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Rok 2014
Počet obyvatel k 1.1.2014
vysvětlivky: 15+...počet osob starších 15 let
Občané ČR
muži

Muži +15

ženy

ženy+15

Celkem

15+ celkem

107

90

92

84

199

174

Informativní počet cizinců s realizovaným pobytem v obci
muži
ženy
nad 15

do 15

celkem

3
1
4
průměrný věk obyvatel je 40,8 let

nad 15

do 15

celkem

cizinci
celkem
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Finanční rozpočet obce na r. 2014
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté dotace
Rozpočtové příjmy celkem

pobyt
trvalý

přechodný
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1.933.000,- Kč
1.560.342,- Kč
54.400,- Kč
3.547.742,- Kč

Finanční hospodaření obce, za r.2013
Daňové příjmy:

1 871,18 tis. Kč

Nedaňové příjmy:

168,08 tis. Kč

Kapitálové příjmy:

1,62 tis. Kč

Přijaté dotace:

90,17 tis. Kč

Příjmy celkem:

2 131,04 tis. Kč

Běžné výdaje:

1 919,68 tis. Kč

Kapitálové výdaje:

132,45 tis. Kč

Výdaje celkem:

2 052,12 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů: převod do r.2014

78,92 tis. Kč

Produkce odpadů v naší obci za r. 2013
sklo
3,440 t
plasty
2,855 t
papír
1,065 t
komunální odpad
34,315 t
železo
2,879 t
objemný odpad
6,380 t
bioodpad
34 m3
Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2014
Farní charita Studenec poděkovala tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky
2014. Výtěžek sbírky v naší obci činil 6 944,-Kč. Prostředky byly odeslány na ústředí Charity ČR
v Praze 1. Letošní výtěžek tříkrálové sbírky byl z největší části použit na nákup pomůcek pro
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špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomohla zajistit i nákup zdravotnického
materiálu nebo z něj byla poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu, kteří by 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 rozvoj projektů v Indii souvisejících s adopcí na dálku, kterou
zajišťovala Diecézní charita Hradec Králové.
Hasičský bál
Jednou z významných událostí roku je i hasičský bál. Ten se uskutečnil 1.února. Pro zajištění
finančního efektu, bylo zapotřebí zajít do okolních obcí a pozvat na ples. Cena vstupenky v
předplatném, stála 20,-Kč, na sále u vstupu 50,-Kč. Do tomboly bylo připraveno a také se prodalo
2 468 losů. Na prodané losy náleželo 270 cen v přímém slosování a 17 cen, které byly taženy ve
finálovém slosování, při půlnoční přestávce. K tanci hrála osvědčená, tříčlenná kapela Oasa plus.
Kuchyně nabízela guláš s knedlíkem nebo chlebem, slabý párek a zákusky. V týdnu před bálem,
byla krom asi dvanácti míst k sezení všechna místa ze sto padesáti zadána. Bylo to až moc
podezřelé. Ta návštěvnost měla asi přijít. Ve dvacet hodin byla všechna místa obsazena. Bylo plno.
Bál se vydařil, spokojenost hostů byla také.
Dětský maškarní bál
V neděli 2.února ve 14.00 hodin, byl pro děti uspořádán maškarní bál. Hudební produkci prováděl
Jiří Ježek. Počet účastníků se pohyboval okolo
devadesáti. Kulturák se zaplňoval doprovodem
rodičů a maskami všeho druhu. Počínaje
princeznami, piráty, vodníky a různými
zvířátky. Ty skotačili, tancovali a soutěžili o
ceny. Ani zde nechyběla tombola, to musí být,
protože se na ní děti těší více než dospělí.
Připraveno jich bylo 2071 a náleželo k nim 236
cen v přímém slosování a 23 finálových. V
průběhu bálu, odborná porota hodnotila masky,
aby ty nejlepší mohly být odměněni. Dorty a
koláči. I tato akce byla hodnocena jako zdařilá.
Divadlo
Po roční odmlce se nám opět představil Divadelní ochotnický soubor ,,V Jilemnici-Roztocké“ se
svou nastudovanou hrou ,,Zmatek v penzionu domov “. Divadlo se hrálo 18.ledna od 18.00 hodin
v kulturním domě. Hlediště obsadilo 57
diváků. Hrdinkou rozmarné a zároveň
laskavé americké veselohry je nejen
„podivná“, ale i záhadná žena Ethel
Savageová.. Je to šarmantní vdova v
nejlepších letech, která kromě milionů
„zdědila“ po svém milovaném muži tři
dospělé děti: nevlastní a navíc značně
problematické. Dramatický děj se odehrává v
sanatoriu pro duševně choré, kde však žijí v
mnoha směrech normálnější lidské bytosti,
než s jakými se paní Savageová setkávala za
jeho zdmi. Libuje si v pošetilostech a
charitativní činnosti, za což ji její tři
nevlastní děti nechají zbavit svéprávnosti.
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Sběr objemného a nebezpečného odpadu
Od pátku 4. do 6.4. byl u hasičárny přistaven kontejner na vekoobjemový odpad. Bylo vidět, že v
domácnostech je stále co likvidovat. Kontejner byl již v sobotu naplněn povrch. Fakturace za vývoz
byla 16.016 Kč. V neděli 6.4. provedla firma Marius Pedersen svoz nebezpečného odpadu. Cena za
tuto službu byla ve výši 15.022 Kč
Změna v obecním zastupitelstvu
Po odstoupení Jiřiny Dlabolové z funkce místostarostky a člena zastupitelstva, bylo zastupitelstvo
doplněno o náhradníka Ing. Milana Křížka. Novou místostarostkou byla zastupitelstvem zvolena
Zuzana Nezbedová.
Propagační cedule svazku
Pro Bukovinu, coby člena Svazku-Jilemnicko, byla
dodána propagační cedule, kde je uveden stručný
popis obce Bukoviny, společně s několika fotografiemi
a mapou obcí začleněných ve svazku Jilemnicko.
Umístěna byla 5.dubna
mezi vývěsní skříňky u
prodejny.
Uniformy pro hasiče
Obec zakoupila pro pět členů hasičského sboru, pracovní stejnokroje zn. PS II. Zakoupeny byly
prostřednictvím firmy Phoenix Jilemnice. Cena byla 6120,- Kč.
Počasí
Mimořádně teplé jaro se pokazilo ochlazením 9.4., kdy byly denní teploty okolo 8 °C. Slunečné
počasí se střídalo s dešťovými přeháňkami, občas prolétla i ta sněhová. Stejné počasí bylo i 14.4.,
kdy se teplota pohybovala na hranici +7 stupňů s dešťovými přeháňkami, občas i drobným
poletováním sněhových vloček a bouřkou. Obdobné počasí bylo i 15.4. s četnějšími sněhovými
přeháňkami.
Vyčistění požární nádrže
Ač je to skoro neuvěřitelné, poslední
čistění požární nádrže u kravína se
provádělo před 19 lety v r. 1995. Dno
bylo pokryto souvislou naplaveninou
bahna ve vrstvě půl metru. Pod
přítokovou trubkou a jejím okolím, byla
vrstva až sto dvacet centimetrů. Obsah
zadržované vody, byl tak zmenšen na
polovinu. V sobotu 19.dubna,
za
pomocí bagru UDS a nákladní Tatry
Václava Stránského ze Zálesní Lhoty,
se provedlo celkové vyčistění nádrže.
Odvezeno bylo mezi 80 a 90 m3
naplaveniny.
Otevření chráněné dílny
Budova prodejny opět po letech uzavření ožila. Od 5.května zde byla definitivně otevřená a
zprovozněná chráněná dílna pro invalidy. Provozovala jí firma ,,Cimbál“ z Jablonce nad Nisou. Z
počátku zde bylo zaměstnáno sedm pracovníků z Kruhu, Roztok, Čisté a Bukoviny. Pracovní náplní
byla jednoduchá montáž upevňovacích objímek pro firmu Walraven v Čisté u Horek.
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Výměna oken
Od 5.května do 8.května , se proběhla v
budově školy výměna 38 oken a 4 oken
v sociálkách v přírodním areálu.
Realizaci vyhrála firma s nejnižší
nabídkou, Martin Brokeš ze Žamberka.
Cena dodávky oken a jejich montáže
byla 289.028 Kč, hrazena z rozpočtu
obce.
Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 23. a 24. května se uskutečnily
volby do Evropského parlamentu.
Kandidovalo 39 politických stran. Volební místnost byla připravena v zasedací místnosti obecního
úřadu. Zapisovatelkou volební komise byla jmenovaná Jiřina Štilcová. Do volební komise jako
členové usedli. Renata Šímová z Levínské Olešnice, delegovaná ČSSD, Vojtěch Horáček ze
Studence, delegovaný KDU-ČSL, Věra Matyášová z Poniklé, delegovaná KSČM, Monika
Hanousková a Martina Křížková z Bukoviny.
Volební komise po sečtení všech odevzdaných hlasovacích lístků provedla zápis, kde bylo uvedeno:
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
163
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
129
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
129
Odevzdané platné hlasy
125
Voleb se zúčastnilo voličů
70,66 %.
Rozbory pitné vody
Byl proveden rozbor vody z již vyhloubeného vrtu, pro veřejný vodovod. Jednalo se o to, zjistit
zda voda neobsahuje složku atrazin, která se nám vyskytovala v současných vodních zdrojích.
Povolený limit této složky ve vodě je 100. Rozbor prokázal, že hodnota atrazinu je hluboko pod
hranicí a má hodnotu 5. Všechny ostatní prvky, kterých je na seznamu rozboru 56, prokazovaly
hodnoty pod stanovenými limity. Takže jsme mohli konstatovat, že je do budoucna, o kvalitu pitné
vody pro obec postaráno.
Nohejbalový turnaj
Poslední květnovou sobotu se v Bukovině uskutečnil turnaj trojic v nohejbale. Z důvodů špatného
počasí se turnaj nedohrál a kolem 14.00 hod. byl turnaj ukončen a spočítány výsledky, ze kterých
bylo stanoveno pořadí:
1. THC Pardubice
2. Dolní Olešnice vedená p. Zajíčkem
3. Nedaříž ve složení: Jan Grof, L. Sekyrka a P.
Kasten
4. Voleč ve složení: rodiny Košťálových
5. Levínská Olešnice : Zdeněk Mašek, Dohnal a
syn,
6. Bukovina A: Jiří Ježek, Míra a Tomáš Paulů
7. Bukovina B: David Štilec, Petr Štilec, Jan
Prokeš
8. Roman Šimůnek, Petr Řeháček a Pavel Ježek
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Prořezání lip
Lukáš Neklan- stromolezení, prováděl
3.června, zdravotní řez u pomníku
padlých, bezpečnostní řezy na lípě u školy
a dvou lip na výjezdu k Šikulům a Ottům.
Zde bylo zjištěno, že jedna z nich je
napadena dřevomorkou a bude se muset
pokácet. Tyto prořezy se musely provést
z důvodu bezpečnosti. Při nárazovém větru
ze stromů padaly zaschlé větve, které
mohly ohrozit kolemjdoucí či poničit
projíždějící vozidla.
VI. Propagační jízda je minulostí
V neděli 18. května 2014, zavítala do Semil na své zhruba 200 kilometrové trase z Chrastavy (přes
Německo a Polsko) do Velvar, VI. spanilá jízda dobrovolných hasičů s historickou technikou. Tuto
mimořádnou událost k oslavám 150.výročí
založení dobrovolného hasičstva si nenechal
ujít ani náš sbor. Devět členů s historickou
ruční stříkačkou Smekal a hasičským
praporem zaujali jedno z míst pro
vystavované historické stříkačky na
semilském Ostrově. Od 12.30 hodin
nastoupilo 15 sborů se svými hasičskými
prapory ke slavnostnímu nástupu. Po
příjezdu konvoje, přivítaly starostu SH ČMS
bratra Ing. Karla Richtra, starostou KSH
Libereckého kraje Milana Navrátila a další
představitelé dobrovolného hasičstva ČR.
Tím začal hlavní ceremoniál, který musel být z časových důvodů odbyt během jeden a půl hodiny.
Proběhlo zde vyhodnocení a ocenění nejlepších hasičských sportovců okresu, předání šerp na
hasičské prapory a ocenění hasičských sborů i jednotlivců. Jízda byla slavnostně zakončena v
královském městě Velvary, kde pokračovaly další oslavy.
Okresní kolo dorostu
Jablonec nad Nisou přivítal v sobotu 25.května, dorostenecká družstva na okresní soutěži. V
zápolení změřily síly dvě družstva dorostenců, dvě dorostenek a dvě smíšená družstva. Bukovina
zde měla také své zastoupení, a to
smíšeným družstvem. To reprezentovali:
Tomáš Paulů, Dominik Souček, Kristýna
Svobodová, Kristýna Exnerová, Tereza
Stehlíková, Nikola Nedomlelová, Jebavý
z Jilemnice. Plnily se disciplíny- závod
požárnické všestrannosti, požární útok,
štafeta 4x100 m, běh na 100 m s
překážkami a test z požární ochrany, na
kterém vyhořeli. Nebýt tohoto kiksu,
první místo by je neminulo. Takto
bohužel to bylo až to druhé. Odměnou
jim byl diplom a pohár. Stala se tu jedna
nepříjemná událost a to zranění naší
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závodnice Kristýny Svobodové. Při zdolávání kladiny uklouzla a pádem z ní, si poranila koleno. To
znamenalo, že se požární útok prováděl bez ní, pouze v šesti členech. Její zranění si vyžádalo delší
léčbu a ta ji vyřadila ze stálého místa v družstvu, pro okrskovou a okresní soutěž v požárním sportu.
Dětský den
Svátek dětí se v Bukovině oslavil 7.června v přírodním areálu. Letošní rok se musel obejít bez
závodu Bukárek. Za krásného, slunečného a
teplého dne, se ve 14 hodin začaly scházet rodiče
s dětmi, aby si zpříjemnili sobotní odpoledne. Na
sto dvacet přítomných návštěvníků, čekal bohatý
program se soutěžemi o ceny, ukázka výcviku psů
kynologického spolku ze Štikova, dále se v akci
představili dolnokalenští hasiči s ukázkou
vyprošťování osoby z havarovaného automobilu,
pomocí hydraulických nůžek a rozpínacího
nářadí. Vystaveny byly historické stříkačky
Sigmund a Smekal. Naši mladí hasiči předvedli
ukázku požárního útoku. Na závěr
hasiči
připravili pěnovou peřinu, což přivítala většina
dětí, aby se v ní mohly vydovádět. Večer nemohl být zakončen jinak, než diskotékou a impozantním
ohňostrojem.
Okresní soutěž
V neděli 8. června 2014 se na stadionu
Ludvíka Daňka v Turnově uskutečnilo Okresní
kolo soutěže v požárním sportu. V extrémně
horkých podmínkách se zúčastnilo 13 družstev
mužů a 9 družstev žen. Studenecký okrsek byl
zastoupen družstvy mužů z Bukoviny a
Levínské Olešnice. Ženy byly taktéž od nás.
Soutěž v požárním sportu okresu Semily se
konala se vším všudy, tzn. s požárním útokem,
štafetami 4x100 m a během jednotlivců na 100
m s překážkami. Bukovinu reprezentovali:
Stojící zleva: Paulů Markéta, Jiřičková
Kateřina, Hanousková Monika, Nedomlelová
Nikola, Exnerová Kristýna, Svobodová
Kristýna, Zaplatilek Lukáš, Škvorová Petra, Grof Jan.
Sedící zleva: Nezbedová Petra, Štilec David, Prokeš Jan, Beran Jiří, Šimůnek Patrik, PaulůTomáš.
Naši s velkými ambicemi za úspěchem neodjížděli. V celkovém hodnocení muži obsadili krásné
6. místo. Ženy skončily na devátém místě.
Okrsková soutěž
V opačném pořadí, až po okresní soutěži se
14.června uskutečnila okrsková soutěž
ve
Studenci. Bukovina byla zastoupena čtyřmi
družstvy. Dvěma mužů a dvěma žen. Soutěž
spočívala v provedení dvou požárních útoků
na elektronické terče.
Výsledný čas ženského áčka byl 29,794 a
30,294 sekundy a to je zařadilo na třetí
medailovou příčku. Konkurenční béčko
dosáhlo na časy 33,728 a 31,148 sekundy a
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dostalo se do závěsu na čtvrtou příčku se ziskem bramborové medaile. Muži se statečně prali s
konkurenčními družstvy, ale letos to na ně prostě nestačilo. Každé z obou družstev pokazilo jeden z
útoků. Áčko skončilo na 6. místě. Sedmou příčku v celkovém pořadí atakovalo béčko.
Soutěž v Kalné
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Kalná pořádal v sobotu 21.června soutěž O pohár starosty SDH.
Jednalo se o provedení jednoho požárního útoku dle pravidel požárního sportu. Bukovina byla
zastoupena jedním družstvem žen a mužů. Za ženy startovaly: Jiřina Štilcová, Petra Nezbedová,
Nikola Nedomlelová, Markéta Paulů, Eliška Ježková, Eva a Kristýna Svobodovy. Ženy prováděly
požární útok na dvě ,,B“ hadice a dosáhly času 29,42 sekundy a obsadily čtvrté místo z jedenácti
družstev. Barvy Bukoviny hájili muži ve složení: Lukáš Zaplatilek, David Štilec, Jiří Beran, Tomáš
Paulů, Jiří Ježek, Jan a Václav Prokšovi. Ti si vybojovali v silné konkurenci dvanácti družstev
krásné třetí místo, časem 25,97 sekundy.
Starostové obcí v Bukovině
Bukovina přivítala ve čtvrtek 26.června
starosty jednadvaceti obcí Svazku
Jilemnicko. Mezi hosty byla i zástupkyně
Svazu měst a obcí. V zasedací místnosti
ve škole se konalo 1. oficiální setkání
představitelů obcí v územním obvodu
ORP Jilemnice (Jilemnicko – svazek
obcí) v rámci realizovaného projektu
„Podpora
meziobecní
spolupráce“.
Účastníci jednání byli, pozváni na 14.45
hodin. Poté následovala prohlídka obce a
veřejných budov. Navštívili chráněnou
dílnu v prodejně, kulturák , hasičárnu a
obecní úřad. Následoval návrat do školy,
kde v 16.00 proběhla prezentace na valnou hromadu. V půl páté byla zahájena, kde se projednávaly
interní záležitosti Svazku.
Noví občané obce
K trvalému pobytu v obci se přihlásili čtyři občané rodiny Hassových z Víchové. Koupili rodinný
dům čp. 49, od rodiny Čechových.
Změna vlastníka chalupy
Novým vlastníkem chalupy Karla Kordase čp.20, se stali v neděli 10.srpna manželé Ondráčkovi z
Prahy. Pan David Ondráčka je ředitelem nevládní neziskové organizace Transparency International,
jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu
omezování.
Dotace pro hasiče
Pro rok 2014 vyčlenil Liberecký kraj ze svého rozpočtu částku ve výši 5,1 milionů Kč do
Dotačního fondu Libereckého kraje – programu - Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje. Obec využila této příležitosti, aby zpracovala žádost o dotaci na dovybavení
JPO 5 (výjezdové jednotky) v Bukovině u Čisté. Jednalo se o 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, osm párů hasičských, zásahových rukavic. Pořizovací náklady měly činit
41 013,-Kč. Z toho 60% nákladů bylo hrazeno z dotace, 40% z rozpočtu obce. Žádost byla podána
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3.7.2014. Dotace byla přiznána pouze na zakoupení zásahových rukavic ve výši 6.715,-Kč.
Vysílačky byly zamítnuty z důvodu, že nebyly dotačním titulem preferovány.
Příprava kandidátek
Komunální volby se blížily. Obecní zastupitelstvo mělo čítat sedm členů. Kandidátní listina za
sdružení nezávislých kandidátů byla podána v plném počtu devíti kandidátů. Posléze se kandidatury
vzdal Jan Prokeš. Poté tedy čítala osm kandidátů. byli to: Jiřina Štilcová, Vladimír Dlabola, Jiří
Ježek, Miloš Šulc, Ing. Milan Křížek, Zuzana Nezbedová, Tomáš Trejbal a Jiří Hanousek. Dále
byly zaregistrované další dvě volební strany- 1.nezávislý kandidát: Jan Prokeš a 2.nezávislý
kandidát: Jana Exnerová.
Oprava čističky
Čistička odpadních vod u okálů neplnila svůj účel celou
řadu let. Fekálie se pouze vyvážely kamsi na pole. Obec
jí tedy odkoupila od Zemědělského družstva Levínská
Olešnice za 1000,- Kč. Až v letošním roce se jí podařilo
opravit. Byla provedena výměna hřídele, nového motoru s
převodovkou. Opravu prováděl p. Šír z Dolní Branné.
Oprava stála 29.827,-Kč.
Oprava kanalizace
Mnozí z občanů si mohli všimnout zemních strojů, které
začaly od 2.října překopávat louku pod hoření
autobusovou čekárnou. Nebyly tam jen tak, aby se rýpaly
v zemi. V potoce pod ní totiž vyúsťovala kanalizace
odpadních vod. Ta začíná od Exnerových, zatrubněným
příkopem až k autobusové čekárně. Do ní je ještě
napojena kanalizace z místní komunikace od okálů.
Působením netěsnosti spojů kameninových trubek
postupně docházelo k vymílání zeminy pod nimi. Ty se na
konci, jedna po druhé vylamovaly a vypadávaly do
potoka. Působením odplavované zeminy
tam vznikl
kráter v délce 20 metrů, šířce 2 metry a hloubce 3 metry. Postupně tedy docházelo k devastaci a
znehodnocování pozemku Josefa Ježka, jež je jejím majitelem. Staré kameninové a v některých
případech už polorozpadlé potrubí bylo vytaženo a nahrazeno novodůrovými rourami o průměru 30
cm. Opravená kanalizace a čistička, opět plnohodnotně slouží účelu, ke krému byly předurčeny.
Houbařská sezona
Houbařská sezona byla v letošním roce značně prodloužena. Ještě po 20.říjnu se v Bukovině
nacházely plné košíky hub. Byly to převážně podhříbky, klouzci, kozáci, občas nějaký ten pravý
hřib a křemenáč.
Dušičky
Návštěvníci hřbitovů mohli být spokojeni s krásným, slunečným a teplým počasím. Rtuť teploměru
se vyšplhala až na 16 stupňů Celsia.
Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 10. a 11. října se uskutečnily volby do obecních zastupitelstev. Volební místnost byla
připravena v zasedací místnosti obecního úřadu. Pro sedmičlenné obecní zastupitelstvo ve volební
straně č.2- Sdružení nezávislých kandidátů, kandidovalo osm občanů. Po sečtení všech hlasů byl
výsledek hlasování následující:
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Jiřina Štilcová
Jiří Ježek
Zuzana Nezbedová
Jiří Hanousek
Milan Křížek
Vladimír Dlabola
Miloš Šulc
Náhradník:
Tomáš Trejbal

102 hlasů
99 hlasů
97 hlasů
85 hlasů
69 hlasů
59 hlasů
24 hlasů
52 hlasů

Ve volební straně č.1 – Jan Prokeš, nezávislý kandidát získal
52 hlasů
Ve volební straně č.3 – Jana Exnerová, nezávislý kandidát získala 63 hlasů
Volební komise po sečtení všech odevzdaných hlasovacích lístků provedla zápis, kde bylo uvedeno:
Odevzdané platné hlasy
702
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
167
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
118
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
118
Voleb se zúčastnilo voličů
70,66 %.
Ustavující schůze obecního zastupitelstva
Ustavující schůzi ZO, předcházelo pracovní jednání nově zvoleného zastupitelstva, ze kterého
nebylo přijaté žádné usnesení ani rozhodnutí. Hovořilo se o tom, kdo bude vykonávat jakou funkci.
Vše bylo odsouhlaseno na ustavující schůzi v pátek 7. listopadu. Po složení slibu a dalších
oficialitách bylo přikročeno k volbě starosty a místostarosty obce. Volba probíhala veřejným
hlasováním. Výsledek hlasování byl následující.
Získání hlasů na starostu:
Jiří Hanousek
- 6 hlasů
Získání hlasů na místostarostu:
Volby výborů
Kontrolní výbor - předseda
člen
člen

Jiřina Štilcová
-

- 6 hlasů

Vladimír Dlabola
Miloš Šulc
Milan Křížek

Finanční výbor

- předseda
Jiří Ježek
člen
Zuzana Nezbedová
člen
Jana Martinková
S výkonem funkcí členům zastupitelstva souvisela i měsíční odměna v hrubé mzdě
Starosta
10.000,-Kč
Místostarosta
2.600,-Kč
Předseda výboru
360,- Kč
Člen zastupitelstva 260,- Kč

Rozsvícení vánočního stromu
Již druhý rok se uskutečnilo rozsvěcení
vánočního stromu, a zdá se, že se to už stalo
neodmyslitelnou předvánoční tradicí. Letošní
strom byl ještě o dva metry vyšší než vloni.
Ozdoben byl modrými a bílými světly, zlatými
kuličkami a jeho vrchol byl zakončen vánoční
hvězdou. Škoda jen, že ještě nemohl být
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přizdoben trochou sněhu, který by tuto
atmosféru ještě více dokreslil.
V sobotu 29.listopadu v 17.30, se v areálu
pod Kaňkem sešlo takřka padesát
návštěvníků. Někteří se hned zastavili u
pergoly, která byla ozdobena smrkovými
větvičkami, po stranách plápolaly plamínky
loučí a na stropě svítila petrolejová lampa,
aby osvětlovala kolébku s jesličkami, ve
které spinkal Ježíšek. To vše podbarvovala
reprodukovaná hudba s koledami. Větší
část návštěvníku se potom přesouvala na
jeviště, kde bylo připraveno sezení, aby se
při konzumaci nemuselo stát. K zahřátí si
mohl každý zdarma nabrat pravou domácí
gulášovou polévku. Dalším občerstvením byl v tak chladném počasí grog a svařené víno. Strom
byl rozsvícen v 18 hodin, po odpočítání přítomných, 10,9,8,......3,2,1, teď. Většina návštěvníků se
zdržela, vzhledem k chladnějšímu počasí asi hodinku. Poté se začali postupně rozcházet do
svých, krásně vytopených domovů.
Valná hromada hasičů
Po roční činnosti došlo v pátek 12.prosince na bilancování na výroční valné hromadě. Ta se
odbývala od 18.30 hodin v kulturním domě. Přítomno bylo 46 členů, 5 mladých hasičů a 26 hostů.
Byly tam zastoupeny sbory z Čisté, Studence, Nedaříže, Levínské Olešnice, Dolní Kalné, Kruhu,
Roztok, Žďáru, Volče a zástupci Pionýrské skupiny Beta z Prahy. Proběhla volba výboru hasičů.
Volba výboru SDH v Bukovině u Čisté
starosta SDH
Vladimír Dlabola
zást. starosty, preventista Jan Prokeš
velitel
Jiří Ježek
zást. velitele
Miroslav Paulů ml., David Štilec
jednatel, kronikář
Jiří Hanousek
hospodářka
Jiřina Štilcová
Štěpánská zábava
Poslední letošní akcí hasičů byla Štěpánská zábava, uskutečněná 26.prosince. Úvodní část měl v
režii DJ Jiří Ježek, který hrál skladby 80 a 90 let. Poté asi ve 22 hodin byl vystřídán bukovinskou
kapelou Libora Fišera, zvanou BROK. Přítomno bylo 76 platících hostů. A jaké byly ceny
občerstvení? Pivo 11 st. - 0,5 litru za 20 Kč, malý panák 15 Kč, velký panák 30,-Kč , vstup 50,-Kč.
Kompostárna
Na zpracování bioodpadu (zeleně), do kterého je zahrnut svoz zeleně na kompostárnu , překopávání
a drcení, si vyžádaly částku uhrazenou obcí ve výši 28.954,- Kč
Úspora emisí
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálního
odpadu, včetně obalových, obec Bukovina ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěla ke
zlepšení životního prostředí a snížení ,,uhlíkové stopy.”
Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje :
Emise CO2 ekv. 12,212 tun,
úspora energie : 269937 MJ
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Úmrtí občana
Po delší nemoci, v sobotu 27.prosince, zemřela ve věku 84 let , paní Marie Šubrtová. Poslední
rozloučení se konalo 2.ledna 2015 v chrámu Páně sv. Jana Křtitele ve Studenci.
Statistika našich webových stránek
Návštěvnost bukovinských webových stránek v roce 2014 dosáhla čísla 10 073, což je o 2554
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, Holandsko, Kanada, Francie, Ukrajina,
Německo, Itálie, Čína, Brazílie , Rusko, Izrael, Slovensko,
Celkem do nich ale nahlédli
návštěvníci z 89 zemí světa. Délka návštěv byla v průměru 148 sekund. Měsíc říjen, byl s 959
nahlédnutími nejnavštívenějším měsícem v roce. Největší denní návštěva byla 14.11., s 50.
návštěvami. První návštěva v r. 2013 se uskutečnila 1. ledna v 0.40 hodin, poslední 31.12. ve
23.21 hodin.

11

