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Rok 1990

Dětský maškarní rej
Místní organizace Svazu žen a Červeného kříže uspořádaly 14.ledna Dětský maškarní rej. 

Závody v běhu na lyžích
Závody v běhu na lyžích se uskutečnily 20.ledna za školou. Umístění startujících bylo následující.  
3-4 třída:  1.Šubrt Oldřich, 2. Prokšová Jitka, 3.Štilec David                                                                
5-6-třída: 1.Ježek Václav, 2.Dlabolová Soňa, 3.Tauchmanová Jana                                                     
7-8 třída: 1.Šubrt Jaroslav, 2.Fišerová Kateřina, 3.Šubrtová Andrea, 4.Jiřičková Martina

Setkání poslanců MNV a výboru Občanského fóra
Na  základě  vznesených  bodů  Občanského  fóra   k  MNV,  bylo  na  pátek  26.ledna  svoláno
mimořádné  plenární  zasedání  poslanců  MNV.  Veřejné  setkání  poslanců  MNV  a  výboru
Občanského fóra s občany se  uskutečnilo  v zasedací místnosti v budově školy od 18.00 hodin.
Této schůzi předcházelo jednání Rady MNV, dne 18.ledna, na které  byli seznámeni se zprávou k
situaci v obci. Ta byla posléze přednesena na připravovaném setkání poslanců.

Hasičský bál
Hasiči uspořádali 3. února svůj tradiční Hasičský bál. K tanci a poslechu hrála skupina Trias ze
Staré Paky. Návštěvou je poctilo na sto třicet hostů. Vstupné bylo 12,-Kčs.

Další jednání o odkoupení čp.8
Majitel nemovitosti čp. 8 p. Jan Tichý se dotazoval, zda by bylo možno do poloviny dubna zjistit
případné odkoupení jeho nemovitosti.  Tajemník MNV Josef Prokeš byl pověřen úkolem, aby do
konce března jednal na ONV o možnosti poukázání 150 tis. Kčs na účet MNV.  Při jednání na ONV
se dostalo informací,  že se očekává dotace z KNV (krajského národního výboru) a tím by byla
naděje vyřídit  koupi čp.8. Jak se později  ukázalo,  Sametovou revolucí  se i  na úřadech změnily
poměry. Vyměnili se úředníci a vše bylo nakonec jinak. Na dotaci už nedošlo.

Základní technická vybavenosti
Aby z obce neodcházeli mladí lidé, tak obec vykoupila pozemek mezi trafostanicí a Grofovými
čp.14. Zde byla možnost výstavby dvou rodinných domů. Za tímto účelem zde byly provedeny
vodovodní rozvody a v nepoužívané trafostanici byla zhotovena vodárna pro veřejný vodovod. Tím
vzniklo dílo v hodnotě 80 tis. korun 

Veřejné osvětlení
Úsek po místní komunikaci k zahradnictví, byl osazen novými parkovými svítidly. Pořizovací cena 
byla 70 tis. korun.

Posezení s chalupáři
Obec pořádala 14. dubna , od 19.00 hodin Velikonoční posezení s chalupáři.

Floriánské posezení
Opět byly obnoveny hasičské tradice a proto hasiči mohli uctívat svého patrona, sv. Floriána. Ke
sv.  Floriánu,  patronu hasičů a  kominíků místní  hasiči  5.  května  uspořádali  posezení  s  hudbou.
Pozváni byli  místní občané a všechny hasičské sbory v našem okolí.  Bohužel účast byla  hodně
slabá. Nakonec se do 22.00 hodin sešlo asi třicet hostů. Nakonec si hasiči pochvalovali, jaký hezký
večer strávili při této kulturní akci.  
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Hasičské soutěže
Do svých soutěží nejprve vstoupili mladí hasiči. Družstvo žáků  mladší kategorie se  26.května
vydalo  na  obvodovou  soutěž  do  Roztok.  Vedli  si  nad  očekávání  dobře.   Vystoupili  na  příčku
nejvyšší. První místo nikdo nečekal. Tím si zajistili postup do okresního kola. Jeho pořadateli byly
3.června Semily. Zde  byla konkurence  sedmi družstev .Opět si tu vedli úspěšně. Vybojovali krásné
druhé místo.
Dorostenecké družstvo hájilo  naše barvy 2.června v Turnově.  Po rozpačitém výkonu zde  obsadili 
desáté místo z jedenácti. 
Soutěž  dospělých zastupovalo  družstvo  mužů  a žen na okrskové soutěži   5.července  v Zálesní
Lhotě. Muži získali šesté místo z osmi, ženy byly druhé z pěti družstev.

Volby do České národní rady konané ve dnech 8. - 9.6.1990 
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů 134             
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 134                                
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 134
Platné hlasy 131
Voleb se zúčastnilo voličů   97,76%

Diskotéka
Hasiči si uspořádali 11.srpna diskotéku. Začátek byl od 20.00 hodin, ale v tuto dobu byl stav po
stránce  návštěvnosti  žalostný,  seděl  tu  jeden  host.  Až  po  21.00  hodinách  se  sál  zaplnil  118
návštěvníky. Vstup byl 12,- Kč.

Docházka dětí do mateřské školy
Do konce školního roku docházelo do místní školky dvacet dětí. Po prázdninách jich odešlo sedm k
vykonávání povinné školní docházky do školy ve Studenci. Pro nový školní rok sem docházelo
třináct dětí.

Závěrečné plenární zasedání MNV       
Předseda MNV (Místního národního výboru) Miloš Lumenda svolal na sobotu 22.září  od 19.00
hodin Závěrečné plenární zasedání MNV. Jednání probíhalo v zasedací místnosti ve škole. Pozváni
byli všichni občané a mládež. Rada MNV v Bukovině na své schůzi 18.9. konstatovala, že současná
situace před místními volbami nebyla příznivá a vyžadovala zodpovědné posouzení všemi voliči
obce. Ve změněných podmínkách tržního hospodářství, privatizace  a daní, byla  potřeba mít na
obecním úřadě zodpovědné lidi, jejichž rozhodování se mělo dotknout každého občana.   Jelikož se
domnívali, že tento úkol nemohla vyřešit v Bukovině ani politická strana nebo hnutí, obrátili se  na
všechny voliče s anketním lístkem.
                                                                               
Anketa pro volby do zastupitelstva obce
Termín voleb do obecního zastupitelstva se nezadržitelně blížil. Místní národní výbor v Bukovině
vyhlásil  anketu,  která  měla  zmapovat  možné  kandidáty  do  obecního  zastupitelstva.  Komise  ve
složení: Jiří Sedláček, Věra Kodymová a Jiří Hanousek, občanům  rozdala anketní lístky, kde měli
zaškrtnout  občany,  které  by si  představovali,  aby byli  členy obecního zastupitelstva.  Dále měli
označit jméno občana, kterého by si přáli za  starostu obce. Na zasedání Místního národního výboru
dne 22. září 1990 došlo k vyhodnocení ankety. Bylo rozdáno 128 anketních lístků, z toho se jich
vrátilo 99 s tímto výsledkem.

85 hlasů Prokeš Josef
64 hlasů Hanousek Jiří
59 hlasů Tichý Zdeněk
56 hlasů Exner Jaroslav st.

36 hlasů Trejbal Jiří
29 hlasů Jiřička Zdeněk
20 hlasů Grofová Jiřina
16 hlasů Ježek Josef

15 hlasů Exner Jaroslav ml.
14 hlasů Paulů Miroslav ml.
14 hlasů Lumenda Jan
13 hlasů Lumenda Miloš
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13 hlasů Šubrt Zdeněk
12 hlasů Kodymová Věra
11 hlasů Šikulová Milada
10 hlasů Šubrtová Zdeňka
  9 hlasů Sedláček Jiří
  9 hlasů Klazarová Marie
  9 hlasů Martinek Václav
  9 hlasů Paulů Miroslav st.
  9 hlasů Martinková Jana
  6 hlasů Grof Jaroslav ml.
  6 hlasů Dlabola Vladimír
  6 hlasů Prokeš Václav ml.
  6 hlasů Šubrt Oldřich ml.
  6 hlasů Kotyková Olga

  6 hlasů Fišerová Jana
  5 hlasů Hanousek Václav st.
  5 hlasů Grof Oldřich čp.14
  5 hlasů Jirsáková Jiřina
  4 hlasy Štilec Petr
  4 hlasy Tauchman Jaroslav
  4 hlasy Grofová Ludmila
  4 hlasy Šprinc Pavel
  3 hlasy Grof Jaroslav st.
  3 hlasy Jiřička Jaroslav
  3 hlasy Ježek Miloš
  2 hlasy Fišer Miloslav
  2 hlasy Sedláček Jan
  2 hlasy Ježek Václav

  2 hlasy Pavolka Milan
  2 hlasy Ježková Eva
  2 hlasy Trejbalová Hana
  2 hlasy Zaplatilek Jiří
  1 hlas Labiková Jana
  1 hlas Trejbal Jiří ml.
  1 hlas Grofová Bohumila
  1 hlas Jiřička Oldřich 
  1 hlas Kodym Milan st.
  1 hlas Jech Jiří
  1 hlas Štilcová Jiřina
  1 hlas Ježková Jaromíra

Pro volbu starosty vyzněly výsledky následovně
58 hlasů Prokeš Josef
10 hlasů Exner Jaroslav st.
  7 hlasů Hanousek Jiří
  3 hlasy Kotyková Olga
  3 hlasy     Tichý Zdeněk
  2 hlasy Paulů Miroslav st.
  1 hlas Martinek Václav

Veřejná zasedání 
Čím více se blížil termín voleb do obecního zastupitelstva, tím více se do obce sjížděli zástupci
Občanského fóra (OF- občanského sdružení,  které   v  r.  1989 převzalo moc ve státě).  Zástupci
místního OF bylo svoláno několik veřejných jednání za účasti představitelů Místního národního
výboru (MNV) a zástupců OF z Jilemnice. Během různorodých diskusí docházelo k nechutnému
slovnímu  napadání členů MNV. Zástupci OF z Jilemnice vyloženě opovrhovali těmito členy, aniž
by věděli jak to na takové malé vesničce ve skutečnosti fungovalo. Bylo jim dáváno dost důrazně
najevo, že by měli opustit své funkce v MNV. Skutečností ovšem bylo to, že v Bukovině si nikdo a
nikdy nehrál na to,  v jaké je straně i  když to byla pouze ta  jediná,  KSČ (Komunistická strana
Československa). Veškeré dění týkající se MNV se řešilo tzv. po sousedsku. A toto ti pánové z OF
nechtěli chápat a vše brali plošně. Jste komunisti,  sloužili jste komunistickému režimu, tak jděte k
čertu.  V  napadání  byl  velmistr  MUDr.  Soukup,  který  vlastně  svými  vystoupeními  rozvrátil
soudržnost obce. 

Příprava kandidátní listiny 
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce měly být podány  do 30.září. Poté měla  volební
komise deset dní k projednání kandidátních listin. Do 10.10. byly platné listiny zaregistrovány a v
jedné  kopii  zaslány  na  ONV  (Okresní  národní  výbor)  v  Semilech.  Vesnická  organizace  KSČ
(Komunistická  strana  Československa),  na   své  schůzi  ze  dne  29.9.1990 rozhodla  vzhledem k
současné  situaci  v  obci,  že  nebude  předkládat  kandidátní  listinu  sestavenou  z  členů  KSČ  a
nezávislých  kandidátů  pro  volby  do  obecního  zastupitelstva.   Se  všemi  navrženými  členy
kandidátky byla  tato záležitost  projednána a vyjádřili  s  ní  souhlas.  Na základě  této skutečnosti
odvolali i své členy, kteří byli navrženi do volební komise. Jejich písemné rozhodnutí bylo volební
komisi doručeno 30.září. 1990. Tím nebyl naplněn stanovený počet členů volební komise. Do voleb
byla podána jediná kandidátní listina Občanského fóra. Volební strany si měly dodat plný počet
členů komisí. Na tomto základě byl 1.10. vyzván mluvčí OF (Občanského fóra), p. Miroslav Paulů,
aby  tedy doplnili místní volební komisi o další tři členy z řad jejich hnutí (OF).  Neučinili tak s
odpovědí, že dle § 17-2 jmenuje Rada MNV další členy sama. První zasedání volební komise se
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mělo konat 3.10. Proto musela  2.10. zasednout Rada MNV, aby dojmenovala zbývající tři členy
volební komise. Navrženi byli Pavel Šprinc, Jana Martinková a Anna Trejbalová čp.48.   V termínu
24.listopadu,  se  měly  konat  volby  do  obecního  zastupitelstva.  Kandidátní  listina  byla  náležitě
sestavena  a  předána  volební  komisi.  Několik  málo  dnů  před  konáním voleb,  dva   kandidáti  z
kandidatury odstoupili. Byl to vlastně důsledek všech předešlých jednání OF a MNV. Tím nebylo
možné pro nízký počet kandidátů volby uskutečnit ve stanoveném termínu. Další svolání volební
komise se uskutečnilo 1.prosince.

OBNOVA OBECNÍHO ZŘÍZENÍ
Zrušení národních výbor  ů
S účinností ke dni komunálních voleb, které předsednictvo České národní rady vyhlásilo na 
24.  listopadu,  byl  v  České  republice  zrušen  systém  národních  výborů,  který  byl  nahrazen
obnoveným  obecním  zřízením.  Vycházelo  se  přitom  z  toho,  že  zabezpečení  nového  systému
společenských  mechanismů  vyžaduje  právní  zakotvení  plné  samosprávy  obcí. Základní
předpoklady pro  řešení  této problematiky vytvořil  ústavní  zákon přijatý  dne 18.  července 1990
Federálním shromážděním, který novelizoval ústavu z roku 1960 a ústavní zákon č. 143/1968 Sb. o
československé  federaci  tím,  že  m.j.  vypustil  ustanovení  o  národních  výborech  s  stanovil,  že
"základem místní samosprávy je obec jako samosprávné společenství občanů".

Hasičská soutěž v Bukovině.
V Bukovině byl 17.listopadu zahájen nový ročník soutěže dorostu. Běžel se zde závod požárnické
všestrannosti, na který se sjela družstva ze semilského okresu. Byli  z Vilémova, Rovenska, Hrubé
Skály, Poniklé, Turnova, Daliměřic, Vítkovic, Roztok, Hnanic, Rokytnice nad Jizerou a Mašova.
Pořadatelé  se   uspořádáním soutěže  zhostili  na  výbornou.  Při  vyhlášení  výsledků jim předseda
komise dorostu při OV SPO v Semilech,  Arnošt Pfaifer poděkoval za vzornou organizaci závodu.

Volby do obecního zastupitelstva
V prvním termínu komunách voleb, který byl 24. listopadu se v Bukovině volby nekonaly. Volby
do obecního zastupitelstva neboli komunální volby se uskutečnily 15.prosince, v zasedací místnosti
v budově školy. Ustavující schůze volební komise určila předsedu, kterým se stal p. Josef Šikula,
místopředseda Jiří Exner, členové Jiřina Grofová, Anna Trejbalová a Jana Martinková. Bylo voleno
devítičlenné obecní zastupitelstvo.  Kandidátní listina byla utvořena z nezávislých kandidátů. Byli
to: Vladimír Dlabola čp.63, Jaroslav Exner ml. čp.33, Jana Fišerová čp.76, Jaroslav Grof ml. čp.71,
Jiří Hanousek čp.28, Jarmila Ježková čp.24, Jiřina Jirsáková čp. 96, Jaroslav Jiřička čp. 100, Věra
Kodymová  čp.34,  Andrej  Labik  čp.  97,  Jan  Lumenda  čp.30,  Miroslav  Paulů  st.  čp.27,  Václav
Prokeš ml. čp.73, Zdeněk Šubrt čp.22, Zdeňka Šubrtová čp.22. Kandidátní listina p. Pavla Šprince
čp.94 nebyla zaregistrována pro neúplné údaje a nebyla ve stanoveném termínu doručena volební
komisi.  Petiční  listina  každého  kandidáta  obsahovala  dvacet  podpisů  občanů,  podporující  jeho
kandidaturu.
Výsledek hlasování.

1. Jiří Hanousek                        -                     113 hlasů        
2. Jaroslav Exner                       -                     102 hlasy
3. Věra Kodymová                    -                       98 hlasů
4. Jan Lumenda                         -                       93 hlasů
5. Jaroslav Jiřička                      -                       81 hlasů
6. Vladimír Dlabola                   -                       79 hlasů
7. Jaroslav Grof                         -                       74 hlasů
8. Zdeněk Šubrt                         -                       73 hlasů
9. Jiřina Jirsáková                      -                       69 hlasů
10.Jarmila Ježková                       -                       53 hlasů
11.Andrej Labik                           -                       46 hlasů
12.Zdeňka Šubrtová                     -                       40 hlasů
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13.Miroslav Paulů st                    -                       38 hlasů
14.Václav Prokeš                         -                       36 hlasů      
15.Jana Fišerová                           -                      36 hlasů

Počet osob zapsaných do seznamu voličů    - 134
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky      - 122
Počet odevzdaných úředních obálek                           -122
Voleb do Zastupitelstva obce v Bukovině u Čisté se zúčastnilo  91% voličů

Ustavující schůze zastupitelstva
Společná rada MNV a nového zastupitelstva
Mezi vánočními svátky se 29.prosince uskutečnilo společné zasedání Rady MNV a nově zvoleného
zastupitelstva obce.  Konalo se od 19.00 hodin v zasedací místnosti ve škole. Zde proběhla volba
starosty a místostarosty.

Zastupitelstvo obce bylo následující:
Starosta               -    Vladimír Dlabola     36 let   
Místostarosta - Jiří Hanousek 35 let
Členové OZ - Jaroslav Exner ml. 27 let

- Jan Lumenda 37 let
- Jaroslav Grof ml.     22 let
- Jaroslav Jiřička 33 let
- Jiřina Dlabolová 35 let

                             -  Věra Kodymová 25 let
                             -  Zdeněk Šubrt            32 let

Při obecním úřadě byly ustaveny tyto komise.

Finanční komise:  předsedkyně Věra Kodymová, členové Šárka Ježková, Jiřina Exnerová, Jiřina
Štilcová, Olga Kotyková.
Revizní komise: předsedkyně  Jiřina Jirsáková, členové Ludmila Součková, Jana Labiková, Milada
Šikulová, Anna Trejbalová čp.48.
Kulturní komise: předseda Jiří Hanousek, členové Jiřina Grofová, Jana Fišerová, Jaroslav Exner
st., Zdeněk Jiřička.  
Stavební komise: předseda Jan Lumenda, členové Jaroslav Grof, Jaroslav Jiřička, Jaroslav Exner 
ml., Zdeněk Šubrt.

Chod obecního úřadu
Občané si zvolili nové funkcionáře obce, kteří to při vstupu do komunální politiky  neměli vůbec
jednoduché. V prvé řadě neměli žádné zkušenosti jak se řídí obec, jak funguje chod obecního úřadu.
Málo kdo z nových zastupitelů byl  v nějaké komisi při tehdejším MNV. Museli spoléhat jenom
sami na sebe a na to, co pochytili od účetní tehdejšího MNV p. Olgy Kotykové, která v účetnictví
dále  pokračovala  i  u  obecního  úřadu.  Naráželi  na  to,  že  po  ukončení  chodu MNV,  nebyly  k
dispozici   žádné dokumenty, jako byly zápisy z jednání, usnesení, smlouvy a podobně. Nebylo v
čem pokračovat, nebylo z čeho čerpat. Nastala dezorientace. Museli začít  od nuly.  V tehdejších
funkcionářích MNV neměli žádnou oporu. Ti noví funkcionáři to vnímali  asi tak, jakoby někdo
řekl: ,, Když jste chtěli vládnout, tak tedy vládněte a ukažte co ve vás je. “

Předání agendy MNV
K oficiálnímu předání veškeré agendy MNV nově vzniklému OÚ (obecnímu úřadu) se uskutečnilo
19.3.1991, za přítomnosti nového starosty a místostarosty obce,  funkcionáře Okresního výboru v
Semilech a p. Josefa Prokeše, tehdejšího tajemníka MNV a Miloše Lumendy, předsedy MNV. Pře-
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dání nebylo však úplné. Chyběly podklady o provedených inventurách a jiné drobnosti, které měly
být dodatečně doloženy. Bohužel nikdy se už tak nestalo. 

 Poplatek za pokácení stromu
Žadatel  o pokácení stromu vyplnil  žádost,  kde uvedl o jaký druh stromu se jedná a na jaké je
pozemkové parcele.  S tím byl  spjat  i  poplatek 5,- Kč za každý strom, určený k jeho pokácení.
Zároveň mu bylo uloženo, že musí vysadit stejný počet nových stromů.

Úřední hodiny na obecním úřadě
Úřední hodiny na obecním úřadě v Bukovině, byly stanoveny na každou středu od 18.00 do 19.00
hodin. V tomto časovém rozmezí si občané mohli oficiálně vyřídit ty nejnutnější administrativní
záležitosti. Ale nebyli odmítnuti i když navštívili starostu obce i doma. Ochotně  jim vždy vyšel
vstříc a pomohl.

Valná hromada hasičů
Dříve  se  tomu  říkalo  výroční  členská  schůze.  Nyní  tedy  výroční  valná  hromada.  Konala  se
21.prosince.  Za přítomnosti třiceti jednoho člena a osmi hostů. Hodnocena byla činnost sboru za
uplynulý rok. Proběhla volba nového výboru a čelními představiteli  sboru byli  zvoleni:  starosta
Vladimír  Dlabola,  velitel  Miroslav  Paulů  ml.,  jednatel  Václav  Prokeš,  pokladník  Oldřich  Grof
čp.86.

Československá televize
Československá  televize  (ČST)  byla  státní  organizace  zajišťující  televizní  vysílání  v
Československu od roku  1953, za pravidelné bylo toto vysílání prohlášeno 25.února 1954. I jako
ostatní  média  byla  podrobována  silné  cenzuře.  V  šedesátých  letech  byla  součástí  procesu
společenského  uvolňování  a  v  srpnu 1968 zajišťovala  několik  dní  dokonce  vysílání  o  okupaci
ČSSR. Po roce  1969 se  naopak stala  součástí  normalizace  jako další  státní  media.  V průběhu
sametové revoluce se zaměstnanci ČST velmi rychle přidali na stranu protestujících a umožňovali
tak šíření důležitých zpráv a přenosů z demonstrací.
ČST měla dlouho pouze jeden program a časově omezené vysílání, proto začal 10.5. 1970 vysílat i
druhý program. Tam také začalo 9.května pravidelné vysílání  v barvě,  které se po dvou letech
objevilo i na prvním programu. Stanice byla orientována na kulturu, vzdělávání, dokumenty a na
pořady zaměřené na přírodu, historii a vědu. Na začátku roku 1979 byl zprovozněn objekt ČST na
Kavčích horách, odkud začalo vysílat televizní zpravodajství. Po listopadu 1989 byl první program
přejmenován na federální okruh F1 a dosavadní druhý program se rozdělil na českou část ČTV  a
slovenskou  S1.  Na  třetím  okruhu  dříve  využívaným  sovětským  vysíláním  byl  14.května  1990
spuštěn třetí český program OK3. První česká soukromá celoplošná televizní stanice Nova začala
vysílat v r. 1994. Téhož roku  získala licenci určenou k celostátnímu vysílání Premiéra TV.  TV
Barrandov byla další česká televizní stanice, která zahájila vysílání 11.1.2009. A to už si člověk
mohl vybrat ke sledování TV z nepřeberného množství pořadů. Po r. 1989 se už začaly objevovat
satelitní přijímače, které byly na západě běžnou věcí.

Intervize
Byla  vybudována  (dnešní  České  radiokomunikace)  v  rámci  mezinárodního  telekomunikačního
systému Intersputnik. Probíhala zde výměna televizních příspěvků v rámci Intervize. Byla určena
pro socialistické státy východního bloku.
Eurovize
Naopak ta sloužila pro státy západní Evropy. Někdy i ČTV přebírala programy z Evrovize. Jednalo
se jen ale o sportovní přímé přenosy jako byly mistrovství světa např. ve skocích na lyžích, MS v
hokeji a pod. Ostaní pořady jako byly filmy, zábavné pořady a jiné, bohužel  ČTV nevysílala, aby
český občan nenačichl západem a neovlivňovaly ho západní kapitalistické a propagandisticky laciné
pořady.
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