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Rok 2018

Počet obyvatel v obci  k 1.1.2018
vysvětlivky:  15+...počet osob starších 15 let

Občané ČR

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

112 92 90 82 202 174

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 3
Průměrný věk občanů v obci je 40,2 let
Průměrný věk  mužů 37,8 let
Průměrný věk  žen 43,9 let
Finanční rozpočet na r. 2018
                                                   Příjmy                 2.599 900,00 Kč
                                                   Výdaje                 3.813 300,00 Kč                 
                                                   Financování        1.213 400,00 Kč    přebytek z r. 2017 
                        
Finanční hospodaření obce za r. 2017        
                               

Daňové příjmy: 2 546,3 tis. Kč 

Nedaňové příjmy: 202,67 tis. Kč 

Kapitálové příjmy: 7,78 tis. Kč 

Přijaté dotace: 4 393,2 tis. Kč 

Příjmy celkem:                                               7 149,95 tis. Kč 

Běžné výdaje: 1 592,65 tis. Kč 

Kapitálové výdaje: 5 946,79 tis. Kč 

Výdaje celkem: 7 539,44 tis. Kč 

Saldo příjmů a výdajů: -389,49 tis. Kč 

                
            
Produkce odpadů v naší obci za r.2017
sklo                                         4,420   t
plasty                                      3,768   t
papír                                        0,652   t                           
komunální odpad                   30,028 t 
objemný odpad              9,940  t
nebezpečný odpad                    0,621 t
bioodpad     98 m3 =              58,000 t
Skutečné náklady na svoz biodpadu byly 5.981,- Kč,na kompostování 11.327,-Kč.
Celkem 17.308,- Kč
Na kompostárnu u Panenky Marie,  která slouží pro obce,  Bukovina,  Čistá,  Nedaříž,  Olešnice a
Studenec bylo v r. 2017 přivezeno 1767 m3 biodpadu, což představuje 1060 tun této hmoty.
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Třídění odpadů
Obec v r.2017 vyprodukovala 6,354 tuny odpadu, který vytřídila a předala k dalšímu využití. Za to
ji byla vyplacena částka 29.444,50 Kč

Elekrifikace samoty Horky
Pro elektrifikaci samoty Horky bylo Stavebním úřadem v Jilemnici dne 9.ledna, vydáno uzemní
rozhodnutí, které   za níže  uvedených   podmínek tuto akci povoluje. 
Předmětem stavby bylo vybudování nového vedení VN, TS a kabelového vedení NN. Popis stavby:
PS  01,  SO  01  -  BTS  100  kVA -  35/0,4  kV -  stavební  a  technologická  část  trafostanice:  Na
p.p.č.1451/6 k.ú. Studenec u Horek bude postavena nová stožárová trafostanice typu BTS 1K s
transformátorem VN/NN o převodu 35/0,42 kV a o příkonu 100 kVA na betonovém sloupu Jb
10,5m/20kN o nadzemní výšce 8,5 m. Trafostanice bude na ppč. 1451/6 umístěna ve vzdálenosti  
17 m od společné hranice s ppč. 2085 a cca 1,5 m od společné hranice s ppč. 1457/4. Na hlavě dříku
BTS bude osazen vodorovný odpínač pro odpojování kabelového přívodu atd.,  atd.  S vlastními
pracemi bylo započato koncem dubna 2018.

Tříkrálová sbírka
Farní charita Studenec poděkovala tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky
2018.  Výtěžek sbírky v   obci  Bukovina   činil  4.945,-Kč.  Prostředky byly odeslány na  ústředí
Charity ČR v Praze 1. 

Volby presidenta republiky
Volební komise ve složení, předsedkyně Martina Jiřičková, zapisovatelka Jiřina Štilcová a členky 
komise Monika Hanousková a Jiřina Grofová, zasedaly 12. a 13.ledna ve volební komisi pro volbu 
presidenta republiky
Výsledky voleb I. kolo 12. a 13.1.                                             Výsledky voleb II.kolo 26. a 27.1.
počet voličů                 167                                      počet voličů                 166    
vydané obálky                 112                                      vydané obálky                 125 
odevzdané obálky                 112                                      odevzdané obálky                 125   
platné hlasy                 112                                      platné hlasy                 124
volební účast v %              67,07%                                   volební účast v %              75,30%

Z  prvního  do  druhého  kola  voleb  z
Bukoviny  postoupili Miloš Zeman s 36
hlasy,  druhý  Jiří  Drahoš  získal  28
hlasů. 
Ze   druhého  kola  voleb  v  Bukovině
vyšel  vítězně  Jiří  Drahoš  s  71  hlasy,
president  Miloš  Zeman  s  53  hlasy.
Celkovým  vítězem  presidentských
voleb  se  stal  Miloš  Zeman  s  51,36%
hlasů,   druhý Jiří  Drahoš pak 48,63%
hlasů.

Sedící zleva: Jiřina Grofová, Monika Hanousková, Martina Křížková, Jiřina Štilcová

Rozšíření vodovodní sítě 
Z nového  zdroje vody z vodojemu, začala být ve středu 7.února, zásobována další čísla popisná.
Jednalo  se  o  školu  čp.57,  čp.18,  čp.52,  čp.17,  čp.42,  čp.16,  čp.50,  čp.15,  čp.47,  čp.53,  čp.14,
budovu prodejny čp.12 a obecního úřadu čp.19. 
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Divadlo
Po  roční  přestávce  se   nám  opět  představil
Divadelní  ochotnický  soubor  ,,V  Jilemnici-
Roztocké“  se  svou  nastudovanou  hrou  ,,Sen
noci svatojánské,“  od Williama Shakespeara.
Tato  hra  měla  premiéru  10.února  od  18.00
hodin v kulturním domě.  Hlediště obsadilo 84
diváků z Bukoviny i okolí.  Byla to nečekaně
velká  návštěvnost  .   Vstup  se  vybíral
dobrovolný, který byl rovnoměrně rozdělen pro
obec  a  ochotnický  spolek,  což  pro  každého
činilo 2.100,-Kč.

Ocenění starosty obce v Senátu
Místopředseda Senátu ČR  Jiří  Šesták,  pozval
starostu  obce  Jiřího  Hanouska  k  převzetí
pamětního  listu  Senátu  Parlamentu  ČR  a
poděkování   za  dlouhodobou  službu  svým
občanům. Přítomni byli  starostky a  starostové,
kteří  byli nepřetržitě ve funkcích starostů více
jak dvacet let. Bylo to již třetí setkání, kterého se
24.března  zúčastnilo  padesát  čtyři  starostů.
Uskutečnilo se v sídle Senátu ČR ve velkém sále
Valdštejnského paláce. Závěrem byli přizváni k
slavnostnímu  přípitku  dvěma  deci  vína.  Na
závěr  došlo  k  hromadnému focení  přítomných
starostek  a  starostů.  Po  ukončení  setkání  byla
připravena prohlídka Valdštejnského paláce. 

Velikonoce
Velikonoční pondělí letos vyšlo na 2.dubna. Po
ranním probuzení jsme zjistili, že nám v noci napadl poprašek sněhu, bylo bílo. Teplota klesla mírně
pod nulou. Ale během dne se postupně oteplovalo až na 11 stupňů. 

Postavení máje
Odpoledne  před  čarodějnicemi  se  několik  nadšenců
dohodlo,  že poprvé v historii obce  postaví májku.  Tu
vzpřímili  na místě,  ke stál  vánoční strom, v areálu pod
Kaňkem.

Pálení čarodějnic
Po třech letech,  došlo v areálu pod Kaňkem na pálení
čarodějnic.  Přítomno  bylo  asi  třicet  pět  návštěvníků.
Zpočátku  bylo  poměrně  teplo,  ale  okolo  21  hodiny se
začalo ochlazovat na 7 stupňů.

Úmrtí Milouše Štilce
Ve věku osmdesát tři let,  zemřel 3. května náš rodák a
chalupář  Milouš  Štilec  z  čp.83.  Poslední  rozloučení  se
uskutečnilo 11.května v Chrámu Páně ve Studenci.
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Oslava křtu CD
Oslavu u příležitosti křtu CD Cosa Bossa,
uskutečnil  v  kulturáku  19.května,  Libor
Fišer  bukovinský  rodák  s  Petrem
Dvorským.  Pozvánku  obdrželi  všichni
občané obce a pozvaní hosté. Celkem bylo
přítomno  na  čtyřicet  osm  hostů.  Během
večera  zazněly   ukázky  z  tohoto  CD   a
spousta jiné hezké hudby. O občerstvení se
postarali  místní  hasiči.  Pivo  a  guláš  se
podával zdarma.

Sběr drobných elektrospotřebičů
Obec  se  v  květnu  přihlásila  do  projektu
,,Zelená obec.“ Spočívalo to v přistavení malé zelené popelnice, do které mohli občané vkládat
nepotřebné drobné  elektrospotřebiče z  domácností. 

První letní den
První letní den byl nadměrně teplotně vysoký. Především v dopoledních hodinách kdy se teploty

pohybovaly 27  až  31°C.  V
odpoledních hodinách se zatáhlo a
přišla  velká  dešťová  přeháňka,
později i  s kroupami. Opakem byl
druhý  letní  den  22.6.  V  průběhu
dne  bylo  chladno  12-13°C ,  v  18
hodin  přišla  prudká  dešťová
přeháňka taktéž i s kroupami. Ve 22
hodin bylo 6 °C. Věřte nebo ne, ale
na Sněžce bylo mínus jeden stupeň
a sněžilo. 

Setkání harmonikářů
Spolupořadateli   10.  setkání  harmonikářů  2018,  byli  hasiči,  společně  s  Mirkem  Jezdinským,

hlavním pořadatelem za Studence.
Ti  zajišťovali   veškeré
občerstvení.   Za  krásného
slunečného počasí  se  5.  července
otevřela  brána  pro  třicet  dva
harmonikářů, aby se v areálu pod
Kaňkem  představili  se  svým
repertoárem.  V  prostoru  areálu
byly postaveny velkoplošné stany,
které  pojaly  sto  padesát  míst  k
sezení.  Skutečně,  po  zahájení  ve
14.00,  nebylo  jediné   místečko
volné.  Nejvzácnějším hostem byl
harmonikář z Izraele. Byl to český
rodák,  který  se  v  r.  1964

odstěhoval. Akce to byla velice zdařilá, kterou tak hodnotili jak vystupující, pořadatelé, tak i diváci.
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Konec volebního období
Starosta  obce  před  ukončením volebního
období,  pozval  na  27.září  zastupitelé  a
nejbližší  spolupracovníky na  večeři.  Byla
to malá odměna za čtyřletou práci, které se
věnovali pro zdárný chod obce. Večeře se
konala ve Studenci v restauraci Na Špici.

Hasičské závody dětí
Již popáté  pověřilo OSH Semily náš sbor
o  uspořádání  soutěže  hry  ,,Plamen  2018-
2019“.  Zahájen  byl  13.října,  závodem
požárnické všestrannosti. Počasí přálo, byl
krásný  slunečný  den,  kdy  se  odpolední
teplota na slunci  vyšplhala na 22 stupňů.  

Již  před  půl  osmou se  začala  sjíždět
první  družstva.  Přivítáno  bylo   95
družstev  mladých  hasičů,  9
dorosteneckých  kolektivů   Startovní
listina  čítala  563   přihlášených
sportovců.   Rozhodcovský  sbor  byl
obsazen  82  rozhodčími,  vedoucí
družstev a jejich doprovod čítal na 100
lidí,   dalších  30  lidí  zajišťovalo
obsluhu ve stáncích, technickou četu a
personál  zajišťující  stravování.   Ve
školní  kuchyni   ve  Studenci  se  k
obědu   vařilo  800  porcí   sekané  s
bramborem,   které  byly  určeny  pro
všechny účastníky.

Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 5. a 6. října se uskutečnily volby
do  obecních  zastupitelstev.  Volební
místnost  byla  připravena  v  zasedací
místnosti obecního úřadu.  Pro pětičlenné
obecní  zastupitelstvo  ve  volební  straně-
Sdružení  nezávislých  kandidátů,
kandidovalo šest občanů. Po sečtení všech
hlasů byl výsledek hlasování následující:

   Jiřina Štilcová          89  hlasů
   Jiří Ježek   88  hlasů
   Tomáš Trejbal   79  hlasů
   Veronika Paulů                           65  hlasů
   Roman Otta    58  hlasů         Sedící zleva: Naďa Jiřičková, Jiřina Grofová, 
                                                                             Monika  Hanousková, Martina Křížková                      

                                  Náhradník:
   Milan Křížek                               35 hlasů          
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Volební komise po sečtení všech odevzdaných hlasovacích lístků provedla zápis, kde bylo uvedeno:
Odevzdané platné hlasy                                                                           414 
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů 174             
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky        106                                
Celkový počet odevzdaných úředních obálek        106
Voleb se zúčastnilo voličů     60,92 %.

Souběžně s komunálními volbami probíhala volba do Senátu Parlamentu ČR, za obvod Jablonec
nad Nisou.
Na kandidátce figurovalo sedm kandidátů. Do druhého kola byl zvolen Zeman Jaroslav a Tejmlová
Michaela Mgr.  Druhé kolo voleb do Senátu se konalo o týden později  a  nejvíce hlasů obdržel
Zeman Jaroslav. Volební účast byla 21,84%.

Nákup pozemku pod jídelnou kulturního domu   
V rámci napravení vlastnických vztahů bylo důležité, aby se od p. Jana Tichého, koupil stavební
pozemek č. 45/3 o výměře 488m2 u  kulturního domu. Tehdy při výstavbě  kulturáku v r. 1967
-1968 tak nebylo učiněno. K nápravě došlo až nyní. Cena byla stanovena prodávajícím  ve výši
150,-Kč/m2.

Ustavující schůze obecního zastupitelstva
Ustavující schůzi ZO, předcházelo pracovní jednání nově zvoleného zastupitelstva. Hovořilo se o
tom, kdo bude vykonávat jakou funkci. Vše bylo odsouhlaseno na ustavující schůzi v pátek 24.
října.  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 Ježek          -  4 hlasy
                                                          
Získání hlasů na místostarostu:      Jiřina Štilcová  - 4 hlasy

Volby výborů
Kontrolní  výbor   -   předseda                -           Roman Otta

                 člen                       -           Veronika Paulů
                 člen                       -           Jiří Hanousek

Finanční výbor       -  předseda                -           Tomáš Trejbal
                člen                        -           Zuzana Nezbedová
                člen                        -           Jana Martinková

S výkonem funkcí členům zastupitelstva souvisela i měsíční odměna v hrubé mzdě
            Starosta                   10.990,-Kč
            Místostarosta            5. 000,-Kč
            Předseda výboru          500,- Kč
            Člen zastupitelstva      400,- Kč

Setkání obecních zastupitelů
V sobotu 17.listopadu  se uskutečnilo přátelské posezení starého a nového obecního zastupitelstva a
a dalších spolupracovníků, kteří během uplynulého volebního období napomáhali ve finančním a
kontrolním výboru, nebo navštěvovali občany při životních jubileích.

Beseda se seniory
Knihovnice  Jana  Martinková  uspořádala  20.listopadu  v  místní  knihovně  besedu  pro  seniory.
Tématem bylo, ,,Jak si udržet dobrou paměť i ve vyšším věku.“ První besedy, která se uskutečnila v
říjnu bylo přítomno osm návštěvníků.
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Vánoční strom
Vánoční strom byl uříznut na pozemku nad hasičskou nádrží pod školou. Hasiči ho 17.listopadu
pokáceli,  převezli  do  areálu  pod  Kaňkem,  opracovali  kmen,   usadili  do  předem připraveného
stojanu. 

Rozsvícení vánočního stromu
V předvečer  první  adventní  neděle  1.prosince,  byli  občané  pozváni  do  areálu  Pod  Kaňkem k

rozsvícení  vánočního  stromu.
Předvánoční  atmosféru  navodila  svým
zpěvem   Eva  Skalová,  která  zazpívala
několik známých melodií z muzikálů, ale
i  vánočních  koled.  Svým  hudebním
příspěvkem vystoupila mladá žákyně ze
Studence  s  hudebními  skladbami  na
saxofon. Při této akci nesměl chybět ani
pán  hor,  Krakonoš.  Pro  děti  tu  měl
připravené  drobné  dárky,  které  jim
rozdával   převážně  za  pěvecké
vystoupení. Atmosféru rozsvícení stromu
dokresloval  slabý  sněhový  poprašek,

nasněžený v odpoledních  hodinách.  Po osmnácté  hodině  se  za  velkého aplausu,  převážně dětí,
rozsvítil  vánoční  strom.  K  dispozici  bylo  teplé  občerstvení,  svařák,  grog  a  gulášová  polévka
podávaná  zdarma. Pohodu dnešního podvečera si zde užívalo na  osmdesát návštěvníků.

Výroční valná hromada hasičů
Výroční valná hromada sboru se sešla 7.prosince od 18.00 hodin v kulturním domě. Přítomno bylo
37 členů a 21 hostů  z okolních sborů,
Studence  Kruhu,  Roztok,  Čisté,
Nedaříže, Levínské Olešnice,  Martinic a
Volče.  Hasiči  bilancovali  práci  za
uplynulý rok 2018. Valná hromada byla
zahájena  uvítáním  hostů,  následovala
zpráva  o  činnosti  za  r.  2018,  zpráva  o
hospodaření  a  zpráva  revizorů  účtů.
Slavnostnějším  bodem  jednání  bylo
vyznamenání některých členů medailí u
příležitosti 100.výročí vzniku republiky.
Po  ukončení  schůze  se  podávalo
občerstvení a následovala volná zábava. 

Dotace na Wi-Fi
Již první větší akcí, zahájilo nové zastupitelstvo obce svoji činnost. Využili totiž možnosti podat
žádost  u  Evropské  komise  o  dotaci   WiFii4EU  na  vybudování  volně  přístupné  Wi-Fi  sítě  na
veřejném místě. Evropská unie však nehradila celý provoz internetu. Peníze poskytla na vybavení a
instalaci  Wi-Fi  hotspotů,  tedy bezdrátových  přístupových  bodů,  které   musely  být  umístěny v
centrech veřejného života. Provoz a konektivitu  hradila sama obec. Do prvního kola vyhlášeného 7.
listopadu,  se přihlásilo 13 tisíc evropských obcí a na dotaci, která se rozdělovala podle pravidla
„kdo dřív přijde, ten bere“, dosáhlo 2800 z nich. Pro 400 českých měst a obcí tak začal  závod o
tento příspěvek. Mezi sto sedmdesáti českými obcemi se překvapivě mezi vybranými, objevila i
naše obec,  Bukovina u Čisté.  Získala  tím dotaci  na 15 tisíc  euro. Po hlubší analýze a  rozboru
týkající se provozu, byla dotace  ze strany obce odmítnuta.
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Zboření sochy sv. Jana Nepomuckého
Socha sv. Jana Nepomuckého,vytvořena v r.1776 se nachází na soukromém pozemku k čp. 34,
manželů  Kodymových.  V roce  2002 došlo  k  částečnému
opravení  sochy  za  finanční  pomoci  Libereckého  kraje  a
Okresního  úřadu  Semily,  částkou  36.000,-  Kč,  +  20%
vlastník  –  Věra  a  Milan  Kodymovi.  V  r.  2003  dalším
finančním příspěvkem  ve výši 30.000,- Kč bylo dokončeno
úplné  restaurování  vzácné  památky  p.  Antonínem
Wagnerem  ze  Dvora  Králové.   Rodina  Kodymových  se
vzorně stará o tuto památku. Někdy však přijde nečekaná
událost  a  je  po všem.  Stalo  se,  že 30.listopadu letošního
roku došlo k autonehodě a neovladatelný automobil jedoucí
směrem  ke  Studenci  z  nezjištěných  příčin  najel  do  levé
poloviny vozovky a skokem z meze narazil do této sochy.
Ta se rozpadla na několik kusů. Došlo ke zranění řidičky.
Vyvázla se zlomeným bederním obratlem, který si vyžádal
až  osm  týdnů  léčení.  Vyčíslená  škoda  sochy  znalcem
dosáhla  částky  cca  220.000,-  Kč.  Způsobená  škoda  byla
uhrazena  z  povinného  ručení  vozidla.   S  touto  událostí
přišel  od  poškozené  a  jejího  manžela  děkovný  dopis  a
poděkování členům místní hasičské jednotky za organizovanost členů v dané situaci, zabezpečení
dopravní situace v místě nehody,  přivolání zdravotnické služby a činnosti  spojené s odklízením
poškozené sochy a vyproštěním poškozeného vozu zpět k vozovce na plošinu odtahové služby.

Prodej objektu firmy Hariso
Firma Hariso, která v objektu čp.1 provozovala výrobu obalového materiálu, ukončila svoji činnost

a  výrobu  v  r.  2008.  Tento  objekt  byl  na
prodej  řadu  let,  ale  žádný  zájemce  se
nenašel.  Až  v  letošním  roce  tento  objekt
koupil  pan Vilém Hák ze Studence.  Začal
zde provozovat truhlářství. 

SMS InfoKanál
Dnešní  občané informačního věku museli
neustále čelit návalu informací, a proto  pro
ně  bylo  stále  obtížnější  aktivně  sledovat
veškeré  dění  kolem  sebe.  Proto  obec  v
průběhu  roku   zavedla  komplexní
komunikační kanál, který  spojoval všechny
možnosti  moderní  komunikace.  InfoKanál

představoval nástroj, s jehož pomocí se mohlo profesionálně komunikovat prostřednictvím SMS
nebo hlasových zpráv, emailů nebo mobilní aplikace. Do systému se ve většině případů přihlásili
občané obce  a chalupáři. Tímto dostávali čerstvé informace o dění v obci, výzvy k hrazení různých
poplatků, odstávky vody apod.  Odpadla tím roznáška pozvánek a letáků k pořádání akcí v obci.
Služba  SMS  InfoKanál  je  provozována  společností  KONZULTA Brno,  a.  s. Za  tuto  službu
občanům, obec hradila měsíční poplatek 450,-Kč.

Statistika našich webových stránek
Návštěvnost bukovinských webových stránek v roce 2018 dosáhla čísla 4144. V průměru to bylo
345 návštěv za měsíc. Nejvíce návštěvníků, kteří otevřeli naše stránky byli dlouhodobě z 78-80%
pochopitelně z ČR, potom následovaly ostatní státy.
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Počasí v průběhu roku   2018

leden
Začátek týdne od 15.1 klesly teploty pod brod mrazu(až -5), dle předpovědi počasí začalo v úterý
16.1  intenzivně sněžit a během dne napadlo asi 17 cm sněhu, k večeru sněžení ustalo, začalo až
17.1 a během dne připadlo dalších 5 cm. Po nějakém čase se sníh vlivem oteplení zcela vytratil. 
únor
Od 6.2. začalo mrznout, ranní teplota byla  -11°C, přes den -1°C. Únor- beze sněhu, jasně modrá,
slunečná obloha, posledních deset dnů v měsíci poklesly teploty na bod mrazu. Přes den -3 až -5, v
noci -12 až -15 °C. 
 
březen
Pátého března  nastalo oteplení a 6.3. v ranních hodinách začalo sněžit, to trvalo celý den a napadlo
12 cm sněhu. Od 8.3. se začalo výrazně oteplovat. O víkendu 10. a 11.3. bylo  +10 až 13°C. Pak
přišlo ochlazení a 13.3. v odpoledních hodinách začalo sněžit. Od pátku 16.3. se začalo ochlazovat a
17.3. bylo po celý den -7 stupňů se silným větrem, trvajícím celý den.

duben- srpen
Letošní léto a prázdniny byly nadprůměrně teplé. Na slunci nebyl problém naměřit 50  stupňů, ve
stínu pak 32-34°C i několik dní po sobě. Ve 23 hodin, rtuť teploměru ukazovala 22°C. Bez bouřek a
dešťových srážek. Vysychaly rybníky a pro nedostatek kyslíku hynuly tuny ryb. Srážky chyběly i
našim  zahrádkám  a  záhonům.  Tráva  na  loukách  a  pastvinách  byla  vypálena.  Nic  nerostlo.
Zemědělci  měli  starosti,  aby  pro  svůj  dobytek  zajistili  dostatek  krmiva  na  zimu.  Vše  bylo  v
důsledku sucha dražší. Potraviny, pečivo ovoce, zelenina. Výnosy obilí klesly oproti loňského roku
o 10%. Už koncem prázdnin opadávalo žluté listí ze stromu. Ne snad, že by už byl podzim, ale
nadměrným suchem. Takové prý bylo v r. 1947. 

září
První letošní mrazík přišel 25.září s hodnotou -3 °C. Další mrazík -2 °C byl v neděli 30.září. 

říjen
Další třístupňový mrazík přišel 22.října. Dušičky byly za dveřmi a v neděli 28.října bylo počasí
odpovídající tomuto období. Od rána pršelo a mezi deštěm střídavě proletovaly sněhové vločky. V
úterý 31.10.  se oteplilo a od poledních hodin až do 15 hodiny se venku nechalo sedět v tričku s
krátkými rukávy.

listopad
První  letošní  a  na  zemi  znatelný   sněhový  poprašek  se  objevil  19.listopadu.  Téhož  dne  byla
dopolední  teplota  +2 °C. V odpoledních hodinách 20.listopadu začalo drobně sněžit  až  vznikla
souvislá sněhová pokrývka asi 1 cm. Ta zůstala ležet až do následujícího dne. Pak se rozplynula.
 
Prosinec
První pořádná sněhová nadílka přišla 11.12. Napadlo asi 10 cm sněhu a následující den 12.12.
přibyly další 3 cm. Sníh držel několik dní a v pátek 21.12. se oteplilo na +8°C, začalo pršet a sníh
slezl. Štědrý den byl bez sněhu, teplota +1°C po celý den. Večer začal drobně poletovat sníh a ráno
25.12. byl slabý sněhový poprašek, asi 1 cm. Vše ale roztálo a teploty nad nulou vydržely až do
Silvestra.
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Vodovod a realizace projektu
,,Posílení vodních zdrojů, rozšíření vodovodní sítě a vodojem pro obec

Bukovina u Čisté,“
Na základě nevhodných zdrojů a špatné kvality  pitné vody bylo zahájeno řízení k výstavbě nového 
zdroje pitné vody

 -  duben 2007- setkání projektanta Ing.Vávry, hydrogeologa Phdr. Vaclavíka a starosty k
přípravě projektu na průzkumný  hydrogeologický vrt

 - 13.10. 07 souhlas  majitelky pozemku č.p.p. 310, o možnosti realizace vrtu
 - konec října 07 - metodou VDV (velmi dlouhých vln) s aparaturou OMNI  PLUS firmy

Scintrex  (Kanada)  byly  proměřeny  geofyzikální  profily  o  celkové  délce  cca  1  350  m.
Geofyzikální  průzkum vytipované lokality,  potvrdil přítomnost podzemní vody - hloubka
asi 50m

 -  4.2.  08  -setkání  projektanta,  starosty,  vlastníka  pozemku   a  uživatele  pozemku,  k
projednání  detailů  ohledně  přípravy  projektu.  Byly  vzneseny  výhrady  uživatele-  řešení
příjezdové  cesty,  ochranných  pásem,  práškování  a  postřiky  pozemků,  (omezování
zemědělské výroby).Pro detailní vysvětlení byla svolána schůzka, s Phdr. Václavíkem na
druhou polovinu února. 

 8.2.2008- vlastníci i uživatel rozhodli již předem, vyjádřili absolutní nesouhlas s realizací
vrtu.

 27.2.2008- setkání s Phdr.  Václavíkem, starostou obce a p.  M. Kodymem. Se souhlasem
p.Kodyma  došlo  k  vytipování  lokality  pro  vrt  a  výstavbu  vodojemu  na  jeho  pozemku
č. 240/1

 17.3.2008  Geofyzikální   průzkum
 23.9.08 – zahájeno vrtání průzkumného hydrogeologického vrtu,  započalo se vrtat v 15.30

hod., ukončení práce v 19.30 hod., za tuto dobu bylo vyvrtáno 42 m a zde  se jevily nepatrné
známky vody.   

 24.9.08- známky vody v 92 m,  vrtání pokračovalo až do hloubky 131 m s vydatností  1
dcl/sec. Vrtání bylo ukončeno s rozhodnutím, že vydatnost je nízká a proto bude vrt zaslepen
nebo zasypán.  

 Zhotovitelské práce na vrtu si vyžádaly částku 261.000,-Kč.  Dotace z Krajského úřadu v 
           Liberci činila 103.000,- Kč, vlastní zdroje z  rozpočtu obce činily 163.000,-Kč.

 Na základě usnesení OZ ze dne 9.10.2008 mělo dojít k dalšímu pokusu v jednání s  vlastníky
pozemku   a  uživatelem  pozemku.  Zprvu  bylo   jednáno  s  uživatelem.  Opět  došlo  k
zamítavému stanovisku uskutečnit vrt na p.p.č. 310.

 Další pokus o nalezení vody se uskutečnil 2.12.08 , geofyzikálním průzkumem na pozemku
č. 268   pana Jana Lumendy.

 v úterý 1.4.2009 proutkař Josef Novotný z Dolních Bučic, okr Čáslav,  se snažil pomocí
drátů, proutku a virgule nalézt pramen vody. Siný pramen, po tipu starosty obce J. Hanouska,
byl potvrzen na p.p.č.240/1              

 Další  proutkaři  p.  Vejnar  a  Reinberger  z  Lanova,  byli  navedeni  na  místo  předešlých
průzkumů, aby potvrdili nebo vyvrátili možnost vodního zdroje na p.p.č.240/1. Ano můžeme
konstatovat, že tři proutkaři,  hledající nezávisle na sobě,   označili místo budoucího vrtu.
Jejich tolerance se pohybovala v rozmezí 70 cm s tím, že zdroj by mohl být dost vydatný.  

 V pondělí 24.8.09 se započalo s  vyhlubováním hydrogeologického vrtu pro pitnou vodu.
Vrtací hlava se poprvé zakousla do země v 14.20 hodin. Nebylo to jednoduché, zpočátku se
do hloubky až 12 m musela vyrovnávat  s čedičem. Vyvrtání tří metrů trvalo 17 minut. Dále
následoval červený pískovec. Zde se čas zkrátil na 8 minut. Týž den, před 20 hodinou v
hloubce  69  m narazili  na  vodu.  Při  vyfukování  vyvrtané  horniny se  voda  dostávala  na
povrch.  Pokračování bylo v úterý 25.8. 09 před polednem. Vrt se dále prohluboval až do
hloubky 131 m. Této hloubky bylo dosaženo okolo 18.00 hodiny. Na 120 metrech přítok
vody ještě  trošku zesílil. Odhadem vrtařů byla vydatnost pramene okolo 30 litrů za minutu.
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Ve středu 26.8. byla voda z vrtu  několikrát odčerpána. Další prací bylo, vystrojování vrtu.
Do vyhloubeného otvoru  byly zasouvány novodurové trubky  v  celkové délce  131 m o
průměru 16 cm a síle stěny 4,7 mm.

 V úterý 6.října 2009 mělo dojít k čerpací zkoušce, která měla určit přesnější vydatnost zdroje
a odebrání vzorků vody. Nemilé překvapení nastalo v době, kdy se  započalo se spouštěním
čerpadla až na dno vrtu. V šedesáti metrech se zastavilo a  nešlo hlouběji. Nejen samotné
čerpadlo, ale neprolezla ani  samotná hadice o průměru 40 mm. V předpokládané hloubce
přítoku pramene do vrtu, zřejmě došlo k   posuvu zeminy, která zdeformovala výstroj vrtu.
To zmařilo další záměry, a vyvstal problém co dál. 

 Po čtrnáctidenní odmlce v úterý 20.října 2009, opět přijela firma , která prováděla předešlý
vrt.  Majitelem firmy panem Františkem Klazarem z Lánova, bylo rozhodnuto,  že bude v
těsné blízkosti  vyhlouben další  vrt.  Započali  kolem poledne,  vyhloubení  bylo dokončeno
21.října. Následující den byl vrt vystrojen novodurovým potrubím o průměru 16 cm, síle
stěny  5,4  mm.  Trubky  byly  na  každém  konci  opatřeny  vnitřním  a  vnějším  závitem.
Nastavování  trubek  bylo  tedy  prováděno  šroubovými  spoji.  V  pátek  23.října  probíhala
ověřovací čerpací  zkouška v délce trvání  čtyř  hodin.  Vzhledem k tomu, že se porouchal
měřák,  tak  nebylo  možné  přesně  určit  vydatnost  zdroje  vody.  Odhad  byl  stanoven  na
minimálně 25 litrů za minutu. 

 Starosta obce se sešel v úterý 27.října s projektantem Ing. Alešem Kreislem z Vrchlabí, aby
zahájili  přípravné  práce  pro  zpracování  projektové  dokumentace  pro  vodojem,  přívodní
vodovodní  řád k napojení na ten  stávající. 

 Od 2.12 do 10.12.09 probíhala dlouhodobá čerpací zkouška ve vyhloubeném vrtu na pitnou
vodu. Vydatnost pramene vykazovala hodnotu 38  l/min. Současně byl odebrán vzorek vody
pro podrobný rozbor vody. Čerpací zkoušku prováděla  firma Ekotest Heřmanů Městec.

           - přeprava čerpací soupravy 400 km á 18,- Kč                              7. 200,-
           - montáž a demontáž čerpací soupravy                                          1. 200,-
           - čerpání vody ( ze 110 m min. 0,5 l.s) 2 550,- Kč/ den 7 dní      17. 850,-
           - montáž a demontáž elektr. Přípojky  ( 200,- Kč/ 10 m) 400 m    8. 000,-
             Celkem                                                                                         34. 250,- Kč bez DPH

 Ve středu 16.12.  09 byla  uhrazena  faktura  za  vyhloubení  a  vystrojení  vrtu.  Fakturovaná
částka byla 336.175,- Kč včetně DPH.

 Územní  rozhodnutí  na  výstavbu  vodojemu  a  propojení  vodovodní  sítě,  bylo  Stavebním
úřadem v Jilemnici vydáno dne 14.7.2011

 31.10.2011 souhlas stav. úřadu s vydáním stav. povolení na výstavbu vodovodu, vodojemu a
posílení vodních zdrojů  

 Stavební povolení bylo vydáno 16.11.2011
 Vypracování první  žádosti na dotaci pro SZIF bylo úspěšné, ale vydání stavebního povolení

se vleklo a bylo vydáno až po termínu předkládání žádostí. Výsledek tedy nula.
 V únoru 2013 byla vypracována další žádost na posílení vodních zdrojů, ale v r. 2013 nebyly

vypsány žádné dotační tituly. Prý se vykrývaly žádosti z minulého roku.  Na čerpání financí
nebyly  peníze  ze  státního  rozpočtu,  ale  ani  ne  z  evropských  dotací.  Je  to  důsledek
neschopnosti státu,  který nedokázal vyčerpat 30-70 miliard korun z EU. 

 Žádost o dotace na realizaci projektu ,,Posílení vodních zdrojů, rozšíření vodovodní sítě a
vodojem pro obec Bukovina u Čisté,“ byla podána na Ministerstvo zemědělství ČR a byla
zaregistrována 31.10.2016.

 Po vypsání veřejné zakázky se do soutěže přihlásily tyto firmy s cenovými nabídkami, bez
DPH.

           OBIS, sr.o. Nová Paka                              5.586.565,-Kč
           VODASERVIS                                         5.616.864,-Kč
           KVIS Pardubice                                        6.298.331,-Kč
           Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.         6.596.114,-Kč
            Stavoka Kosice, a.s.                                 6.632.248,-Kč           

11 



 výběrové řízení se uskutečnilo 1.8.2016. Hodnotící komise ve složení Ludmila Součková,
Jiřina Štilcová, starosta obce Jiří Hanousek, Ing. Oldřich Makovička- stavební dozor, Jan
Přibyl-  projektant  a  Ing.  Vlášek-  pověřený  zpracováním  a  vedením  výběrového  řízení,
vybrali firmu OBIS, která nabídla nejnižší cenu 5.586.565,-Kč.

 Smlouva o dílo byla podepsána 18.8.2016
 vlastní zahájení stavby a první výkop s pokládkou vodovodního potrubí pro vodovodní řád

se uskutečnil 14.listopadu 2016, výkopem pod Panskou mezí, výkopové práce pro vodojem
byly zahájeny od 21.listopadu do 12. prosince a v této době bylo i vybetonováno dno pro
budoucí vodojem. Dostat se do požadované hloubky tří metrů nebyla jednoduchá věc. Byla
tu samá skála.  Ale po úmorné práci,výkonný bagr toto přírodní překážku překonal.  Bylo
štěstí,  že  nemuselo  dojít  k  odstřelu  zeminy,  protože  by  mohl  být  ohrožen  vlastní  vrt.
Souběžně se od vodojemu pokračovalo s výkopovými pracemi na přivaděči k Panské mezi.
V posledním únorovém týdnu pokračovali práce na šalování vlastního vodojemu pro jeho
betonáž.  Příchodem jara  se  začala  upravovat  původní  přístupová cesta  od  Kodymů až  k
vodojemu. Muselo dojít k vykácení náletového porostu zasahujícího do cesty. Pak se navážel
kámen pro tzv. kufr cesty,  a jemnější drť na zlepšení  jejího povrchu. V týdnu od 20. do 25.
března se dokončil výkop s redukční šachtou až nad Kodymovi a nový vodovodní řád byl
propojen  se  stávajícím  vodovodním  řádem  mezi  Kodymovými  a  okálem  p.  Strnádka.
Současně s výkopovými pracemi byl tažen kabel pro elektrickou přípojku. Další výkopové
práce probíhaly od  3. do 7.dubna, na propojení stávajícího vodovodu od čp. 14 přes zahradu
Součkových  a  Ottových,  až  na  stávající  vodovodní  řád,  vedoucí  od  dolení  vodárny  ke
kravínu. Tento úsek byl vzájemně propojen, aby utvořil jeden vodovodní řád pro celou obec.
Počátkem dubna byl vodojem vybetonován, po několika dnech bylo odstraněno šalování a
čekalo se až beton vyzraje. Dále se od 9.června započalo s vyzdíváním obvodového zdiva
pro obslužný objekt na vodojemu. Hrubá stavba s krytinou byla dokončena 6.června. Pak
následovalo zateplení budovy a venkovní fasáda s nátěrem v zelené barvě, dokončená 3.září

Fakturace za vykonané práce na realizaci projektu v Kč

 1. splátka      9.12.2016  900.000

 2.splátka     16.5. 2017 1.364.852

 3.splátka      15.6.2017                                                1.249.692

 4.splátka                                                                      1.216.456

 vlastní fin. prostředky                                                 1.492.743

 vyhloubení prvního  vrtu                                            266.000

 čerpací zkouška  r. 2009                                             34.250

 čerpací zkouška  r. 2015                                             46.164

 projektová dokumentace                                             186.720

 technicko-geologická zpráva 33.410

 nákup pozemku pro vrt                                               47.000

 zhodnocení průběhu výsledků čerpací zkoušky         9.910

 vyhloubení a vystrojení druhého vrtu  336.175

 celkem   7.183.372
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    DOTACE

dotace z  Libereckého kraje  v r. 2008 103.000

     dotace z Mze  v r.2017 4.731.300

dotace z Libereckého kraje v r. 2017  536.000

     dotace v korunách celkem 5.370.300

               Vlastní finanční podíl na celkové realizaci                                  1.813.072

                                 
 12.12.2017 došlo k odstavení horního vodního zdroje pod Kotlikovými, ke zrušení starých

armatur a tlakových nádob v hoření vodárně. Došlo k  novému propojení jednotlivých větví
vodovodu pro hoření část  obce a ve 13.00 hodin se pustila první dodávka pitné voda ze
zhotoveného vodojemu. 

 Další  propojení mezi hořením a prostředním vodovodem se uskutečnilo v lednu 2018. V
březnu  téhož  roku  byla  propojena  další  část  vodovodu  až  k  vodárně  u  hřiště.  Tím byl
zásobován vodou kravín, dílna, KD, Klazarovi a Procházkovi. Denní spotřeba ve všední den
činila 16 m3, o víkendech pak 18-20 m3 vody.
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