


Hasičský bál..................................... 1

Pohřeb Ladislava Prokeše
Protipožární prohlídky
Hasiči na soutěži
Školní zahrada
Veřejný rozhlas
Základní technická vybavenost
Pouťová zábava............................... 2

Ukončení provozu školy
Hasičský dorost na soutěži
Diskotéka
Pohřeb Jaroslava Stránského
Mladí hasiči na soutěži

                   OBSAH:



Rok 1983
Hasičský bál

Ten se v letošním roce nekonal.  Hasičům se vyskytl  problém s  hudbou, přestože byly v obci
registrovány dvě hudby. Miloše Šulce, ze Studence, který zde měl hrát, ale  počátkem ledna  termín
zrušil. Druhá hudba nesplňovala požadavky pořadatelů.

Pohřeb Ladislava Prokeše

Občan obce, Ladislav Prokeš čp.35, opustil naše řady. Zemřel ve věku 55 let. Občané obce se s
ním naposledy rozloučili 22.ledna v chrámu Páně ve Studenci.

Protipožární prohlídky.

Preventivní protipožární prohlídky v obytných domech a chalupách se prováděly 5. a 12.března.

Hasiči na soutěži

Hasiči se 28.května se svými družstvy mužů a žen  vydali  na okrskovou soutěž požárních družstev
do Kruhu. Jejich umístění bylo velice slušné. Muži dosáhli na stříbrnou příčku a ženy taktéž na
stejné  umístění  v  celkovém hodnocení.  Soutěžili  v  požárním útoku  a  štafetách  4  x  60  metrů.
Zastoupeni byli  i  jednotlivci,  Jiří Sedláček, který zvítězil,  Jiří Exner obsadil  čtvrté místo a Petr
Paulů páté. 

Školní zahrada

Pro děti z mateřské školy byla za školou rozšířena  a oplocena školní zahrada. Pro její vstup byl

podél budovy vydlážděn chodník. Uvnitř bylo zbudováno asfaltové hřiště a pískoviště. Zde si děti
mohly nerušeně hrát, skotačit i odpočívat. 

Veřejný rozhlas

Pro  neutěšený  technický  stav   veřejného  rozhlasu,   bylo  zapotřebí,  aby  se  provedla  jeho
rekonstrukce. Po obci se přidávaly železné stožáry pro umístění reproduktorů. Bylo to u Exnerů čp.
33,  Šubrtů čp.22,  na bývalé trafostanici  nad prodejnou,  u  Grofů čp.71.  Délka nového vedení  s
hliníkovým vodičem byla 1,5 km. Rozmístěno bylo deset reproduktorů, aby rovnoměrně ozvučily
celou obec a mohlo docházet ke kvalitnější  informovanosti  občanů. Byla to investice za 30 tis.
korun.

Základní technická vybavenost.

JZD (jednotné zemědělské družstvo) pro své zaměstnance nechalo vybudovat čtyři obytné domy 
typu Okál. Pozemek ke stavbě  prodali manželé Lumendovi čp. 29.  Od r. 1982-1986 výstavbě 
vlastních domů typu ,,Okál,“  předcházela  tzv.Základní technická vybavenost.
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Jednalo se o kabelové  rozvody,
vodovodní  přípojky,  kanalizaci,
veřejné  osvětlení  a  příjezdovou
komunikaci  v  hodnotě  473  tis.
korun.  Vlastní  výstavba  okálů
byla započata v r. 1987.

Pouťová zábava

Hasiči  uspořádali  4.června
tradiční  pouťovou zábavu, která
se  vydařila  ke  spokojenosti
pořadatelů i hostů. 
 

Ukončení provozu školy
Konec  letošního  školního  roku  nebyl  zrovna  moc  veselý.  Z  rozhodnutí  Školského  úřadu  v
Semilech,  došlo  totiž  pro  malý  počet
docházejících  dětí  do  školy,  k  jejímu
právoplatnému uzavření. 
Jejími posledními žáky tu byli :  zleva-Jan
Grof,  Radka  Prokešová,   Tomáš  Fišer,
Veronika  Labiková,  Jaroslava  Ježková,
Jiří  Ježek,  Jan  Lumenda,  Jiří  Martínek,
Marek Trejbal,  učitelka  Věra Pochopová.
Nostalgicky se mohlo už jen zavzpomínat
na pondělí 30.září 1912,  když se v nové
budově začalo vyučovat. V Bukovině
tehdy žilo na 342 a  v  Karlově 126
obyvatel české národnosti. Z tohoto počtu
obyvatel bylo 76 dětí školou povinných. Do zdejší školy bylo zapsáno 70 dětí. Pět jich docházelo
do obecné školy ve Studenci, jeden do měšťanské školy  v  Nové Pace. Bohužel po 71 letech
nepřetržitého vyučování a vzdělávání dětí vše skončilo.

Hasičský dorost na soutěži

Smíšené družstvo dorostenců, vedené Jiřím Hanouskem, se zúčastnilo své okresní soutěže. Za svůj 
výkon získali bronzové medaile. 

Diskotéka

Hasiči si pro svoji činnost a finanční zabezpečení uspořádali 6.srpna diskotéku.

Pohřeb Jaroslava Stránského.

Občan obce, Jaroslav Stránský čp.66,  opustil naše řady 16.srpna.  Zemřel ve věku 72 let. 

Mladí hasiči na soutěži

Kolektiv mladých hasičů našeho sboru, se zapojil do nového ročníku hry ,,Plamen“. Do Levínské 
Olešnice se sjeli mladí hasiči, aby změřili síly v obvodovém kole soutěže. Z Bukoviny vyjelo jedno 
družstvo dětí v mladší kategorii, soutěžící mimo soutěž a družstvo starších, které osadilo 5. místo.
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