženy,  které

vynakládaly svůj volný čas pro uspokojení žaludků návštěvníků. Že by se  už i tato akce okoukala a
stala se neatraktivní?

Vyúčtování:
                příjem:                                                                            vydání:
kuchyň            80 ,-                                                 suroviny na bábovky           344,-
pivo                                2.595,-                                                 pivo                                   2.144,-
bar                                  5.019,-                                                 párky 3,4kg/spotřeba 1,5     369,-
odprodání párků               120 ,-                                                 prodejna Hamplová          7.185,-       
celkový příjem              7.814,- Kč                                                                                   10.042,- Kč
                                                                                     
příjem                7.814,-
vydání                        -  10.042,-
prodělek                        2.228,- Kč
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Dotace pro hasiče
V některém předešlém odstavci   jsme se zmiňovali o možné dotaci KÚ, pro dovybavení JSDHO
(výjezdové jednotky) v Bukovině. Bohužel, zase až tak velký objem financí tam nebyl (4 mil. Kč).
Proč nám nebyla dotace na vysílačky udělena? Ty totiž nebyly prioritou k udělování dotací,  tak jak
bylo předesíláno. Druhý pokus byl v další výzvě příští rok. 

Rozsvícení   vánočního stromu
V této předvánoční době se jistě mnozí z vás podivují nad více či méně krásnými, barevně zářícími,
svátečně "oděnými"stromy v obcích a městech. Nejinak tomu bylo v předchozích letech i v obci
Bukovina. Nejprve zářily barevné žárovky na borovičce u prodejny potravin. Když byla poražena,
zablikala na nás barevná světýlka  na smrku v záhonu u kulturního domu, poté  na tůji u školy,
později na parkovišti u hasičárny. Opět na tůji! Přesto to pořád nebylo ono! Pořád to nebylo dost
vánoční! Až jednou přišli hoši s nápadem, postavit opravdový, takřka sedmimetrový vánoční smrk v
areálu pod Kaňkem. V neděli 24.listopadu byl tenhle fešák jehličnan ověšen barevnými koulemi a
led žárovkami. Celé té kráse vévodila zlatá hvězda, 30.listopadu v 17.40 se u smrku sešlo takřka
šedesát  návštěvníků.  Reprodukovaná hudba a  koledy jen podtrhly hlasité  odpočítávání  místních
dětí. Pět, čtyři, tři, dva, jedna - a nic!! Smrk i
nadále  tonul  ve  tmě.  Ovšem  po  opětovném
odpočítávání  od  pěti  do  –  teď,  zalila  plochu
kolem jasně  modrá  záře.  To vše  doprovázené
hlasitým  potleskem  přítomných.  Den  předtím
krásně nachumelilo, teď ovšem do sněhu začalo
drobně  pršet.  Ale  to  nikomu  ani  krapet
nevadilo!  K  zahřátí  si  mohl  každý  zdarma
nabrat pravou domácí hovězí polévku. Nebo si
koupit  grog,  svařák,  či  jiné  "zahřívadlo".
Většina  návštěvníků  se  zdržela,  vzhledem  k
houstnoucímu  dešti,  asi  hodinku.  Ale  velmi
příjemnou!  Byla  to  vlastně  první  akce  tohoto
druhu u nás v Bukovině. A zdařilá! 

Vánoční výstava
Letošní vánoční(respektive předvánoční) „Výstava adventních věnců“a jiných drobných dekorací
se konala těsně před „příchodem“ první adventní neděle 1.prosince, tedy v pátek 29.11. a v sobotu
30.11.,  vždy  od  15.  do  18.  hodiny.  Konec  výstavy  časově  navazoval  na  rozsvěcení  svátečně
nazdobeného  vánočního  stromu.  A co  se  týká  vlastní  výstavy?  Organizátorka  výstavy,  Jiřina
Dlabolová,  již  několik  let  spolupracovala  s  lidmi,  kteří  byli  ochotni  věnovat  svůj  čas  výrobě
nejenom adventních věnečků, ale i jiných dekorací. Byli to v podstatě stále titíž a ona jim  za to byla
moc vděčná. Vždy jí velice potěšilo, když se některý z výrobků prodal a sklidil pochvalu a obdiv.
Bylo velmi milé a potěšující, že se mezi letošními vystavovateli objevili naši nejmladší – Jakub

Ježek  a  Míša  Šimůnková.  Přinesli  hezké  a
opravdu  vydařené,  pěkně  barevně  laděné,
adventní  věnečky.  Velké  poděkování  patřilo
též  Věrce  a  Gábině  Zaplatílkovým,  paní
Vondrové  ze  Slemena  i  Lucce  Exnerové  za
kouzelné  perníčky.  Hezkým  zpestřením  a
obohacením  výstavy  byly  volánové  šály  od
Zuzky Nezbedové. Byly samozřejmě určené i
pro  prodej.  I  přes  letošní  menší  množství
vystavovaných  výrobků  bylo  odhodlání  i
nadále  v  tradici  „vánočních  výstav“
pokračovat! 
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Výroční valná hromada

Po roční činnosti přišlo v pátek 13.prosince na bilancování na hasičské výroční valné hromadě. Ta
se odbývala  od 18.30 hodin v kulturním domě. Přítomno bylo 35 členů, 5 mladých hasičů a 22
hostů. Byly u nás zastoupeny sbory z Čisté, Studence, Nedaříže, Levínské Olešnice, Dolní Kalné,
Jilemnice a Volče. 

Statistika našich webových stránek
Návštěvnost bukovinských webových stránek v roce 2013 dosáhla čísla  7519, což je o 302 více
než v loňském roce. Nejvíce návštěvníků, kteří otevřeli naše stránky byli pochopitelně z ČR, potom
už následovali z ostatních zemí v tomto pořadí: USA, Holadsko, Německo, Izrael, Čína, Francie,
Rusko,  Bulharsko,  Ukrajina,  Severní  Korea,  Slovensko, Polsko,  Kanada.    Celkem do nich ale
nahlédli návštěvníci z 64 zemí světa. Délka návštěv byla v průměru 179 sekund. Měsíc červenec,
byl s  708 nahlédnutími nejnavštívenějším měsícem v roce. Největší denní návštěva byla 5.8., se 46.
návštěvami.  Nejmenší  návštěvnost  byla  v  lednu,  pouhých  498.  První  návštěva  v  r.  2013  se
uskutečnila  1. ledna v 10.07 hodin, poslední 31.12. ve 22.31 hodin

Počasí v průběhu roku
V úterý 12. března  napadalo asi 5 cm sněhu. Za dva dny mělo přijít kalendářní jaro, ale protože se
přírodě  neporučí,  muselo  se  o  několik  dní  oddálit.  V pondělí  18.  března   po  14  hodině  začal
poletovat sníh, jehož intenzita se zvyšovala. Večer bylo nasněženo asi 5 cm. Ráno 19. března, byla
nasněžena 12 cm sněhová vrstva. Začalo mrznout. V neděli 31.března ležel na loukách a silnici
slabý poprašek sněhu. Přišel 8.duben a rtuť teploměru ráno klesla na -6 °C. Tento den padl 200 let
starý teplotní rekord, kdy na Kvildě naměřili -19°C.  V úterý 9.dubna, opět poletoval sníh. Tropická
vedra udeřila od 17. června. Na slunci se teploměr zastavil na 48° C, ve stínu 32 °C. 
První podzimní mrazíky se objevily ve čtvrtek 26. září, kdy raní mrazík ukazoval -1° C a pátek 27.
září mínus dva stupně. Opakem bylo počasí po 20. říjnu, kdy teplota přes den dosahovala 18-20°C.
Například 26.října, se nechalo být ještě večer v tričku s krátkým rukávem. První sněhová přeháňka s
deštěm,  se  prohnala  v  brzkých  ranních  hodinách  6.listopadu.  Větší  vrstva  asi  pěti  centimetrů
napadla 25. listopadu, ta však do dvou dnů roztálo. Další poprašek napadl 29.listopadu.  Letošní
vánoční svátky byly vysloveně na blátě. Bez sebemenšího náznaku sněhu, teploty se pohybovaly od
8 do 10 stupňů nad nulou.
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