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Rok 2019
Počet obyvatel v obci k 1.1.2019
vysvětlivky: 15+...počet osob starších 15 let
Občané ČR
muži

Muži +15

ženy

ženy+15

Celkem

15+ celkem

114

96

90

81

204

177

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

do 15

celkem

nad 15

6
1
7
3
Průměrný věk občanů v obci je 41,5 let
Průměrný věk mužů 39 let
Průměrný věk žen 44,8 let

do 15

celkem

cizinci
celkem

1

4

11

pobyt
přechodný

trvalý

8

3

Finanční rozpočet na r. 2019
Příjmy
Výdaje
Financování

3.082.000,00 Kč
4.875.900,00 Kč
1.728.500,00 Kč - přebytek z r. 2018

Finanční hospodaření obce za r. 2018
Daňové příjmy:

2 758,44 tis. Kč

Nedaňové příjmy:

241,76 tis. Kč

Kapitálové příjmy:

2,32 tis. Kč

Přijaté dotace:

276,5 tis. Kč

Příjmy celkem:

3 279,03 tis. Kč

Běžné výdaje:

1 734,7 tis. Kč

Kapitálové výdaje:

443,5 tis. Kč

Výdaje celkem:

2 178,2 tis. K

Saldo příjmů a výdajů: převedeno do r. 2019

1 100,83 tis. Kč

Produkce odpadů v naší obci za r.2018
sklo
3,860 t
plasty
3,790 t
papír
1,002 t
komunální odpad
29,351 t
objemný odpad
8,020 t
nebezpečný odpad
0,133 t
bioodpad 90 m3/x 0,6 =
54,000 t
Náklady na svoz a zpracování bioodpadu
Dle nákladů na zajištění kompostování za rok 2018 se odvíjelo i stanovení ceny na rok 2019. Cena
pro rok 2019 na zpracování hmoty za m3 byla115,-Kč, za svezený kontejner 590,-Kč.

1

Beseda se seniory
Knihovnice Jana Martinková uspořádala 4.března v místní knihovně besedu pro seniory. Tématem
bylo, ,,Jak si udržet dobrou paměť i ve vyšším věku.“ V pořadí již druhé besedy na toto téma byli
přítomni čtyři návštěvníci.
Třídění odpadů
Obec v r.2018 vyprodukovala 6, 769 tun odpadu, který vytřídila a předala k dalšímu využití. Za to
ji byla vyplacena částka 29.700,- Kč
Ceník České pošty
Poštovní známka na dopis se zdražila z 16,- na 19,- Kč , doporučený dopis se zdražil z 38,- na 44
až 54,-Kč, dle gramáže dopisu, balík dle velikosti se zdražil ze 74 až 144,-Kč na 89-319,-Kč.
Ceny potravin
Ceny v supermarketech byly o něco nižší. Ceny v samoobsluze v Kč 1 rohlík 1,90 až 2,10,
bochník chleba (1 200 gramů) 25,90 až 31,40, 1 l mléka – plnotučného v krabici 16,90, obyčejné v
krabici 14,90, vepřová plec bez kosti 125,-Kč, kuře 1kg 59,90, 1 kg hladké mouky 8.90 až 12,30,-,
1 ks vajíčka 2,50 až 3,65, máslo 250 g 39,90 až 61,20 , 1 kg brambor 12,90 až 13,90Kč.
Ceny pohonných hmot
Cena v březnu
Čerpací stanice Shell ve Studenci – benzin Natural 95 - 31.50 Kč za litr , Diesel 31,90 Kč za litr.
Čerpací stanice Avia Havel ve Studenci benzin Natural 95- 29,90 Kč za litr, Diesel 31,30 Kč za litr.
Cena v květnu
Čerpací stanice Shell ve Studenci – benzin Natural 95 – 33,00 Kč za litr, Diesel 32,90 Kč za litr.
Čerpací stanice Avia Havel ve Studenci benzin Natural 95 - 33,40 Kč za litr, Diesel 32,40 Kč za litr
Autobusové spojení
Odjezd z Bukoviny
Bukovina u Čisté – Jilemnice – 4.57, 6,54, 7.09, 9.59, přímý spoj za 20,-Kč
13.01, 14.59, 16.33, 17.33,19.00 přes Čistou a Horka 36,-Kč,
Příjezd do Bukoviny
Jilemnice - Bukovina u Čisté – 6.54, 7.09, 9.59, 10.53, 13.01, 14.55, 16.33, 17.33, 19.00 -přímý
spoj za 20,-Kč.
Tuto dopravní obslužnost zajišťuje Krajský úřad Libereckého kraje, prostřednictvím autobusové
dopravní společnosti BusLine a.s. Jilemnice. Krajský úřad má na každý rok s obcí Bukovina
uzavřenou smlouvu na dofinancování ztrátovosti na této lince. Obec se každoročně podílí částkou
19.000,-Kč.
Spojení na Novou Paku, Jičín a Prahu s nástupem ve Studenci u pošty: 4.39, 6.55, 8.02, 8.24,
9.34, 10.33, 11.33, 12.54, 13.34, 13.59, 14.52, 16.29, 17.37 18.52.
Odjezd z Prahy s příjezdem do Studence
8.41, 10.43, 12.23, 13.45, 15.12, 15.21, 16.15, 18.17 19.20, 21.21
Ceník jízdného do Prahy
plné jízdné 160,- Kč
senior nad 65 let věku – 40,-Kč
držitel průkazu ZTP , student do 26 let věku a dítě od 6 do 18 let věku – 40,- Kč
Živnostenský rejstřík:
Obci byly 27.12.2013 vydány dvě živnostenské oprávnění
Živnostenské oprávnění č.1 – předmět podnikání-Hostinská činnost na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.2 - předmět podnikání- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
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Členění pozemků v obci v hektarech
Druh pozemku a výměra v
celková výměra

317

lesní půda

30

orná půda

143

ha

ovocné sady
trvalé travní porosty

107

zemědělská půda

266
14

vodní plochy

2

ostatní plochy

vinice

0

zastavěné plochy

zahrady

16

0

5

koeficient ekologické stability % 0,96

Poplatek za odpady
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu je stanoven Obecně závaznou vyhláškou. Cena by měla být vypočtena dle
skutečných nákladů za předešlý rok. Poplatek na jednu osobu/rok je 550,- Kč. Skutečné náklady ale
byly 780,- Kč. Obec to udělala obdobným způsobem jako ostatní obce, že rozdílnou částku 230,-Kč
hradila sama. Celoroční svoz odpadu se uskutečňoval 1x za čtrnáct dní. Popelnici mohli mít občané
vlastní, nebo pronajatou za 118,- Kč/rok. Dále mohli ještě využívat plastové pytle na komunální
odpad, který byl zpoplatněn částkou 65,-Kč/kus. K dispozici jsou i každému občanovi žluté pytle na
domácí plasty, igelity, mikroténové obaly, kelímky, tuby od šampónů a pod.
Poplatek za vodu
Česká inspekce životního prostředí jako příslušný orgán o vodách, stanovil dle ust. § 88 odst. 7
vodního zákona naši obci poplatek za odebrané množství podzemní vody v roce 2019 ve výši
20.000,- Kč.
Ceny v restauracích
Běžná cena hotového jídla (ne minutky) v restauracích ve Studenci nebo v Čisté se pohybovala
okolo 100-115,-Kč. Ale na Horkách v restauraci zvaná ,,Šestnáctka“, tam byly ceny
bezkonkurenční. Za hotová jídla jako svíčková, vepřo, knedlo zelo, guláš, vše se sedmi knedlíky
nebo špíz s hranolky účtovali 85,- Kč. Takže - cena super, množství velké, chuťově výborné.
Tříkrálová sbírka
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky
2018. Výtěžek sbírky v obci Bukovina činil 5.558,-Kč. Prostředky byly odeslány na ústředí
Charity ČR v Praze 1.
Hasičský a dětský bál.
Hasiči uspořádali 2. února svůj
tradiční Hasičský bál. Z nezjištěných
příčin byla letošní účast poněkud
slabší, přítomno bylo na osmdesát
hostů. V neděli 3. února se přišly
veselit i děti na svůj Dětský maškarní
bál. Bylo zde na devadesát hostů. Ne
jenom dětí, ale i jejich doprovod. V
obou případech nechyběla bohatá
tombola, na kterou se nejvíce těšily
děti.
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Úmrtí Miroslava Paulů
S tichým zármutkem nám bylo oznámeno, že v pondělí 28.ledna zemřel náš občan Miroslav Paulů
v nedožitých osmdesáti jedna letech. Byl to člověk aktivní především u
hasičů, kde zastával od roku 1974 do roku 1980 funkci velitele sboru. Od
roku 1980 do roku 1994 vykonával funkci okrskového
velitele, později se stal členem Výkonného výboru a vedoucím Rady velitelů
OSH Semily. Nezříkal se ani pomoci obci při různých akcích obce. Byl
hlavním iniciátorem a řídícím pracovníkem při nástavbě hasičárny v r. 1986.
Za jeho dlouholetou práci mu patří velké poděkování. S drahým zesnulým
jsme se naposledy rozloučili v úterý 5.února ve smuteční obřadní síni v Dolní
Kalné.
Jmenování kronikáře obce
Vzhledem k tomu, aby byla zachována písemná forma o historii naší obce, bylo třeba zvolit nového
kronikáře. Jediným kandidátem byl Jiří Hanousek, bývalý starosta obce, který předešlým
oficiálním kronikářům napomáhal a dodával nové zprávy do obecní kroniky už od roku 1990. V
této práci byl již zběhlý a zapracovaný. S funkcí kronikáře byla spojena roční odměna ve výši
1.000,- Kč.
Oprava vodárny
Dolení vodárna u hřiště dostála určitých změn. Její zařízení jako byly tři tlakové nádoby o objemu
každá 1000 litrů byly zkorodovány,
plechová podlaha taktéž. Ale hlavním
důvodem rekonstrukce bylo propojení s
vodovodním řádem přicházejícím od
vodojemu nad obcí a přimícháváním
této vody s vodou ze studny u hřiště a
tím k jejímu zkvalitnění. Snížily se tím
hodnoty e-atrazinu na povolenou
hodnotu určenou pro normu pitné vody.
Započalo se 19.února odvodněním celé
budovy drenážemi po obvodu vodárny.
Provedena byla celková rekonstrukce
elektroinstalace a opraven vnitřek celé
vodárny. Jak již bylo zmíněno, tlakové nádoby byly odstraněny, podlaha vybourána. Místo nich zde
byly 5.května osazeny dvě plastové nádoby, každá o obsahu 3 m3.
Tato vodárna byla osazena tzv.
Telemetrií, umožňující
podrobné
sledování přítoku vody do zásobníků s
výškou hladiny a odtoku vody do
vodovodního řádu. Všechny potřebné
údaje byly možné sledovat kdykoliv a
kdekoliv přes internet. První dodávka
vody z rekonstruované vodárny do
doleního vodovodního řádu nastala
10.září. Rekonstrukci prováděla firma
Obis z Nové Paky. Celkové náklady na
rekonstrukci dosáhly částky 969.338,Kč, které byly hrazeny z rozpočtu
obce.
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Zřízení jednotky CO
Zastupitelé byli na schůzi obecního zastupitelstva dne 19. března seznámeni s návrhem od HZS LK
o předurčenosti jednotky SDH obce Bukovina u Čisté k plnění úkolu civilní ochrany a ochrany
obyvatel. Na základě toho byla tato jednotka v obci zřízena. Jejími členy se stali Jiří a Pavel
Ježkovi , Roman Otta, Jaroslav Exner, Václav Hrubý, Mirek Paulů, Lukáš Zaplatilek, David a Petr
Štilcovi. Tyto jednotky měly zajišťovat plnění speciálních úkolů na úseku ochrany obyvatelstva v
obci vyvolaných specifickými riziky (povodňový plán, havarijní plán) i mimo území svého
zřizovatele.
Šlo především o vybrané jednotky PO kategorie JPO V o početním stavu 1+5 nebo jednotky PO se
zvýšeným počtem členů. Seznam předurčených jednotek PO ke speciálním úkolům v oblasti
ochrany obyvatelstva byl po schválení ředitelem HZS kraje upraven poplachový plán IZS kraje.
Jednotky mohly být vybaveny technickým vybavením potřebným k plnění předurčené činnosti
zapůjčeným HZS kraje nebo jinou organizací. S tím souvisela odborná příprava, která probíhala
tak, že předurčené jednotky PO se zúčastnily odborné přípravy se závěrečným cvičením, kterou
organizoval HZS kraje ve spolupráci s obcemi a příslušným krajem.
Výcvik jednotek SDH v plnění úkolů civilní ochrany a ochrany obyvatel
V Turnově proběhlo 13.dubna instrukčně metodické zaměstnání jednotek SDH obcí Libereckého
kraje, předurčených k plnění úkolů civilní ochrany a ochrany obyvatel. Zaměstnání organizoval
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
v součinnosti se Zdravotnickou záchrannou
službou Libereckého kraje. Jednotky byly
připravovány pro plnění úkolů ochrany
obyvatelstva, a to zejména pro zajištění
evakuace a nouzového přežití obyvatel.
Využity byly jako obsluha pro mobilní i
stacionární zařízení civilní ochrany pro
zajištění evakuace a nouzového přežití a
organizované humanitární pomoci. Toto
zaměstnání bylo zakončeno zkouškou v
podobě testu, kterou musel projít každý člen
jednotky.
Velikonoce
Velikonoční pondělí letos vyšlo na 22.dubna. Od časného rána svítilo příjemně sluníčko. Bylo
teplo, že koledníci mohli chodit jen v tričkách s krátkými rukávy.
Pálení čarodějnic.
Přítomno bylo asi třicet pět návštěvníků.
Zpočátku bylo poměrně teplo, ale okolo 21
hodiny se začalo ochlazovat na 7 stupňů.
Přítomné osazenstvo si opeklo buřtíky,
občerstvilo se nápoji a po 23 hodině se rozešlo
ke svým domovům.
Kontrola z hasičského záchranného sboru
Obec prošla 16.května dvěma kontrolami z
Hasičského záchranného sboru ze Semil.
První byla z oblasti krizového řízení a
havarijního poplachového plánu, prováděná kpt. Ing. Václavem Kopalem a pracovnicí MÚ v
Jilemnici. Kontrolována byla dokumentace týkající se havarijních poplachových plánů, ubytovací
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kapacity v případě evakuovaných osob, vyrozumění obyvatelstva v případě havárií a přírodních
katastrof. Kontrolou nebylo zjištěno závažných nedostatků a pochybení. Druhá kontrola se týkala
JSDHO ( jednotky sboru dobrovolných hasičů obce) tzv. výjezdové jednotky v případě požárů a
jiných událostí. Tu prováděli mjr. Ing. Pavel Viták a mjr. Bc. Petr Kousal. Zde byla kontrolována
zřizovací listina jednotky, jmenovací dekrety členů jednotky a doklady o zdravotních prohlídkách
členů, platná osvědčení velitelů, strojníků a obsluhy řetězových pil, provozní deníky na stříkačku,
motorové pily a kniha jízd od auta. Dále pak dokumentace k provozu knihovny, kde se jednalo o
pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím. S tím souvisela kontrola zápisů v požární knize a
proškolení knihovnice. Tu taktéž nebylo shledáno nedostatků. Na závěr byla provedena prohlídka
hasičárny a technických prostředků JSDHO. Starostovi obce byla udělena pochvala za vzorné
udržování techniky.
Volby Evropského parlamentu
Volební komise ve složení, předsedkyně Monika Hanousková, zapisovatelka Martina Jiřičková a
členky komise Nikola Nedomlelová a Michaela Šimůnková, zasedaly 24. a 25.května ve volební
komisi pro volbu do Evropského parlamentu 2019. Do voleb bylo přihlášeno čtyřicet stran. Hlasy
z nich dostalo dvanáct stran, ostatní bohužel neuspěly.
voliči v seznamu
vydané obálky
odevzdané obálky
platné hlasy
volební účast

173
60
60
57
34,68%

Česká pirátská strana
Koalice STAN,TOP 09
ODS
Hlas
ANO 11
KSČM

10
9
7
7
7
6

KDU-ČSL
Koalice Rozumní, ND
SPD
Pro Česko
Vědci pro Českou republiku
ČSSD

4
2
2
1
1
1

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.“ Přítomní byli tři občané.
Nákup pozemků
Obci se po několika letech podařilo uzavřít smlouvu na nákup pozemků č.p.p. 575 o výměře 3240
m2, č.p.p. 578 o výměře 1500 m2, č.p.p. 579 o výměře 496 m2, č.p.p.580 o výměře 5129 m2 a
nemovitost čp.65 na stavební parcele č.96 o
výměře 729 m2, majitelky Marie Kotyškové,
rozené Kučerové z Bukoviny. Tyto pozemky
byly v územním plánu obce určeny pro rodinnou
zástavbu. Proto obec usilovala o jejich
odkoupení a posléze k prodeji, zaúčelem
vystavění nových rodinných domů a příliv
dalších lidí do obce. Totéž platilo i
o
nemovitosti, která byla ve velice zchátralém
stavu a jediným řešením byla demolice a místo
využít pro taktéž novou výstavbu domu. Cena
pozemků byla stanovena znaleckým posudkem,
který doložila paní Kotyšková. Kupní smlouva byla uzavřena na částku 500 tis. korun, v přepočtu
45,-Kč /m2, což byla velice výhodná koupě.
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Začaly růst houby
Po několikadenních dešťových přeháňkách začaly
12.srpna růst houby. Převažovaly klouzci, babky, ojediněle
podhříbky a pravé hřiby. Na pastvinách a loukách se
objevily žampióny. Další vlna růstu hub přišla po 10.září,
až do doby, kdy se ochladilo což bylo 7. a 8.října a přišly
ranní mrazíky. Od 12.10. se začalo oteplovat přes den až
na 17-20°C, a to vydrželo až do 28.10. I v tuto dobu ještě
rostly houby. I ten který o sobě tvrdil, že nikdy nic nenašel
musel změnit názor. Rostlo velké množství hub, převážně
podhříbků. Houby se nehledaly, ty se sbíraly a ještě si
mohl člověk vybírat ty nejlepší.
Nohejbalový turnaj
Na konci prázdnin 31.srpna, skupina nohejbalistů uskutečnila nohejbalový turnaj dvojic. Sešlo se
zde devět družstev, která soutěžila o cenné trofeje. Nechybělo občerstvení, pivo, maso a párky z
udírny.
Oprava místní komunikace
Z financování obce, nákladem 112.760,- Kč, se na místní komunikaci vedoucí k bývalému
zahradnictví a výjezdu k táboru prováděly opravy výtluků a prasklin na povrchu vozovky. Firma
Správa silnic Hrabačov, použila tryskovou metodu Patch s použitím asfaltové emulze a kameniva.
První podzimní den
První podzimní den byl 23.září. Bylo krásné teplé a slunečné počasí s teplotami 19 °C.
Narození dítěte
Další přírůstek do rodiny uvítala Soňa Dlabolová s přítelem. Narodila se jim dcera Terezka.
Sousedské posezení
Po roční přestávce obec pořádala sousedské posezení
pro místní občany a chalupáře. Účast byla zcela
nečekaná, přítomno bylo na 70 hostů. Posezení bylo
spojeno se štrůdováním, kdy se sešly štrůdly všeho
možného druhu a materiálu od čtrnácti pekařek a
pekařů. Všem byl předán certifikát a malá skleněná
dóza, jako upomínkový předmět. Do programu bylo
zařazeno promítání filmu Jiřího Hanouska ,, Události
obce 2018.“ K tanci a poslechu hrál hudebník z Nové
Vsi.
Zemřel Vladimír Dlabola
Ve čtvrtek 7. listopadu nás v odpoledních hodinách zastihla smutná zpráva o náhlém úmrtí našeho
občana, Vladimíra Dlaboly, který zemřel v jeho 65 letech. Po celý život se
věnoval hasičům u kterých byl členem 47 let. Z toho vykonával funkci
starosty sboru od r. 1982 do 2019. Od roku 1990 -1994 byl v komunálních
volbách zvolen starostou obce. Poté skoro v každém volebním období byl
členem zastupitelstva. Za jeho dlouholetou práci pro obec a veřejný život mu
patří srdečné poděkování.
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Rozsvícení vánočního stromu
Týden před první adventní nedělí nechal starosta přivézt letošní vánoční strom. Ten byl postaven a
osazen světly v areálu pod Kaňkem. Pak už
přišel den a sedmnáctá hodina, jeho
slavnostního rozsvícení. Stalo se tak 30.
listopadu, za přítomnosti sto dvaceti hostů.
Před vánočně vyzdobenou pergolou, po její
bocích osvětlenou plápolajícím plamínky,
vystoupily místní děti se svým programem.
Šárka Trejbalová a Pavlína Ottová s nimi
nacvičily řadu písniček a koled. Závěrem jejich
vystoupení sklidily od přihlížejících nemalý
potlesk. V tomto okamžiku se začal postupně
rozsvěcovat vánoční strom. Nejprve první
třetina, poté druhá a třetí. Jako poslední se na
vrcholu rozsvítila bílá vánoční hvězda. U takovéto příležitostí si určitě každý přál, aby vše
dokreslovala sněhová pokrývka. To se opravdu stalo. Po celou dobu drobně poletoval sníh. Pro
tento podvečer obec pro zúčastněné připravila výbornou gulášovou polévku, podávanou zdarma.
Nechybělo tu teplé občerstvení, svařák, grog a likéry.
Výroční valná hromada hasičů
Hasiči bilancovali svoji činnost při jejich valné
hromadě 6. prosince. Mezi hosty nechyběli
zástupci okolních sborů. Po zprávě o činnosti a
zprávě o hospodaření, proběhla volba nového
výboru sboru. Jeho čelními představiteli byli
zvoleni: starosta sboru
David Štilec, jeho
náměstek Jiří Hanousek, velitel Jiří Ježek st.
Slavnostnějším bodem jednání bylo i
vyznamenání některých členů medailemi a
čestnými uznáními. Po ukončení schůze se
podávalo občerstvení a následovala volná
zábava.
Příspěvek na studeneckou školu
Obec Studenec měla záměr rozšířit školní budovu. Vedla je k tomu skutečnost, že učební prostory
už nestačily na množství docházejících žáků. Spádovostí do školního zařízení byly obce Bukovina,
Horka s Nedaříží, Čistá. Plány jsou však jedna věc a finance na realizaci je druhá věc. Proto starosta
Studence oslovil spádové obce, aby požádal o finanční výpomoc formou příspěvku. Zastupitelstvo
obce v Bukovině tento návrh projednalo a pro r. 2020 schválilo příspěvek ve výši 100 tis. korun.
Mikulášská besídka.
Hasiči společně s PS Beta z Prahy uskutečnili
pro pražské a místní děti Mikulášskou besídku.
Ta se konala 7.prosince v kulturním domě, za
přítomnosti asi 75 hostů. Děti plnily různé úkoly,
soutěžily o drobné ceny. Poté přišel Mikuláš,
anděl a tři čerti, aby dětem nadělili dva balíčky.
Jeden od pionýrské skupiny, druhý od obce, který
byl hrazen obcí, částkou 100,-Kč.
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Silvestrovskej vejšlap
Obec letos poprvé zorganizovala neoficiální silvestrovskej vejšlap k vodojemu. Jen tak si to řeklo
několik kamarádů, že aby si udělali malou vycházku a v přírodě se rozloučili se starým rokem a
přivítali ten nový. Ono se to ale
rozkřiklo mezi lidmi. Ve stanovenou
třináctou hodinou se začali scházet
do areálu pod Kaňkem. Ti se
zanedlouho vydali po pastvinách
směrem k vodojemu. Po výstupu k
němu se tam začali scházet i ostatní
občané z hoření Bukoviny a
dokonce i nejbližší sousedé ze
Studence. Milan Kodym s traktorem
přivezl proviant k přípitku k
novému roku. Starosta obce Jiří
Ježek začal otvírat lahve šapaňského
a rozlívat ho přítomným hostům.
Všichni si vzájemně popřáli šťastný
nový rok a po společné fotografii se tito účastníci začali rozcházet domů. I když to bylo neoficiální
setkání, výšlapu se zúčastnilo na sedmdesát lidí.
Cena uhlí a dřeva
Cena uhlí, oříšek dvojka v r. 2018 byla 329 Kč/q, v roce 2019 už to bylo 350,-Kč. Cena palivového
dřeva byla z důvodu jeho množství, které zapříčinila kůrovcová kalamita, příznivá. V kulatině se
prodávala za 400,-Kč/m3.
Statistika našich webových stránek
Návštěvnost bukovinských webových stránek v roce 2019 dosáhla čísla 3644. V průměru to bylo
303 návštěv za měsíc. Nejvíce návštěvníků, kteří otevřeli naše stránky byli dlouhodobě z 78-80%
pochopitelně z ČR, potom následovaly ostatní státy.
Počasí v průběhu roku 2019
Leden
Příchodem nového roku se počasí trošku změnilo. Ochladilo se, teploty klesly mírně pod nulu a ve
středu 2.1. začalo sněžit. Sníh drobně poletoval až do večera. Ve čtvrtek sněžení pokračovalo se
slušně vydatnými sněhovými přeháňkami. Další sněhový příděl přišel v noci na 8.1., kdy napadlo
10 cm vlhkého sněhu. Střídavé počasí, kdy se ochladilo, spadl poprašek sněhu a přišla obleva,
trvala až do 15.ledna. Teplota byla mírně pod nulou a celodenní sněhové přeháňky. Napadlo asi 15
cm sněhu. Opět se oteplilo. Následně přišly mrazy trvající od 18.1, v noci -13°, přes den-5 až do
26.ledna. Od sobotního rána do nedělního rána 27.1. drobně sněžilo a připadlo 15 cm prachového
sněhu. Tím se sněhová vrstva zvětšila na 30 cm. V neděli byla už obleva a teploty nad nulou.
Únor
Počasí koncem února a začátkem března už bylo teplejší a dosavadní vrstva sněhu roztála. Několik
málo dní už bylo jarních s teplotami nad 12°C.
Březen
V noci z 10. na 11. března přišel silný vítr, který zapříčinil asi na šest hodin výpadek elektrického
proudu. Ráno ležel poprašek sněhu. Nadcházející den 12.3. do rána napadly 4 cm sněhu, které se
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během dne rozplynuly. Ve čtvrtek 14.3. večer opět drobně sněžilo. Pak už následovaly jarní dny s
teplotami nad deset stupňů. Užívat si jara bylo ještě brzy a 25.3. se ochladilo a přišlo několik
sněhových přeháněk, poměrně i hustých.
Duben
Začátkem dubna bylo hezké a teplé počasí. Předpověď počasí od 10.4. naznačovala, že přijde
ochlazení. Také se tak stalo. V noci teploměr ukazoval -2°C. Taktéž tomu bylo i 11.4., 12.4. , přes
den venkovní teplota nepřesáhla +4°C. Stále beze srážek a velké sucho a teplé počasí. Ochladilo se
až 26.4. na 8-10°C, chladno přetrvávalo až do pondělí 29.4, kdy přišel celodenní déšť. Na
čarodějnice se už oteplilo.
Květen
Denní teplota +15°C, polojasno. Květen byl teplotně pod průměrem. V ranních hodinách se
objevily i přímrazky. V polovičce měsíce denní teploty nepřesáhly +10°C, dokonce 15.5. jenom
+7°C.
Červen
Počátek června ovládlo teplé letní počasí, bez výraznějších dešťových srážek. Mnohdy se teplota ve
stínu vyšplhala na 30°C, v noci neklesla pod 17. Nejteplejším dnem tohoto měsíce byla sobota 15.6.
Denní teplota na slunci 50°C a ve stínu 35°C. V noci přišla bouřka s deštěm. I neděle byla
doprovázena vydatnými dešťovými přeháňkami, které částečně zvlhčily již tak vyprahlou zem.
První letní den byl chladnější než předešlé dny. Přes den teploty nepřesáhly 24°C. Poslední
červnový týden byl opět teplý. Ve středu 26.6. opět denní teploty na slunci atakovaly 50°C, noční
pak 24°C. O den později, noční teploty klesly na 15°C. Poslední dny měsíce byly opět teplotně
vysoké, denní teploty 30-35°C, noční 25°C. Bez srážek. Meteorologové zároveň oznámili, že
letošní červen byl nejteplejší od roku 1775.
Červenec
První den v měsíci byl opět tropický, odpoledne se zamračilo a přešla krátká dešťová přeháňka,
která za sebou nezanechala ani zvlhčené záhonky. O něco delší přeháňka s mírnou bouřkou přišla
večer. Bylo trošku zalito. Od 2.7. se ochladilo, přes den na 25°C. Zdá se to až neuvěřitelné, ale
podle dat ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ve středu 3.7. nad ránem
mrzlo například na Jizerce v Kořenově na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš, kde byly kolem páté
hodiny ráno asi dva stupně pod nulou. Od 7.7. se ochladilo na denní teplotu 17°C. 14.7. krátká
dešťová přeháňka. Přetrvávaly teploty do 25 °C. V sobotu 20.7. po půl noci se přihnala bouřka s
hodně vydatným deštěm, trvajícím asi 1,5 hodiny. Od 23.7. se opět oteplilo a přišly tropické teploty
okolo 35 °C.
Srpen
Od 2.8. se ochladilo opět do 25°C a v podvečer přišel asi půlhodinový drobný déšť. 3,4,5,6,7, 10.8
- v noci a odpoledne dešťové přeháňky. Neděle 11.8. bylo slunečno a teplo, opět 32°C. V noci 12.8.
déšť s bouřkou, v odpoledních hodinách opět déšť. 13. 14. a 15.8. slunečný den, teplota 22°C. 19.a
20.8. vydatná dešťová přeháňka, taktéž i v noci na 21.8., následovaly normální, přechodně slunečné
dny, 26.8. odpolední a noční dešťová přeháňka s bouřkou, další dny byly opět slunečné přerušené
29.8. odpolední bouřkou a deštěm. Do konce měsíce bylo teplé a slunečné počasí na slunci 56°C ve
stínu 34°C.
Září
První zářijový den byl opět slunečný a horký s teplotou 32°C. V podvečer se zatáhlo a prošla mírná
dešťová přeháňka. Další dva dny bylo teplé a slunečné počasí. 7.9 skoro celý den propršel, taktéž i
9.9. Další dny až do 13.9.panovalo hezké počasí. Ve středu 18.8 v sedm hodin ráno, teploměr
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ukazoval -1°C a na Sněžce ležel první sníh. Další dva dny byl taktéž přízemní mrazík.
Říjen
Počasí se ustálilo a denní teploty byly do 15°C. Říjnové mrazíky přišly 7. a 8.10., kdy se ráno
naměřilo -5 a -1°C. Od 12.10. se začalo oteplovat, přes den až na 17-20°C, a to vydrželo až do
28.10. V tuto dobu ještě rostly houby, podhříbky, kozáci a křemenáče. Od 29.10. až do konce
měsíce nastoupily noční a raní mrazíky -4°C, přes den bylo slunečno +5°C.
Listopad
První listopadová noc byla opět mrazivá s denní teplotou +3 °C. Dušičky 2.listopadu byly po celý
den mlhavé s deštěm. Další celodenní déšť přišel 12.11 s venkovní teplotou +4°C a postupně ve
večerních hodinách přecházel v první letošní sněžení +1°C. Stejné to tak bylo následující den. Pak
už přišlo oteplení s denními teplotami 8-10 °C až do 30.11. Pak už se začalo mírně ochlazovat.
Prosinec
V podvečer 1.12. začalo drobně sněžit. Teplota okolo nuly, později až -5°C. Z neděle 1.12. na
pondělí napadlo asi 1 cm sněhu a jeho zbytky se udržely až do 6.12. Pak se oteplilo opět na 5-7°C.
V sobotu 14.12 začalo v dopoledních hodinách sněžit a během několika málo hodin napadlo asi 7
cm sněhu. Následující den taktéž drobně sněžilo. Poté přišlo oteplení s denními teplotami 5-8°C,
trvající až do 24.12. Na Štědrý večer okolo 21 hodiny začalo drobně sněžit, +2°C. Následující den
25.12. nebylo po sněhu ani památky, teplota +5, 26.12. v odpoledních hodinách přišla krátká a
drobná sněhová přeháňka. Noční teploty klesaly až na -5°C, přes den mírně nad nulou. Napadlo
dalších asi 2 cm sněhu. Na slunných místech vydržel asi dva dny, na stranách k severu se držel až
do konce roku.
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