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Rok 2015
Počet obyvatel k 1.1.2015
vysvětlivky: 15+...počet osob starších 15 let
Občané ČR
muži

Muži +15

ženy

ženy+15

Celkem

15+ celkem

111

93

91

83

202

176

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

do 15

3
1
průměrný věk obyvatel

celkem

nad 15

do 15

celkem

cizinci
celkem

4

2

1

3

7

pobyt
trvalý

přechodný

4

3

40,8

Finanční rozpočet obce na r.2015
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté dotace
Rozpočtové příjmy celkem

2. 012. 500,00 Kč
2. 179. 327,00 Kč
54. 400,00 Kč
4. 246. 227,00 Kč

Finanční hospodaření obce, za r.2014
Daňové příjmy:

1 990,36 tis. Kč

Nedaňové příjmy:

230,22 tis. Kč

Kapitálové příjmy:

0,0 tis. Kč

Přijaté dotace:

99,61 tis. Kč

Příjmy celkem:

2 320,18 tis. Kč

Běžné výdaje:

1 652,4 tis. Kč

Kapitálové výdaje:

167,17 tis. Kč

Výdaje celkem:

1 819,57 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů: převod do r.2015

500,62 tis. Kč

Produkce odpadů v naší obci za r.2014
sklo
2,240 t
plasty
2,918 t
papír
0,760 t
komunální odpad
28,666 t
železo
2,879 t
objemný odpad
4,820 t
nebezp. odpad
0,353 t
bioodpad
34 m3
Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2015
Farní charita Studenec poděkovala koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky
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2015. Výtěžek sbírky v obci Bukovina činil 3382,-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 tomto roce šlo o příspěvek na humanitární projekty v Indii (1. projekt:
Kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti Bangalore – Karnataka, 2.
projekt: Dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore – Karnataka, 3. projekt: Zajištění provozu a
údržby školního autobusu v oblasti Mansapur (včetně mezd řidiče a technika)
Hasičský bál
Tradiční hasičský bál se konal v sobotu 7.února od 20.00 hodin v kulturním domě. K tanci hrála
již osvědčená dvoučlenná kapela Oása plus z Martinic. Tento soubor tvořili dva muzikanti a dvě
zpěvačky, s kterými se přišlo pobavit na sto dvacet hostů.
Dětský maškarní bál
V neděli 8.února byl pro děti uspořádán maškarní bál. Počet účastníků byl v letošním roce menší
než vloni, ale i tak se bál vydařil. Hudební
produkci prováděl br. Jiří Ježek. Po tombole
došlo k vyhodnocení nejlepší masky
dnešního bálu. Ty opravdu nejlepší byly
oceněny cenami. Dorty a koláči.
Hasičký poplach
V pondělí 23.února, v 17.26 hodin, byly
operačním
střediskem
HZS
Liberec
rozeslány našim členům zásahové jednotky
SMS zprávy, že v Bukovině, v rekreačním
středisku čp.78, vznikl požár sazí v komíně.
Bezprostředně poté vyjela naše jednotka v počtu šesti mužů na místo požáru. Zanedlouho přijel
automobilový žebřík a cisterna z HZS z Jilemnice. Vznícené saze v komíně byly poté zanedlouho
uhašeny.
Zemřel Jiří Trejbal
S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás navždy opustil náš občan Jiří Trejbal, který
zemřel v neděli 8.března ve věku 72 let. Poslední rozloučení se uskutečnilo v sobotu 14.března v
chrámu Páně sv. Prokopa v Čisté u Horek.
Divadlo
Po roční odmlce, kdy tu bylo odehráno jedno z
divadel, se nám představil ,,Krkonošský
divadelní spolek Lipany“ z Vrchlabí, se svou
nastudovanou hrou ,,Dobití severního pólu“ od
Z. Svěráka a L. Smoljaka. Divadlo se hrálo
4.dubna od 18.00 hodin v kulturním domě.
Hlediště obsadilo na 60 diváků.
Sběr objemného a nebezpečného odpadu
Od pátku 3. do 5.dubna byl u hasičárny
přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Bylo vidět, že v domácnostech je stále co
likvidovat. Kontejner byl již v sobotu naplněn povrch. Fakturace za vývoz byla 19.262 Kč. V neděli
5.dubna provedla firma Marius Pedersen svoz nebezpečného odpadu. Cena za tuto službu byla ve
výši 15.542 Kč.
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Diamantová svatba
V dubnu oslavili manželé Oldřich a Bohumila
Grofovi z čp.14, svoji diamantovou svatbu za 60
let společného manželství.
Noví nájemníci v Hájence
Novými nájemníky rekreačního střediska
(Hájenky), se stali opět holanďané. Dvě mladá
děvčata se odvážně dala na provozování kempu.
Občané obce byli v pátek 5.června pozváni na
seznámení se s nimi a zároveň to bylo vše
spojeno s prohlídkou celého areálu a pohoštěním.
Toto pozvání přijalo asi dvacet občanů obce.
Dětský den
Svátek dětí se v Bukovině oslavil 6.června v přírodním areálu. Za krásného, slunečného a teplého
dne se ve 14 hodin začali scházet
rodiče s dětmi, aby si zpříjemnili
sobotní odpoledne. V letošním roce
byla účast o poznání slabší. Asi na
šedesát přítomných návštěvníků,
čekala ukázka Policie ČR, na
antukovém hřišti se vypínal skákací
hrad, který byl značně využíván a
bylo od něho slyšet nejvíce dětského
povyku. Opodál stála střelnice s
airsoftovými zbraněmi, kde si střelci
všech věkových kategorií mohli
vyzkoušet střelbu do terčů. Po celé
odpoledne až do 18 hodiny, probíhal
program s dětskými soutěžemi. Na
závěr
tohoto odpoledne hasiči
připravili pěnovou peřinu, což přivítala většina dětí, aby se v ní mohly vydovádět. Večer nemohl být
zakončen jinak, než diskotékou a impozantním ohňostrojem.
Zemřel Josef Prokeš
S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás navždy opustil, náš občan, Josef Prokeš z čp.
73, který zemřel 8.6.2015 ve věku 63 let. Poslední rozloučení se uskutečnilo v rodinném kruhu
krematoria v Jaroměři.
Okrsková hasičská soutěž v Nedaříži
Nedaříž byla 16. května pořadatelem okrskové soutěže. Přítomno bylo 15 družstev mužů a 6
družstev žen. Bukovinu reprezentovala dvě družstva mužů a jedno žen. Obě mužská družstva, po
takřka bezchybných provedeních obsadila třetí a čtvrté místo, ženy skončily poslední.
Okresní hasičská soutěž v Turnově
Ta se odbývala 6.června na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově. Úmorné horko sužovalo všechny
přítomné závodníky. Studenecký okrsek reprezentovalo pod hlavičkou Bukoviny, složené družstvo
z několika sborů. Z Bukoviny u Čisté, Nedaříže, Levínské Olešnice, Martinic a Jilemnice. V
mužské kategorii bylo přihlášeno dvanáct družstev. Celkový součet dosažených bodů z
jednotlivých disciplín je zařadil na krásné a zároveň neočekávané třetí místo.
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Krajská soutěž v Jablonci nad Nisou
Třetí místo v okresní soutěži v požárním sportu bylo vstupem k postupu do krajského kola. To se
odbývalo 20. června na atletickém stadionu v
Jablonci nad Nisou. Zde už nebyli žádní autsajdři,
ale družstva, která v minulých letech bojovala a
skoro každým rokem bojují o titul mistra
republiky. Poprvé v historii s nimi mohlo změřit
síly i družstvo z Bukoviny u Čisté. Sice nebylo
složeno vyloženě z bukovinčáků, ale doplněno o
dobré a sportovně založené kluky z okolních
sborů. V soutěži bylo přihlášeno osm družstev
mužů a šest žen. Mezi oceněnými s poháry, byli i
naši hasiči, za druhý nejrychlejší požární útok.
V celkovém pořadí se neztratili a nakonec obsadili
páté místo.
Na soutěži v Dolní Kalné
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Kalná pořádal soutěž v požárním útoku ,,O pohár starosty SDH
Dolní Kalná.“ Bukovina byla zastoupena
družstvem mužů i žen. Muži se umístili na
6. příčce a ženy byly druhé.
Dotace pro hasiče
Obec využila příležitosti, aby z dotačního
fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany čerpala
dotaci na dovybaveni JPO 5 (výjezdové
jednotky) v Bukovině u Čisté. Jednalo se
o nakup jedné vozidlové radiostanice s
příslušenstvím zn. MOTOROLA GM 360
a pro vzájemnou komunikaci členů
zásahové jednotky a velitelským sborem, dvě přenosné ruční radiostanice zn. Es 100. Bohužel dnes
už je to povinností, tato zařízení mít v povinné výbavě vozidla. Dotace byla kladně vyřízena.
Celková pořizovací cena byla 24. 200,-Kč. Dotace z toho činila 16.100,-Kč. Dodány byly
17.července.
Úspora emisí
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních
odpadů včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení
životního prostředí a snížení ,,uhlíkové stopy”. Úspora, které bylo dosaženo představuje emise CO2
ekv. 11,460 tun, úspora energie 255 831 MJ.
Přihlášení k trvalému pobytu
K trvalému pobytu se ve středu 8.července přihlásili Roman a Denisa Ottovi, kteří se stali novými
majiteli čp. 10 (Junkovo). Z důvodů celkové přestavby, která změnila celkový vzhled tohoto domu a
vznikla tím nová budova, nebylo dle zákona umožněno, aby mu bylo ponecháno původní čp.10.
Muselo mu být přiděleno nové, a to čp. 103.
Dalším přihlášeným k trvalému pobytu, byl od 22.července p. Jaroslav Janoušek, který se stal
novým majitelem domu čp. 58 (Červovi).
K trvalému pobytu jsou taktéž přihlášeni noví majitelé domu čp.96, Eduard Riaško a Oxana
Chorcha s dvěma dětmi, všichni ukrajinské národnosti.
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Harmonikáři
Miroslav Jezdinský ze Studence, společně s našimi hasiči, uspořádali 7. setkání harmonikářů.
Uskutečnilo se 17. července od 18 hodin, v
přírodním areálu pod Kaňkem. Příznivý a teplý
podvečer, přilákal na 140 hostů, ze Studence,
Bukoviny a dalších obcí, aby shlédli
vystoupení deseti sólových harmonikářů a
dvou skupinových. Byli zde přítomni
harmonikáři z Jičína, Nové Paky, Roprachtic,
Studence, Kruhu, Dolení Olešnice, Kalné,
Čisté, Dolní Sytové, Vlčic a Rychnova nad
Kněžnou. Každý z nich se představil se třemi
zahranými skladbami. Nechyběli tu ani naši
rodáci, Jan a Láďa Junkovi. Láďa zařadil do
své přehlídky již známé ,,Krkonoše“ a
,,Vesničky v Krkonoších“, které vyšly z jeho vlastní skladatelské tvorby. Z ohlasů řady přítomných
hostů vyplynulo, že to byla zdařilá akce v příjemném prostředí, která by měla proběhnout i v příštím
roce.
Narození dítěte
Martině a Milanu Křížkovým čp. 13, se v červenci narodil syn Jan Křížek. Tímto malému Jendovi
přejeme šťastné vykročení do nového života.
Vzpomínáme
S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás navždy opustil, náš rodák, Miloslav Exner, který
zemřel 5.7.2015 ve věku 71 let. Poslední rozloučení se uskutečnilo v úzkém rodinném kruhu v pátek
10.července 2015, v Husově sboru v Nové Pace.
Oprava vodovodního řádu
Velké množství pitné vody se ztrácelo z veřejného vodovodu v
dolení části obce. Na upozornění chalupáře p. Střížka, bylo
zjištěno, že voda uniká na jeho pozemku. Z krtičin voda
vytékala na povrch, až rozmáčela celou zahradu. V pondělí
17.srpna se započalo s opravou. Závada se vyskytla na přípojce
do areálu objektu p. Postolky. Ještě pozinkovaná vodovodní
trubka byla prorezavělá, že se do praskliny vešly tři prsty.
Mimo obyčejnou denní spotřebu, která byla 8 m3 vody,
unikalo porušeným potrubím dalších 90 m3 vody za den. Bylo
s podivem, že v takovém suchém období, které letos bylo, voda
ve studni nedošla. Další oprava se provedla následující den na
přípojce u Josefa Bukvice čp.80. Tam ale takový veliký únik
nebyl, v místě úniku byla jen trošku zelenější tráva.
Čerpací zkouška na vrtu
Stále se dokončovaly poslední úpravy projektové
dokumentace vrtu, aby mohla být předložena k žádosti
na dotaci na Ministerstvo zemědělství. Při letošním
abnormálním roce beze srážek, jsme si chtěli udělat
obrázek o vydatnosti vody ve vrtu. Proto byla
provedena čerpací zkouška vydatnosti. Ta trvala pět
dnů s výsledkem vydatnosti 28 litrů za minutu.
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Nátěry vrat
U skladů obecního úřadu, bylo zapotřebí obnovit nátěr plechových vrat, které byly značně
zkorodovány. Očistění a nátěry prováděli
Vladimír Dlabola a Jiří Hanousek
Zemřela Květuše Macháčková
S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu,
že nás navždy opustila, naše občanka,
Květuše Macháčková, která zemřela v úterý
20.října, ve věku 91 let. Byla to druhá
nejstarší žena v obci. Poslední rozloučení se
uskutečnilo ve čtvrtek 29.října v chrámu
Páně sv. Jana Křtitele ve Studenci.
Sousedské posezení
Po roční odmlce se 31.října opět uskutečnilo sousedské posezení. Po zahájení v 18 hodin začala
hrát dvoučlenná kapela . Asi po hodince byl
promítnut film Jiřího Hanouska, s názvem
,,Události obce 2014.“ Při tom byla podávána
káva se zákusky. A pak už následovala volná
zábava s tancem. Posezení bylo ukončeno asi ve
24 hodin. Přítomno bylo asi 45 hostů, z řad
občanů obce a chalupářů.
Rozsvícení vánočního stromu
Již třetí rok se uskutečnilo rozsvěcení
vánočního stromu. Ozdoben byl modrými a
bílými světly, zlatými kuličkami a jeho vrchol
byl zakončen vánoční hvězdou. Jaké to bylo překvapení, když před 16 hodinou začaly poletovat
sněhové vločky. Sněžení houstlo a plocha areálu společně se stromem začala být pokryta souvislou
sněhovou pokrývkou. Tato troška sněhu, příjemně dokreslila atmosféru rozsvěcení stromu, které se
pomalu blížilo. V sobotu 28.listopadu, v
17.00, se v areálu pod Kaňkem sešlo na
šedesát návštěvníků. Ti měli možnost se
hned zastavit 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. Na úvod
této akce
vystoupila Eva Skalová, se zpěvem
předvánočních písní a koled. V průběhu
poslední písně se za aplausu rozsvítil náš
strom. Větší část návštěvníku se potom
přesouvala na jeviště, kde bylo připraveno
sezení, aby se při konzumaci občerstvení
nemuselo stát. K zahřátí si mohl každý zdarma nabrat pravou domácí gulášovou polévku. Dalším
občerstvením byl v tak chladném počasí grog a svařené víno. Celou řadou místních, ale i
přespolních návštěvníků byla tato akce chválena.
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Zájezd do divadla
Obec uspořádala v pondělí 30.listopadu zájezd do divadla v Mladé Boleslavi. Na jedné straně
zaznívají hlasy, že by se mohlo jet někam
do divadla. Když už se má opravdu jet,
tak je velkým problémem někoho sehnat.
Z Bukoviny jelo asi 28 zájemců a dalších
deset se poměrně obtížně shánělo po
okolních obcích. Divadlo jako takové, se
vesměs líbilo všem účastníkům. V jedné z
rolí vystupoval bukovinský rodák, Petr
Prokeš.

Statistika našich webových stránek
Návštěvnost bukovinských webových stránek v roce 2015 dosáhla čísla 5587. V průměru to bylo
465 návštěv za měsíc. Nejvíce návštěvníků, kteří otevřeli naše stránky byli dlouhodobě z 78-80%
pochopitelně z ČR, potom následovaly ostatní státy.
Počasí
Od 3.8. do 12.8., každodenní teploty dosahovaly výše v rozmezí od 28 do 35 °C (ve stínu) .
Dešťové přeháňky nepřicházely a to se začalo projevovat na nedostatku vody v obecních studnách.
Docházelo k výpadkům v hoření a dolení části obce. Občané byli vyzváni k maximálnímu šetření s
odběrem vody. Dlouhotrvající sucho i v předešlých měsících se taktéž projevilo na úrodě
zahrádkářů. Stromy měly málo vláhy a to se projevilo i na velikosti jablek, hrušek apod. , plody
neměly takovou velikost jako jiná léta.
V neděli 16.8., před 21 hodinou přišla dešťová přeháňka, trvající asi 20 min. První vytoužený i když
jen drobný déšť, přišel v pondělí 17.8. okolo 14 hodiny. Od té doby nepřetržitě pršelo snad i celou
noc z pondělí na úterý. V úterý 18.8. propršel úplně celý den. Pršelo přijatelně, ale jen tak, aby to
stačila zem pobrat a voda jenom nestekla po vyschlé zemi.
Pátek 7.8. 17 hod. 36 st. ve stínu, 24.00 hod. 25 st.
Sobota 8.8.- 17 hod. 36 °C ve stínu, 48 °C na slunci, byla asi nejteplejší noc, kdy teplota v 23 hodin
dosahovala 28 °C.
V neděli 30.8. byl opět tropický den s 32 °C, první školní den 1.9. byl taktéž , tropický 31°C,
První sněhový poprašek se objevil v neděli ráno, 22.listopadu. V pondělí ráno, 23.listopadu leželo
asi 2 cm sněhu. Na rozsvěcení vánočního stromu , v sobotu 28.11. začalo okolo 16.30 hodin drobně
sněžit a za necelou hodinu ležela na zemi souvislá dvoucentimetrová vrstva nového sněhu. V neděli
29.11. sněžilo celý den, napadlo asi 5 cm. Ale v noci do toho začalo pršet a v pondělí ráno nebylo
po sněhu ani památky. Vánoce byly beze sněhu, neboť teploty ani v noci neklesly pod nulu, přes den
se pak pohybovaly okolo 10 stupňů nad nulou. Dva dny před Silvestrem začalo v noci mrznout do
-5°C. Ze Silvestra na Nový rok napadl slabý poprašek sněhu.
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