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Rok 1987

Pohřeb Štěpána Junka.
Občan  obce  z  čp.10,   Štěpán  Junek zemřel  21.ledna.   Tragicky zahynul   při  pádu se  schodů
vedoucích na půdu. Dožil se věku 78 let. 

Beseda s olympijskou medailistkou
Hasiči uspořádali 30.ledna besedu s bývalou reprezentantkou v běhu na lyžích, Květou Jeriovou-
Peckovou. Rodačkou ze Zálesní Lhoty.  Jednalo se o trojnásobnou olympijskou medailistku z let
1980 - 1984. Poutavou besedu se sportovními zážitky a promítáním diapozitivů navštívilo třicet
občanů.

Hasičský ples
Ten se konal  7.února v kulturním domě.  Akce se zdařila,  přítomno  bylo  na sto dvacet  hostů.
Vstupné bylo stanoveno ve výši 12,- Kčs.

Dětský bál
Stalo  se  už  tradicí,  že  dětský  maškarní  bál,  pořádal  ČSŽ   (Český  svaz  žen)   a  ČSČK
(Československý červený kříž). Konal se 22. února.

Protipožární prohlídky
V sobotu 14.března byly v obci prováděny preventivní protipožární prohlídky v obytných 
budovách a chalupách.

Josefovská  zábava
Hasiči  si  vytipovali  14.  březen,  jako ten nejvýhodnější  termín  pro pořádání  taneční  zábavy na
oslavu Josefa. Nikde v okolí se nic nekonalo.  Trefili se do černého.  Akce byla navštívena sto
osmdesáti hosty. Kulturní dům praskal ve švech.

Hasičské soutěže
Hasičské   soutěže  nastaly.  Nejprve  nastoupili  mladí  hasiči,  obvodovým  kolem  16.května  ve

Víchové nad Jizerou. Naši se zde  v
konkurenci  devatenácti  družstev,
umístili  na  devátém   místě  a
postoupili do okresního kola. 
Dospělí   byli  v  soutěži  také
zastoupeni.  Žďár  byl  pořadatelem
okrskové  soutěže.  Bukovina  byla
zastoupena po jednom družstvu mužů
a  žen.  Muži  si  slušným  výkonem
vybojovali  druhé místo ze třinácti a
ženy byly třetí ze šesti.
Naše smíšené dorostenecké  družstvo
jelo  23.května  na  okresní  soutěž  na
Hrubou  Skálu.  V  soutěži  smíšených
družstev vystoupili na stupeň nejvyšší
a byli dekorováni zlatými medailemi.

                                     Mladí hasiči
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Přírodní areál
Sjezd  rodáků,  konaný  v  letošním  roce  se  nezadržitelně  blížil.  Měl  se  odbývat  v  dosud
nedokončeném  přírodním  areálu  pod
Kaňkem.  Proto,  jak  se  otevřelo  jaro
postupně  se  započalo  s  dokončovacími
pracemi.  Z  ocelové  konstrukce,  opláštěné
hliníkovým plechem bylo  vystavěno  kryté
jeviště  pro  účinkující,  druhá  polovina
budovy sloužila jako sklad pro stánky, židle,
lavičky a stoly.  Zhruba uprostřed areálu, v
břehu  pod  Kaňkem  byla  odbagrována
zemina  a  do  vyhloubené  jámy  se  usadila
betonová  skořepina.  Zasypala  se   zpět
zeminou  a  to  celé  začalo  sloužit  jako
sklípek pro uchovávání  zboží  při  pořádání
akcí  v  areálu.  To  celé  od  silnice  bylo
odděleno plotem z okrasných cihel.  Nezbytností  bylo osadit  celý prostor stožáry se sodíkovými
svítidly.  Tímto  vzniklo dílo za   1 mil. 400 tis. korun, které nám záviděli v širokém okolí.  Práce tu
bylo až nad hlavu, ještě několik dní před konaným sjezdem rodáků.
Sociální zařízení v areálu
Stejně jako celý areál pod ,,Kaňkem“, tak i sociální zařízení, se kterým bylo započato v roce 1986
se  letos  podařilo  dokončit  a  zkompletovat.  Bylo  osazeno  dvěma  pisoáry,  dvěma  toaletami  a
sprchovým koutem.  Dosud tu totiž nic takového nebylo, pro muže, kteří potřebovali jít na malou
stranu  tu  sloužil  dřevěný  přístřešek  se  žlábkem  pobitým  asfaltovou  lepenkou.  Ženy  využívaly
venkovní kadibudky.  

Sjezd rodáků
IV.  Sjezd rodáků a přátel obce Bukoviny u Čisté  se konal dne 5. a 6.června 1987. Pořadatelem
byl  MNV v Bukovině u Čisté, spolu se všemi společenskými organizacemi.  Všem občanům a
rodákům se do rukou dostala tištěná pozvánka,   na ní byla  skica KD a část dřevěné roubenky čp.6
– (dnes již zbořené) s upřímným pozváním na nejslavnější sjezd u příležitosti 600 let založení obce
a 100 let trvání dobrovolného hasičského sboru.
Organizační záležitosti:  Stravování v KD, ubytování ve středisku dětské rekreace Tesla.  Vlastní
program byl rozložen do dvou dnů. V pátek v kulturním domě  od 19.00 hodin bylo předvedeno
pásmo rodáci rodákům, kulturní vystoupení dětí a mládeže, promítání diapozitivů z dění obce za
posledních 5 let a následovalo posezení a
vzpomínání s hudbou a písničkami z mládí.
  V sobotu byla  zorganizována  prohlídka
obce,  sestavena  výstava  z  dění  a  historie
obce,  v  místnosti  SPOZ  ve  škole  bylo
promítáno pásmo diapozitivů ,,Dny všední
i  sváteční“,  umožněna  byla  prohlídka  v
Tesle – dětská rekreace (bývalá hájenka) se
zajištěným odvozem autobusem. Po obědě
v dolení části obce se započal řadit průvod.
Zastavil  se  ke  krátké  pietní  vzpomínce  u
pomníku padlých. Průvod se dále přesunul
do  prostor  ,,společenského  a  sportovního
areálu“  pod  Kaňkem,  kde  došlo  k  jeho
slavnostnímu  otevření.   Přítomné  přivítal
předseda MNV Miloš Lumenda a odpolední část zahájila dechová hudba Semilská 12. Následovalo
vystoupení Veselky z Prahy pod vedením kapelníka Ladislava Kubeše st. a zpěváky této oblíbené
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kapely. Moderoval televizní hlasatel
Alexander  Hemala.  Potom  se
dechové  hudby  střídaly  a  pod
vedením  Libora  Fišera  (dnes
známého  kytaristy)  účinkovala  i
skupina  Brok  z  Bukoviny.  Na
památku si mohli účastníci zakoupit
upomínkové  předměty:  lněné
utěrky, stužky a skleničky. Sešli se
rodáci a přátelé Bukoviny v hojném
počtu  a  návštěvníky  byl  chválen
jako  velice  zdařilá  akce.  Někteří
rodáci se celou řadu let neviděli, a o
tomto  setkání  si  měli  určitě  co
vyprávět.

Oslavy 100.výročí hasičského sboru
Jak ten čas letí. Už to bylo 100 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bukovině. Ten byl
založen  19.června  1887.  Nadešel  20.
červen,  jeden  z  nejslavnějších  dnů  v
historii hasičského sboru. 
Na  vlastní  oslavu  byli  pozváni  vzácní
hosté,  hasičští  funkcionáři  z  bývalého
novopackého  okresu,  okolní  sbory  a
představitelé  Okresního  výboru  hasičů  v
Semilech.  Mezi ty vzácné patřil  Jaroslav
Jiroš,  člen  Ústředního  výboru  Svazu
požární ochrany ČR a kpt. Josef Gottwald,
náčelník  Okresní  požární  inspekce  v
Semilech.  Před  devátou  hodinou  byla
zahájena slavnostní schůze za přítomnosti
osmdesáti pěti členů a hostů. Od 12.00 se
podával  oběd  a  ve  13.30   v  areálu  pod
Kaňkem začalo řazení 110 členného slavnostního průvodu. Ten se posléze za doprovodu dechové

hudby  odebral  k  pomníkům  padlých.
Předseda  MNV  Miloš  Lumenda,  zde
pronesl  slavnostní  projev.  Od  14.00
začal v přírodním areálu vlastní program
oslav. Koncert dechové hudby Semilská
12 a  vystoupení historického šermu. V
jeho  průběhu  přišla  velká  dešťová
přeháňka,  která  rozprášila  všechny
návštěvníky. Po půl hodince vše ustalo a
bylo  pokračováno  v  započatém
programu.  Od  19.00  se  v  kulturním
domě  konala  country  zábava.  Kulturák
praskal  ve  švech,  co  bylo  lidí.  Během
dne  mohli  návštěvníci  oslav  navštívit
hasičárnu, kde byla instalována výstava

zachycující  život  hasičského sboru za  uplynulé  století.  Hasiči  se  důstojně  vypořádali  se  svými
oslavami, za což jim ze strany národního výboru patřilo veliké poděkování.
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Hasičský zájezd
Čtyřicet jedena hasičů  vyjeli v rámci svého zájezdu 26.září do sklářského muzea v Novém Boru a
Kamenického Šenova k Panské skále a zámku do Benešova nad Ploučnicí. Autobus byl vypraven
JZD Horka. 

Soutěž mladých hasičů
Ti  vyjeli  24.října do Rovenska pod Troskami  na branný závod.  V kategorii  starších,  za účasti
čtyřiceti družstev obsadili dvanácté místo.

Vykoupení čp.8
Vzhledem k tomu, že zde žila poměrně rušným životem kultura, pořádal se nespočet  kulturních
akcí v roce i za přispění profesionálních souborů, tak nastala situace, kdy začínal být kulturní dům
malý. Proto se začalo jednat s p. Janem Tichým, majitelem domu čp. 8, přiléhajícího ke kulturáku o
jeho odkoupení. Sám majitel tuto nemovitost neužíval po celá léta. Odkoupení se mělo uskutečnit
do konce r.  1987. Jednalo se s ním několikrát,  ale bez úspěchu. Vymlouval  se, uváděl spoustu
argumentů proč neprodat. Při tom byl stav nemovitosti zoufalý. Při smluvených schůzkách, kdy za
ním přijeli zástupci MNV se nechal zapírat, jen aby nemuselo dojít k dalšímu jednání. Tehdy mu
bylo za odkoupení nabízeno na 150 tis. Kčs, což byly v této době a ke stavu nemovitosti  krásné
peníze. Bohužel, ke koupi nikdy nedošlo.

Zásobování prodejny
Již delší  časové období se na MNV projednávalo zásobování   místní  prodejny provozovatelem
státního podniku ,,Jednota“. Objednané zboží nebylo dodavateli dováženo tak, jak bylo objednáno.
Nejhorší byl dodavatel Masna Turnov, která nedodávala zboží v požadovaném množství. Mrazírny
nechtěly  rozšiřovat  další  rozvozová  místa.  Se  státním  podnikem  ,,Zelenina“  a  rozvozem  a
dodáváním produktů  byly také problémy. Nejhorší situace nastávala nejvíce před Vánocemi. Tato
situace byla řešena se zástupci Jednoty na Radě MNV 21.ledna 1988 i za účasti  soudruha Nývlta z
KNV (Krajského národního výboru) v Hradci Králové.

Schválení velitele hasičů
Rada MNV na svém zasedání 3.prosince, schválila návrh do funkce velitele SPO (Svazu požární
ochrany) p. Miroslava Paulů ml.

Výroční schůze hasičů
Hasiči se 11. prosince sešli na své výroční členské schůzi, aby zhodnotili svoji práci za uplynulý
rok.  Přítomno bylo  třicet  pět  členů a  deset  hostů.  Některým členům  byla  za příkladnou práci
uděleny medaile  a čestná uznání. Proběhla i volba nového výboru. Předsedou byl zvolen Vladimír
Dlabola, velitelem Miroslav Paulů ml.,jednatelem Václav Prokeš, pokladníkem Oldřich Grof čp. 86.

Finanční hospodaření za r. 1987
Finanční hospodaření obce v r. 1987 skončilo schodkem ve výši 199.970,93 Kčs jen v důsledku
nedodržení smlouvy s ONV Praha 3. Na fondu rezerv zůstalo 180,48 Kčs , na běžném účtu 912,30
Kčs. 
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