
  Bylo,Bylo,  
              jestjest  
                     a  bude a  bude
              v Bukovině u Čistév Bukovině u Čisté         

 zpravodaj obce č.1
_________________________________________________________________________________________________

7. ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  03/2015

„Má-li být láska úplná, musíme prožít její počátek, rozkvět i umírání.
                               K plnosti lásky patří i její tragédie.“ 

  ●společenská kronika     ●z kroniky obce   ●dobré 
rady  ●krkonošské  povídky  ●moudra   ●pranostika 

●zprávy z OÚ  ●hasiči  ●sport ●plánované akce   ●čí to bylo stavení 
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S  polečenská  kronika   
Narozeniny
Zástupci  obce  navštěvují  své  spoluobčany,  aby  jim  od 
dosažení  šedesáti  let  svého  věku,  pogratulovali  k  jejich 
životním  jubileum.  Touto  cestou  tedy  gratulujeme  našim 
jubilantům. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 
Přání  předáváme  Jiřímu  Novotnému,  Oldřichu  Jiřičkovi, 
Oldřichu Šubrtovi a Marii Tiché, kteří oslavili své významné 

životní jubilea v lednu a březnu. 

Vzpomínáme
S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás navždy opustil, náš občan, Jiří 
Trejbal,  který  zemřel  v  neděli  8.března  ve  věku   72  let.  Poslední  rozloučení  se 
uskutečnilo v sobotu 14.března v chrámu Páně sv. Prokopa v Čisté u Horek. 

 

                                                                                                    
                     Z kroniky obce 

Přepad Studence a smrt Oty Stránského.
Druhého dne po šarvátce na Horkávh bylo všude po celém okolí rušno. 
Všude se odstraňovaly poslední německé nadpisy, vyvěšovaly se naše, 
sovětské  i jiné prapory a vůbec bylo všude plono slávy. Lidé se cítili 
svobodní a také se svobodně projevovali.  Jenom na Horkách panoval 

klid, hluboký smutný klid. Vesnice byla bez mužů. Někteří utekli a ostatní bylo pochytáni 
a odvezeni neznámo kam. Do myslí se vtíraly vzpomínky na Lidice, Ležáky a jiné obce 
barbarsky vyvražděné a v srdcích těch, kteří na Horkách zůstali, byl smutek a strach. A 
jako hodiny odpočítávají čas, tak tak odpočítávaly tyto těžké chvíle tvrdě dopadající kroky 
německé hlídky, procházející neustále obcí.
       Zpráva o povstání způsobila též, že nikdo nešel příštího dne do práce. Po vesnicích se 
tvořily hloučky, ve kterých se probíraly nejnovější zprávy hlavně o tom, kterak se povstání 
šíří hlavně po českém severovýchodě. Bohužel, mnoho z těchto zpráv se nezakládalo na 
pravdě.
      Takové hloučky,  hlavně mužů a  mládeže,  byly i  ve Studenci  v pátek 4.  května 
dopoledne. Několik takových hloučků bylo i před kostelem, školou a kampeličkou a všude 
se pilně debatovalo. Vždyť bylo přece tolik, tolik látky k vyprávění.
   Tu najednou, bylo asi po 9 hodině dopolední, ozval se pojednou od Horek hukot aut a 
netrvalo to snad ani několik vteřin a již se rozřechtal kulomet a střely se odrážely ode zdí 
domů i od věže kostela. Hloučky lidí se rozutíkaly na všechny strany a každý hledal co 
nejrychleji  úkryt,  jelikož věděl,  žer  běží  o živ, poněvadž jsou Němci  ještě rozdrážděni 
včerejším případem na Horkách.
     Vojáci s aut rychle seskákali ( bylo jich dva automobily) , začali střílet do domů i do 
lidí, dveře do stavení si otvírali granáty, jak tomu bylo např. U Boukalů, a vůbec chovali 
se jako s pominutými smysly.
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     Později jako důvod udávali, že na ně bylo odněkud ze zámecké zahrady  vystřeleno. Ti 
však, kteří byli tohoto všeho přímými svědky, o žádném výstřelu nevědí, nýbrž uvádějí, že 
patrně hlavním důvodem byla podnapilost německých vojáků. 
     Část těchto vojáků, pakliže je můžeme vůbec vojáky nazvat, rozeběhla po okolních 
staveních hledat a část začala honičku za prchajícími lidmi.
     Honička se jim vydařila, jelikož se jim podařilo pochytat asi na  30 lidí. Ty shromáždili  
u prodejny firmy Baťa a seřadili je podél zdi, takže všichni mysleli, že budou zcela určitě 
zastřeleni.  Nestalo  se  tak  na  štěstí  a  po  několika  hodinovém  držení  byli  na  zákrok 
p. Václavíka z Roztok, který vystupoval ve funkci člena revolučního národního výboru, 
propuštěni. 
   Toto  řádění  německé  soldatesky  však  neskončilo  bez  obětí.  Když  se  ozvaly  první 
výstřely, každý hledal co nejrychleji  nějaký úkryt.  Několik jich též prchalo přes louky 
směrem ke  Smýtům.  V jedné  skupince  tří  lidí  prchal  i  z  Bukoviny  pan  Václav  Hek, 
studenecký  obecní  strážník  Alois  Tauchman  a  ještě  jeden  studenecký  občan.  Jeden  z 
vojáků po nich vystřelil a zasáhl uprostřed utíkajícího Aloise Tauchmana ze Studence a ten 
padl na místě mrtev. Ostatní dva pak byli zajati.
         Před polednem pak nalezli na poli směrem od kostela k samotě Horce zastřeleného 
devatenáctiletého Otu Stránského z  naší  obce,  který prchal  směrem k lesíku na svahu 
tohoto kopce a asi 20 metrů od okraje lesa byl zasažen střelou ze samopalu do hrudi a 
vykrvácel. Snad se svému pronásledovateli vzdával a ten ho přesto ve svém rozběsnění 
zastřelil, čemuž nasvědčuje i to, že střela pronikla do jeho prsou ze předu.
   Z dálky pozorovali toto vše Junkovi ze samoty na Horce, kteří tam pracovali na poli a 
nevěděli, že se jedná o jejich synovce, který se chtěl patrně u nich skrýt. A tak Junkovi byli 
první, kteří po uklidnění Němců, tuto druhou oběť německého běsnění objevili.

                                                                             
Dobré rady na každý den

Jak rychleji získat KOSTKY LEDU
Může to  znít  nepravděpodobně,  ale  voda,  která  byla  vařená,  zmrzne 
rychleji  než  voda  přímo  z  kohoutku.  Důvodem  je  fyzikální  příčina, 
takzvaný Mpembův jev, jenž byl pojmenován po Erastovi Mpembovi, 

který na tuto skutečnost jako první upozornil fyziky.
Jak snadno oloupat ČESNEK
Bouchněte do celého česneku pánví, aby se rozdělil na jednotlivé stroužky. Pak je dejte do 
hrnce a silně zatřepte. Stroužky česneku by se pak měly loupat jedna báseň.
Více šťávy z CITRONŮ
Typický citron obsahuje tři lžíce šťávy. Chcete-li maximalizovat množství, které můžete 
získat, válejte citrón nějakou dobu po kuchyňské lince a tlačte na něj jako když se snažíte 
udělat šišku knedlíku. Tak se uvolní víc šťávy.
Lze to také udělat tak, že dáte citrón na dvacet sekund do mikrovlnné trouby. Pak toto 
ovoce bohaté na vitamín C rozkrojte podélně, nikoli napříč. Podle deníku Daily Mail tak 
získáte až třikrát více šťávy.
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Jak udržet CHLÉB déle čerstvý
Dejte  ho  do  plastového  sáčku  s  čerstvou  celerovou  natí  a  nechte  ho  takto  přes  noc. 
Bochník bude pomalu absorbovat vlhkost z celeru, což se odrazí na jeho čerstvějším stavu. 
Na chuti to ale nepoznáte, chléb nebude chutnat po celeru.
Co s přesolenou POLÉVKOU
Stačí do polévky přidat oloupanou a na čtvrtky nakrájenou bramboru. Brambora se bude 
chovat jako houba. Alternativou, jak zachránit  přesolenou polévku, je také přidat šálek 
vody nebo hnědý cukr.

Jak neplakat při KRÁJENÍ CIBULE
Před krájením dejte na nůž limetkovou šťávu. Kyselina reaguje s chemickými látkami, 
které se nacházejí v cibuli, takže se uvolní méně látek, jež dráždí oči. Další možností je 
žvýkat žvýkačku, protože ta způsobuje, že člověk dýchá ústy a ne nosem, což pomůže 
snížit množství plynu, který ovlivňuje vaše slzné kanálky.

Krkonošské povídky
Jak poperve  vařili v Pasekách kafe  
    K honu patří vodjakživa trachtace. Z tý maj páni největší 
radost,  a  nejmenší  radost  má  hajná,  kerá  musí  vokolo 
vobskakovať.  Malík  nebyl  hajnej  ledajakej,  co  hajnoval  na 

Zabylým, serny sbíhaly na zapískání a z levíru se neztratil ani zaječí chlup, ale s trachtacej 
pro hosty jeho knížecí milosti si taky neznal poradiť. Ta jeho měla tejden napřed voči ve 
studýnkách, hlau  v pejru a sukně v kalupu. Copak, vygruntovať hájenku vod půdy po 
sklep vona znala, ale co jen já ubohá, pro ušecky svatý a sjetice boží,  uknochtím těm 
pánům, aby to bylo fajnový? Snad je v módě kafe, poudali, že to měli taky na faře vo 
visitaci. Tak na faláře, kde se kafe kupuje. Jo, milej zlatej, tady asi sotva kde, poudal falář, 
ale  jennou  mi  ho  přivez  učitelskej  z  Jičína.  Tamk  malice  napekla  Malíkoj  dolků  a 
vypravil¨se s pánembohem do Jičína, peněz si uzal sebou jak na malý jaluče. Šťastně se 
doptal na Jičín i na obchod, kde to kafe měli, a nakupoval. A kerou zortu, a moclipak, 
syrový, pražený, lot nebo dva? Hajnej poudá: ,,Takový, jako berou velký páni, ale lot- to 
by měla Jeho Jasnost tak jennou do huby. Když je to pro knížecí trachtaci, tak abych uzal 
nejmíň deset dvanáct liber!“ Vobchodník vostal celej paf, ale hned sebou mersknul a juž 
měl hajnej štamperle v kuchyni za krámem, učenník mu musel políbiť ruku a říkali mu 
vašnosti. Pak dostal eště kormout cukru vod cesty pr starou, a když nim mával facalikem 
na rozloučenou, viďal, jak se nad krámem juž houpá cedule: Dodavatel kávy Jeho Knížecí 
Jasnosti prince Jana Rohana. To bylo ušecko v pořádku, horší pak, co s tím kafem doma. 
Ty, abych to přeci namočila, je to tvrdý, poudala vona. Hrách a čočka se taky máčí,  a 
abych to rozdělila aspoň do dvou hernců, třá se eště navaří, když je to tak drahý. Hosti 
vostali  koukať,  jakou  jim Malík  s  Malicej  ustrojili  tabuli!  Přes  celou  hájenku  stoly  z 
hospody, plachty na nich pučený ze sakristie, žille ze školy a ze mlejna a před každou 
žillej talíř s kafem, pěkně maštěným roztopeným máslem, a k tomu syrový zelí a chleba. 
Hajnákoukala skoulou, jak nim chutná, ale verzalo nim to mezi zubama, jako jí a starýmu. 
Po chvíli to vodsterčili a jelli chleba se zelím. To juž měla hajná zástěru na vočích. To nám 
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musel dáť ňáký loňský a dovíjakou darmenou zortu, že já pro to neskočila sama,  kdepak 
poslať muskýho! Pět hodin sem to vařila, přidala i půdaš, a přeci je to tverdý! Ale to se 
tam už pletla ňáká kontesa,  taková mladší  ženská a tůze veselá.  Prej,  kampak ste dala 
vodu, ve kerý ste to kafe vařila?  I  prej,  chtěla  sem to schovať na poliuku, že udělám 
záklechtu do toho, ale pak sem to vodsatvila, že to dám kráuje do pití. Je to hořký a třá jí to 
udělá dobře pro žvejk.  Ale ta kontesa se sháněla jen po tý vodě. Dejte prej to drobek 
přihřáť! Když se nebojíte vo kráu, vono to pánům taky neuškodí. Tak to rozlili do hernků, 
vosladili, hajná přinesla med a máslo na chleba- no a tak se poperve pilo kafe v Pasekách.
 Podle vyprávění Františka Pacholíka
hotovo

 MIMOŘÁDNÁ MOUDRA NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY

•• Žena je jako košile. Až když ji máš na krku, víš, co je to za číslo. Žena je jako košile. Až když ji máš na krku, víš, co je to za číslo. 
•• Lepší je mluvit s chytrým člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčemLepší je mluvit s chytrým člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem  

chytrém chytrém 
• Nikdo není na tomto světě zbytečný. Nikdo není na tomto světě zbytečný. I ten největší blbec může sloužit alespoň jakoI ten největší blbec může sloužit alespoň jako  

špatný příklad.. špatný příklad.. 
• Proti blbům není ochrany, jsou příliš vynalézaví.Proti blbům není ochrany, jsou příliš vynalézaví.  
• Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše příteleNemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele  
• Falešný přítel je jako kočka - zepředu líže, zezadu škrábe.Falešný přítel je jako kočka - zepředu líže, zezadu škrábe.  
• I mezi lidmi se najde člověkI mezi lidmi se najde člověk  
• Dobří přátelé jsou jak hvězdy... Ne vždy je vidíš,ale víš,že existuji.Pamatuj na mě...Dobří přátelé jsou jak hvězdy... Ne vždy je vidíš,ale víš,že existuji.Pamatuj na mě...  
• Odpusť svým nepřátelům, ale nikdy nezapomeň jejich jména.Odpusť svým nepřátelům, ale nikdy nezapomeň jejich jména.  
• Dobrá nálada nevyřeší všechny tvoje problémy, ale nasere tolik lidí, že stojí za to siDobrá nálada nevyřeší všechny tvoje problémy, ale nasere tolik lidí, že stojí za to si  

ji pěstovat…ji pěstovat…  
• VV každé organizaci je alespoň jedna osoba, která ví, o co jde. Tu je třeba najít a každé organizaci je alespoň jedna osoba, která ví, o co jde. Tu je třeba najít a  

zastřelit... zastřelit... 
• CCo z toho, že zítra bude lépe, když vždy, když se ránoo z toho, že zítra bude lépe, když vždy, když se ráno  probudím, je dnes! probudím, je dnes! 
•• Hospoda je universitou chudých. Hospoda je universitou chudých. 
•• /hotovo//hotovo/

Pranostika = moudro našich předků
březen

Březen - za kamna vlezem. 
Březen bez vody - duben bez trávy.

Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li i nadělat 
Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků 

Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé 
Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou 
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duben 

V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom. 
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. 

Suchý duben sedlák nemiluje, mokrý ale sobě pochvaluje. 
V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde 

Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý. 
Velký pátek vláha - úrodu zmáhá. 

květen
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla. 

V máji hřímoty nedělají trampoty.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla. 
Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 

Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. 
Když máj vláhy nedá, červen se předá. 
Když se v máji blýská, sedlák si výská. 

 

             Zprávy z obecního úřadu   

                         ODPADY      

Časový harmonogram svozu   NEBEZPEČNÉHO ODPADU     

 NEDĚLE  5.4.2015 
                                      u  Kodymů                                9.35 -   9.45
                                      u  okálů                                     9.50 -  10.00
                                      u hasičárny                             10.05 -  10.15
                                      na odbočce k táboru              10.20 -  10.30   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                        
Velkoobjemový kontejner     
 bude přistaven u hasičárny
         od  3.4. do 5.4.
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Sběr železného šrotu

Sobota 4.dubna
   od 9.00 do 11.00 hodin  

Železný  šrot  soustřeďte  na  okraji 
silnice, nejlépe v pátek v podvečer, 
nebo v sobotu ráno,  aby ho nebylo 
možno  ,,našimi  nepřizpůsobivými 
občany“ a nenechavci rozkrást.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 ■   Produkce odpadů v naší obci za r.2014  
sklo                                      2,3      t
plasty                                   2,9      t
papír                                     0,760 t
komunální odpad               28,666 t 
železo                                  2,879  t   
objemný odpad               4,82  t
nebezpečný odpad                 0,35  t
bioodpad                               34 m3  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Komunitní kompostárna pro obce Bukovina, Čistá, Horka, 
Olešnice a Studenec, zpracovala 542 m3 převážně travní 

hmoty.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z  MĚNA ČASU ZE ZÍMNÍHO NA LETNÍ ČAS  
V neděli 29.3. 2015 ve 2:00 hod. se posune čas dopředu na 3:00 
hod.
Co znamená změna zimního času na letní:- o jednu hodinu si v den 

posunu času pospíte méně - ráno bude déle tma, večer však bude déle světlo.
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PLATBY

Za komunální odpad:
Platba je určena na osobu trvale bydlící a u chalupářů zůstává jako jedna trvale bydlící 
osoba na „chalupu“, dle zákona o odpadech.
Platba byla vypočtena na základě skutečných nákladů a to na částku 550,-Kč na osobu.
I nadále zůstává možnost platbu rozdělit na polovinu jaro/podzim.

Za vodu: Cena vodného byla stanovena na 20,- Kč za m3. 
Za psy - zůstává na 120,-Kč za 1 psa jednoho majitele, za druhého psa téhož majitele je 
i nadále 180,-Kč 
Platby můžete uskutečnit již nyní, podzimní potom v listopadu.
Platby je možné uskutečnit následovně: 1) Hotově na OÚ
                                                                 2) Složenkou typu A
                                                                 3) Bezhotovostně na účet 1263115349/0800
Při platbách složenkou nebo na účet prosíme uvádějte variabilní symbol číslo popisné, 
přičemž
před něj  číslo 1 při platbě vodného a číslo 2 při platbě TKO. Při platbě za psy stačí pouze 
číslo popisné.
Příklad: majitel nemovitosti čp.6: při platbě za vodu  uvede variabilní symbol 16 
                                                                       za TKO                                         26
                                                                       za psa                                              6

    Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2015      
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové 
sbírky 2015. Výtěžek sbírky v obci Bukovina činil 3382,-Kč. Prostředky byly odeslány na 
ústředí Charity ČR v Praze 1. 

Letošní výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek pro 
špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického 
materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu, kteří by se dostali do 
tíživé sociální situace. V předešlých letech jsme tak díky vybraným prostředkům mohli 
pořídit například elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace nebo mechanické 
vozíky pro zapůjčení do domácností nemocných. 

Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto roce půjde 
o  příspěvek  na  humanitární  projekty  v  Indii  (1.  projekt:  Kvalifikační  kurzy  pro 
nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti Bangalore – Karnataka, 2. projekt: Dětské 
večerní vzdělávání v oblasti Bangalore – Karnataka, 3. projekt: Zajištění provozu a údržby 
školního autobusu v oblasti Mansapur (včetně mezd řidiče a technika)). 

   Statistika našich webových stránek  
Návštěvnost bukovinských webových stránek v roce 2014 dosáhla čísla  10 073, což je o 
2554   více  než  v  loňském roce.  Nejvíce  návštěvníků,  kteří  otevřeli  naše  stránky  byli 
pochopitelně z ČR, potom už následovali z ostatních zemí v tomto pořadí: USA, 
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Holandsko, Kanada,  Francie, Ukrajina,  Německo,  Itálie,  Čína,  Brazílie ,  Rusko,  Izrael, 
Slovensko,     Celkem do nich ale nahlédli návštěvníci z 89 zemí světa. Délka návštěv byla 
v průměru 148 sekund. Měsíc říjen, byl s  959 nahlédnutími nejnavštívenějším měsícem v 
roce. Největší denní návštěva byla 14.11., s 50. návštěvami.  První návštěva v r. 2013 se 
uskutečnila  1. ledna v 0.40 hodin, poslední 31.12. ve 23.21 hodin.

Veřejné zasedání OZ
Ve čtvrtek 26.3.2015, se v zasedací místnosti OÚ, koná Veřejné zasedání OZ. 

Začátek v 19.00 hodin. 
Program jednání:
finanční  rozpočet  na  r.  2015,  hospodaření  za  r.  2014,  projednání  finančního 
příspěvku  na  činnost  mysliveckého  spolku  Černý  háj-  Čistá,  Zálesní  Lhota  a 
fotbalového klubu v Dolní Kalné,  diskuse, závěr

Návrh rozpočtu – výdaje  obce Bukovina u Čisté na r.2015

Údržba a rekonstr. místních komunikací   
Nájemné a nákup za pozemek
Dopravní obslužnost 
Pitná voda, stavba      
 -  nákup služeb   
Školství opravy - materiál
              - opravy a udržování
Místní knihovna    
Kultura         - nákup materiálu a služeb 
Rozhlas a televize
Veřejné osvětlení 

Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu   
Ostatní dávky povahy soc. zabezp.
Péče o vzhled obce
Požární ochrana -  PHM   

        -  nákup materiálu a služeb  
        - DHINM

          -  elektrická energie
       -  školení a vzdělávání

Místní zastupitelské orgány    
Služby peněžních ústavů
nespecifikovatelné reservy
obnova místních kulturních památek
Činnost místní správy    
Výdaje celkem:

35 000,00 Kč
250 000,00 Kč
20 000,00 Kč

1 953 277,00 Kč
500 000,00 Kč
40 000,00 Kč
60 000,00 Kč
23 000,00 Kč
45 000,00 Kč
40 000,00 Kč
36 000,00 Kč

Komunální služby – opravy a  udržování   60 000,00 Kč
250 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč

15 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
20 000,00 Kč
15 000,00 Kč

                            - ostatní 54 000,00 Kč
51 000,00 Kč
10 000,00 Kč
3 000,00 Kč

70 000,00 Kč
641 000,00 Kč

4 246 277,00 Kč



                                                                       - 9 -                                        zpravodaj  č.1/2015  

              HASIČI

..co už máme za sebou
  Hasičský bál
Tradiční hasičský bál se konal v sobotu 7.února od 20.00 hodin v 
kulturním domě. Všemu tomu předcházelo zajišťování sponzorů a 
cen do tomboly.  Celkem se podařilo získat sto tři sponzorů.  Do 

tomboly bylo připraveno a také se prodalo 2775 losů. Na prodané losy náleželo 360 cen v 
přímém  slosování  a  32  cen,  které  byly  taženy  ve  finálovém  slosování  při  půlnoční 
přestávce.  K tanci hrála již osvědčená dvoučlenná kapela Oása plus z Martinic. Tento 
soubor tvořili dva muzikanti a dvě zpěvačky, s kterými  se přišlo pobavit na sto dvacet 
hostů.

Návrh rozpočtu – příjmy obce Bukovina u Čisté na r.2015   
Daňové příjmy
Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků     382000,00
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti      3500,00
Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů    46000,00
Daň z příjmu právnických osob  436000,00
Daň z přidané hodnoty  848000,00
Poplatky za komunální odpad  130000,00
Poplatky ze psů        3000,00
Pobytové poplatky 1000,00
Odvod z loterií 7000,00
Správní poplatky  1000,00
Daň z nemovitosti   155000,00

2012500,00
Nedaňové příjmy
Pitná voda 120000,00
Pronájem školy                                      50000,00
Pronájem kulturního domu                    5000,00
Komunální služby                                  60000,00
Sběr a svoz kom. odpadu                       30000,00
Činnost místní správy                            3000,00
Příjmy z fin. operací                              3000,00
Příjmy z pronájmu pozemku + prodeje                         9000,00
Finační prostředky z minulého roku 1899327,00
CELKEM 2179327,00
Přijaté dotace
Dotace na místní správu 54400,00

CELKEM 54400,00
Příjmy  celkem 4246227,00

CELKEM     
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Dětský maškarní bál
V neděli 8.února byl pro děti uspořádán maškarní bál. Počet účastníků byl v letošním roce 

menší  než  vloni,  ale  i  tak  se  vydařil. 
Hudební  produkci  prováděl  br.  Jiří 
Ježek.  Ani  zde  nechyběla  tombola,  to 
musí být, protože se na ní děti těší více 
než dospělí.   Bylo v ní připraveno 337 
cen .V průběhu bálu se nejenom tančilo 
a  skotačilo,  ale  probíhaly  i  různé 
soutěže, pod řízením Petry Nezbedové a 
Báry Martinkové.  Po tombole  došlo k 
vyhodnocení  nejlepší  masky  dnešního 
bálu. Ty opravdu nejlepší byly oceněny 
cenami. Dorty a koláči.

Okrsková schůze
Zástupci okolních sborů, okrsku Studenecko, se sešli v pátek 20. února v Bukovině na své 
schůzi. Přítomno bylo na  třicet hasičů, kteří vyslechli informace od okrskového starosty a 
velitele.  Schůzi  zahájil  a  všechny  přivítal  náš 
starosta  sboru   br.  Vladimír  Dlabola  a  předal 
slovo  starostovi  okrsku,  br.  Jiřičkovi. 
Nejdůležitějším bodem tohoto jednání byla volba 
nového  výboru  okrsku.  Té  se  ujal  okrskový 
velitel  br.  Exner  a  přednesl  jednotlivá  jména 
spolu  s  funkcí.  O  každém  zvlášť  bylo  řádně 
hlasováno. Všichni navrhovaní byli jednomyslně 
zvoleni všemi zástupci sborů v okrsku do výboru 
a do jednotlivých rad při OSH v Semilech.

                    SPORT
Dne  7.  2.  2O15 proběhl  v  Týnci 
nad  Labem  halový  nohejbalový 
turnaj trojic, o Pohár automobilky 
TPCA Kolin. Turnaje se zúčastnilo 

celkem  12  družstev  rozdělených  do  dvou  skupin.  Z 
Bukoviny se ho zúčastnilo jedno  družstvo ve složení Jan 
Grof, Pavel Ježek a Pavel Dohnal. Ze skupiny postoupila 
Bukovina,  jako  první.  Ve  čtvrtfinále  se  se  utkala  s 
domácím celkem z Týnce.  První  set  byl  pro Bukovinu 
debaklem za pouhé 4 min. prohráli 10 : 3 a vypadalo to že 
Bukovina začne balit a v turnaji skončí. Druhý set byl o 
něčem jiném po 20 min. byl stav 8 : 8. Po výhře 10 : 8 pro Bukovinu byl zápas vyrovnán. Ve třetí 
sadě, pak Bukovina vyhrála 10 : 5 a postoupila do semifinále. Tam se podařilo vyhrát zápas 2 : 0  
po setech 10 : 8, 10 : 3 a postoupilo se do finále. THC Voleč, loňský vítěz bukovinského letního 
turnaje, byl finálovým soupeřem. Bukovina v tomto zápase v prvním setu prohrávala 8 : 5, ale 
nakonec v prvním setu po chybách soupeře tento set vyhrála 10 : 8. Ve druhé sadě  10 : 7 a tím 
vyhrála  Pohár  automobilky  TPCA Kolín.  Z  pohledu  hráčů,  to  je  nejcennější  umístění,  které 
Bukovina získala. Trofej byla následně umístěna do vitríny v KD.
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                      Plánované akce

Ve čtvrtek 26.března, od  19.00 hodin, se v zasedací místnosti OÚ, koná 
zasedání OZ. 

Neděle 29.března od 16.00, Beseda nad knihou  (první téma ,,bylinky“)

4. dubna, divadlo v KD od 19.00 hodin
 "Krkonošský divadelní spolek Lipany" z Vrchlabí.  se  představí s hrou od  p. Svěráka a p. 
Smoljaka : "Jára Cimrman:  ,,Dobytí severního pólu” 
                          
30.4. pálení čarodějnic od 18.00 hodin, areál pod Kaňkem, živá country kapela ,,Náhoda“ z 
Pecky
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   Co myslíte, čí to bylo stavení ?



,, Práce je boj člověka s přírodou. “
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