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Rok 2017

Počet obyvatel v obci  k 1.1.2017
vysvětlivky:  15+...počet osob starších 15 let

Občané ČR

muži Muži +15 ženy ženy+15 Celkem 15+ celkem

112 91 91 83 203 174

Informativní počet cizinců s realizovaným pobytem v obci
muži ženy cizinci

celkem
pobyt

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

6 1 7 4 1 5 12 9
Průměrný věk občanů v obci je 40,2 let
Průměrný věk  mužů 37,1 let
Průměrný věk  žen 44 let
Finanční rozpočet na r. 2017
                                                             Příjmy                 6. 426.800,00 Kč
                                                             Výdaje                     9. 512.800,00 Kč                 
                                                             Financování        3. 086.000,00 Kč  - přebytek z r. 2016   
                        
Finanční hospodaření obce za r. 2016      
  

Daňové příjmy: 2 264,5 tis. Kč 

Nedaňové příjmy: 248,49 tis. Kč 

Kapitálové příjmy: 0,0 tis. Kč 

Přijaté dotace: 1 095,76 tis. Kč 

Příjmy celkem:                                               3 608,75 tis. Kč 

Běžné výdaje: 1 854,1 tis. Kč 

Kapitálové výdaje: 1 202,79 tis. Kč 

Výdaje celkem: 3 056,89 tis. Kč 

Saldo příjmů a výdajů: převod do r.2017 551,86 tis. Kč 

                                                           
Produkce odpadů v naší obci za r.2016
sklo                                         4,640   t
plasty                                      3,007   t
papír                                        0,907  t
komunální odpad                   30,691 t 
objemný odpad              8,210  t
nebezp. odpad                          0,427 t
bioodpad                   98 m3 =58,000 t
Skutečné náklady na svoz biodpadu byly 5.981,- Kč, na kompostování 11.327,-Kč.
Celkem 17308 Kč
Na kompostárnu u Panenky Marie,  která slouží pro obce,  Bukovina,  Čistá,  Nedaříž,  Olešnice a
Studenec bylo v r. 2016 přivezeno 1767 m3 biodpadu, což představuje 1060 tun této hmoty.
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Sněžení   a počasí
Předpověď počasí nám slibovala příchod chladného počasí se sněžením. Sněžení přišlo v pondělí
dopoledne,  2.ledna.  Neustálé  drobné  sněžení  střídavě  s  hustými  přeháňkami  vydrželo  až  do
středečních nočních hodin.  Ve čtvrtek jsme mohli  naměřit  40 cm sněhovou přikrývku.  Dále už
následovaly noční mrazy okolo 13º C, denní  mínus pět. V pátek 6.1.  bylo v noci -20º C. Z úterý
10.1 na 11.1.  bylo taktéž 20 stupňů. Přes den teploměr  ukazoval minimálně - 5 stupňů a od 18
hodin začalo sněžit.  Do 20 hodiny napadlo 10 cm sněhu, - 8 stupňů, do rána dalších 5 cm. Ve
čtvrtek  přišla  malá  obleva  se  dvěma  stupni  nad  nulou.  V pátek  odpoledne  a  večer  13.1.  opět
sněžilo , -1º C. Napadlo asi osm centimetrů. Na volném prostranství je půl metru sněhu, což už
několik let po sobě nebylo. Co dosud spadlo, to spadlo. Nyní jsou už jen mrazy. Večer -8 až-14º C,
přes den -4 až-8º C, až do 31.1, kdy přes noc napadlo asi 5 cm sněhu, v úterý přibylo dalších 5 cm.
Další dny už byla obleva s teplotami mírně nad nulou. Od  16. února se sníh   vlivem oblevy začal
ztrácet.  Když už se zdálo, že je jaro tu, přišla sněhová nadílka 18.3., ráno leželo asi  2cm sněhu,
který okolo oběda roztál.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2017
Farní charita Studenec poděkovala tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky
2017. Výtěžek sbírky v obci Bukovina činil 3.654,-Kč. Prostředky byly odeslány na ústředí Charity
ČR v Praze 1.

Hasičský bál
Tradiční hasičský bál se konal v sobotu 6.února od 20.00 hodin v kulturním domě. K tanci hrála již
osvědčená  dvoučlenná  kapela  FK Band  music  z  Levínské  Olešnice.  Tento  soubor  tvořil  jeden
muzikant a zpěvačka, s kterými  se přišlo pobavit na sto dvacet hostů.

Dětský maškarní bál
V neděli 7.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.

Závody na pytlích
Letošní příznivá zima a dostatek sněhu
napomohly k uskutečnění jedné zimní akce, kterou zorganizovali hasiči. Pod Kaňkem se 18.února
uskutečnily  závody  na  pytlích  ve
sněhovém  toboganu.  Asi  čtyřicet
návštěvníků se tu sešlo, aby si užili trošku
zábavy na sněhu. Rodiče s dětmi, místní i
přespolní  plnili  jednu  disciplinu.  S
vycpaným  pytlem  se  slámou,  či  jiným
materiálem  vyběhli  na  čas  asi  čtyřicet
metrů  do  svahu,  kde  začínal  nástup  na
tobogan. Nalehli, naskočili nebo usedli na
pytel  a  vydali  se  směrem  dolu  k  cíli.
Dosažené časy byly pouze formální. I ten
poslední závodník dostal nějakou drobnou
cenu.
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Taktické cvičení
Hasiči si  8.dubna udělali taktické cvičení, které bylo předem naplánováno a nahlášeno operačnímu
středisku HZS do Liberce.  Tím byl  také vyhlášen poplach jak požární sirénou,  tak i  textovými
zprávami SMS pro jednotlivé členy výjezdové jednotky. U Ježků čp. 79, byl založen požár starého,
dřevěného včelína, který byl předem určen k demolici. Hasiči u požární nádrže nasadili motorovou
stříkačku PS 12 a  natáhli dva útočné proudy, které redukovaly intenzitu hoření, aby nemohlo dojít k
nekontrolovatelnému rozšíření požáru do okolí. Zde také došlo k poruše stříkačky, kdy podfouklo
těsnění pod hlavou. 

Kácení tůjí
Hodně letošních,  jarních  úklidových  prací  se  točilo  okolo  příprav  sjezdu rodáků.  U pomníku

padlých  a  parkovišti  u  hasičárny  byly
vzrostlé tůje. Bohužel stářím a jinými vlivy,
jako je tíha sněhu, po léta docházelo k jejich
poškozování  a  jejich  větve  byly  vykloněny
do  stran  a  netvořily  už  symetrický  kužel,
který  je  u  tůjí  charakteristický.  Na  první
pohled  byly  nevzhledné.  Na  řadu  přišla
motorová  pila  a  sekera  a  6.  května  byly
pokáceny.  Stejný  osud  potkal  dřeviny,
vysazené  v  betonových  truhlících  na
parkovišti  u  hasičárny.  Byly  přerostlé  a  v
truhlících  z  nedostatku  místa  pro  kořenový
bal  živořily.  Nahrazeny  byly  jinými
okrasnými rostlinami.

Oprava pomníku padlých
Vzhledem k tomu, že v příštím roce má uplynut 100 let od ukončení I. světové války a v červnu se
měl uskutečnit X. Sjezd rodáků, obecní zastupitelstvo rozhodlo o celkovém zrestaurování pomníku
z I. sv. války. Ten obsahoval tyto práce:
restaurátorský  průzkum,  zpevnění
narušených  povrchů  kamene,   čištění
atmosférických  nečistot  a  mechů,
odstranění  případných  nevhodných
sekundárních  plastických  úprav,
doplnění chybějícího sloupku, plastická
retuš  kamene,  lazurní  barevná  retuš  ,
závěrečná povrchová úprava kamene a
přeosazení  stávajících  kamenných
prvků oplocení  a  vstupního schodiště.
Po  výběrovém  řízení,  do  kterého  se
přihlásili , kamenosochař Vít Kotrbáček
z  Hořic,  Kamenictví   KYNO  s.r.o.  z
Nedaříže a Lubomír Valeš z Hořic, byl
vybrán ten s nejnižší cenou. Byl to Vít
Kotrbáček z Hořic, který nabídl částku 74.000,-Kč včetně zvýraznění písma u pomníku z II. sv.
války.   KYNO s.r.o. nabídlo částku  176.211,- Kč a Lubomír Valeš 91.000,-Kč. Práce započaly
14.dubna a  ukončeny byly 21.května.  Kovovýroba Miloslav  Šimek ze Studence,   vyrobil  nové
kovové sloupky oplocení, které byly  osazeny novými plotovými výplněmi z plastu. Cena díla byla
35.000,-Kč. S přípravami oprav bylo zažádáno o krajskou dotaci, určené pro opravy takovýchto
památek. Bohužel, z rozhodnutí úředníků nebyl tento pomník  uznán jako památka a tudíž se na něj
nevztahovala žádná dotace. Náklady na opravu byly hrazeny z rozpočtu obce. 
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Okrsková soutěž v Roztokách
U příležitosti  145. výročí  založení sboru v Roztokách,  se tam 20.května  uskutečnila okrsková
soutěž  v  požárním sportu.  Bukovinu  reprezentovala  dvě  družstva  mužů  a  jedno  žen.  Celkově
děvčata  skončila  na  posledním sedmém   místě.  Obě   mužská  družstva,  se  umístila  ve  středu
startovního pole. Áčko  celkově obsadilo šesté a  béčko  pak sedmé místo.

Dětský den
Svátek dětí se v Bukovině oslavil 3.června v přírodním areálu. Za krásného, slunečného a teplého

dne,  se ve 14 hodin začali  scházet   rodiče s
dětmi,  aby si  zpříjemnili  sobotní  odpoledne.
Asi  na  sedmdesát  přítomných  návštěvníků,
čekala  ukázka  zdravotníků,  na  antukovém
hřišti se vypínal skákací hrad, který byl značně
využíván  a  bylo  od  něho  slyšet  nejvíce
dětského  povyku.   Opodál  stál  zaparkovaný
soutěžní automobil pro rallye, M. Suchardy ze
Staré  Paky.  Ten  na  silnici  předvedl  start  a
průjezd okolo areálu, kde dosál rychlosti 160
km/hod. 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.

Nové pojištění majetku
Obec  měla  pojištěn  veškerý  majetek  včetně  budov  u  pojišťovny Generali.   Budovy a  takový
hodnotnější majetek byl oceněn částkou 7 250 000,-Kč, z čehož vyšla pojistná částka vyplácená
jednou  ročně   8.940,-Kč.  Majetek  byl  v  současné  době  podhodnocen.  Pojistná  smlouva  byla
přehodnocena a  majetek byl ohodnocen na 25 mil. korun a výše pojistného činila 16.494,-Kč/rok.

Sjezd rodáků
Co mu vlastně předcházelo? Již koncem loňského roku se začal sestavovat program oslav. Už jen
proto,  aby se s předstihem zajistily soubory.  Hudba na páteční večer,  koncerty na sobotu apod.

Pozvánkami  bylo  obesláno  na  150
rodáků. Bohužel, některé se vrátily zpět.
Nemohly  být  doručeny,  adresát  byl
neznámý,  nebo  se  na  uvedené  adrese
nezdržoval.  Sjezd  se  konal  společně  s
hasiči, kteří slavili 130. výročí založení
hasičského sboru. Ti zajišťovali veškeré
občerstvení na oba dny, včetně jídel pro
účastníky  oslav.  Ve  školní  jídelně  ve
Studenci  bylo  připravováno  150  porcí
vepřové s knedlíkem a se zelím a 100
řízků  s  bramborem  a  okurkou.  Ve
studenecké  pekárně  u  Hamáčků  se
nechalo  upéct  1000  ks  koláčků.  V
sobotu  pak byly z Jilemnického spolku

žen a dívek roznášeny po  place a rozdávány účastníkům oslav.  V pátek 16.června se v kulturáku
uskutečnil  večer s  rodáky a občany obce.  Po uvítání přítomných,  starostou obce ,  začal  vlastní
program. Nejprve zaznělo několik hudebních skladeb k tanci i poslechu. Poté byl promítán film

4 



,,Sjezd rodáků 2012“. Následovalo kabaretní vystoupení, sepsané a zrežírované Pavlem Ježkem a
sehrané místními občany. Obsahovalo různé vtipné scénky, které vycházely z běžného života

 občanů.  Hodinový  program slavil  úspěch,  což  vyplývalo  z  reakcí  a  aplausu  devadesáti  sedmi
diváků během vystoupení. Pak už následovala hudba, tanec a zpěv. Samozřejmě, že i poposedávání
návštěvníků od stolu ke stolu, aby si mohli popovídat s kamarády, se známými a s těmi, co se za
posledních pět let ani neviděli. Hudba hrála do jedné hodiny, pak už se většina rozešla do svých
domovů.
    V sobotu 17.června se pořadatelé sešli   v
sedm hodin ráno, aby připravili zázemí a areál
pro příchozí návštěvníky. Obsluhy ve stáncích
si  připravovaly  zboží,  roztápěla  se  udírna,
ozvučoval  se  areál,  navážela  současná  i
historická hasičská technika. V hasičárně  a ve
škole  byly od   osmi  hodin  otevřeny výstavy,
zachycující život v obci i u hasičů. Nechyběly
ani historické dokumenty a fotografie. Výstavu
ve  škole  sestavil  Josef  Prokeš  s  pomocníky,
Josefem a Evou Ježkovými, Zdeňkem a Naďou
Jiřičkovými  a  Janou Martinkovou.  O výstavu v  hasičárně  se  postaraly Jiřina  Štilcová  a  Eliška
Ježková.  
      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  23  členů  a  25  hostů  z
Roztok, Martinic, Kruhu, Nedaříže. Olešnice a
Studence. Seznámil je s programem jednání a
předal slovo veliteli Jiřímu Ježovi. Ten přednesl
zprávu o činnosti  sboru za uplynulé,  130 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
valné hromady. Jídelna se ale pomalu začala zaplňovat i našimi rodáky a dalšími hosty. Kromě již

zmíněné vepřovési mohli pochutnat i na řízku
s bramborem.
  Dle programu, se na třináctou hodinu začali
k  bytovce  přesouvat  muzikanti,  hasiči  i
ostatní  občané,  aby  zde  mohla  proběhnout
pietní vzpomínka u pomníku padlých z I. a II.
světové  války.  Starosta  obce  Jiří  Hanousek
přednesl proslov, aby vzpomenul na ty, kteří
položili  své životy v těchto dvou světových
válkách. Poté dal pokyn  čestné stráži hasičů,
aby  položením  květin  k  pomníkům,  uctili
jejich  památku.  David  Svoboda  a  Tomáš
Paulů u pomníku z I. sv. války, Jan Prokeš a
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Jan Grof u pomníku z II. sv. války. Vzápětí zazněly tóny naši státní hymny.  Poté se        stočlenný
průvod  v  pořadí,  stání  vlajka,  Svazová  (hasičská),  naše  hasičská  a  obecní  vlajka,  prapory
jednotlivých  sborů,  krojovaní  hasiči,  mažoretky,  dechová
hudba a ostatní občané,  odebrali do areálu pod Kaňkem. 
     Ve 13.30 hodin, byl starostou obce přednesen  uvítací
proslov k rodákům i  všem přítomným. Tím byl  oficiálně
zahájen IX. Sjezd rodáků a oslavy ke 130. výročí založení
hasičského  sboru.  Následoval  koncert  dechové  hudby
,,Táboranka,“ společně s vystoupením mažoretek z Poniklé.
   Po  koncertě  se  od  15.00.  hodin  předváděla  historická
hasičská technika. Roztocký sbor představil parní stříkačku
z  r.  1912,  martinický  předvedl  v  plném  nasazení
zápřahovou stříkačku z r. 1889, zmotorizovanou  v r.1923.
Bukovina jako poslední,  provedla ukázku stříkání s  ruční
stříkačkou Smekal z r.1884 a motorovou Sigmund z r. 1940.
    Dalšími z vystupujících  byli od  půl čtvrté bubeníci z
Domu  dětí  a  mládeže  z  Nové  Paky.  V  půlhodinovém
představení,  jedenáct  bubeníků předvedlo  na  své  nástroje
bubenickou show,  která  u diváků sklízela  velký  úspěch.
Následně se představil místní rodák, Libor Fišer s hrou na
kytaru.
  Před  ukončením  odpoledního  programu,  nastoupil  další  hudební  soubor.  Pro  následující
vystoupení a zpestření  odpoledne byl vybrán úplně jiný hudební žánr. Byl to Dixilend z Nové Paky.

V  hodinovém  vystoupení  se
představil  se  známými  světovými
melodiemi.  I  oni  sklízeli  zasloužený
divácký potlesk. To už bylo  osmnáct
hodin  a  to  byl  čas  odpolední
přestávky. Dvacátou hodinou bylo už
zase  vše  připraveno  pro  vystoupení
hudební skupiny The Beatles-veterán
club z Jičína. Během půldruhé hodiny
tu  zazněly  známé  skladby  této
legendární,  světově proslulé rockové
skupiny. A pak už následovala taneční
zábava  s  bukovinskou  rockovou
skupinou Brok. Krátce byla přerušena

půlhodinovým vystoupením  ohnivé show  a na naše poměry, impozantním ohňostrojem, kterým
vygradovaly dnešní oslavy. Po těchto  atrakcích pokračovala asi do 02.00 hodin taneční zábava. 
   Závěrem  nutno  říct,  že  nám  teplé
počasí  moc  nepřálo.  Rtuť  teploměru  se
během  dne  pohybovala  okolo  šestnácti
stupňů, ale nepršelo. To bylo hlavní. Celá
řada návštěvníků se nechala slyšet, že to
bylo hezké setkání s přáteli a kladně bylo
hodnoceno i   programové složení oslav.
Velký  úspěch  mělo  páteční  vystoupení
místních  občanů  v  nastudovaném
kabaretu.  O  týden  později  byli  pozváni
všichni,  kteří  se  podíleli  na  přípravách
oslav, na službách ve stáncích a ostatních
pracích,  aby  byli  za  tuto  neocenitelnou
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činnost  odměněni alespoň občerstvením. K dispozici bylo pivo, víno, likéry a jídlo. Pochopitelně
zdarma.

Vyúčtování:

Vydání hasičů                                                                                    Příjem hasičů
řeznictví Nosek                                   5.698,-                 pátek 16.6.    pivo                         2.335,-   
prodejna Hamplová                        16.854,-                                        bar                          3.683,-      
pronájem kuchyně a vaření  jídel     10.500,-                 sobota 17.6.    pivo                       11.817,-     
chlazení na pivo                                    300,-                                         kuchyň v KD           4.055,-     
pivo                                                   11.817,-                                         udírna                      6.902,-    
                                                          45.169,- Kč                                   likéry                      17.840-  
                                                                                                                limonáda                  2.118,-    
                                                                                                                                                46.571,-Kč
 příjem                               46.571,-                      
 vydání                           -    45.169,-                                 
 čistý zisk                            1.402,-Kč               
   

Vydání obce
Odznaky se špendlíkem 300ks   -    1.800,-                          koláče  1000 ks          -        3.686,-
autobus pro bubeníky                 -     1.195,-                         vystoupení bubeníků  -          700,-
dechová hudba Táboranka          -  12.000,-                          The Beatles                 -      8.000,-
Dixilend                                      -    8.000,-                          ohňostroj                     -      5.000,-
c  e  l  k  o  v  é       n  á  k  l  a  d  y   o  b  c  e                                                             40. 381,- Kč

Co se zkonzumovalo: hotové jídlo 250 porcí á 42,-Kč, šunková klobása 30 kg á 108,80Kč, libové
párky 21 kg á 80,-Kč, džus 18 l, nealkoholické pivo  0,5 l -57 ks, coca cola 12 l, kofola 36 l, tonic
4 l, sprite 12 l, soda 24 l, minerálka 11 l, likéry 35 l, víno 25 l,frisco 28 ks, chléb 25 ks, pivo 10
sudů po 50 l.

Počasí        
Nejteplejší den
Úterý 1.srpna bylo vyhlášeno nejteplejším dnem za posledních 23 let. Denní teploty přesáhly 35°C.
Ve 23 hodin, rtuť teploměru ukazovala 22°C.
Bouřky
V pátek  22.  září  bylo  chladné počasí,  teplota  byla  12  stupňů nad nulou,  přesto  přišla  bouřka.
Několikrát se značně zablýsklo a hlasitě zahřmělo.

Úmrtí
V pondělí  28.srpna,  ve  věku  79  let,  náhle  zemřela  paní  Magdaléna   Ježková. Rozloučení  se
uskutečnilo v úzkém kruhu rodiny.
V úterý 12.září, ve věku nedožitých 76 let,  zemřela paní  Růžena Paulů. Poslední rozloučení se
uskutečnilo ve smuteční obřadní síni v Čisté.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. - 21.10.2017
Volební komise ve složení, předsedkyně Martina Jiřičková, zapisovatelka Jiřina Štilcová a členky 
komise Monika Hanousková a Jiřina Grofová, zasedaly 20. a 21.října ve volební komisi
Počet voličů                 170    
vydané obálky                 117   
odevzdané obálky                 117   
platné hlasy                 114  
volební účast v %               68,82% 
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Do voleb vstoupilo 31 politických stran nebo hnutí
výsledky hlasování 
ANO 2011                                       21
Starostové a nezávislí                     20
Česká pirátská strana                      14
Svoboda a přímá demokracie         13
KDU                                               11
KSČM                                            10
ČSSD                                               9
ODS                                                 9
TOP 09                                             2
Strana zelených                                2
Cesta odpovědné společnosti           1
ODA                                                 1
Ostatní politické strany v Bukovině žádné hlasy nezískaly 

Vichřice
Extrémně  silná  bouře  Herwart  provázená  silným  větrem,  která  se  v  neděli  29.října  prohnala
republikou,  byla podle meteorologů nejničivější  větrnou epizodou v Česku,  od orkánu Kyrill  v
lednu 2007. I u nás foukal trošku větší vítr, ale žádné velké škody na majetku nevznikly. Celý den
byl  provázen dešťovými přeháňkami.  Večer  asi  v  19 hodin,  se  déšť změnil  na první  podzimní
sněhovou přeháňku. Ráno byla na střechách a stinných místech znatelná sněhová pokrývka. Během
dne prolétlo několik sněhových vloček.

Martin na bílém koni
V letošním  roce  se  vyplnila  pranostika,  že  Martin  přijíždí  na  bílém  koni.  Bylo  to  v  sobotu
dopoledne, kdy přišla slušná, ale krátká sněhová přeháňka. I přes den prolétlo několik sněhových
vloček. V neděli večer začalo ale slušně sněžit. V pondělí ráno leželo asi  pět centimetrů sněhu,
který zůstal ležet celý den.

Sousedské posezení
Po roce se opět sešli občané obce a chalupáři na již tradičním sousedském posezení uskutečněné
17.listopadu.  Účastí  nás  poctilo  čtyřicet  návštěvníků,  kteří  shlédli  film Jiřího  Hanouska ,,Sjezd
rodáků 2017“ a poté následovala volná zábava s tancem. K drobnému občerstvení se podávala káva,
čaj a vánočka.

Strojení a rozsvícení vánočního stromu
Předcházelo  tomu  vytipování  kde  ho
uříznout.  Nabídl  ho  pan  Zvelebil  na
pozemku,  nad  hasičskou  nádrží  pod
školou. Hasiči ho 18.listopadu pokáceli,
převezli  do  areálu  pod  Kaňkem,
opracovali  kmen,  ozdobili  a usadili  do
předem připraveného stojanu. 
V  sobotu  25.listopadu,   byli  pozváni
občané obce k rozsvícení tohoto stromu.
První  hosté  se  začali  scházet  od
sedmnácti  hodin.  Bylo  připraveno
přírodní jeviště s lavičkami a stolky pro
pohodlí  návštěvníků,  protože  nám
počasí  nepřálo  a  docela  slušně  pršelo.
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Po úvodním slovu starosty obce Jiřího Hanouska, a přivítání hostů  dostala prostor Eva Skalová,
aby zazpívala několik libozvučných populárních písní připomínajících blížící se Vánoce. Poté se
rozsvítil  krásně  ozdobený  vánoční  strom,  modrými  a  bílými  světélky.  Mezi  nimi  se  rozzářily
prskavky a jejich světlech se blýskaly vánoční ozdoby. Pod ozdobenou pergolou stály jesličky, kde
spinkal  Ježíšek.  V průběhu tohoto setkání  byla rozdávána gulášová polévka.  Bylo tu i  něco na
zahřátí, svařák, grok a jiné nápoje. I přes nepřízeň počasí se přišlo podívat na devadesát lidí.

Vyúčtování:
příjem            6.541,-Kč                                                              vydání:
vydání         -  7.256,-                                                          Hamplová               3.549,-
prodělek           715,-Kč                                                       maso                        1.121,-
                                                                                            Sedláčkovi                 301,-
                                                                                            balónky                       785,-
                                                                                            Skalová                    1.500,-    
                                                                                                                             7.256,-Kč
Valná hromada
Rok se s rokem sešel a hasiči se sešli v pátek 8.prosince na Výroční valné hromadě.  Konala se od
18.30 hodin v kulturním domě,  za přítomnosti  31 členů včetně dětí  a  dvaceti  hostů.  V diskusi
nejprve vystoupil  starosta obce,  aby poděkoval sboru za dlouholetou spolupráci a udělil  jim  k
130.výročí založení sboru, pamětní stuhu k praporu.

Štěpánská zábava
Na  ukončení  letošního  roku  se  hasičům podařilo  uspořádat  Štěpánskou  zábavu.  Ta  se  konala
26.prosince od 20.00 hodin v kulturáku. Přítomno bylo šedesát devět platících hostů. Hrála místní
skupina ,,Brok“ a zbytek večera dohrával DJ Jiří Ježek.

Rozdělení nákladů na zpracování biodpadu v r.2017, v rámci svazku Jilemnicko
Náklady na vývoz 1 kontejneru:                    291.783,80,-Kč/ 439 vývozů = 664,70 Kč
Náklady na zpracování 1m  3   hmoty
Náklady na jednotku:                                    1.060.968,30,-Kč /9928,5 m3 = 106,90 Kč

Poplatek za vodu
Za  odebrané  množství  podzemní  v  roce  2017,  nám  Česká  inspekce  životního  prostředí  jako
příslušný orgán o vodách, stanovil dle ust. § 88 odst. 7 vodního zákona  poplatek,  ve výši 20.000,-
Kč. 

Návštěvnost na internetu
Během letošního roku celkem navštívilo naše webové stránky 6118 návštěvníků ze 66 zemí světa.
Dvacet devět z Evropy a 37 ze států z ostatních světadílů. Např. Venezuely, Číny, Kolumbie,
Hongkongu, Malaisie, Severní Korei, Nového Zélandu, Austrálie, Japonska, Tchaj-wanu,Singapuru,
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Portorika, Maroka,Jemenu apod.
-průměrná návštěvnost byla 157 sekund
-nejnavštěvovanější je fotogalerie 23,6%, zpravodaj 8,2%
-země s největší návštěvností- ČR, USA, Německo, Rusko, Holandsko, Thaisko, Japonsko,
Severní Korea, Argentina, Kanada, Anglie 
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