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Vytápění hasičárny



Rok 1984
Hasičský bál

Hasiči uspořádali 11.února  svůj tradiční hasičský bál, který se vydařil a měl dobrou odezvu od
přespolních návštěvníků.
  
Další plesy

Plesová sezóna pokračovala dalšími plesy. Po hasičském přišla řada na ples Českého svazu žen,
který se uskutečnil 25.února. Druhý den následoval Dětský ples, pořádaný Českým  svazem žen a
Červeným křížem.

Výroční schůze

Kulturák se pronajímal i jiným organizacím a proto byl plně vytížen. JZD  Rozvoj, Horka u St.
Paky, si ho 8.března pronajalo za účelem pořádání výroční členské schůze pro své zaměstnance.
Stejně tomu tak bylo i u  ROH (Revoluční odborové hnutí) Domácích potřeb Horka u Staré Paky.

Preventivní prohlídky

Preventivní  protipožární  prohlídky  v  obytných  domech  a  chalupách,  se  prováděly  17.března.
Zapojilo se do nich osm členů hasičského sboru.

Estráda

Kulturák  opět  ožil  24.března.  Místní  národní  výbor  a  JZD,  byli  spolupořadateli  estrádního
vystoupení. Určeno bylo pro zaměstnance družstva, ale i pro širokou veřejnost.

Rekonstrukce kulturního domu

Kulturní  dům sloužil  veřejnosti  od r.  1968. Za tu  dobu vznikly nové potřeby,  aby byl  provoz
jednodušší  a  pohodlnější.
Konkrétně  se  jednalo  o  vytápění
celého  objektu.  Dosud  se  zde
topilo  v  nasýpacích  kamnech  na
uhlí.  Později  se  přešlo  na
pohodlnější  vytápění  naftovými
kamny.  Jejich  provoz  byl  ale
nepraktický, byl cítit zápach nafty
a jak postupně stoupala její cena,
tak se od tohoto vytápění upustilo.
V neinvestiční  akci  se  proto  v  r.
1984  započalo  s  kabelovou
přípojkou,  novou  vnitřní
elektroinstalací  a  úpravami
kulturáku  tak,   aby  mohl  být
osazen  akumulačními  kamny.
Teprve  teď je  to  pohodlné  a  bez
jakékoliv  obsluhy.  Jen  zapnout  a
vypnout proud. Nic víc. Dále byla
ještě provedena úprava interiéru a
odizolováno zdivo.   Za pohodlí se
však  musí  platit.  Po  sečtení
nákladů stála tato investice 324 tis.
korun.
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Hasičská soutěž v Bukovině

Po utvoření soutěžních obvodů v okrese Semily, byli naši hasiči požádáni o uspořádání obvodního
závěrečného  vyhodnocení  hry
,,Plamen“.   Soutěž  se  konala  v
rekreačním  středisku  u  Hájenky.
Byla  zde  přítomna  družstva  z
Levínské  Olešnice,  Roztok,
Studence,  Martinic  a  Bukoviny.
Celkem sedm družstev.  V sobotu
19.května  byla  soutěž  zahájena
předsedou  místního  národního
výboru,  Milošem  Lumendou.   Z
postupu  do  okresní  soutěže  se
těšila  čtyři  družstva.  Bohužel
Bukovina to nebyla, neboť zůstala
pátá. Tato akce se konala od pátku
18. do neděle 20. května.

Hasiči na soutěži
Hasičský sbor vyslal na okrskovou soutěž, konající se v Levínské Olešnici družstvo mužů a žen.
Muži získali ze třinácti družstev druhé místo, ženy byly z pěti družstev třetí.

Hasičský výlet
Hasiči uspořádali svůj výlet na zámek v Ploskovicích, Terezína, horu Říp, a hrad Kokořín. Akce
byla časově nabitá, ale poměrně zdařilá.

Chodník u kulturního domu
Z hlediska bezpečnosti silničního provozu,  v nepřehledném místě u kulturního domu a čp.6, paní
Anny Trejbalové, byl na protilehlé straně vozovky    vybudován chodník. Vedl od hasičárny ke

kulturnímu  domu.  Byl  to  dobrý  nápad,  oceněný
hlavně  chodci,  kteří  chodili  směrem  ke  Studenci.
Jako chodci  museli  jít  po levé straně vozovky a v
případě,  že  se  zrovna  u  Trejbalů  míjeli  s
protijedoucím   osobním,  či  nákladním  autem  a  v
protisměru  ještě  jelo  další  motorové  vozidlo,  tak
tento úsek silnice nebyl zrovna bezpečný.  Výstavba
byla rozložena do let  1984-1985.  Pořizovací cena
byla 60 tis. korun. Tím se toto místo stalo bezpečné
jak pro pěší tak i  pro samotný silniční provoz.

Vytápění hasičárny
Stejně jako v jiných obecních budovách, tak i  hasičárna byla vytápěna nejprve kamny na uhlí,
později byly instalovány tzv. nafťáky a začalo se topit naftou. Oba způsoby byly však nepraktické.
Když se měli  sejít hasiči na své schůzi, musel někdo přijít dříve,  aby zatopil.  Ale i tak, než se
udělalo teplo, byla schůze ukončena. Proto obec zajistila vytápění akumulačními kamny. Hasiči byli
nápomocni při přípravě. Ve zdivu vysekali drážky a tím urychlili kompletaci elektroinstalace.

Pohřeb Jana Grofa
Občan obce, Jan Grof. čp.71  opustil naše řady.  Zemřel ve věku 77 let. Na poslední cestu,  na
hřbitov do Čisté, ho občané Bukoviny doprovodili 16.srpna.
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Mládežnické hasičské soutěže
Mladí hasiči vyjeli 20.října na soutěž do Rovenska pod Troskami, kde se ze sedmnácti družstev

umístili  na  šestnáctém  místě.  Pro  vedoucí  to  bylo
velké zklamání. Dorostenci jeli v sobotu 3.listopadu
na  Hrubou  Skálu.  Ti  naopak  mile  překvapili.  Z
jedenácti družstev obsadili třetí příčku.

Výroční schůze hasičů
Z důvodů adaptace kulturního domu,  se  hasičská,
výroční,  členská  schůze  odbývala  v  zasedací
místnosti  ve  škole.  Bylo  zde  přítomno  34 členů  a
čtyři hosté. Zde výbor hasičů bilancoval činnost za

             dorost na Hrubé Skále                          uplynulý rok.

Instalace požární sirény
Na náklady obce byla  zakoupena nová požární siréna.  Posléze byla  1.prosince  zabudovaná na
střechu budovy školy. Pro vyhlášení požárního poplachu a svolání požární jednotky v obci, sloužily
dvě sirény. Jedna zde a  druhá na objektu dílen jednotného zemědělského družstva.
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