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Rok 2020
Počet obyvatel v obci k 1.1.2020
vysvětlivky: 15+...počet osob starších 15 let
Občané ČR
muži

Muži +15

ženy

ženy+15

Celkem

15+ celkem

109

91

91

83

200

174

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 39,7 let
Průměrný věk žen 44,8 let

do 15

celkem

cizinci
celkem

1

4

11

pobyt
přechodný

trvalý
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Finanční rozpočet na r. 2020
Příjmy
Výdaje
Financování

4.496.100,00 Kč
5.119.260,00 Kč
623.160,00 Kč - přebytek z r. 2019

Finanční hospodaření obce za r. 2019
Daňové příjmy:

2 984,44 tis. Kč

Nedaňové příjmy:

288,53 tis. Kč

Kapitálové příjmy:

0,0 tis. Kč

Přijaté dotace:

98,4 tis. Kč

Příjmy celkem:

3 371,37 tis. Kč

Běžné výdaje:

2 170,09 tis. Kč

Kapitálové výdaje:

1 469,34 tis. Kč

Výdaje celkem:

3 639,43 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů:

-268,06 tis. Kč

Produkce odpadů v naší obci za r.2019
sklo
2,960 t
plasty
3,760 t
papír
1,940 t
komunální odpad
29,280 t
objemný odpad
9,950 t
nebezpečný odpad
0,162 t
bioodpad 96 m3/x 0,6 =
57,600 t
Náklady na svoz a zpracování bioodpadu
V roce 2019 byla cena za zpracování bioodpadu 115,- Kč, cena za svoz velkoobjemového
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kontejneru byla 590,- Kč. V roce 2020 došlo k
mírnému zvýšení cen, a to na 144,- Kč za
zpracováni bioodpadu a na 594,- Kč za svoz
velkoobjemového kontejneru. Důvodem byla
především skutečnost, že se společnost EKO
Jilemnicko s. r. o. stala od prosince 2019 plátcem
DPH. Za rok 2019 bylo v rámci Svazku svezeno
8821 m3 a 436 velkoobjemových kontejnerů. Na
kompostárnu v Bukovině bylo z obcí Bukovina,
Čistá, Studenec, Horka a Olešnice dovezeno 2 153
m3 bioodpadu, což je 1292 tun. Bukovina
vyprodukovala 96 m3 = 57 tun. Náklady na svoz činily 4.720,-Kč, na zpracování bioodpadu
11.040,-.Kč. Za skutečné náklady celkem obec uhradila 21.085 Kč.
Třídění odpadů
Obec v r. 2019 vyprodukovala 8,67 tun odpadu, který vytřídila a předala k dalšímu využití. Za to ji
byla firmou EKO-KOM vyplacena částka 26.582,10 Kč.
Tříkrálová sbírka
Farní charita Studenec poděkovala tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky
2020. Výtěžek sbírky v obci Bukovina činil 5.558,-Kč. Prostředky byly odeslány na ústředí Charity
ČR v Praze 1.
Členský příspěvek svazku
Na valné hromadě Jilemnicka-svazku obcí se starostové usnesli na výši členského příspěvku pro
Svazek Jilemnicko ve výši 50,-Kč na jednoho obyvatele.
Odstranění telefonního automatu
Telefonní budka s telefonním automatem byla zabudovaná na čelní zdi prodejny. Po dvaceti čtyřech
letech byl automat odstraněn a na stěně zůstal jen prosklený plášť tohoto zařízení. Z jakých důvodů
byl automat odstraněn, nikdo neví. Zřejmě
pro provozovatele už nebyl zajímavý, byl
málo využívaný a proto ho provozovatel
odebral.
Kácení lípy
Celou řadu desetiletí, rostla na pozemku u
čp. 69 Josefa Grofa, velká košatá lípa. Nově
nastěhovaná dcera majitele, do tohoto čp.
měla obavy, že by se tento rozměrný strom
mohl při velkém poryvu větru zřítit na jejich
stavení. Proto se rozhodli, tuto lípu porazit.
Stalo se tak 24.ledna. Specializovaná firma
prováděla kácení pomocí vysokozdvižné plošiny a odřezáváním jednotlivých větví až k celistvému
kmenu. Když už nehrozilo, že by mohl poškodit stavení a síť elektrického vedení, byl zbytek
kmene položen k zemi. Pokácením se zjistilo, že kmen až k rozvětvení byl dutý a po obvodu kmene
byla jen 10 cm slupka dřeviny. Odhadovaná částka na likvidaci stromu, byla vlastníkem odhadnuta
na 20-25 tis. korun.
Zprovoznění rekreačního střediska
Po několika letech nečinnosti se opět otevřelo rekreační středisko ( v mapě je vedeno jako Dva
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potoky). Jeho holandský majitel Clements Gerhard Johan Bernard (sám se představoval jako
Gerben), pronajal tento areál novým provozovatelům, dvěma manželským párům, občanům z
Belgie. Ti ho začali provozovat jako tomu bylo dřív. Autocamp, ubytování a provozování
restaurace. Místní občané byli 24. ledna k tomuto neoficiálnímu otevření pozváni, kde na ně čekalo
malé a částečně bezplatné pohoštění. Tuto příležitost využilo sedmnáct občanů. Jak to tam pak dále
fungovalo, nevíme. Víme jen, že jedna dvojice odjela zpět do Belgie asi za měsíc. Osud druhého
manželského páru byl trošku odlišný. Ti zůstali, ale majitel Gerben v květnu zjistil, že mu rozkradli
a prodali vše cenné co tam měl, opustili areál a snad i naší republiku. Proto na ně podal trestní
oznámení. Další vývoj událostí byl neznámý.
Hasičský a dětský bál
Hasiči uspořádali 1.února svůj tradiční hasičský bál. K tanci hrála hudební skupina FK- Ban music

z Levínské Olešnice. Přítomno bylo asi devadesát hostů. Nechyběla bohatá tombola. Neděle 2.
února byla věnována dětskému maškarnímu bálu. Hudbu zajišťoval DJ Jiří Ježek. Účastí je poctilo
asi sto návštěvníků. Nechybělo vyhodnocení nejlepších masek s patřičnými odměnami.
Samozřejmostí bylo losování tomboly.
E-recepty
Obvodní doktor František Válek na zdravotním středisku ve Studenci
a na Horkách, už začal vydávat pacientům e-recepty. Byla to novinka
ve zdravotnictví od 1.1.2018, ale všichni lékaři ještě tuto možnost
nevyužívali. Recept bylo možné vystavit i na dálku, bez přítomnosti
pacienta v ordinaci, záleželo to ovšem na rozhodnutí lékaře. To, co
bylo na e-receptu podstatné, nebyly názvy léků, ale v horní části listiny
umístěný dvanáctimístný identifikační kód receptu a čárový kód. Právě
ten lékárník čtečkou naskenoval a připojením na centrální úložiště
elektronických receptů věděl, jaký lék a pro koho má vydat a který
lékař jej elektronickým podpisem signoval. Pacienti pak mohli také v
lékárně předložit svůj mobilní telefon s aplikací, která e-recepty
zobrazovala. Kód pacientovi mohl lékař vydat v několika možných
podobách: v SMS zprávě, v emailu, v aplikaci (na mobilním telefonu
nebo tabletu) nebo i klasicky na papíru.
Strategie rozvoje Jilemnicka
V rámci projektu ,,Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko“, zpracovalo Jilemnicko svazek obcí ve spolupráci se společností Centrum evropského plánování v Hradci Králové novou
Rozvojovou strategii mikroregionu Jilemnicko. Koncem ledna se za přítomností devatenácti občanů
v jídelně kulturního domu, diskutovalo o tématech z oblasti veřejného života, dopravní
obslužnosti, sociální péče apod. Občané se mohli vyjádřit co se jim tu, nebo v součinnosti s jinými
obcemi líbí, či nelíbí, co by se nechalo zlepšit apod.
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Rozšíření sběru nápojových kartonů a jedlých olejů.
V měsíci únoru letošního roku došlo k rozšíření třídění sběru - tetrapaků. Jsou to nápojové
kartony-"tetrapaky", kterými byly krabicové obaly od mléka, džusů, vína, ovocných šťáv a dalších
výrobků. Zaveden byl pytlový sběr tříděného odpadu, který zajistil vyšší míru vytřídění a zároveň
lepší čistotu tříděných surovin. Sběr se prováděl do oranžových plastových pytlů, které si mohl
každý občan vyzvednout na obecním úřadě, nebo u obecních skladů, kde se každou poslední sobotu
tyto naplněné pytle odkládaly. Další novinkou, byl sběr jedlých olejů a tuků. Ty musely být při
předání do kontejneru v uzavřených, plastových lahvích.
Divadlo
Po roční přestávce se nám opět představil Divadelní ochotnický soubor ,,V Jilemnici-Roztocké“,
se svým komediálním muzikálem, zvaným ,, Donaha“. Tato hra tu měla premiéru 7.března od
18.00 hodin.
Hlediště obsadilo 100
diváků z Bukoviny i okolí. Byla to
nečekaně velká návštěvnost. Vstup se
vybíral dobrovolný, který byl rovnoměrně
rozdělen obci a ochotnickému spolku. Pro
každého to činilo 2.100,-Kč. Muzikál v
nadsázce a s velkým smyslem pro humor
vyprávěl
o
partě
nezaměstnaných
kamarádů a životních smolařů, kteří tak
dlouho nemohli zavadit o práci, až se
rozhodli založit si vlastní striptérskou
skupinu. Odezva diváků byla úžasná,
každý chválil.
Výjezd JSDHO
V neděli 8.března byl JSDHO vyhlášen výjezd za účelem pomoc při transportu pacienta do čp. 61 v
Bukovině. Vyhlášení poplachu bylo 18.03, výjezd jednotky 18.08, příjezd k zásahu 18.10, odjezd
na základu 18.23 hodin. Přítomno bylo pět členů jednotky- Zaplatilek Lukáš, Ježek Jiří, Paulů
Miroslav, Ježek Pavel a Grof Jaroslav. Jednotka po příjezdu na místo události průzkumem zjistila,
že je na místě již přítomna ZZS (Zdravotnická záchranná služba). Jednotka pomohla ZZS s
přesunutím pacientky z nepřístupného místa na vakuovou matraci a následně prováděla transport
pacientky do sanitního vozu.
Koronavirus COVID-19
První příznaky koronaviru se vyskytly koncem roku 2019 v Číně. Ten se rychle rozšířil po celém
světě. Nejvíce však byly postiženy státy Evropy, naší republiku nevyjímaje. Nejhorší situace byla v
Itálii a Španělsku. Šířil se stejným způsobem jako jiné koronaviry, prostřednictvím kontaktu mezi
lidmi. Mezi příznaky COVID-19 patřila horečka, kašel a dušnost. Ovlivňoval horní cesty dýchací
(dutiny, nos a krk) nebo dolní cesty dýchací (průdušnice a plíce). 17.3. bylo v české republice
evidováno 386 potvrzených případů koronaviru. Koronavirus byl zařazen na základě rozhodnutí
vlády mezi nemoci, jejichž šíření bylo trestné a pokud by někdo karanténu nedodržoval, hrozila mu
pokuta až 3 miliony korun. Kromě toho vláda také schválila návrh ministryně spravedlnosti Marie
Benešové, podle kterého bylo šíření koronaviru trestným činem.
Plošně v celé republice byly zrušeny veškeré koncerty, sportovní utkání, návštěvy kin, divadel,
náboženských akcí a zákaz vycestování do zahraničí, stejně tak byl zakázán příjezd cizinců do
Česka. Uzavřeny byly státní hranice, letecké společnosti rušily letecké spoje. Restaurace byly od
soboty 14.3. na deset dní zcela uzavřené. Jejich uzavření však přetrvalo až do 25.5. Mohly ale
vyvařovat a prodávat hotové jídlo přes okénko, které si zákazník odnesl domů. Nebylo možné, zde
požívat jakékoliv nápoje. Stejně takové opatření bylo i v jiných státech Evropy i Ameriky. Od
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soboty 14.3. od šesté ráno byla zakázána přítomnost veřejnosti v bazénech a turistických centrech.
Od stejného data byl zakázán prodej a maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích. Od soboty
14.3. bylo při cestách z Česka do všech okolních zemí zakázána veškerá autobusová, vlaková a
lodní doprava cestujících. Cestovat za hranice mohli občané na pracovní povolení, se zaměstnáním
do 100 km od našich hranic. Od 16. března z noci na pondělí byl zaveden zákaz vstupu cizincům,
kromě těch s trvalým pobytem. Zakazoval se také pobyt v restauracích a hospodách. A úplný zákaz
platil pro provozovny, které poskytovaly stravovací služby v nákupních centrech. Uzavřeny byly
všechny prodejny, kromě potravin, lékáren a drogérií. Vyhlášen byl zákaz výuky na středních,
základních, vyšších odborných a vysokých školách a základních uměleckých školách. Vládou byl
vyhlášen stav nouze.
Přijel-li někdo z rizikových oblastí, což byla Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko,
Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Británie, Norsko, Dánsko a
Francie, měl se nahlásit svému praktickému lékaři a místní hygienické stanici. Všichni lidé, kteří
se vrátili z rizikových zemí (15), museli na čtrnáct dnů do karantény. Pravidlo se nevztahovalo na
dopravní řidiče, zdravotníky či piloty, kteří tam jeli služebně. V karanténě museli užívat podávané
preparáty, podstoupit vyšetření a prohlídky. Firmy či instituce musely jejich nepřítomnost v práci
omluvit. Za pracovní dny vypláceli v prvních 14 dnech náhradu výdělku. Vláda s platností od
půlnoci z neděle 15.3. na pondělí 16.3. zavedla karanténu na celém území České republiky. Na
základě rozhodnutí krizového štábu Libereckého kraje se důrazně doporučovalo nošení roušek a
ústenek mimo domovy. Všude tam, kde se pohybovalo více osob. Zejména v obchodech a
dopravních prostředcích.
I obec přistoupila na opatření, které se týkalo zrušení úředních hodin na OÚ až do 31.3. V
případě nutnosti bylo lze po telefonické domluvě se starostou nebo místostarostkou obce provézt
jakýkoliv úřední úkon. Obec dále zajistila roušky, které byly rozdány do domácností. Nabídla
službu seniorům, popřípadě lidem v karanténě s trvalým pobytem na území obce, možnost zajištění
nákupu potravin nebo drogistického zboží. K obvodnímu lékaři bylo možné jít pouze také po
telefonické domluvě a to na patřičnou hodinu, určenou lékařem. Jinak se tam nikdo nedostal.
Tento nouzový stav se začal postupně uvolňovat od 4.5. kdy se znovu mohlo užívat občerstvení
na venkovních terasách a zahrádkách. Otevřena byla i kadeřnictví. Od pondělí 25.5. už restauratéři a
hoteliéři mohli přivítat zákazníky i ve vnitřních prostorách. Další oblastí, které se dotkla vlna
rozvolňování, byly hromadné akce. Organizátoři mohli přivítat až 300 osob v jeden čas na stejné
místě. Stejný princip platil také v kinech a divadlech. Dětské letní tábory se mohly konat už od 27.
června. Taktéž byly povoleny návštěvy v nemocnicích a domovech seniorů. Přijít mohly maximálně
dvě dospělé osoby, kterým byla po příchodu změřena teplota. Vybaveny musely být rouškou a při
příchodu použít dezinfekci rukou.
Pondělí 25. května signalizovalo návrat k běžnému životu, některá omezení však přesto zůstala.
Roušku si například Češi na veřejnosti ještě nějakou dobu nosili, neplatilo to však ve všech
případech. Nasadit ji – s několika výjimkami – museli ve vnitřních prostorách a v hromadné
dopravě. Venku je lidé mohli nosit jen tehdy, pokud byli k jinému člověku blíž než dva metry a
současně nešlo o člena domácnosti. Další rozvolňování přišlo 7.6. Zvýšil se povolený počet lidí na
veřejných i soukromých akcích na všech sportovních, kulturních, náboženských, spolkových,
tanečních a dalších podobných akcích a shromážděních až pro 500 lidí. Hospody zůstaly v noci dál
zavřené, od 23 do 6 hodin ale mohly teoreticky otevřít zahrádky a výdejní okénka. Alespoň tedy
pokud jim to umožňovala místní vyhláška spojená se zákonem o nočním klidu.
Pondělí 7.6. bylo také dnem, kdy se mohli vracet do škol i žáci druhého stupně základních škol,
nebo středoškoláci, kteří letos nematurovali. Ti byli posledními, kdo se do lavic od 11. března
nemohli podívat. Druhý stupeň základních škol a střední školy obnovily provoz jen omezeně a
různými způsoby. Některé základní školy mohly mít každý den výuku pro jinou třídu, jiné třeba po
dvou hodinách denně pro všechny třídy. Střední školy s ohledem na program nabitý přijímacími
zkouškami či maturitami plánovaly pro studenty hlavně možnost individuálních konzultací.
Větší část republiky ve středu 30.6. mohla odložit roušky. Netýkalo se to ale Prahy ani
Moravskoslezského kraje. Pro ostatní obyvatele se začátkem července skončilo nejviditelnější
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opatření proti šíření covid-19. Ochrana úst a nosu zůstala plošně povinná už jen ve zdravotnických a
sociálních zařízeních. Zároveň skončilo omezení pro bary, hospody a další stravovací zařízení, která
musela zavírat ve 23 hodin. Následně se život občanů vrátil do normálu jako před covidem.
Počátkem září se ale opět začal zvyšovat počet nakažených a od 10.9. vešlo nařízení, že se
mají roušky nosit ve všech uzavřených prostorách. Tím přišla druhá vlna koronaviru a veškeré
opatření začalo jako na počátku pandemie zjara. Od 14.10. začal platit nouzový stav, trvající do
3.11. Ten byl však vládou prodloužen do 12. prosince. V republice se 27.10. vyskytl největší počet
nakažených, bylo to 15 729 případů a 98 zemřelých za jeden den. Potvrzených případů 403 497,
aktivních případů 169 367, počet zotavených 229 604, právě v nemocnici 8 276, úmrtí s nákazou
4 568. To byl výčet případů k tomuto datu.
Ošetřovné mohli pobírat rodiče dětí do 10 let včetně, a to ve výši 60 procent z denního
vyměřovacího základu, přičemž minimálně se jednalo o 400 Kč.
Státem byla zajištěna péče o děti pracovníků integrovaného záchranného systému a zdravotních
sester, lékařů a sociálních pracovníků.
V průběhu pandemie se několikrát objevilo nakažení i v Bukovině, vždy to byl pouze jednotlivec. A
jak to bylo ke konci letošního roku v republice?
Dne 31.12.2020 testy odhalily 16 939 potvrzených případů za den, celkem 718 661, což bylo
nejvíce od vypuknutí epidemie. Aktivních případů 8 690, celkem 114 500. Počet zotavených
8 098, celkem 592 581. Právě v nemocnici 181, celkem 5 893. Úmrtí s nákazou 159, celkem 11
580.
Na celém světě se k 11.11.2020 přítomnost nového typu koronaviru potvrdila u 51 855 661 lidí.
Aktivních případů zůstávalo 14 148 762 , 36 426 504 se uzdravilo a 1 280 395 lidí zemřelo.
Byly případy, a to je v každé společnosti běžná věc, že nemají všichni na daný problém stejný
názor. Někdo se nákazy bál a bral opatření proti coronoviru vážně. Někteří ho naopak zlehčovali,
opatření nedodržovali, vědomě porušovali a říkali, že je to jako obyčejná chřipka a vše je to
mediální nafouknutá bublina. Závěr nechť si udělá každý sám.
Rozvoz ochranných prostředků
JSDHO (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce) byla předurčená k ochraně obyvatelstva. Na
základě výzvy HZS Libereckého kraje se podílela na rozvozu a distribuci ochranných prostředků na
COVID 19, pro obce s pověřenou působností Jilemnicka a nemocnice LK. Každému občanovi
Bukoviny, byly až do domova doručeny tři kusy ochranných roušek, které poskytl Liberecký kraj.
Ceny potravin v Kauflandu
V obchodním řetězci Kaufland ve Vrchlabí, byly každý čtvrtek vyhlášeny slevové ceny na
nejrůznější zboží. Nejednalo se o všechno. Přehled cen je uveden níže.
Chléb, pečivo - rohlík 1,90, bochník chleba (1 200 gramů) 25,90, houska Kaiserka 3,90
Nealko nápoje - Coca-Cola 1,75 l -22,90 Kč, Kofola 1,5 l-24,90, minerálka 1,5 l 9,90,
Maso , uzeniny, ryby - debrecínské párky 1 kg 179Kč, ostravská klobása 1kg /119 Kč, zavináče
1kg/ 129 Kč, česnekový salám 510 g/ 74,90 Kč, uzená slanina 1 kg/ 119 Kč, vepřová krkovice s
kostí 1kg/ 115Kč , vepřová kýta 1kg/148 Kč, kuře 1kg/ 59,90Kč , aljašská treska mražená 1kg /
139Kč , salám Vysočina 1 kg/220 Kč.
Mléčné výrobky, sýry- mléko plnotučné 1l 16,90, řecký jogurt 17,90, sýr Aidam 30% 1 kg /159 Kč,
máslo 250g/ 34,90 Kč, smetanový jogurt 13,20 Kč, romadůr 100g za 29,90 Kč, tavený sýr 240g
za 39,90 Kč, pomazánkové máslo natur 23,90 Kč, Omega rostlinný tuk 500g/ 29,90 Kč, sýr Niva s
plísní 1kg /179 Kč
Ovoce, zelenina- citrony 1kg/ 25,85 Kč, pomeranče 1kg /19,90 Kč, banány 1 kg/ 19,90 Kč, hrušky
zelené 1kg/ 39,90 Kč, jablka 1kg/23,90 Kč,1 kg brambor 12,90 Kč.
Mouky a ostatní- hladká mouka 1 kg / 8,90 Kč, pšeničná mouka hrubá 1kg/ 12,90 Kč, sůl 1kg/ 7,90
Kč, čočka 500g /32,90 Kč, fazole 450 g /28,90 Kč, rýže loupaná 1kg /24,90 Kč, vajíčka 3,65 Kč /ks,
mýdlo 90 g 15,90 Kč.
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Ceny pohonných hmot
Cena v březnu
Čerpací stanice Shell ve Studenci – benzin Natural 95 – 27,50 Kč za litr , Diesel 27,50 Kč za litr,
Čerpací stanice Avia Havel ve Studenci benzin Natural 95- 26,90 Kč za litr, Diesel 26,90 Kč za litr
Ceny pohonných hmot klesly z důvodu výrazné snížení ceny ropy na světových burzách.
Velikonoce
Velikonoční pondělí letos vyšlo na 13.dubna. Časně ráno přišla krátká dešťová přeháňka. V
dopoledních hodinách svítilo příjemně sluníčko. Bylo teplo, že by koledníci mohli chodit jen v
tričkách s krátkými rukávy. Vše bylo ale jinak. Vzhledem ke koronaviru a vládou vyhlášenému
zákazu shromažďování se koledníci po obci nepohybovali, nikde se nezpívalo. Tentokráte koleda
chodila za koledníky . Obec nechala vyrobit velikonoční balíčky a pro místních dvacet pět děti je
rozvážela za nimi až domu. Byla to taková náhražka, aby se děti necítily ochuzeny o tuto
velikonoční tradici. Jen byla vidět u některých domů velikonoční výzdoba. Jinak vše připomínalo
obyčejný všední den. Omezeni byli i věřící, kteří neměli možnost navštívit bohoslužby v období
Velikonoc. Kněží v kostelích mohli mše sloužit, ale bez přítomnosti věřících. Farnosti i církve na
svých webových stránkách aktuálně nabízely přenosy ze mše nebo alespoň audiozáznamy.
Zveřejňovali také manuály k domácí bohoslužbě.
Oprava silnice
Po čtrnácti letech bylo Správou silnic Hrabačov postupně započato s opravou silnice. V měsíci
květnu byly prováděny opravy výtluků a prasklin na povrchu vozovky. Použita byla trysková
metoda Patch s použitím asfaltové emulze a kameniva.
Nový majitel rekreačního střediska
Dne 25.5. byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí na objekt čp.78 a pozemky
rekreačního střediska ,,Dva potoky“ (Hájenka). Novým majitelem se stal Jiří Oždián z Jilemnice.
Prodejní cena byla 111 tis. eur (2.925 600,-Kč). Nemovitost koupil od Clementse Gerharda Johana
Bernarda, holadského občana.
Začaly růst houby
Okolo 13.června, po častých a vydatných dešťových přeháňkách, začaly růst houby. Převažovaly
klouzci, hřib kovář a kozáci.
První letní den
Letní slunovrat, první letní den či také astronomické léto, nastalo 21. června. Počasí však
nenasvědčovalo, že by mělo léto začít. Bylo pod mrakem, ráno drobně mrholilo a přes den teploty
nevystoupaly nad 18°C.
Koncert Waldovy Matušky
Dlouhodobá kulturní nečinnost v obci,
zapříčiněná
koronavirem
se
prolomila
3.července. To hasiči, společně s paní
Kristýnou Baše uspořádali koncert hudení
skupiny Waldovy Matušky. Byla to kapela z
Turnovska, která hrála pouze známé skladby
populárního českého zpěváka Waldemara
Matušky. Areál Pod Kaňkem přivítal za
krásného teplého večera na sto padesát hostů a
příznivců. Nebylo snad jediného, který by akci
nechválil.
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Harmonikáři
Dvanáctý ročník setkání harmonikářů se tento rok uskutečnil 11.července od 14.00 hodin, opět v
přírodním areálu Pod Kaňkem. Hlavním pořadatelem byl Miroslav Jezdinský ze Studence a naši
hasiči. Ti zajišťovali přípravu areálu pro
návštěvníky a kompletní občerstvení ve
stáncích s pivem, likéry a udírnou. Předpověď
počasí pro tento den se nevyvíjela nikterak
příznivě. Před devátou hodinou začalo pršet a
to přetrvávalo až do jedenácté hodiny. Pak vše
ustalo, začalo se ukazovat sluníčko a nastalo
hezké počasí. To bylo pořadateli uvítáno s
nadšením. Vystoupilo zde dvacet harmonikářů
se svými skladbami. Návštěvou nás poctilo na
120 návštěvníků. Po posledním harmonikáři na
jeviště nastoupila country kapala Bandit z
Nové Paky. Ten, kdo zde zůstal, určitě
nelitoval. Jejich produkce byla velice kvalitní, až do samého závěru v 21 hodin.
Oprava kapličky sv. Josefa
Budovu školy měla pronajatou a využívala jí Pionýrská skupina Beta z Prahy. Nejen, že se tu děti
rekreovaly a užívaly ji pro vlastní zábavu, ale
snažily se drobnými pracemi přispět k
zvelebování některých zařízení. V letošním
roce tu byl uspořádán letní dětský tábor.
Vedoucí z vlastní iniciativy navrhl starostovi
obce Jiřímu Ježkovi, že nechtějí jen nečinně
zahálet ve škole, ale že chtějí alespoň troškou
přispět obci s nějakou brigádou. Proto se
27.července pustilo několik dětí s vedoucím
do opravy kapličky sv. Josefa, u hoření
zastávky autobusu. Opravili odpadlou omítku
v průčelí kapličky, vybílili ji, natřeli dřevěnou
branku a provedli okolní úklid. Druhá skupina
osmirkovala dvě lavičky v čekárně a ošetřila je nátěrem. Starosta obce pak osobně poděkoval
vedoucím za tuto nečekanou aktivitu .
Porucha na vodovodu
V hoření části obce, která je napojena na veřejný vodovod z vodojemu, nastal problém s vydatností
pitné vody. Tento jev nastal okolo 16.září.
Odebraná voda z vodojemu dosáhla množství
23 – 25m3 za den. Přítok z vrtu do vodojemu
byl pouhých 17 m3, což bylo také pod
možností vydatnosti vrtu.
I v době nočního klidu byl zaznamenáván
zvýšený odběr, který dříve zaznamenáván
nebyl. Hledala se další příčina. Tento problém
stále přetrvával. Z těchto důvodů bylo přijato
opatření v uzavírání vody v určitých
hodinových intervalech. Mimo jiné bylo
zjištěno prasklé potrubí, z kterého voda
vyvěrala napovrch, na pozemku u čp.15. To
bylo také příčinou nedostatku vody. Tento úsek vodovodu byl uzavřen bez omezení odběratelů
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vody. Oprava byla provedena 6. října. Kopáči rómského původu za výkop a jeho zahrnutí si
naúčtovali 6. 000,-Kč.
Podezření bylo i na poškozené čerpadlo, které se také potvrdilo a mělo být 24.září vyměněno za
nové. Čímž se měl přítok do vodojemu zvýšit zpět na 25 m3. Tím ale vše neskončilo. K výměně
skutečně došlo ale s negativním výsledkem. Objednaná firma, která byla výměnou pověřena to
nezvládla. Pomocí autojeřábu se mělo čerpadlo z vrtu
vytáhnout současně s připojovacím kabelem a výtlačnou
hadicí. Z nezjištěných příčin se však čerpadlo z lana utrhlo a
spadlo na dno vrtu do hloubky 131 metrů. Tím se hadice i
kabel od povrchu šachty vrtu propadl o 10-15 metrů.
Znemožněno tím bylo jakékoliv uchycení hadice či kabelu
pro možnost opětovného vytažení čerpadla. Znemožněno tím
bylo doplňování vodojemu vodou. Pro tento den i několik
dnů následujících byla výrazně zkrácena dodávka vody pro
hoření část obce a to jen co umožňovala zásoba vody ve
vodojemu. Pro odstranění této nepříjemné situace se muselo
hledat provizorní řešení. Nabízelo se jich však několik.
Zásobovat vodojem dovážkou vody v cisternách. To by bylo
technicky značně náročné, protože velkoobjemová cisterna
na pitnou vodu o obsahu 11 m3 by musela jezdit až z
Turnova. Dodavatel měl navíc připomínky s dopravou až k
vlastnímu vrtu. Musel by jet po polní cestě od studeneckého zemědělského družstva a přes pastviny
k vrtu. Navíc by to bylo značně finančně nákladné. Po vzájemné dohodě mezi starosty obcí
Bukovinou a Studencem se našlo a bylo skutečně realizováno další řešení. To bylo nejschůdnější a
nejefektivnější ve všech směrech. Jednalo se o připojení k veřejnému vodovodu ve Studenci. To se
uskutečnilo 25.září u Šimků, na rozhraní obou obcí. Provizorně bylo bez zakopání do země
položeno polyetylenové vedení o průměru 50 mm, v délce 230 metrů na hydrant veřejného
vodovodu pod Panskou mezí. Tím byla v plné míře část obce zásobována vodou ze Studence.
Druhou etapu opětovného zprovoznění vrtu zahájil 2.října pan Nakládal. Ten se vyloženě zabýval
takovýmito karamboly. Po zhodnocení a ohledání momentálního stavu vrtu vyslovil návrh, který
nebyl zrovna příznivý. Směřoval k vytažení celého pažení vrtu v délce 131 m. Snaha vytáhnout
pažení ručně se nezdařila. Na řadu přišel druhý pokus. S pomocí techniky p. Milana Kodyma ho
po částech vytahovat. Zprvu se to také nedařilo. Následně se to částečně uvolnilo a první metry
trubek se tahaly na povrch. Ani to ale
nebylo snadné. Vše se tahalo současně
s kabelem, výtlačnou trubkou a
čerpadlem. Celková váha toho činila
500 kg. I tento způsob byl neefektivní a
byl
vzdán. Na třetí pokus přijel
19.října autojeřáb, který si s tím vším
hravě poradil. Započalo se vytahovat
vystrojení vrtu, kabel, výtlačné potrubí
a čerpadlo. Následovalo prohlédnutí
vrtu kamerou, zda vrt není někde
sevřen.
Nic
takového
se ale
nepotvrdilo. Ve středu 4.11. se započalo
s převrtáváním vrtu na větší průměr.
Následující den byl vrt vystrojen
trubkami o průměru 16 cm. Tuto činnost prováděl vrtař studní Erik Tomek z Bystřice, okr.
Chrudim. V pondělí 16.11. byla obnovena dodávka vody z vodojemu a došlo k ukončení odběru
vody ze Studence. Náklady na převrtání a opětovné vystrojení vrtu, přišlo obec na 320 tis. korun.
Tato částka byla hrazena z rozpočtu obce.
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Problémy s vrtem
Když už se zdálo, že se předešlé problémy s vrtem a vodojemem podařilo vyřešit, byl to jen
začátek dalších technických problémů. Vše se projevilo po celkové úpravě vrtu a opětovném
uvedením do provozu. Aby toho ale nebylo málo, tak se i vydatnost vrtu značně zmenšila. Z
původních 21 litrů/min., poklesla na 14 litrů/min. Proto byl zredukován počet odběratelů. Z vrtu
byly zásobovány pouze domy v hoření části obce, až po hoření vodárnu. Zbytek odběratelů od
vodárny dolu, až ke Štilcovým byl od 9.12. zásobován ze studny ve středu obce. Pro případ dalšího
ještě výraznějšího nedostatku vody, bylo jednáno se Studencem o dodávce vody pro Bukovinu.
Tento návrh byl zastupitelstvem obce Studenec schválen 15.12.2020.
Volby do zastupitelstva kraje
Volební komise ve složení, předsedkyně Monika Hanousková, zapisovatelka Martina Křížková,
členky komise Nikola Nedomlelová a Michaela Šimůnková, zasedaly 2. a 3.října ve volební komisi.
Konaly se volby do zastupitelstva kraje. Na volebním lístku se objevilo šestnáct politických stran.
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
Seznam voličů
169
vydané obálky
82
odevzdané obálky
82
platné hlasy
82
volební účast v %
48,52
Počty získaných hlasů
Starostové pro Liberecký kraj
48
Občanská demokratická strana
Demkratická strana zelených
1
Soukromníci a svobodní
ANO 2011
9
Společně pro Liberecký kraj
Dělnická strana sociální spravedlnosti 1
Trikolóra hnutí občanů
SPD
8
Komunistická str.Čech a Moravy
Česká str. sociálně demokratická
0
Změna pro lidi a krajinu
Česká pirátská strana
5
Pro krajinu
Strana pro otevřenou společnosti
0
Rozumní

3
0
3
0
2
0
2
0

První podzimní den
První podzimní den byl 23.září. Bylo krásné, teplé a slunečné počasí s teplotami 25 °C.
Úmrtí Ivo Klazara
S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás navždy opustil, náš občan, Ivo Klazar, který
zemřel v sobotu 10.října ve věku nedožitých 67 let. Poslední rozloučení se uskutečnilo v pátek
16.října ve smuteční obřadní síni na hřbitově ve Vrchlabí.
Kácení tří smrků
Přírodní dominanta obce ,,tři smrky“ byla
napadena kůrovcem. Stromy totálně uschly a
proto byly 7. listopadu majitelem pokáceny.
Strojení vánočního stromu
Letošní atmosféra strojení vánočního stromu byla
víceméně komorní. Stále přetrvával krizový stav .
Ale i tak se chtěla zachovat tradice a 21.listopadu
se sešla parta lidí, aby postavili a ozdobili vánoční
strom. Kde jinde, než v areálu pod Kaňkem.
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U Jaroslava Ulrycha v Čisté mu v zahradě
překážela asi šestimetrová jedle, které se
chtěl zbavit. Po vzájemné dohodě byla
pokácena a převezena do Bukoviny. Ke
vztyčení vánočního stromu byla použita
mechanizace
Oldřicha
Šubrta
ml.
Rozsvěcení se uskutečnilo bez veřejnosti
jen za účasti několika jedinců, kteří zajistili
jeho rozsvítili.

Příspěvek důchodcům
Česká správa sociálního zabezpečení během prosince, vyplatila příspěvek 5000 korun starobním
důchodcům i lidem s invalidní nebo s pozůstalostní penzí. Vláda zdůvodňovala příspěvek jako
rouškovné seniorům v době nařízených omezení proti koronaviru a meziročním růstem cen pro
seniory ve výši 3,9 %. Státní kasu to mělo letos
stát asi 14,5 miliardy korun.
Statistika našich webových stránek
Návštěvnost bukovinských webových stránek v
roce 2020 dosáhla čísla 3532. V průměru to bylo
294 návštěv za měsíc. Nejvíce návštěvníků, kteří
otevřeli naše stránky byli dlouhodobě z 78-80%
pochopitelně z ČR, potom následovaly ostatní
státy.

Porovnání některých cen po zdražení v roce 2020
Cena 2019

Cena 2020

Změna 2019/2020

Brandy

266,41

379,86

42,58 %

Luncheon Meat

103,89

140,39

35,13 %

Salátová okurka

38,72

49,36

27,48 %

Citrony

37,10

46,23

24,61 %

Vepřový bůček

88,65

109,59

23,62 %

106,79

131,45

23,09 %

25,70

31,09

20,97 %

Vepřová pečeně

118,34

143,03

20,86 %

Vepřová kýta bez kosti

124,85

148,48

18,93 %

18,09

21,41

18,35 %

Vepřová plec
Brokolice

Hlávkové zelí

Počasí v průběhu roku 2020
Leden
První novoroční den byl slunečný, noční teplota -3°C, přes den okolo nuly, bez sněhu. Následující
dva dny byly chladnější -8°C, přes den -2°C. 4.1. přišlo oteplení a v odpoledních hodinách začalo
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sněžit, do večera napadlo asi 4 cm sněhu. Obleva na sebe nenechala dlouho čekat, sníh slezl. Noční
teploty okolo -3°C, přes den 0 až+2°C. 28.1. v noci, napadly asi 2 cm sněhu, vzápětí přišla zase
obleva s deštěm. Leden byl poznamenán sedmnácti přeháňkami. Nejvyšší denní teplota byla 13°C,
nejnižší denní 4°C, Nejvyšší noční byla +2°C, nejnižší noční -9°C.
Únor
Počasí počátkem února bylo nadměrně teplé. Teploty přes den dosahovaly + 5 až +8°C. I v noci
bylo nad nulou. 4.2 se mírně ochladilo, byly drobné sněhové přeháňky, které v podvečer zesílily a
napadlo asi 7 cm sněhu. Teplota stále kolem nuly. Území ČR zasáhla 10.2. vichřice Sabina, která se
Bukovině vyhnula. Vítr foukal jen o něco silněji, a byl doprovázen velkými, střídavými dešťovými
a sněhovými přeháňkami. Přišla první letošní bouřka. Stále teploty nad nulou, 19.2. večer napadl asi
1 cm sněhu, další sněžení 26.2.,28. a 29.2., sněhová vrstva nepřesáhla 1 cm. Během února spadlo
dvacet sedm dešťových a sněhových přeháněk. Nejvyšší denní teplota byla +12°C, nejnižší denní
+5°C. Nejvyšší noční byla +6°C, nejnižší noční -3°C.
Březen
Letos byla druhá nejteplejší zima za posledních 250 let. Průměrná teplota +5°C. Počasí se nikterak
neměnilo. Napadlý sníh z předešlého dne roztál. Teploty byly stále nad nulou i v noci. Do rána 5.3.
napadl slabý poprašek sněhu, po kterém odpoledne nebylo ani památky. Teploty byly stále okolo
+5°C. Od neděle 15.3. byly už teploty +10°C. 17.3.-19.3 už byly +16°C a slunečno, ráno občas
přízemní mrazíky. Pátek 20.3. zataženo teplota +8°C. V sobotu se již ochladilo na +4°C, polojasno.
V neděli 22.3. 0°C, drobně sněžilo. Následující dny od 23.3.- 31.3. byly slunečné, byly noční
mrazíky -3°C, přes den okolo +1°až +5°C. Z neděle 29.3. na pondělí do rána napadly asi 3 cm
sněhu, přes den roztál, následující den se ráno objevil drobný poprašek sněhu, po poledni přišla
velká sněhová přeháňka, trvající asi 3 hodiny a sněžilo jako v pravé zimě, napadlo asi 3 cm sněhu.
Nejvyšší denní teplota byla +20°C, nejnižší denní +6°C, Nejvyšší noční byla +6°C, nejnižší noční
-6°C.
Duben
Začátek dubna bylo hezké a slunečné počasí s denními teplotami +10 až +14°C, byly ale noční
přízemní mrazíky. Od 7.4. však zavládlo jarní počasí s teplotami +21 až +23°C. Na Velikonoční
pondělí 13. a 14.4. ráno ležel slaboučký poprašek sněhu. Proběhlo několik drobných dešťových
přeháněk. Další dny se oteplovalo až na +21°C. V týdnu od 18.4. bylo opět slunečné počasí s
teplotami +15°C, vál nepříjemný vítr. Slunečno přetrvávalo až do 29.4. Během měsíce dubna se
vyskytly pouze tři dešťové přeháňky. Dvě malé (od 0,2- 1,0 mm) jedna větší (8,7 mm). Nejvyšší
denní teplota byla +24°C, nejnižší denní +10°C, Nejvyšší noční byla +11°C, nejnižší noční - 6°C.
Květen
Stejně jako vloni byl květen teplotně pod průměrem. V ranních hodinách se objevily i přímrazky.
Prvních pět dní v měsíci byly každý den dešťové přeháňky. 5. 5 mezi deštěm prolétlo i několik
sněhových vloček. Následně se oteplilo, občas byla dešťová přeháňka. Po přechodu pondělní fronty.
se 12.5. výrazně ochladilo a teploty klesly až o 10 °C, následující dvě noci klesly teploty těsně pod
nulu. Další dva dny následovaly dešťové přeháňky. Do 22.5. byly slunečné dny. Od téhož dne až do
neděle 24.5 prolétly dešťové přeháňky, v jednom případě s bouřkou a kroupami. Za květen zapršelo
s různou vydatností 15x (od 0,5 – 36,3 mm).Nejvyšší denní teplota byla +25°C, nejnižší denní
+12°C, Nejvyšší noční byla +13°C, nejnižší noční -1°C.
Červen
Na červen bylo takové průměrné počasí teplotami okolo +21°C, s dešťovými přeháňkami.
Nejvydatnější asi hodinová, byla po značném oteplení 12.6. Pátek 13.6. byl nejteplejším dnem v
letošním roce, 30°C a ukončen vydatnou dešťovou přeháňkou. Následovalo mírné ochlazení na
+24°C až do 18.6., posléze až na +15°C do 20.6. Ve dnech 18,19,20,21,24-29. se vyskytovaly
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každodenní vydatné dešťové přeháňky. Průměrná denní teplota byla +21°C, nejvyšší denní 13.6.
teploměr ukázal +31°C. Dvacet jedena dnů v měsíci byly dešťové přeháňky. Průměrná noční teplota
+10,5°C. Nejnižší noční +4°C. Nejvyšší noční +14°C. Letošní měsíc červen byl nejdeštivějším
měsícem od roku 1961. Za červen zapršelo s různou vydatností 21 x (od 0,2 – 24,2 mm).
Červenec
Průměrná denní teplota v měsíci červenci byla +23°C. Nejvyšší byly 10. a 28.7, s teplotou +30°C.
Nejnižší denní 8.7. s teplotou +16°C. Nejnižší noční pak +4°C dne 13.7. Nejvyšší noční +14°C. Co
se týká srážek, těch bylo oproti červnu co do počtu méně (12) s menší vydatností (od 0,3-7,4 mm) a
jedna větší (48,5 mm). Převládalo slunečné počasí.
Srpen
Převážnou část měsíce se teploty pohybovaly mezi +25až +31°C. Nejvyšší denní teplota byla
+31°C, nejnižší denní +17°C. Nejvyšší noční byla +15°C, nejnižší noční +6°C. Za srpen spadlo
třináct drobných dešťových přeháněk (od 0,5-13,2 mm) a dvě větší (od 16,8 – 32,2 mm).
Září
Rostly houby. Od úterý 8.9. až do 24.9. panovalo krásné slunečné počasí s teplotami +27 až +30°C.
Do konce měsíce se ochladilo na +10 až +14°C a přišly dešťové přeháňky. Nejvyšší denní teplota
byla +31°C, nejnižší denní +12°C. Nejvyšší noční byla +13°C, nejnižší noční +4°C. Za září spadly
čtyři malé (od 0,6-1,7 mm) a čtyři větší dešťové přeháňky (od 4,3-20,5 mm).
Říjen
Nejvyšší denní teplota byla +24°C, nejnižší denní +10°C, Nejvyšší noční byla +14°C, nejnižší
noční +4°C. Za říjen spadlo třináct středních (od 1,5 – 6,6 mm) a tři větší dešťové přeháňky (od
8,7 – 21,2 mm).
Listopad
Začátkem měsíce až do prvních mrazíků rostly houby (hřiby, podhříbky, bedly), od 5. - 8.11. první
podzimní přízemní mrazíky -2 °C, od 5. 11. do 17. 11. zataženo, mlhy, mrholení, 7.11. bylo
výjimkou , to svítilo slunce. Další mrazíky -1°C se vyskytly 19.,20.11. První poletování sněhu jsme
zaznamenali 20.11., teplota toho dne byla +2°C. Následující den ráno - 4°C. Další dny nepřesáhly
denní teplotu +1°C. Slabý poprašek sněhu se objevil v neděli ráno 29.11., ale během dopoledne se
rozplynul.
Prosinec
První sněžení v prosinci bylo 3.12. ,od ranních hodin napadlo 3 cm sněhu, při teplotě -2°C, který v
sobotu 5.12. při oteplení na +6°C zcela zmizel. Stále se teplota držela okolo nuly nebo +2°C. Nový
slabý poprašek sněhu se objevil 16.12. , který se během několika hodin vytratil. 23.12. přišlo
oteplení na +8°C a přetrvalo až do Štědrého dne. Ten většinu dne propršel. Poté se ochladilo na
-3°C. Jediný sluneční den od počátku měsíce byl 17.12. Další byl 27.12., 30.-31.12. , jinak stále pod
mrakem. Noční a ranní teploty -1°C až -4°C, přes den 0 až +2°C.
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