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Rok 1986
Kulturák hostil hasiče
Kulturní dům poskytl prostory pro konání Plenárního zasedání Okresního výboru Svazu požární
ochrany okr. Semily, konaného 24.dubna. Sál byl zaplněn padesáti třemi funkcionáři Okresního
výboru hasičů.
Veřejná předvolební schůze
V zasedací místnosti ve škole se 8.května konala veřejná předvolební schůze. Byli zde
představováni poslanci do zastupitelských orgánů na všech stupních. Od hasičů kandidovali za
poslance MNV Jiří Hanousek, Miroslav Paulů st. a Václav Hanousek. Josef Prokeš kandidoval za
poslance do ONV .
Přístavba požární zbrojnice
Investiční akcí národního výboru, byla přístavba poschodí na požární zbrojnici. Po projednání
organizačních záležitostí spojených s přípravou
výstavby, byly rozděleny následující úkoly.
Tajemník MNV Josef Prokeš byl ve spojení s
ONV v Semilech a zajišťoval schválení
stavebního povolení, a částečně zajišťoval přísun
stavebního materiálu. Miroslav Paulů st. dostal za
úkol obstarávat stavební materiál, organizovat

vlastní stavbu a zajišťovat potřebné brigádníky.
Jiří Hanousek se staral o vedení stavebního
deníku a koncem každého měsíce předkládal
součty odpracovaných hodin Josefu Prokešovi.
Koncem února přišla první zásilka cihel. Na
přelomu března a počátkem dubna byl přivezen
další stavební materiál, jako překlady, lepenka
duté a plné cihly. V sobotu 12.dubna bylo
započato se sundáváním
střešní krytiny.
Následovaly týdenní přípravné práce, aby v pátek

18.dubna mohlo být započato s vyzdíváním
obvodového zdiva. V sobotu a v neděli se
pokračovalo. V sobotu za deštivého počasí přišlo
pomoc dvacet osm brigádníků. Pracovalo se od
7.00 do 20.00, s přestávkami na svačiny a oběd.
Nadšení lidí bylo obrovské.
V neděli přišlo
dvacet tři brigádníků. A práce za nimi byla opravdu vidět. Za tři dny tvrdé práce bylo vyzděno
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obvodové zdivo včetně středové
nosné příčky s komínem a usazen
hurdiskový strop, po celé ploše
stavby. Potom už následoval sled
prací jako zalití a zabetonování
stropu, osazení oken, postavení
střešní vazby včetně pobitím prkny a
položením střešní krytiny. Poté
přišla na řadu elektroinstalace,
vnitřní omítky, podlahové betony
atd. Přesně čtvrt roku od zahájení
výstavby, se 17. července , se začala
provádět venkovní fasáda. Koncem
srpna přišlo na řadu malování celého
obejktu. Ženy se zapojily do
úklidových prací. Veškeré práce na
sebe tak navazovaly, že nástavba hasičárny byla dokončena do poloviny října. Stavba byla
dokončena před stanoveným termínem a
vše bylo připraveno ke kolaudačnímu
řízení, které proběhlo 22.října, bez
závažnějších připomínek. První členská
schůze požárníků, se v novém
uskutečnila 31.října.
Výstavba byla prováděna v akci ,,Z“
Na výstavbě se podílelo 62 brigádníků
S veškerou přípravou a konečným
úklidem byla přístavba provedena za 132
dny.
Bylo odpracováno 4 829,5 hodiny
Rozpočtem 278 tis. korun, bylo
vytvořeno dílo v hodnotě 382 tis. korun.
Hasičské soutěže
Otevřelo-li se jaro, nastával kolotoč hasičských soutěží. Nejprve nastoupili mladí hasiči,
obvodovým kolem 17.května v
Jilemnici. Zde se v konkurenci
patnácti družstev naši umístili na
devátém místě a postoupili do
okresního kola. Čistá hostila
13.května družstva z obvodových
kol. Zde jich bylo patnáct. Ve své
kategorii se naši umístili desátí.
Dospělí
byli v soutěži také
zastoupeni. Levínská Olešnice
byla
pořadatelem
okrskové
soutěže.
Bukovina
byla
zastoupena po jednom družstvu
mužů a žen. Na muže zbylo čtvrté
místo z jedenácti a ženy byly třetí
ze šesti.
Naše smíšené
dorostenecké
družstvo, jelo 14.června na okresní soutěž do Poniklé. Z deseti kolektivů obsadili devátou příčku.
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Cesta ke škole
K budově školy vedla až dosud jen úzká pěšina. Z té byla vybudována přístupová cesta, která byla
vyasfaltována. Pohodlně se sem nechalo zajet
osobním autem, což převážně využívalo
vozidlo, svážející děti do mateřské školky.
Okraj této cesty byl lemován novým plotem.
Námětové cvičení.
Dne 29.srpna v 18.30 hodin byl v obci
Bukovina,
vyhlášen
požární
sirénou
poplach. Nejednalo se však o skutečný požár,
nýbrž o námětové cvičení, zaměřené na
hašení požáru v rekreačním středisku Tesly
Strašnice (u Hájenky). Cvičení splnilo svůj
účel, členové jednotky získali poznatky,
které mohly být užitečné při opravdovém zásahu při požáru.
Mladí hasiči na soutěži
Rovensko pod Troskami bylo 25.října pořadatelem okresní soutěže mladých hasičů. Třicet sedm
družstev si zde porovnávalo síly, kdo bude lepší. Naše nově vytvořené družstvo si vedlo jako
ostřílení závodníci. Úspěšně se vypořádali s nástrahami tratě a obsadili krásné deváté místo.
Rozhlasová ústředna
Stávající rozhlasová ústředna byla instalovaná v kulturním domě. Zde bylo vlastně vysílací centrum
pro veřejný rozhlas. Zmiňované zařízení bylo zastaralé. Nebylo osazeno modernější elektronikou,
tranzistory apod., ale žhavily se zde ještě lampy. Proto docházelo k častým poruchám. Z těchto
důvodů byla zakoupena nová rozhlasová ústředna Tesla. Její vysílací místo bylo umístěno v
zasedací místnosti MNV.
Úpravy v areálu
V tomto roce byla věnována velká pozornost na dokončení antukového hřiště a vyasfaltování
celého přírodního areálu, který byl postupně
budován od r. 1982. Tím už tyto prostory
mohly plně sloužit účelům, pro které byl
vybudován. Pořizovací cena byla 604 662,Kč.
Výroční schůze hasičů
V kulturním domě, 19.prosince hasiči
hodnotili svoji činnost za uplynulý rok.
Konala se výroční členská schůze za
přítomnosti třiceti čtyř členů, dvanácti hostů a
šesti mladých hasičů. Medailemi a čestnými
uznáními zde byli odměněni někteří členové.
Zásah hasičů
V důsledku silného sněžení dosáhla sněhová vrstva 60 cm. Při náhlém oteplení začalo 30.prosince
do čerstvě napadlého sněhu pršet. Tím došlo k prudkému tání sněhu, což zapříčinilo zatopení sklepa
u Milady Šikulové čp.86. Voda se neustále hrnula z pole, které se rozprostíralo za domem. Výška
hladiny ve sklepě stoupla na jeden metr. Proto několik členů našeho sboru provedlo částečné
zamezení přítoku vody do sklepa a pomocí motorové stříkačky PS-12 vodu odčerpali.
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Společenské akce.
Hasiči uspořádali svůj tradiční hasičský bál 8.února.
Několik dvojic se vydalo do sousedních obcí, aby
pozvali jejich občany. Vstupenka v předprodeji stála
12,- Kčs. Na sále byl vstup 20,-Kč. Přítomno bylo na
120 návštěvníků. Hudba hrála do 4.45 hodin, poslední
návštěvníci odcházeli v 5.30 hodin.
Ještě před tímto plesem se konal ples společenský, a
to 18.ledna. Následující den, 19.ledna se mohly na
svém maškarním reji vyřádit i děti. Pořadatelem byl
ČSČK a ČSŽ.
8.3. patřily prostory kulturního domu oslavám MDŽ.
29.3. tento den si na své přišli občané důchodového
věku. Bylo pro ně připraveno posezení s hudbou.
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