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Rok 1989

Hasičský bál
Svůj tradiční hasičský bál hasiči pořádali 4. února. O hezkou zábavu a příjemný večer se starala
hudební skupina Vrchlabská pětka. Cena vstupného byla 12,-Kč.

Dětský bál
Letošní dětský bál opět pořádal ČSČK a ČSŽ až 5. března

Oslava MDŽ
Svátek Mezinárodního dne žen byl slaven 12.března od 14.00 hodin v zasedací místnosti v budově

školy.  Kulturní  program  byl  zajištěn
vystoupením  dětí  z  mateřské  školy  a
pionýrů.

Hovory s mládeží
Ty se uskutečnily 8.dubna. Diskutovalo
se  o  problémech  mládeže  vůbec,  o
představách co bylo třeba zlepšit v obci,
seznamováni byli s volebním programem
obce apod.

Vodovod ve středu obce
Trasa  vodovodu  byla  vytyčena,  a
zároveň se uskutečnil výkop pro potrubí.
Jeho pokládka se prováděla dobrovolnou

brigádní činností, v sobotu 8.dubna.

Oslava osvobození
V rámci  plenárního  zasedání  MNV  se
9.května  uskutečnila  oslava  k  44.výročí
osvobození  naší  vlasti.  Projev  k  oslavě
přednesl  s.  Zdeněk Jiřička.  Paní  ředitelka
mateřské školy Milada Šikulová, zajistila s
dětmi kulturní vystoupení.

Vyčistění požární nádrže
Požární  nádrž  pod školou si  po několika
letech  zasloužila  vyčistění.  Hasiči  ji
vypustily  a  pomocí  motorové  stříkačky
vyplavili  nános bláta.  Stěny byly zbaveny
od porostlých řas.

Hasičské soutěže
Do svých soutěží nejprve vstoupili mladí hasiči. Družstvo žáků  mladší kategorie se  13.května
vydalo na obvodovou soutěž do Roztok. Vedli si nad očekávání dobře. Čtvrtým místem si zajistili
postup do okresního kola. Jeho pořadateli byly 27.května Semily. Zde už bylo všech sedm družstev
nad jejich síly. Zbylo na ně poslední osmé místo.
Dorostenecké  družstvo hájilo  naše barvy 3.června v Turnově.  Z desíti družstev obsadili osmou
příčku. 
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Soutěž dospělých  zastupovalo družstvo mužů a žen na okrskové soutěži 20.května na Horkách.
Muži získali druhé místo z dvanácti, ženy byly páté ze šesti družstev.

Hasičský zájezd
Hasičský sbor uspořádal pro své členy,  ale i ostatní občany obce zájezd. V sobotu 9.září odjeli do
Kutné Hory na prohlídku středověkého dolu  Hrádek, návštěvu chrámu sv. Barbory a zámku Žleby. 
Této možnosti využilo třicet pět osob.

Seznámení s územním plánem
Rada  MNV  byla  seznámena  s  navrhovaným
Územním plánem obce. Byly zde předloženy i plány
na stále plánovanou výstavbu vodní nádrže Vestřev.
Její hladina by totiž zasahovala až na katastr obce. 

Příspěvek Sokolu
Zvýšením členských příspěvku u Sokola na 50,-Kčs,
hrozilo  nebezpečí  jeho  rozpadnutí.  Rada  MNV
nechtěla  dopustit,  aby  došlo  k  rozpadu  této
tělovýchovné organizace a proto se zabývala tím jak
jí  udržet  životaschopnou.  Navrhli,  aby  člen  Sokola
platil členský příspěvek 10,- Kčs a zbytek za všechny
členy 1090,-Kčs,  byl hrazen z prostředků obce jako
příspěvek organizaci.                                                                               Záplavové území přehrady Vestřev

Odkoupení staré trafostanice
Zděná trafostanice ve středu obce už nesloužila VČE. Po vzájemné dohodě s VČE a MNV  mělo
dojít  k bezúplatnému převodu  na obec. Nepodařilo se to však zajistit. Obec jí použila pro umístění
vodárny pro střed obce. 

Oprava cesty k Hájence
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Stavby silnic a železnic opravovaly místní komunikaci k Hájence. JZD zajišťovalo nájezdy z polí
na tuto komunikaci     

Chodníky
V  týdnu  od 11.do 15. září bylo provedeno vyasfaltování  chodníků u kulturního domu a školy.

Pohřeb Václava Heka
Občan obce, Václav Hek  čp.37,   opustil naše řady.  V pátek 13.října  se
konalo v čisteckém kostele poslední rozloučení se zesnulým. Dožil se věku
78 let. Jmenovaný se ve svém aktivním věku věnoval i veřejným funkcím.
Od  roku  1958  –  1962  vykonával  funkci  předsedy  JZD  (jednotného
zemědělského  družstva)  a  od  prosince  1945 – 1950 byl  předsedou MNV
(místního národního výboru).

Zpravodaj
V průběhu roku MNV vydal čtyři  čísla Zpravodaje, které rozesílal  všem chalupářům,  místním
občanům byla k dispozici  v prodejně. 

Hodnocení organizací
Rada MNV hodnotila práci organizací NF (Národní fronty). Hasiči byli hodnoceni velice dobře,
své úkoly si dle dohody s MNV splnili až na opravu požární nádrže v hoření části obce. Práce byly
pozastaveny z důvodů nedostatků financí  a hledání nejlepších technických řešení opravy.

Plnění volebního programu
Byl počátek roku 1989, čtvrtý rok pětiletky a plnění volebních programů.  Z akcí , které byly ve
volebním programu označovány jako splněné, byla nástavba hasičárny, přírodní jeviště , sklad a
sklípek v areálu včetně dokončení oplocení. Téměř byl dokončen skupinový vodovod v hoření části
obce, z větší části byl dokončen skupinový vodovod v dolení části obce. Bylo zahájeno rozšíření
veřejného osvětlení v dolení části obce. Hodně bylo vykonáno v rámci ZTV (základní technické
vybavenosti) pro rodinné domy na různých místech obce. Péče o přípravy jednotlivých území pro
rodinné domy se vyplatila. Od začátku volebního období byly v obci zkolaudovány čtyři rodinné
domky,  tři  rekreační  chalupy.  V  tomto  období  byla  zabezpečována  agenda  pro  dalších  pět
rodinných domků, jeden byl ve výstavbě. Nestávalo se na vesnici, aby se počet obyvatel za volební
období zvýšil, spíše se na venkově snižoval. Dále bylo hodně uděláno pro vzhled obce- rozmístění
prvků  zahradní  architektury  a  laviček  po  vesnici.  Taktéž  bylo  hodně  uděláno  pro  zajištění
telefonického  spojení-  jen  málo  obcí  se  mohlo  pochlubit  kabelizací  telefonu  s  neomezenou
možností  účastníků.  Velice kladně se hodnotila  spolupráce s  Okresní správou silnic.  Proto naše
silnice vypadala o poznání lépe než na jiných místech.
To byl výčet splněných úkolů, ale čekaly další a nové. Byly velkorysé a vyžadovaly by si nemalé
finanční prostředky, které byly třeba získat od ONV (okresního národního výboru). Naše obec svým
pravidelným rozpočtem kolem 100 tis. korun, z nichž 70 tis. činila dotace a 40 tis. vlastní příjmy
byla schopna pouze udržovat to, co bylo vybudováno. V úvahách se tedy objevil návrh, že na další
činnosti  se bude muset  najít  nějaký zdroj  vlastních příjmů.  ONV v této době poskytoval  MNV
celkovou částku rozpočtu. Pro r. 1989 náš rozpočet činil 129. tis. korun, z toho dotace  ONV 79,5
tis. korun, ostatní byly vlastní příjmy. Nebyl tedy již prováděn rozpis na jednotlivé kapitoly z ONV,
ale MNV sám rozhodoval jak s prostředky naloží. Proto bylo třeba věnovat rozpisu rozpočtu větší
pozornost než v minulosti. Bylo jasné, že místní poplatky by nic nezachránily. Pro získání dalších
příjmů   nutilo  MNV  zabývat  se  myšlenkou  provozování  ubytovny,  lyžařského  vleku  apod.
Nalajnované to bylo hezky a  na tomto základě byl sestaven volební program pro r.1989 
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Volební program na r. 1989
1) Skupinový vodovod ve středu obce 
2) Odkoupení čp.8 a zahájení rekonstrukce sálu kulturního domu  
3) Kabelová přípojka, rozvodna a sociální zařízení v areálu 
4) Ošetření místní komunikace emulzním nástřikem Slarisil
5) Lyžařský vlek na Horce
6) Betonáž opěrné zdi- u čp.55 a p. Jiřího Trejbala čp.48
7) Zakrytí potoka v dolní části obce a  rekonstrukce požární nádrže

Veřejný rozhlas
Pro veřejný rozhlas  v obci  bylo  zapotřebí  rozmístit  několik sloupů pro umístění  reproduktorů.
Jeden byl umístěn u hoření vodárny, druhý potom na louce  mezi školou a Šubrtovými.

Poplatek ze psů
Po novelizaci vyhlášky, byl stanoven poplatek za psa z 30,-Kčs na 50,-Kčs.

Sametová revoluce
Sametová  revoluce   je  označení  období  změn  v  Československu  mezi  17.listopadem  a
29.prosincem roku  1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení
na  demokratické  principy.  K  urychlení  změn  přispěl  rozpad  bývalého   Východního  bloku  a
narůstající nespokojenost obyvatelstva s ekonomickou a politickou situací v zemi.

Revoluce se označuje názvem „sametová revoluce“ pro svůj nenásilný charakter, kdy pro převzetí
moci nebylo potřeba použít násilí či ozbrojeného boje. Vyjma událostí ze 17.listopadu, kdy byli
studenti  napadeni  Veřejnou  bezpečností,  byla  revoluce  provedena  bez  násilí  a  během  státního
převratu nebyl zmařen jediný život. Název vymyslel český novinář, od kterého se rychle dostal do
zahraničních médií  a následně i  do Československa,  kde byl  rychle přijat.  Termín se pak začal
využívat jako synonymum pro revoluce, u kterých je moc získána bez násilí. Neděle 19. listopadu
V reakci na odpor, který ve společnosti vyvolal brutální zásah policejních jednotek se na popud
Václava Havla sešli v pražském Činoherním klubu představitelé různých skupin opozice, aby se
dohodli  na společném postupu.  Ve večerních  hodinách byla  založena  společná platforma,  která
dostala název Občanské fórum.

Občanské fórum vyjádřilo nespokojenost s vládnoucími strukturami státu, požadovalo odstoupení
zkorumpovaných politiků a propuštění politických vězňů. Současně vyjádřilo podporu plánované
generální stávce, která měla proběhnout 27. listopadu. 

Z Bukoviny v té době studovali na vysokých školách Jiří Exner, Josef Šikula a Jiří Sedláček. Místní
lidé se dozvídali o dění ve velkých městech, hlavně ale v Praze pouze ze sdělovacích prostředků.
Zprávy nebyly mnohdy objektivní, protože byly stále ovládány vládnoucí politickou stranou KSČ.
Ale když přijeli tito hoši domů, tak se porozprávěli jak to v Praze ve skutečnosti bylo. Přiváželi
domů letáky,  kterých  bylo  po  Praze  rozdáváno nespočet  kusů.  Byly  zde  popisovány jednotlivé
požadavky OF, směřující ke stávající komunistické vládě. Požadovali odstoupení vlády a nastolení
demokracie. A na to většina lidí i z naší obce slyšela a přála si změnu. I v Bukovině bylo za několik
málo dní založeno OF (Občanské fórum). Bylo to politické hnutí odmítající totalitní komunistický
režim. U jeho zrodu v Bukovině stáli pan Miroslav Paulů, Zdena Šubrtová, Milada Šikulová. Tito
lidé čerpali informace od jmenovaných studentů a ty potom předávali místním občanům na několika
svolaných jednáních, uskutečňujících se v hasičárně. Hasičům bylo tehdy vytýkáno, že za každého
režimu,  který  byl  v  republice  nastolen,  byli  hasiči  apolitickou  organizací,  a  nyní  poskytovali
prostory pro  politická jednání.  V prvopočátcích nikdo nevěděl  co se bude dít  v dalších dnech.
Nikdo na  sebe  nechtěl  moc  upozorňovat,  protože  co  kdyby  se  revoluce  nepovedla,  a  byl  opět
nastolen  režim  KSČ.  Mohli  by  každého  potom  pěkně  seknout  přes  prsty.  A  proto  několik
,,odvážných“ chodilo  po  vesnici  a  za  tmy  vylepovali  propagační  materiály  OF.  V  případě,  že
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náhodou někdo šel, schovávali se a krčili se za sloupy, terénní překážky  a podobně, aby je nikdo
nepoznal.  Tuto  činnost  prováděli  asi  dvě  osoby,  které  ale  poznal  každý.  OF  se  setkávalo  na
jednáních MNV, kde se snažilo  poukazovat  na nedostatky a chyby tehdejšího MNV. Snažili  se
angažovat  na  poli  ekologie  v  rámci  obce,  a  znovu otevření  Základní  školy  v  Bukovině.  Nic z
vytyčených plánů se však nepodařilo realizovat. Na jednání OF s veřejností a se členy MNV byli
zváni  zástupci OF z Jilemnice.  Byli  to MUDr. Soukup a Jiří Vodvárko. Z jejich projevů bylo
zřejmé, že to se změnami ve státním zřízení berou naprosto vážně. Tvrdě uplatňovali změny i ve
vedení obce v Bukovině. Jejich jednáním byla narušena dosud správná soudržnost obce. Poslední
veřejné  vystoupení  OF  v  obci  se  uskutečnilo  v  srpnu  1990.  Následovaly  volby  do  obecního
zastupitelstva a 20.dubna 1991 přišel  zánik celorepublikového OF. Tím ustala a rozplynula se i
činnost Fóra v Bukovině.

Hasičská výroční schůze
Hasiči se 8. prosince sešli na své výroční členské schůzi, aby zhodnotili svoji práci za uplynulý rok.
Přítomno bylo třicet  členů a šest hostů a tři mladí hasiči. Některým členům  byli za příkladnou
práci uděleny medaile  a čestná uznání.

Schůze MNV
Na ukončení roku byla na 28. prosince svolána schůze s názvem ,,Setkání občanů jako poděkování
za vykonanou práci v r. 1989.“ Úvodní projev přednesl předseda MNV, s. Miloš Lumenda, který
zároveň poděkoval přítomným za vykonanou práci v r. 1989. V programu bylo využito promítání
pásma diapozitivů zachycující jak pracovní, tak ostatní činnost v obci. 
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