OBSAH:
Převod mateřské školky na obec...
Hasičský bál
Dětský bál
Pronajatý KD
Kulturní vystoupení
Pokus o restituční vyrovnání
Hasičské soutěže
Soutěž dospělých
Zábava v přírodě
Požár lesa......................................
Požár kolny
Hasičská soutěž
Obnovení provozu školy
Vítání občánků
Příspěvek pro důchodce
Vyučování hudbě a zpěvu
Valná hromada hasičů

1

2

Rok 1991
Převod mateřské školy na obec
Od doby otevření Mateřské školy v Bukovině v r. 1975 až do 21. prosince 1990 jí provozovalo
Jednotné zemědělské družstvo Rozvoj se sídlem v Horkách u Staré Paky. V novém kalendářním roce a
to dnem 2.ledna 1991 byla Hospodářskou smlouvou o převodu družstevního vlastnictví- mateřské školy,
převedena na Obecní úřad v Bukovině. Převáděl se inventář v hodnotě 160.970,60 Kč.
Hasičský bál
Hasiči uspořádali svůj tradiční hasičský bál 16.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 100 návštěvníků. K tanci hrála hudební skupina Trias ze Staré Paky. Proti
loňskému bálu byl prý zaznamenán pokles čistého zisku. Příčinou bylo zdražení alkoholu a
potravin. Lidé začali šetřit. Například cena hovězího masa na guláš stoupla z 27,- na 36,- Kčs za kg.
Chléb z 2,60 na 9,60 Kč, rohlík z 0,30 na 0,70 Kč, 0,5 litr likéru ze 44,- na 54,- Kč, 0,5 litr piva 11°
ze 3,- na 6,-Kčs, litr vína z 28,- na 35,- Kč, 0,3 litru limonády z 1,20 na 1,90 Kčs
Dětský bál
Ve spolupráci hasičů a Českého červeného kříže se 23.února uskutečnil dětský maškarní bál. Hrála
zde místní kapela.
Pronajatý KD
Kulturní dům byl pronajat panu Petru Vanclovi za Studence, za účelem pořádání diskoték. Ty se
konaly 2. a 16.března .
Kulturní vystoupení
Ředitel Základní školy ve Studenci požádal naši obec o pronájem kulturního domu za účelem
vystoupení dětského divadla ,,Kuk a Cuk“, Hany a Karla Kordasových z Brna (místních chalupářů).
Představení se zúčastnily děti studenecké školy.
Pokus o restituční vyrovnání
Pan Jan Tichý, bytem v Zálesní Lhotě, požádal obec o restituční vyrovnání týkající se sálu
kulturního domu. Po dohledání dokladů bylo shledáno, že původní majitelé Tichovi, sál dobrovolně
a bez nátlaku prodali obci v r. 1967 za 7000,- Kčs. Tudíž se na vydání nemovitosti restituční nárok
nevztahoval.
Hasičské soutěže
Do svých soutěží nejprve vstoupili mladí hasiči. Družstvo žáků mladší kategorie se 18.května
vydalo na obvodovou soutěž do Jilemnice.
Vybojovali zde páté místo z dvanácti. Tímto
umístěním přišli o postup do okresního kola.
Soutěž dospělých
Soutěž dospělých zastupovalo družstvo mužů a žen na okrskové soutěži 5.července v Nedaříži.
Tento ročník nedopadl jak pro naše muže ani ženy dobře. Dosáhli zde za posledních deset let na ta
nejhorší umístění vůbec. Muži, po nezdařilých pokusech na požárních útocích, obsadili poslední
deváté místo. Ženy se dělily o čtvrté a poslední páté místo.
Zábava v přírodě
Hasiči uspořádali 24.srpna taneční zábavu v areálu pod ,,Kaňkem“.Po nepříznivém začátku, kdy
prolítla dešťová přeháňka se posléze vyčasilo. To přilákalo na sto deset hostů. K tanci hrála
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skupina B-komplex.
Požár lesa
V pondělí 2.září po 17.00 hodině, bylo p. Milošem Jirsákem nahlášeno zahoření v lesním porostu u
Hájenky. Po ohledání místa požářiště bylo zjištěno, že se jednalo o doutnající jehličí na ploše 15
m2. Okolí ohniska bylo obkopáno, aby se dále nerozšiřovalo. To byla první fáze zdolání požáru, ale
ještě bylo třeba použít vody ke konečné likvidaci. Příliš velká vzdálenost vodního zdroje od
požářiště nedovolovala provést zásah s motorovou stříkačkou. Proto velitel hasičů Miroslav Paulů
ml. přivolal pomoc hasičského útvaru v Jilemnici. Ti přijeli s cisternou a dokončili likvidaci požáru.
Při konečné likvidaci bylo přítomno osm hasičů včetně dvou z Jilemnice. Příčinou požáru bylo
pravděpodobně odhození nedopalku neopatrného houbaře - kuřáka. Škoda nevznikla žádná.
Požár kolny
Aby toho nebylo málo, tak o týden později, opět v pondělí 9.září v 16.45 hodin se rozezvučely obě
sirény, aby vyhlásily poplach vzniklého požáru u paní Anny Trejbalové čp.5. V těsné blízkosti se
prováděla výstavba rodinného domku p. Miloslava Fišery. Proto byl dvorek zaplněn různým
materiálem. Stál zde i dřevěný chlívek a seník, u kterého byla vyklopena fůra slámy na uskladnění.
To si ale stavebník neuvědomil a vedle ní si nechal vyklopit fůru ještě teplé škváry. Nepatrná část se
vysypala na slámu, která se po deseti minutách vznítila. Oheň se začal přenášet na seník a hrozilo i
přeskočení ohně na čp.5, stojící o tři metry dále. Včasným vyhlášením poplachu a zásahem místní
jednotky byl požár uhašen. Na místo požáru se seběhlo na třicet lidí, převážně však diváků. Mezi
nimi se ale našli i ti, kteří ochotně pomáhali.
Hasičská soutěž
Mladí hasiči zahájili nový ročník soutěže hry Plamen v Turnově. V celkovém hodnocení devíti
družstev v kategorii mladších, naši skončili na sedmém místě.
Obnovení provozu školy
Obecní zastupitelstvo se zabývalo otázkou znovuotevření Základní školy v Bukovině od r.1990.
Podmínkou by bylo podání žádosti na Finanční úřad o dotace. Bez té by se provoz školy nemohl
rozjet. Dále se provedl průzkum u rodičů, kteří měli zájem o vstup dětí do bukovinské školy. Po
zjištění zkutečností, které by provoz školy provázely, hlavně finančního zabezpečení, bylo od
tohoto záměru upuštěno.
Vítání občánků
Vítání občánků se neprovádělo v zasedací místnosti ve škole, tak slavnostně jako před revolucí, ale
zástupci obce docházeli do domácností, přímo za rodiči s dětmi. Nový občánek byl vždy obdarován
nějakým dárkem v hodnotě 100,- Kč.
Příspěvek pro důchodce
Obec poskytla všem důchodců jednorázový předvánoční příspěvek. Jednalo se o finanční částky
300,- Kč pro důchodce manželé a 200,- Kč pro důchodce jednotlivce.
Vyučování hudbě a zpěvu
Paní Kateřina Šubrtová čp.99, vystudovala hudební konzervatoř. Svoje vzdělání uplatňovala při
výuce hudby a zpěvu. Provozovala tento kroužek v budově školy, pro školní a předškolní děti.
Valná hromada hasičů
Konec letošního roku ukončili hasiči výroční valnou hromadou v pátek 27.prosince. Přítomno bylo
dvacet členů, sedm hostů a čtyři mladí hasiči.
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