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Rok 1994

Hasičský bál
Hasiči uspořádali svůj tradiční hasičský bál 5.února. Několik dvojic se vydalo do sousedních obcí,
aby pozvali jejich občany. Vstupenka  stála 12,- Kč. K tanci hrála hudební skupina Signál club z
Jilemnice.   Přítomno bylo na sto deset návštěvníků. Kuchyň ten večer nabízela guláš s přílohou,
stál 20,-Kč, slabý párek 10,-Kč, malý panák kořalky v průměru 4,- až 6,-Kč, 0,5  l piva 6,-Kč,jeden
litr vína 50,-Kč, los do tomboly 2,-Kč.

Dětský bál
Ve  spolupráci  hasičů  a  Červeného  kříže  se
6.února  uskutečnil  dětský  bál.  Hudební
doprovod zajišťoval Jindřich Farský z Horek a
Jitka Hanousková z Horní Kalné .

Kontrola požární ochrany
Ve  čtvrtek  21.dubna byl   obecní  úřad poctěn
návštěvou npor. Navrátilem ze Správy požární
ochrany v Semilech.  Byla  provedena  kontrola
požárně poplachových plánů a požárních  řádů
obce  Bukoviny.  Kontrola  proběhla  bez
závažnějších  nedostatků.  Naše  jednotka  byla
zařazena do skupiny JPO 5, což byla jednotka
místního významu.

Hasičská soutěž v Bukovině
Bukovina se uvolila k tomu, že v sobotu 21.května od 13.00 hodin uspořádá okrskovou soutěž
požárních družstev. Ta se pořádala u Hájenky. Bylo tam zbudováno zázemí se stánky k prodeji

občerstvení.  Družstvo  mužů  i  žen  využilo  domácího  prostředí  a  obě  dokázala  zvítězit.  Tím si
zajistila  postup  do okresní  soutěže.  Nakonec,   pro  neúplnost  družstev  se   okresní  soutěže  obě
družstva vzdala.

Soutěž mládeže
Děti  vyjely 28.května na soutěž do Poniklé.  Zde se jim absolutně nedařilo.  Špatné výkony na
jednotlivých disciplinách tomu už nasvědčovaly během soutěže. Zbylo na ně pouhé deváté místo z
desíti. Nový ročník celostátní soutěže hry ,,Plamen“ byl zahájen 8.října v Jilemnici. Při penalizaci
na jednotlivých kontrolách nasbírali množství trestných bodů. To se odrazilo i na umístění. Bylo to
čtrnácté místo.     
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Vloupání do hasičárny
Velitel hasičů Miroslav Paulů st.,  přijel 8. září do hasičárny a zjistil, že není něco zcela v pořádku.
Někdo  se  totiž  vloupal  do  hasičárny.  Okamžitě  vše  nahlásil  na  Obvodní  oddělení  policie  do
Jilemnice.  Provedením  šetření  na  místě  bylo  zjištěno,  že  byla  rozlomena  vložka  zámku  u
vchodových dveří. Tím se pachatel dostal do garáže a ze zaparkovaného hasičského auta Robur,
stejně jako minule,  z nádrže odčerpal sedmdesát litrů benzínu a dva kanystry s obsahem 2 x 20
litrů, taktéž benzínu. Tím vznikla škoda ve výši 3.500,- Kč. I když měl pachatel volný pohyb po
celé budově , nic dalšího se už neztratilo. Vyšetřování prováděl npr. Zikeš. Pachatel nebyl nikdy
dopaden.  

Kolektivní členství v SHČMS
V letošním roce se naše obec stala kolektivním členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. S
Okresním sdružením hasičů v Semilech byla  dne 29. září uzavřena dohoda o zásadách vzájemné
spolupráce v oblasti požární ochrany v okrese Semily. Členský příspěvek byl hrazen jednou za rok
ve výši 600,- Kč.

Žáci školou povinní
Povinnou školní docházku z Bukoviny  vykonávalo dvacet dva dětí, které navštěvovaly Základní 
školu ve Studenci. Byli to:
I.       třída  -  Svobodová Iveta, Tauchman Petr
II. A  třída  - Kodym Martin, Štilec David
II. B  třída  -   Prokšová Jitka, Josef Greguš
III.    třída   - Jiřičková Alena, Šubrt Oldřich
IV.B třída  -  Pavolková Alena, Tauchmanová Jana
V.     třída  - Dlabolová Soňa, Ježek Petr, Ježek Václav, Jiřičková Markéta, Kodym Milan, 
VI.    třída -  Šubrt Jaroslav
VII.  třída -   Fišerová Petra, Lumenda Tomáš, Pavolka Milan, Šubrtová Andrea, Tichá Romana,
                      Greguš Miroslav
VIII. B třída - Jiřičková Kateřina, Jiřičková Martina, Pavolková Pavlína
Od 1.9. tuto školu navštěvovalo 26 žáků. 

Navýšení ceny za odvoz popelnice
Odvoz  popelnic  zajišťovala  firma   Miroslav  Matoušek,  Služby  z  Jilemnice.  V  návaznosti  na
zvyšující se nákladové položky a zachování silniční daně byl majitel firmy přinucen zvýšit poplatky
za odvoz odpadu z jedné popelnice  z 15,- na 18,- Kč.  Aby to nebylo pro občany takové drastické
navýšení, tak navrhl obci, zda by  tuto částku nemohla doplácet. Návrh byl obecním zastupitelstvem
schválen a od 17. února obec doplácela částku 200,- Kč měsíčně na svoz odpadů.

Pohřeb Josefa Grofa
Občan obce, Josef Grof  čp.69   opustil naše řady  30.října, ve věku sedmdesáti  let.

Volby do obecního zastupitelstva
Volby do obecního zastupitelstva nebo-li  komunální  volby se uskutečnily 18.  a 19 listopadu v
zasedací místnosti v budově školy. Zapisovatelkou volební komise byla starostou obce  jmenována
p.  Olga  Kotyková.  Ustavující  schůze  volební  komise  určila  předsedu,  kterým se stala  p.  Jiřina
Grofová,  místopředseda Milada Šikulová, náhradnice Jiřina Štilcová,  členové  Anna Trejbalová,
Marie Klazarová a Jana Martinková. Bylo voleno sedmičlenné obecní zastupitelstvo.  Kandidátní
listina byla utvořena z nezávislých kandidátů. Byli to:  Paulů Miroslav st. čp. 29,  Jiřička Jaroslav
čp.100, Kodymová Věra čp. 34, Grof Jaroslav ml. čp.71, Hanousek Jiří čp. 98 , Šubrt Zdeněk čp.
99,  Jechová Monika  čp.13,  Exner  Jaroslav  čp.33.  Petiční  listina  každého kandidáta  obsahovala
sedm podpisů občanů, podporující jeho kandidaturu.
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Výsledek hlasování.
1. Jiří Hanousek                                                 -   104 hlasů         
2. Jaroslav Exner                                                -    88 hlasy 
3. Jaroslav Grof                                                  -    83 hlasů 
4. Zdeněk Šubrt                                                  -    74 hlasů 
5. Monika Jechová                                             -    60 hlasů 
6. Jaroslav Jiřička                                               -    57  hlasů 
7. Věra Kodymová                                              -   46 hlasů 

      8.   Miroslav Paulů st.                                           -    38 hlasů 

Počet osob zapsaných do seznamu voličů     -   135
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky       -   115
Počet odevzdaných úředních obálek                           -   115
Voleb do Zastupitelstva obce v Bukovině u Čisté se zúčastnilo  85,19% voličů

Ustavující schůze obecního zastupitelstva
Členy zastupitelstva byli zvoleni: Jiří Hanousek, Jaroslav Exner ml., Jaroslav Grof ml., Zdeněk 
Šubrt ,   Monika Jechová
Starostou obce byl členy zastupitelstva zvolen Jiří Hanousek, místostarostkou Monika Jechová. 

Výroční valná hromada
Hasiči  bilancovali  svoji  činnost  za
uplynulý  rok  16.prosince.  Přítomno  bylo
27 členů, šest mladých hasičů a šest hostů.
Po  uplynutí  volebního  období  proběhly
volby do výboru sboru. Čelní funkce byly
přijaty  takto.  Starosta   Vladimír  Dlabola,
velitel Miroslav Paulů ml., jednatel Rudolf
Souček, hospodář Oldřich Grof čp. 86. 
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