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Rok 1996
Hasičský bál
Hasiči uspořádali svůj tradiční hasičský bál 3.února. Vstupenka stála 12,- . K tanci hrála hudební
skupina Trias ze Staré Paky. Přítomno bylo na sto deset návštěvníků. V kuchyni se prodával guláš
s knedlíkem nebo chlebem za 30,-Kč, slabý párek 12,-Kč.
Dětský bál
Pořadatelem dětského bálu byli hasiči ve spolupráci s Červeným křížem v neděli 4.února .
Hudební doprovod zajišťoval Jindřich Farský z Horek a Jitka Hanousková z Horní Kalné .
Zásah hasičů
K technickému zásahu vyjela 12.února jednotka hasičů na čerpání vody ze sklepa u p. Šikulové
čp.86. Do tohoto stavení se při jarním tání vyjíždělo skoro každý rok. Před 21 hodinou se vrátili na
základnu.
Protipožární prohlídky
Obec vyhlásila na dny 16.a 23. března preventivní protipožární prohlídky v obytných budovách a
chalupách. Dvoučlenné prohlídkové skupiny utvořeny z členů hasičského sboru přicházely do čísel
popisných, aby zkontrolovaly stav komínů a úklidy okolo něho v půdních prostorách, jeho stav nad
střechou, stav elektroinstalace apod.. V případě zjištěných nedostatků provedly zápis, nechaly
podepsat majitelem a předaly na obecní úřad. Prověřeno bylo šedesát čtyři objektů, z toho byla
zjištěna jedna závada, nepřítomno bylo dvacet jedna chalupářů.
Dětské soutěže
V sobotu 25. května se od 9.00 hodin konalo okresní závěrečné hodnocení mladých hasičů v
Poniklé. Při součtu časů a umístění z jednotlivých disciplín si vybojovali bramborovou medaili a
čtvrté místo.
Nový ročník celostátní soutěže
hry ,,Plamen“ byl opět zahájen. Za
chladného rána, -2°C, se děti vydali
do Rovenska pod Troskami. Naši
závodili v kategorii starších, za
účasti šestnácti družstev. Byl to pro
ně mimořádný den. Vše proběhlo
bez sebemenších zakolísání. A
stalo se něco, co nikdo ze soupeřů
ani vlastní vedoucí kolektivu Jiří
Hanousek, nečekal. Naši vystoupili
na stupeň nejvyšší. První místo jim
bylo
velikou
odměnou
za
vynaložené úsilí při nácvicích.
Stojící zleva: Jaroslav Šubrt, Václav Ježek, Andrea Šubrtová, Petra Fišerová, Romana Tichá
Hasičská soutěž dospělých
Okrsková soutěž dospělých se uskutečnila 25.května ve Studenci. Bukovina postavila dvě družstva
mužů a jedno žen. Zde opět celá výprava triumfovala jako v loňském roce. Bezkonkurenčně
převálcovala všechny své soupeře. Muži obsadili prvé a třetí místo, ženy také vystoupaly až na
vrchol za prvním místem. Obě družstva měla právo postupu do okresního kola, ale nezúčastnili se
ho.
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Výstavba trafostanice
Pro posílení sítě nízkého napětí v hoření části obce se obec podílela částkou půl milionu korun na
zbudování trafostanice . Ta byla v r. 1996 umístěna u Kodymů.
Pouťová zábava
Pouťová country zábava se za přispění hasičů konala 1.června. Pozvána byla osvědčená kapela
Carolina z Roztok. Vstupné bylo 20,-Kč. Účast byla velice slušná. Svou návštěvou je poctilo na sto
padesát lidí.
Dětské odpoledne
V neděli 2.června na pouť , uspořádali hasiči s obecním úřadem dětské odpoledne, které se
odbývalo v areálu pod Kaňkem. Na pořadu byla ukázka startu vrtulníku(modelu), vystoupení
hudebního divadla pro děti- Kuk a Cuk, Karla a Hany Kordasových z Brna, chalupářů z čp.20.,
ukázka vyprošťování raněných z havarovaného auta, kterou prováděl HZS z Jilemnice. Závěrem
zahrála country skupina Carolina.
Hasiči u požárů
Naše jednotka vyjížděla k požárům, které v širokém okolí neměly obdoby. Vše začalo prvním
požárem 28.června v Čisté. Byl to nic neříkající běžný požár. Šlo o vznícení starého lnu v bývalé
továrně na jeho zpracování. Druhý vzplanul o měsíc později 28.července, opět v této továrně, zvané
,,tírna“. K požárům docházelo v otevřených pouze zastřešených skladovácích. Podezření bylo na
samovznícení. Ke všem požárům docházelo vždy v nočních hodinách. V pořadí třetí vypukl opět v
tírně , 6.srpna. K tomu už byl vyslán i bukovinský sbor, pro případ požáru většího rozsahu. Působili
zde jako záloha. Další požár na sebe nenechal dlouho čekat. Stalo se tak 9.srpna. V 02.10 hodin
jsme byli automaticky vyzváni k výjezdu. Jednalo se o požár bývalé truhlárny u p. Ulrycha. K
přímému zásahu nebyli použiti. Prováděli bourací a vyklízecí práce. V 03.30 hodin byl požár
likvidován. Stoupajícím počtem požárů vzrůstal u čisteckých obyvatel neklid. Jak se zešeřilo, začali
si hlídat svá obydlí. Stejně tak činil i Josef Cerman. Z 10. na 11.srpna bděl do 4.00 hodin a hlídal
své obydlí, ale potom únavou usnul. V 5.00 vyskočil z jeho stodoly červený kohout. Naše jednotka
vyjížděla v 5.10 hodin. Po příjezdu byla nasazena na vyklízení sena a odklízení ohořelých trámů. V
6.20 hodin byla nasazena naše stříkačka PS-12 k doplňování vody do cisterny. Po půl jedenácté se
sbory začaly vracet na základny. Bylo jisté, že se jednalo o žháře. Protože se nedařilo dopadnout
pachatele, tak nejistota občanů byla stále veliká. Totiž 13.srpna se opět v nočních hodinách
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rozezvučely sirény signalizující další požár. Byl zatím nejvážnější, neboť šlo o obytné stavení p.
Stránské. Naši vyjížděli v 23.50 hodin se čtrnácti hasiči. Bylo použito naši stříkačky pro doplňování
vody do cisterny. Ostatní členové jednotky se podíleli na vynášení nábytku a všeho cenného z
hořícího stavení. Okolo 03.00 hodin se jednotky rozjely domů. Po dvou dnech do Bukoviny přišla
zvěst, že byl žhář dopaden. Bylo až neuvěřitelné, kdo se za ním skrýval. Byl to člověk vzdělaný, byl
u každého požáru a aktivně se podílel na jejich likvidaci. Byl to třiadvacetiletý občan z Čisté, p.
Stránský, vnuk paní Stránské, která byla sama postižena posledním požárem. Dle tisku byla
vyčíslena škoda na půl milionu korun. Byl odsouzen k půl roku vězení, náhradě vzniklých škod a
ústavnímu léčení.
Skladník civilní obrany
Okresní úřad v Semilech uzavřel se starostou obce Jiřím Hanouskem, dohodu o provedení práce na
skladníka civilní obrany na období r. 1996. Staral se plynové masky, vaky pro kojence a ostatní
materiál určený pro potřeby ochrany obyvatelstva. Tuto činnost vykonával ze předešlého p.
Miroslava Kotyka. Sjednaný rozsah práce v hodinách byl stanoven na 29 hodin ročně, za sjednanou
odměnu 900,- Kč ročně.
Zakoupení prodejny
Budova prodejny vybudovaná v akci ,,Z“ v letech 1970-1971, byla převedena na Jednotu- spotřební
družstvo v Jilemnici. Příchodem revoluce se tyto prodejny staly pro podnik nerentabilní a proto
byly nabízeny k prodeji. Stalo se
tak i v Bukovině. Kupní smlouvou
ze dne 23. ledna 1996 obci nabyla
tuto budovu. Kupní cena byla
400.000,- Kč s tím, že dalších
400.000,-Kč doplatil Okresní úřad v
Semilech. Touto kupní smlouvou
došlo pouze k prodeji stavby, nikoli
stavebního pozemku pod ní.
Pozemek byl ve vlastnictví České
republiky a v právu trvalého
užívání
Jednoty
spotřebního
družstva. Vzhledem k tomu, že
stavební pozemek č.131 plně
sloužil nám jako vlastníkům stavby, tak došlo v r. 1998 k jeho odkoupení.
Pronájem prodejny
Po získání prodejny do vlastnictví obce se jí podařilo pronajmout za účelem prodeje potravin a
smíšeného zboží. O pronájem požádala paní Monika Jechová z Bukoviny čp. 13. Nájemní smlouva
byla uzavřena na dobu neurčitou od 29.2. 1996 s tím, že od 1.3. do 31.8.1996 byla nájemkyně
osvobozena od nájemného. Po uplynutí této doby bylo stanoveno nájemné v výši 1.500,- Kč
měsíčně. Otop a elektřinu si nájemkyně hradila sama. Od 1.března byl zde zahájen provoz. S
pronájmem souvisela smlouva o bezúročné půjčce peněz z rozpočtu obce. Zapůjčená finanční
částka 50.000,- Kč byla použita na prvotní nákup zboží do prodejny. Zpětně byla obci vracena v
měsíčních splátkách 1.500,- Kč, s tím, že bude zcela splacena do května r. 1999.
Požární poplachový plán okresu
Okresní úřad v Semilech vydal požární ,,Poplachový plán okresu Semily“, který vešel v platnost od
22. února. Určoval zásady soustředění a nasazení jednotek požární ochrany (JPO) při řízení k hašení
požárů a dalším zásahům v jednotlivých obcích, spojení na ostatní tísňové a pohotovostní služby,
orgány, právnické osoby, podnikající fyzické osoby využitelné ke zdolávání požárů a záchranným
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pracím v důsledku živelných pohrom nebo jiných mimořádných událostí. Používal se i pro povolání
složek v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS). Zabezpečoval součinnost jednotek
požární ochrany se sousedními okresy. Byly v něm stanoveny stupně požárního poplachu a způsob
jeho vyhlášení. Naše jednotka byla v požárním poplachovém plánu zařazena do I. stupně ,,malý
případ“. V tomto stupni se pro katastrální území obce plánovala místní JPO a DA -12 ROBUR,
SDH
Studenec
a
vždy
jednotka kategorie JPO
I.,
Hasičského záchranného sboru z
Jilemnice. V případě vzniku
většího požáru na území obce by
byl vyhlášen II. stupeň. Byl by
vyhlašován v případě, že by byly
požárem ohroženy jednotlivé
budovy, plochy území do 10.000
m2 nebo desítky osob. V tomto
případě by zasahovaly další
jednotky z Horek u Staré Paky,
Čisté u Horek, Levínské Olešnice
a Martinic. Ve III. stupni ,,velký
případ“, kdy by bylo ohroženo
několik budov najednou, hromadné havárie v silniční dopravě, plochy do území 1 km2 a stovky
osob by byly přivolány další sbory ze Semil, Zálesní Lhoty a Roztok u Jilemnice. Naše jednotka s
evidenčním číslem - SDH 3608308 byla zařazena do kategorie JPO V., s výjezdem k zásahu do 10
minut od vyhlášení poplachu. Disponovala požárním vozidlem DA-12 ROBUR. V případě
jakékoliv události se svolávaly složky na tísňových telefonních číslech 150- hasiči, 155zdravotnická záchranná služba a 158 - policie.
K zabezpečení požární bezpečnosti mohly být použity požární nádrže : spodní část obce s
množstvím vody 120 m3, u hasičárny 150 m3, pod školou 110 m3 a hoření část obce 60 m3.
Telefonní automat
Veřejná telefonní stanice byla zřízena 4.července. Na budovu prodejny byla instalována závěsná
telefonní kabina TKZ s telefonním automatem ne na peníze, ale na telefonní kartu.
Zakoupení počítače do knihovny
Obec zakoupila 12. prosince starší počítačovou sestavu, která obsahovala PC 386 DX/40 MHz,
260Mb HD, 3,5 FD, 4 Mb RAM, monitor Hercules, klávesnici, software. Vše za sjednanou cenu
10.500,- Kč.
Zařazení mateřské školy do sítě škol
Naše mateřská škola měla menší počet dětí než stanovoval zákon. Z důvodů zachování existence
školky, bylo nutné požádat o výjimku.
Na základě žádosti obce ze dne 29.12.1995, ji Školský úřad v Semilech zařadil do sítě škol od
30.5.1996. Nazývala se, Mateřská škola v Bukovině u Čisté s identifikačním číslem IZO: 107 586
509. MŠ měla kapacitu k 1.9.96 třináct dětí, kapacita plánovaná byla 15 dětí.
Zakoupení počítače na obecní úřad
Doba, kdy se na obecním úřadě vyřizovalo vše v papírové podobě postupně ustupovala. Požadavky
okresu na zpracovávání účetnictví v elektronické podobě nás donutily, abychom v r.1996 zakoupili
počítačovou sestavu. Později se už ve větší míře využívala k vyřizování běžné pošty.
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Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 15.11. - 16.11.1996
Voličů
138
vydané obálky 1.kolo
46
účast voličů 33,33%
vydané obálky 2.kolo
62
účast voličů 44,93%
Ve druhém kole voleb zvítězil PaedDr. František Vízek, který navštívil Bukovinu za účelem
předvolební kampaně.
Starosta obce Jiří Hanousek, jmenoval členy volební komise .
Zapisovatelkou
Jiřina Štilcová
Předsedou volební komise
Zdeněk Ježek
Členové volební komise
Jaroslav Grof
Jiřina Jirsáková
Valná hromada hasičů
Hasiči hodnotili svoji činnost za uplynulý rok v pátek 13.prosince, za přítomnosti dvaceti tří členů,
devíti mladých hasičů a desíti hostů.
Provozování rekreačního střediska
Provozování rekreačního střediska Dva
potoky, prováděli manželé Geyerovi. Při
provozování letního tábora na ně byla ze
strany návštěvníků p. Evy Dudákové,
vedoucí letního tábora podána stížnost.
Byla tu zde se 44 dětmi z Prahy 4.
Stížnost vznesla proto, aby obec věděla
jaký přístup mají provozovatelé k hostům.
Nevyvařovali jídla dle jídelníčků, chybělo
ovoce a zelenina. Podáváno bylo v
nepravidelných časových intervalech. Jídlo
bylo v několika případech nepoživatelné a
toto tvrzení bylo opravdu doloženo
zápisem z Masarykovy městské nemocnice
v Jilemnici. Docházelo k vulgárnímu a
arogantnímu chování rodiny Geyerových. Poděkování patřilo pouze místním občanům, kteří byli k
návštěvníkům velice vstřícní a pomáhali jim řešit tuto krizovou situaci.
Roční výkaz o knihovně
počet knih celkem
naučná literatura pro dospělé
krásná literatura pro dospělé
naučná literatura pro děti
krásná literatura pro děti
registrovaní čtenáři k 31.12.
z toho čtenáři do 14 let
návštěvníci v knihovně celkem
výpůjčky celkem
z toho:
naučná literatura pro dospělé
krásná literatura pro dospělé
naučná literatura pro děti
krásná literatura pro děti

2674
416
1550
84
624
29
18
109
256
20
102
17
117
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