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Rok 1985
Hasičský výlet
Hasiči uspořádali 20.dubna zájezd do Slavkova, poté navštívili mezinárodní veletrh spotřebního
zboží v Brně. Zájezdu bylo přítomno třicet čtyři osob.
Pohřeb Jana Lumendy
Občan obce, Jan Lumenda čp.33 opustil naše řady. Zemřel 12.května ve věku 60 let. Na
poslední cestu ho občané Bukoviny doprovodili 12.května.
Veřejné osvětlení
Výbojková svítidla stávajícího veřejného osvětlení, byla připevněna na sloupech rozvodů
elektrického vedení po obci. Jejich svítivost nebyla nikterak zázračná. Ve volebním programu
Národní fronty, byl plán na zbudování nového veřejného osvětlení s termínem na období r.19851986. Započato bylo v polovině letošního roku. Prováděly se výkopové práce pro kabel, který byl
položen převážně v sousedství příkopů. Dále byly vybetonované patky pro stožáry, nesoucí vlastní
svítidla. Obec byla osvětlena v délce 2 km třiceti pěti sodíkovými svítidly. Byla to investice za
400 tis. korun.
Úprava místních komunikací
Stávalo se poměrně často, že v jednom kalendářním roce probíhalo několik investičních akcí naráz.
Stejně tomu tak bylo při rekonstrukci místních
komunikací. Největším takovým dílem byla cesta
do rekreačního střediska Tesly, bývalé Hájenky.
Stávající hluboký úvoz byl postupně zavážen
různým materiálem. Kamením, cihlami, hlínou,
prostě vším co nebylo v obci užitečné. Poté bylo
vše urovnáno pro podklad vlastní cesty. Když
nahlédnete do katastrální mapy, zjistíte, že nová
cesta byla od původní odkloněna. V ,,Brance“

( ve zkratce ke Studenci) byla již od r. 1980
položena kanalizace a připraven kufr ( základ pod
vyasfaltování). Stejně tomu tak bylo u parkoviště u
hasičárny, sportovního areálu, cestě k zahradnictví.
Takto připravené komunikace čekaly na položení
živičného povrchu, který v r. 1985, prováděla
Správa silnic a železnic Praha. Pořizovací cena se
vyšplhala na částku 1.844 840 korun.
Hasičské soutěže
Do Rovenska pod Troskami vyjely 17. a 18.května na soutěž nejprve děti. Dosáhly zde jednoho z
nejhorších umístění v posledních letech. Zbylo na ně 27 místo.
Dorost navštívil Turnov. Za účasti dvanácti družstev obsadili páté místo. Nebýt nevydařené štafety,
měli na bronzovou příčku.
Dospělí se sjeli 15.června do Studence na okrskovou soutěž. Bukovinské barvy hájila dvě družstva
mužů a jedno žen. Družstvo ,,A“ soutěž vyhrálo, družstvo ,,B“ obsadilo sedmou příčku v pořadí.
Ženy si přivezly bronzové medaile.
Dorost zahájil nový ročník soutěže branným závodem, 12. října v Turnově. Zde si vedli velice
dobře, z šestnácti družstev obsadili šesté místo.
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Výroční schůze hasičů
Hasičská veřejnost se sešla 25.října na své výroční schůzi. Přítomno bylo třicet členů a osmnáct
hostů. Na programu jednání
byla i volba nového výboru
sboru. Čelními představiteli
hasičů
byli
zvoleni:
předsedou Vladimír Dlabola,
velitelem
Josef
Ježek,
jednatelem Václav Prokeš,
pokladníkem Oldřich Grof
čp.86.

Požár
Na poli, kde se říká ,,Na jizeru“, vznikl 5.října požár. Byl způsoben špatnou technologií při pálení
znehodnoceného lnu. Rozsah požáru se vlivem východního větru rozšířil na 1 ha pole a
nezadržitelně se blížil k lesu, který stojí v bezprostřední blízkosti pole. Včasným zásahem požární
jednotky v Bukovině se podařilo oheň uhasit a tím zabránit případným škodám. Technika použita
nebyla. Postačily jen vidle, lopaty a hrábě.
Nová ubytovna v Hájence
V souvislosti se školou v přírodě,
byla v areálu Tesly v Bukovině,
vybudována ubytovna pro šedesát
dětí. Upraveny byly taktéž stávající
prostory ostatních budov včetně
nových inženýrských sítí a otočky
pro autobus.
Škola v přírodě
Po zrušení ZŠ v Bukovině v r. 1983,
bylo přízemí budovy upraveno pro
provoz dvoutřídní školy v přírodě,
ONV (okresní národní výbor) Praha
3. Provoz byl zahájen v listopadu
1985. Jednalo se o vyučování dětí z
obvodu Prahy 3. Zázemí vlastní
školy v přírodě, bylo v rekreačním středisku v Hájence. Děti docházely na vyučovací hodiny do
budovy školy.
Sušák na hadice.
Z iniciativy velitele hasičů, Miroslava Paulů a několika jeho pomocníků si hasiči vyrobili sušák na
hadice. Jednalo se o jedenácti metrový stožár, svařený z ocelových profilů L. Byl umístěn vedle
hasičárny, za autobusovou čekárnou. Po zhotovení ho autojeřáb vyzvedl a usadil do připravených
patek. Poté se celá základna zabetonovala. Materiál byl hrazen obcí.
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Sušák na hadice
Kultura a jiné akce
Co se týká společenských a kulturních akcí, byl tento rok poměrně bohatý. Nu, posuďte sami.
19.1. společenský ples, pořadatel Klub MNV
20.1 dětský karneval, pořadatel ČSŹ a ČSK
23.2. pořad Kabaret ve varieté od 15.00, pořadatel Klub MNV
28.2. setkání se sovětskými turisty, pořadatel SČSP, odbočkou při JZD Rozvoj Horka
1.3. výroční členská schůze JZD Rozvoj Horka u St. Paky, od 13.00 do 03.00
3.3. oslava MDŽ (Mezinárodní den žen), pořadatel Klub MNV
8.3. výroční schůze ROH (Revoluční odborové hnutí) Domácí potřeby Horka, od 13.00 do 22.00
17.3. estrádní pořad Hany a Petra Ulrychových, pořadatel Klub MNV, od 14.00 do 16.45
21.9. estráda country skupiny Michala Tučného , pořadatel Klub MNV, od 18.00 do 20.45
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