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Rok 1993

Kronikářka obce
Kronikářkou obce byla p. Jana Fišerová od r.1988 . V letošním roce starostovi oznámila, že tuto
funkci bude vykonávat do konce roku 1993 a potom, že se kronikářky vzdá. Jedním z důvodů, proč
toho chtěla zanechat, byla pracovní zaneprázdněnost. 

Hasičský bál
Hasiči uspořádali svůj tradiční hasičský bál 6.února. Několik dvojic se vydalo do sousedních obcí,
aby pozvali jejich občany.  Vstupenka v předprodeji stála 12,- Kč. K tanci hrála místní hudební
skupina B-komlex. Přítomno bylo na sto deset návštěvníků. 

Dětský bál
Ve spolupráci hasičů a Červeného kříže se  7.února uskutečnil dětský bál. Opět hrála skupina 
B-komplex. 

Oprava mostu 
Bylo nutností opravit most k požární nádrži v dolení části obce. Stávající skruže byly  rozlámány a
neunesly by zátěž například hasičské cisterny při načerpávání vody v případě požáru. Vše původní
bylo  24.dubna  vybagrováno.  Velkým  autojeřábem  byly  do  koryta  potoka  položeny  tři  kusy
betonových  trub  o  průměru  100  cm  a  délce  2,5  metru.   Vše  bylo  zasypáno  odpadem  ze
studeneckého lomu. Byl tím vytvořen bezpečný příjezd do bezprostřední blízkosti nádrže. 

Požár lesa
Při opravě mostu o kterém se zmiňujeme v předešlém odstavečku, tj. 24.dubna zazněla v 16.45
hodin požární siréna na škole a vzápětí na dílnách zemědělského družstva. Většina brigádníků se
přemístila  k hasičárně.  Zde naskákali  do auta  a jeli  k požáru soukromého lesa paní Hamplové.
Nikdo z přítomných  nevěděl kde se co děje. Ale když auto zabočilo k Hájence, tak bylo vše jasné.
Za kopcem stoupal k obloze sloup dýmu. Požár byl údajně zapříčiněn nějakou rodinkou, která si
přišla do lesa opékat uzenky. Z ohýnku vznikl oheň, který za několik minut pohltil mýtinu zarostlou
starou a suchou  trávou. Oheň se rozšířil do starého vzrostlého lesa s pomocí silného a nárazového
větru  přeskočil  cestu  a  zde  se  pustil  do  šestimetrového  smrkového  porostu.  Při  klidných
povětrnostních podmínkách oheň postupoval klidně a  pomalu.  Ale jak se přidal  vítr,  tak nastal
ohromný hukot, oheň se probudil a vše naráz vzplanulo a plameny začaly šlehat nad vršky stromů.
Všechny zásahové proudy, které v této chvíli postupovaly proti  ohni se musely stáhnout o dobrých
dvacet metrů a znovu se vrhnout  do boje s rozzuřeným živlem. Ale jako mávnutím kouzelného
proutku  rázem ustal prudký vítr a tím se šíření ohně zastavilo. Potom už to byla otázka několika
minut , aby byl požár lokalizován. Požárem byla zasažena plocha 2 ha. Za obec Bukovinu se do
hasebních prací zapojilo dvacet tři hasičů i ostatních občanů.
   Použitá technika a prostředky:

motorová stříkačka PS-12 byla nasazena u rybníčku u rekreačního střediska
hadice ,,B“ 12 kusů 240 m
 hadice ,,C“ 10 kusů     200 m
 cisterny      3  z Jilemnice, 1  ze Studence, 1 
z Peřimova, 1 ze Štěpanic, dopravní automobil z Jilemnice  a Robur z Bukoviny 

Hasičské soutěže
V tomto období nastává spousta soutěžních klání. První z nich byla  29.května okrsková soutěž
konaná v Kruhu. Muži si zaslouženě odvezli první místo z jedenácti družstev, ženy byly ze čtyř
třetí. Po vítězství v okrskové soutěži měli muži právo postupu do okresní soutěže . Ta se uskutečnila
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5.června  na atletickém stadionu v Turnově,  za účasti  jedenácti  družstev.  Zde už to vyžadovalo
důslednější  přípravu,  která  v
našich  podmínkách  byla
neuskutečnitelná.  Problémem
bylo  natrénovat  běžecké
discipliny, na které v obci není
místo.  Tomu  odpovídaly  i
výkony. Nic se nepokazilo, ale
dosahované  časy  byly  ve
srovnání  s  ostatními  pomalé.
Stačilo  to  pouze  na  poslední
jedenácté  místo.
Mládež  musela  jet  6.června
také  na  okresní  soutěž  do
Turnova.  Za  příliš  úmorného
tepla  si  z  dvaceti  jedna

družstev vydobyli šesté místo.
Nový ročník dětské soutěže byl zahájen 2.října,  branným závodem v Jilemnici. Z dvaceti jedna
družstev získali šesté místo.

Hasiči u požárů
V neděli 4.července v 01.21 hodin byla
naše  jednotka  vyslána  k  požáru
rodinného  domu   do  Horní  Kalné.  Z
Bukoviny  vyjelo  sedmnáct  členů  sboru.
Naše jednotka byla určena pro zálohu. V
02.10  byli  uvolněni  a  mohli  odjet  na
základnu.  V sobotu  ráno 18.září  v  6.45
hodin, byli  operačním důstojníkem HZS
vysláni do Borovnice k údajnému požáru
textilní  továrny.  Nakonec  se  zjistilo,  že
šlo o planý poplach. 

Výroční valná hromada                                                         mladí hasiči v Turnově
Hasiči  bilancovali  svoji  činnost  za uplynulý  rok 17.prosince.  Přítomno bylo čtrnáct  členů,  šest
mladých hasičů a šest hostů.

Vyloupení hasičárny
Z neděle na pondělí z 19. na 20.prosince došlo k vloupání do hasičárny. Bylo odcizeno čtyřicet
litrů benzínu i s kanistry,  sedmdesát litrů z nádrže auta. Vyčíslená škoda byla 2.500,-Kč. I přes
vyšetřování Policií ČR, nebyl pachatel nikdy dopaden. 

Žáci školou povinní
Povinnou školní docházku z Bukoviny  vykonávalo dvacet dva dětí, které navštěvovaly Základní 
školu ve Studenci. Byli to:
I.       třída  -  Kodym Martin, Štilec David
II. A  třída  -  Prokšová Jitka
II. B  třída  -  Jiřičková Alena, Šubrt Oldřich
III.    třída  -   Pavolková Alena, Tauchmanová Jana
IV.B třída  -   Dlabolová Soňa, Ježek Petr, Ježek Václav, Jiřičková Markéta, Kodym Milan, 
V.     třída  -  Šubrt Jaroslav
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VI.    třída -  Fišerová Petra, Lumenda Tomáš, Pavolka Milan, Šubrtová Andrea, Tichá Romana
VII.  třída -   Jiřičková Kateřina, Jiřičková Martina, Pavolková Pavlína
VIII. B třída – Labik Marek
K 1.10. byli přihlášeni bratři Josef a Miroslav Gregušovi žáci II.B a VI. třídy
Od 1.10. tuto školu navštěvovalo 24 žáků. Celkem studeneckou školu navštěvovalo 221 žáků.

Zalesnění Kaňku
Na vrcholu Kaňku, pozemku p. Miloše Ježka, rostly čtyři smrky. Ty byly prý z důvodů shnilých
kmenů pokáceny. V ten okamžik se naskýtal nezvyklý pohled na vrcholek tohoto kopce, protože ty

smrky tam neodmyslitelně patřily po
několik  desetiletí.  Po  uplynutí
několika měsíců začal p. Ježek část
svahu  Kaňku  zalesňovat.  Bohužel
bez  povolení  a  vyjmutí  ze
zemědělské  půdy  a  převodem  do
půdy lesní. Z řad sousedů se zvedla
vlna  protestů.  Především pan  Josef
Trejbal  byl  proti  zalesnění.  Obával
se,  že  až  les  vzroste,  bude  bránit
přístupu sluníčka ke svému domku.
Celá  řada  sousedících  občanů  byla
proti  zalesnění,  ale  veřejně  to
nedokázala  říci.  K  protestu  se
přihlásila pouze Ludmila Součková a

obecní úřad. Nakonec byla část parcely stejně zalesněna.

Prodej části obecních skladů 
Na obecní úřad byla 20. prosince 1993
doručena žádost na odkoupení jižní části
rozestavěných  skladů  obce.  Žadatelem
byl  p.  Miroslav  Paulů  z  Bukoviny čp.
27.  Budovu  hodlal  použít  pro
kovovýrobu, kterou v té době zaváděl.
Kupní  cena  byla  400  tisíc  korun  se
splátkami od r. 1995 do 1998. Stavební
řízení  týkající  se  přestavby  na  dílnu
kovovýroby, bylo Stavebním úřadem v
Jilemnici   zahájeno  29.  června  1994,
povolení  k  předčasnému  užívání
provozovny  kovovýroby   bylo
vystaveno  16.února  1995  a  souhlas  s
užíváním  stavby  22.  března  1995.
Bohužel,  k  rozjetí  provozovny  nakonec  nikdy  nedošlo.  Důvodem  byla  ztráta  nasmlouvaných
zakázek.
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