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Rok 1992
Finanční rozpočet obce
Finanční rozpočet obce na r. 1992 byl následující:
Ostatní příjmy
- 218.000,- Kč
Vlastní příjmy
- 116.000,- Kč
Příjmy celkem
- 345.000,- Kč
Zájem o část obecních skladů
Pan Milan Pavolka čp.85, projevil zájem o odkoupení jižní poloviny obecních skladů čp.1, za
účelem provozování živnosti na vázací prostředky. Dosud tuto činnost vykonával doma v maličkaté
dílničce. K nákupu se nakonec nerozhodl. Vyvstaly zde problémy s majitelem pozemku, na kterém
stavba stála. Pozemek nebyl totiž vykoupen od původního majitele.
Hasičský bál
Hasiči uspořádali svůj tradiční hasičský bál 8.února. Několik dvojic se vydalo do sousedních obcí,
aby pozvali jejich občany. Vstupenka v předprodeji stála 12,- Kč. Přítomno bylo na 100
návštěvníků.
Dětský bál
Hasiči a Český červený kříž, byli 9.února pořadateli Dětského maškarního bálu. Hudební doprovod
zajišťovala místní hudební skupina B-kompex.
Výroční schůze zemědělského družstva
Zemědělské družstvo Rozvoj na Horkách u Staré Paky, pořádalo 21. února od 12.30 hodin v
kulturním domě svoji Výroční členskou schůzi.
Masopustní posezení
Hasiči zajišťovali další kulturní akci. V pátek 6. března v kulturním domě uspořádali masopustní
posezení. Občerstvení bylo zajištěno. Pobavit se přišlo asi třicet občanů.
Čistění požární nádrže
Po devíti letech došlo na vyčistění požární nádrže v hoření části obce. Nekončící množství bahna
bylo vybráno nakladačem na náklaďák a to se odváželo o několik metrů dál, do prohlubně v potoce.
Bylo vybráno na 70 m3 bahna. Na pomoc přišlo asi devět lidí.
Oprava požární nádrže
Na požární nádrži v dolení části obce muselo dojít k drobným opravám, aby bylo zabráněno
unikání vody. Opravy se prováděly
30.května.
Hasičské soutěže
Do svých soutěží vstoupili mladí hasiči
30.května v Turnově. Družstvo žáků mladší
kategorie porovnalo síly se svými soupeři.
Natrénovanost byla přínosem. Nečekaně po
stabilních
výkonech
na
jednotlivých
disciplinách šplhali až v celkovém součtu
umístění, obsadili krásné třetí místo.
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Soutěž dospělých
Soutěž dospělých zastupovalo družstvo mužů a žen na okrskové soutěži 16. května ve Studenci.
Muži se vytáhli a vybojovali druhé místo, ženy se umístily na třetí příčce.
Nový kabát na trafostanici
Z dřívější trafostanice nad prodejnou, byla zřízena vodárna veřejného vodovodu. Její venkovní
vzhled nebyl hezký. Venkovní omítka byla vyspravena a potažena stříkanou omítkou.
Nákup vodoměrů
Odběratelům vody z veřejného vodovodu se paušálně účtovalo spotřebované množství za rok, dle
tabulek získaných ze zákona o nakládání s vodami. Jejich hodnota byla 40 m3 na osobu a rok.
Někteří občané šetřili, jiní s ní plýtvali. Aby bylo dosaženo alespoň částečné spravedlnosti mezi
platbami a odběry, obec zakoupila 50 ks vodoměrů. Tyto se postupně instalovaly každému
odběrateli připojeného na veřejný vodovod.
Hodinová odměna na brigádách
Je pravdou, že se ještě po revoluci hodně práce po obci provádělo brigádnickou činností. Těch
zájemců a dobrovolníků, kteří ještě chtěli přijít pomoci už zbyla jenom hrstka. Motivačním prvkem
ale byla platba za vykonanou práci. Tehdy obec platila 20,- Kč čistého na hodinu. Žádná sláva to
nebyla, ale přece alespoň něco.
Parcely na garáže
Obec byla vlastníkem pozemkových parcel 584/4, 584/5, 584/6 a 584/7 určených pro stavby garáží
u bytovky. V září tohoto roku obecní zastupitelstvo rozhodlo tyto parcely prodat již konkrétním
zájemcům.
Získání akcií
Českou spořitelnou a.s. byly 1. listopadu převedeny na naší obec dvě akcie v jmenovité hodnotě
20.000,- Kč
Příspěvek nadaci
Obec přispěla 1000,- Kč ,,Nadaci města Jilemnice“. Cílem nadace bylo shromažďování prostředků
na pomoc tělesně postiženým občanům.
Volby
Volby do České národní rady, konané ve dnech 5.- 6.6.1992
Na kandidátní listině bylo19 politických stran nebo hnutí
Členové volební komise:
Ježková Jaromíra, Grofová Jiřina, Bujárek z Jilemnice, Martinková Jana, Šikulová Milada
zapisovatelka – Olga Kotyková,
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
Celkový počet platných hlasů
Voleb se zúčastnilo voličů

132
132
132
130
98,48%

Pohřeb Josefa Chrtka
Občan obce, Josef Chrtek čp.63 opustil naše řady po dlouhé nemoci, ve věku sedmdesát jedna let.
Poslední rozloučení se zesnulým se uskutečnilo v úterý 13. října v chrámu Páně ve Studenci.
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Hasičská soutěž v Bukovině
Hasiči byli osloveni Okresním sdružením hasičů v Semilech, zda by mohli 17.října uspořádat
okresní soutěž mladých
hasičů
a
dorostenců.
Požadavku bylo vyhověno.
Připravili trať pro zhruba
220 závodníků z okresu
Semily. Naši se vypořádali
s
nástrahami
tratě
průměrným výkonem. Z
osmnácti
soupeřících
družstev obsadili osmé
místo. Z úst starosty
okresního
sdružení,
Františka Preislera, bylo
pořadatelům
vysloveno
poděkování za vzornou
organizaci
soutěže.
Zároveň jim bylo uděleno
čestné uznání.

Soutěžní družstvo mladých hasičů

zleva: Pavlína Pavolková,
č.7. Martina Jiřičková, Andrea
Šubrtová, Kateřina Fišerová,
Romana Tichá, Kateřina
Fišerová

Diskotéka
Kulturní dům byl 29.října pronajat panu Marku Kotykovi, za účelem pořádání diskotéky.
Valná hromada hasičů

Hasiči

hodnotili svoji
činnost za uplynulý rok v
pátek
11.prosince,
za
přítomnosti dvaceti čtyř
členů, šesti mladých hasičů
a deseti hostů.
.
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