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Rok 1988
Návrh rozpočtu na r.1988
vlastní příjmy 86.500,-
dotace 89.000,-
celkové příjmy a výdaje  ve výši 176.500,-Kčs.
Hlavním úkolem pro naplnění plánu obce, bylo získání prostředků z ONV Praha 3, za provozování 
školy v přírodě.

Jmenování kronikářky obce
Kronikářkou obce byla 21.ledna  jmenována p. Jana Fišerová, čp.76

Hasičský bál.
Ten se konal 6.února v kulturním domě. K tanci hrála skupina J. Plecháče z Nové Paky. Akce se 
zdařila, přítomno bylo na sto deset  hostů. Vstupné bylo stanoveno ve výši 12,- Kčs.

Dětský maškarní ples
Stalo  se  už  tradicí,  že  dětský  maškarní  bál  pořádal  ČSŽ   (Český  svaz  žen)   a  ČSČK
(Československý červený kříž). Konal se 14. února.

Oslava Vítězného února
Oslava Vítězného února se uskutečnila 25. února od 17.00 hodin v zasedací místnosti ve škole.

Projev přednesl předseda MNV Miloš
Lumenda.  Oslava  byla  doplněna  o
kulturní pásmo dětí z mateřské školy,
pod vedením p. Jany Martinkové.

Kritika práce MNV
Na  jednom  z  plenárních  zasedání
25.února, bylo projednáváno opatření
z  plenárního  zasedání  ONV  z
15.ledna,  v  otázce  politické
organizace   v  podmínkách  MNV.
Celkovou zprávu s kritickým obsahem
současného  stavu   v  MNV  v
Bukovině,  přednesl tajemník s. Josef
Prokeš.  Poukázal  v  ní  na  neplnění

úkolů části poslanců a nedostatky v práci v jednotlivých komisích. Rozebral agendu, kterou musel
MNV  zajišťovat  a  přednesl  návrh  na  řešení  této  vzniklé  situace.   Přítomný  JUDr.  Havlíček,
funkcionář  ONV,  vyzval  všechny  funkcionáře  a  poslance  ,  aby  pomohli  plnit  úkoly  se
zabezpečením agendy MNV.

Beseda
Hasiči  byla   pro veřejnost  uspořádána 18.  března  beseda s horolezkyní  Hanou Klímovou.  Její
poutavé vyprávění, doprovázené promítáním diapozitivů sledovalo na třicet pět návštěvníků.  

Protipožární prohlídky
Na soboty 12. a 19.března, v rámci protipožární ochrany v obci, probíhaly preventivní protipožární
prohlídky  v  obytných  budovách  a  rekreačních  chalupách.  Prohlídkové  skupiny  z  řad  hasičů,
prohlédly 68 obytných budov. Z toho bylo shledáno šest závad. Prohlídku osmi chalup majitelé
neumožnili svojí nepřítomností.
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Vývoz popelnic
Pro  zlepšení  životního  prostředí  byla  v  obci  zavedena  služba  vývozu  popelnic  s  komunálním
odpadem. Zahájena byla v úterý 24.května. Svozovou firmou byly Komunální služby Jilemnice.
Popelnice  byly  zájemcům  vydávány  20.května.  S  odpady  byla  řešena  i  otázka  pronájmu
velkoobjemových kontejnerů, které měly být umístěny v dolní a horní části obce, ale nakonec se to
neuskutečnilo.

Hoření vodárna
Vzhledem k rozpracovanosti vodovodu v hoření části obce bylo zapotřebí zajistit také vodárnu.

Každý budoucí uživatel byl požádán o dalších pět
odpracovaných brigádnických hodin k dokončení
akce.  Na  23.dubna  byl  zajištěn  autojeřáb,  aby
usadil  betonový skelet  do připraveného prostoru
nad  Lukešovými  čp.51.  Dále  byly  prováděny
instalatérské propojovací práce.

Snaha o sloučení Bukoviny se Studencem
Na plenárním zasedání 2.května,  zde vznesl
 s. Bér z ONV v Semilech, možnost sloučení obce
Bukoviny se  Studencem.  Ze strany funkcionářů
MNV bylo  konstatováno,  že MNV má dostatek

funkcionářů i poslanců pro příští volební období a je schopen i nadále zajišťovat činnost samostatné
obce. Sousední obec Studenec podle nich nebyla  v této době připravena pro další integraci a jen
stěží  plnila  úkoly  střediskové  obce,  co  do  jednotlivých  zařízení  služeb,  vybavenosti  a  činnosti
funkcionářů. Proto byl návrh na integraci ve vesnické organizaci KSČ a Radě MNV odmítnut a toto
stanovisko plně podpořilo i  toto plenární zasedání.

Hasičský výlet
V  letošním roce  se  14.května  vydali  na  pražské
Ruzyňské letitě. Zde jim byla umožněna exkurse v
letištním  požárním  útvaru.  Poté  přejeli  na  hrad
Karlštejn. Cena zájezdu byla pro členy 25,- Kč a
nečleny 50,- Kč.

Hasičské soutěže
Hasičské   soutěže  nastaly.  Nejprve  nastoupili
mladí  hasiči,  obvodovým  kolem  21.května  ve
Víchové  nad  Jizerou.  Zde  se  naši  v  konkurenci
devatenácti družstev umístili na devátém  místě a
postoupili do okresního kola. 
Dospělí  byli v soutěži také zastoupeni. Roztoky byly pořadatelem okrskové soutěže. Bukovina byla
zastoupena po jednom družstvu mužů a žen. Muži byli velice zklamaní, vybojovali pouze jedenácté 
místo ze třinácti a ženy byly druhé ze šesti.
 
Dětský den
Dětský den se uskutečnil 11.června v přírodním areálu.

Uzavření prodejny
V rámci čerpání dovolené bylo povoleno, aby byla prodejna Jednoty uzavřena po dobu od 1. do
14.června. Spotřební družstvo Jednota, bylo vyzváno, aby v obci byl zabezpečen náhradní prodej,
nejméně dvakrát týdně. Bylo to řešeno dojížděním pojízdné prodejny.
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Pohřeb Václava Lukeše
Občan obce,  Václav  Lukeš  čp.51  opustil  naše řady.   Zemřel   14.června ve věku 81 let.  Na
poslední cestu  ho občané Bukoviny doprovodili 21. července. Rozloučení se konalo v obřadní síni
krematoria  v  Semilech. Jmenovaný  Václav  Lukeš  byl  dlouholetým  dobrovolným  pracovníkem
České spořitelny, který každý pátek úřadoval v pobočce  spořitelny v Bukovině a  zajišťoval tím
službu pro občany obce.  Ti  si  v  místě  bydliště  mohli  uskutečňovat  výběry a  vklady na svých
vkladních knížkách.

Základní technická vybavenosti
Obec v letech 1988 - 1989 zajišťovala základní technickou vybavenost pro výstavbu rodinných

domů typu ,,Okál“. Jednalo se o vybudování
vodovodních rozvodů a kanalizace od čističky
do  místní  vodoteče.  Vzniklo  tím  dílo  v
hodnotě 256 tis. korun.

Mladí hasiči na soutěži
Na  zahájení  nového  ročníku  soutěže  vyjeli
mladí  hasiči  a  dorostenci  na  soutěž  do
Víchové  nad  Jizerou.  Děti  se  zde  ze  třiceti
šesti  družstev  probojovaly  na  20  místo,
dorostenci z šestnácti byli osmí.

Námětové cvičení hasičů
Hasičský sbor si udělal prověrku v podobě námětového cvičení na sklad u JZD. Uskutečnilo se
29.října, za chladného počasí s poletujícím sněhem. Při zásahu bylo použito  hasící médium, které
tvořila pěna.

Limity na spotřebu elektrické energie
Obci byl přidělen celoroční limit spotřeby elektrické energie 187 tis. kW. Na veřejné osvětlení bylo
přiděleno 27 tis. kW.  

Jednání s JZD Rozvoj
Na tomto jednání bylo řešeno několik požadavků MNV. Jednání byl přítomen předseda JZD Ing.
Jiří Lánský a tajemník MNV Josef Prokeš. Projednávána byla smlouva o užívání jedné poloviny
garáží  a  jejím dokončení.  JZD ji  užívalo  již  třetím  rokem.  Předmětem bylo   nájemné,  třeba  i
částečné ve výši 14.000,- Kčs ročně. Ujasňovaly se vztahy na základě novelizovaného zákona o
národních výborech. Jedním z požadavků bylo ve smlouvě  zakotvit mytí silnice, protože JZD byl
jejím největším znečišťovatelem.   

Mládežnická  organizace ,,Pionýr  “
V obci bylo organizováno deset až dvanáct
dětí v ,,Pionýru“. Scházely  se v pondělí nebo
ve středu. Využívaly místní hřiště, tělocvičnu
nebo kulturní dům. Vedoucími byly Ludmila
Grofová čp.14  a Hana Trejbalová čp.48. 

Nová cesta k Hájence.
Původní cesta k Hájence vedla 1,5 až 2 m
hlubokým úvozem. Ten byl zavezen různým
stavebním  odpadem  a  hlínou.  Část  cesty
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vedla  původním směrem, místy se však odchýlila  od původní a vedla mimo.   Bylo zhotoveno
celkové podloží (kufr) cesty z makadamu a posléze potažen  asfaltovým kobercem.

Oprava požární nádrže
V  dolní  části  obce  byla  částečně  opravena  požární  nádrž.  Tím  bylo  zabezpečeno  dostatečné
množství vody pro případné hašení požáru.

Posudek
Rada MNV byla  vyzvána,  aby vypracovala posudek na rodinu Sedláčkových čp.88,  za účelem
přijetí zetě, soudruha Němečka ke SNB (Sbor národní bezpečnosti) ve Valdicích. 

Hospodaření za první pololetí roku
příjmy 113.211,80 Kčs
vydání 108.437,18 Kčs
k 1.7.88 na BÚ     4.775,62 Kčs
na fondu rezerv     5.380,48 Kčs

Veřejné osvětlení
Nově  vybudované veřejné osvětlení v obci v délce 2 km , bylo osazeno kabeláží, novými stožáry,
které byly osazeny 35 sodíkovými svítidly.  Pořizovací  cena byla  400.000,-Kč. Zahájení  nového
svícení se uskutečnilo v září.

Vrt pro vodovod
ONV v Semilech, odbor vodního hospodářství se snažil zajišťovat pro naši obec vodní zdroj pro
veřejný vodovod. Byla vytipována tři místa pro vrt. Bohužel nic z toho se nepodařilo uskutečnit.

Veřejný vodovod v dolní části obce
Průzkumem mezi občany v dolní části obce, ze dne 15.září bylo zjištěno, že by se na připravovaný
vodovod pro tuto část obce napojilo  jedenáct rodinných domů. Pro vlastní realizaci bylo nutné vše

projednat s předsedou zemědělského družstva Ing. Lánským. Jednalo se o délku 1300 m od bytovky
pod čp.65. Zde se vodovodní řády rozbočily. Jeden byl veden za potokem až k Zmátlikovým čp.77.
Druhý přes sinici a pod rodinnými domy až k Fišerovým  čp.76.  Pro vodovod byl použit vodní
zdroj  pod  hřištěm,  který  byl  ve  vlastnictví  zemědělského  družstva.  K  realizaci  došlo  až  k
24.listopadu.

Výjezdní zasedání
Na výjezdní zasedání MNV  do Rudníku vyjelo dvacet osm občanů obce. Z toho třináct poslanců,
patnáct členů komisí a zástupci společenských organizací. Návštěva střediskové obce Rudník na
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okr.  Trutnov se uskutečnila  14.října,  za účelem výměny zkušeností.  V programu byla  zahrnuta
prohlídka závodu Texlen Rudník, Rubena Rudník, základní školy,  budovy MNV. Tato návštěva
byla určitě přínosem, protože bylo o čem hovořit. K práci SPOZ(sboru pro občanské záležitosti),
knihovně, klubu MNV, komisím a aktivům MNV.

Zdravotní přednáška
Složka  Československého červeného kříže v Bukovině,  svolala  na 23.  listopadu svoji  členskou
schůzi. V rámci ní se uskutečnila   beseda o zdravotních problémech. Přednášejícím byl  MUDr.
František Válek, obvodní lékař ve Studenci.

Situace na úseku obchodu a služeb
Plánovaný maloobchodní obrat  v prodejně Jednoty v Bukovině, byl v r.1987,  985 tis. korun. Ten

byl  ale  splněn  na  1.052  tis.  korun.
Poukazováno  bylo  na  potíže  v
zásobování  masem  a  masnými
výrobky. Balíčkové maso pro potíže
s  dodavatelskou  Masnou  Turnov,
bylo  zrušeno.  Pojízdná  prodejna
Masny, od února tohoto roku přestala
jezdit  pro nevhodnou dobu příjezdu.
Občanům  to  nevyhovovalo,  byl  to
čtvrtek  v  10.00  hodin.  Připomínky
byly i k pojízdné prodejně potravin,
která střídala při dovolených v místní
prodejně.  Stejný  problém  byl  s
pojízdnou  prodejnou  s  textilem.
Nebyly dodržovány hodiny příjezdu

                           pojízdná prodejna masny                           a v nabídce bylo čím dál méně žádaného
zboží. Celkově se projevoval nedostatek zboží a na malých vesnicích to bylo nejmarkantnější. Ve
městech jako byla Jilemnice nebo Nová Paka to bylo lepší.

Podzimní polní práce   
Zástupce zemědělského družstva  informoval  o  stavu probíhajících podzimních  prací.  V tomto
období  byl  zaset  ječmen,  pšenice  se  dosívala.  Bohužel  nemohlo  se  orat.  Důvod  byl  prostý.
Nedostatek  nafty  to  nedovoloval.  Byl  to  celostátní  jev,  neboť  množství  pohonných  hmot  bylo
nedostačující. 

Nedostatek pohonných hmot
Nedostatkem  pohonných  hmot   nebyly   postiženy  jen  podniky,  dotýkalo  se  to  i  civilního
obyvatelstva.  Pohonné  hmoty  byly  přidělovány  po  předložení  velkého  technického  průkazu  k
vozidlu. Bylo to omezené množství,  dvacet  litrů na měsíc. O odběru byl do technického průkazu
proveden zápis. Nad tento limit nikdo nedostal ani kapku.

Směrný plán území

V rámci studie byl se střediskovou obcí Studenec zpracováván tzv. Směrný plán území do r. 2005. 
Novodobější název byl,  Územní plán sídelního útvaru obce Bukoviny. 

 Hasičská výroční schůze
Hasiči hodnotili svoji činnost za uplynulý rok v pátek 9.prosince, za přítomnosti třiceti dvou členů, 
tří mladých hasičů a pěti hostů.
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