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Rok 1998

Rozpočet obce na r. 1998
Daňové příjmy                                             551.630,-
Nedaňové příjmy 149.230,-
Kapitálové příjmy 100.000,-
Přijaté dotace   24.520,-
Příjmy celkem                                                  825.380,-
Běžné výdaje 511.010,-
Výdaje celkem (po konsolidaci) 511.010,-
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) 314.370,-

Hasičský bál
Hasiči uspořádali svůj tradiční hasičský bál 7.února. Vstupenka  v předprodeji stála 12,-Kč, na sále
25,-Kč . K tanci  hrála hudební skupina Duo Indigo – Farský, Hanousková.   Přítomno bylo na
šedesát návštěvníků. V kuchyni se prodávalo vepřová, knedlík, zelí za 45,-Kč, slabý párek 15,-Kč,
pivo za 8,-Kč, víno 60,-Kč.

Dětský bál
Pořadatelem dětského bálu byli hasiči,  v neděli 8.února . Hudební doprovod zajišťovala skupina
Duo Indigo –  Jindřich Farský z Horek a Jitka Hanousková z Horní Kalné .

Žádost o přidělení bytu
Rodina Gregušova, bydlící v okále čp. 94 podala 9. února na obec žádost o přidělení náhradního
bytu. Důvodem byl rozsudek Okresního soudu v Semilech, který jim nařídil soudní vystěhování.
Bohužel jim obec nemohla v  žádosti vyhovět, neboť žádné byty nevlastnila. Později se odstěhovali
do Ústí nad Orlicí, k rodičům paní Gregušové.

Hasiči u požáru
Členové  jednotky byli  vyzváni  k  výjezdu na  požár  .  Ve 14.55  hodin  byl  vyhlášen  poplach  s
výjezdem do Studence k rybníku. Hořela tam chalupa, kde dříve bydlela p Prokešová. Po příjezdu
zůstali v záloze, někteří hasiči pomáhali při úklidu půdy. Požárem byla zničena střecha, ze které
zbyly jen ohořelé trámy. Jednotka se vrátila v 16.30 hodin.

Rozsudek soudu

Olga Kotyková byla dne 12.února 1998 odsouzena pravomocným rozsudkem Okresního soudu v
Semilech, 4T 369/96,  k trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem a bylo jí uloženo nahradit
Obecnímu úřadu v Bukovině u Čisté škodu ve výši 254.393,70 Kč.  Z této částky zatím uhradila
25.500 Kč, se zbytkem jsme byli odkázáni  po jejím úmrtí na vymáhání v řízení občanskoprávním.

Výjimka z počtu dětí MŠ
Naše mateřská škola měla menší počet dětí než stanovoval zákon. Protože byla snaha o zachování
školky, bylo nutné, požádat o výjimku. Školský úřad v Semilech vyhověl naší žádosti a  9. dubna
nám udělil  výjimku z počtu dětí  na mateřské škole pro r.1998/99, se závazkem uhrazení částky
10.200,- Kč na dofinancování mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění pracovníků mateřské
školy.

Kolaudace provozovny
Stavební úřad v Jilemnici vydal 27. února kolaudační rozhodnutí pro stavbu provozovny   firmy
Hariso, s.r.o. v Bukovině. Vyráběly se zde mikrotenové obaly.
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Preventivní protipožární prohlídky
Obecní  úřad  společně  se  zástupci  hasičského  sboru  prováděli  4.  a  11.  dubna  preventivní
protipožární prohlídky v obytných budovách a chalupách. Jednalo se o prohlídky půdních prostor,
stavů komínů  pod i  nad  střechou,  úklidy  okolo  nich,   elektroinstalace.  Byly  to  pouze  vizuální
prohlídky.  O  prohlídkách   v  jednotlivých  čp.  se  prováděly  záznamy.  Zjištěné  nedostatky  se
zapisovaly a byly předávány k řešení na obecní úřad. 

Pohřeb Václava Hanouska
Občan obce, Václav Hanousek  čp.28   opustil naše řady  27.dubna, v nedožitých sedmdesáti dvou
letech. Rozloučení s ním bylo 2.května v chrámu Páně ve Studenci.

Hasiči u požáru
Poklidná nedělní  noc 3. května,  byla  přerušena telefonáty a posléze hasičskými sirénami.  Naše
jednotka byla ve 3.45 povolána k zásahu na zdolávání požáru dřevařského podniku v Zálesní Lhotě.
Náš stroj PS-12 byl nasazen pro dodávku vody. Požár vypadal hrozivě. Dvě třetiny hlavní budovy
byly zasaženy zuřivým červeným kohoutem.  Plameny šlehaly z oken, hukot a praskot  hořícího
dřeva,  naháněly husí kůži po těle. Několika proudy se do ohniska požáru chrlilo velké množství
vody. Přes vznikající  páru nebylo vidět kam se vlastně stříká. Začalo se rozednívat. Postupným
ochlazováním prostředí se oheň dostával pod kontrolu, až byl zcela uhašen. Po osmé hodině ranní
se naše jednotka vrátila domů. Do boje s ohněm bylo nasazeno na sto hasičů.  Šetřením kriminalistů
bylo zjištěno, že šlo o úmyslně založený požár. Mohlo jít o nevyřízené účty, výpalné, nebo práce
ukrajinské či ruské mafie. Vzniklá škoda byla předběžně odhadnuta na 10 mil. korun. 

Dětské soutěže
Ploukonice   byly  v sobotu  23.května  pořadatelem závěrečného  hodnocení  mladých  hasičů.   V
celkovém hodnocení  si naši vybojovali krásné třetí místo.
Nový ročník celostátní soutěže hry ,,Plamen“ byl zahájen 10.října v Jilemnici. Zde se sestavenému
družstvu dařilo. Na co sáhli, to jim vyšlo.  Z dvaceti konkurenčních družstev se umístili na stupni
nejvyšším. Vyhráli.
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Hasičská soutěž dospělých
Okrsková soutěž dospělých se uskutečnila 14.června ve Studenci. Bukovina postavila dvě družstva

mužů  a  jedno  žen.  Zde
celá  výprava  opět
triumfovala.
Bezkonkurenčně
převálcovala  všechny
své  soupeře.  Muži
obsadili  prvá dvě místa,
ženy si taktéž  sáhly na
první místo.  

Výlet
Hasiči  4.  července
uspořádali pro své členy
i  další  občany  obce
zájezd   do  Litoměřic.
Konal se tam Celostátní
sraz  dobrovolného
hasičstva  a  výstava

historické techniky. Bylo zde možné spatřit nepřeberné množství unikátních exponátů.

Koncert rockové kapely
V pronajatém přírodním areálu pod Kaňkem se uskutečnil koncert známé rockové kapely Arakain,
vystupující po celém území republiky a v televizi. Uskutečnil se 19.června.

Přečíslování telefonních stanic
Dosud telefonní stanice používaly pětimístná telefonní čísla. Na obecním úřadě bylo 95383. Ve
dnech od 28. září do 2.října docházelo k úpravám a modernizacím telekomunikačních zařízení. Tím
se měnily i telefonní čísla, nové na obecní úřad bylo 595483. Stejným způsobem byly přečíslovány
i  soukromé telefonní stanice. Telefony provozovala firma SPT Telecom, a.s.

Komplexní péče o počítač
Při zavedení počítače na obecní úřad, určeného pro veškeré účetnictví obce, k nám dojížděl jednou
měsíčně pracovník z firmy MELCO spol. s.r.o. z Trutnova. Jeho náplní práce byla komplexní péče
o chod a zpracování účetnictví při měsíčních uzávěrkách, poradenská služba, pomoc při převodu dat
při změně legislativy,  pomoc při převodu dat při ročním zpracování agend apod.  Poplatek za tyto
služby činil 356,- Kč měsíčně.

Žádost k zakoupení vodárny
Vzhledem  k  tomu,  že  Zemědělské  družstvo
Horka u Staré Paky již několik let nevyvíjelo tu
hospodářskou činnost jaká by měla být, přesto
byla vlastníkem vodárny u hřiště. č.p.p 86/1, z
které  byla  zásobována  dolní  část  obce.  Obec
proto  25.  března  zaslala  oficiální  žádost
adresovanou  družstvu  s  návrhem   odkoupení
této vodárny. Ze strany družstva nebylo na tuto
žádost reagováno a proto byla 20. května podána
nová  ve  stejném  znění  jako  ta  předchozí  k
dalšímu projednání.
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Natírání oplechovaných částí na škole
Zub  času  zanechává  na  všem  své  stopy.  Nebylo  tomu  jinak,  ani  na  budově  školy.  Všechny
oplechované části jak okapy, svody, hřebeny a střešní krytina byly natřeny. Vše bylo komplikováno
tím, že bylo vše ve velkých výškách. Stavění lešení bylo finančně nákladné a proto byla využita
služba p. Zdeňka Plecháče z Trutnova. Práce byly provedeny horolezeckou technikou bez použití
lešení. Cena prací byla 45.000,- Kč

Odstěhování
Na základě soudní výpovědi z domu čp.95, se v říjnu  do Jilemnice odstěhovala rodina Slavíčkova.

Volby do obecního zastupitelstva
Volby do  obecního  zastupitelstva  nebo-li  komunální  volby se  uskutečnily  ve  dnech  13.  a  14.
listopadu  v  zasedací  místnosti  v  budově  školy.  Do  volební  komise  jako  zapisovatelka,  byla
starostou obce, jmenována  p. Jiřina Štilcová. Ustavující schůze volební komise určila předsedu,
kterým se stal Zdeněk Ježek, členové komise byli Jaroslav Grof st. a Radka Dlabolová. Bylo voleno
pětičlenné obecní zastupitelstvo.  Kandidátní listina byla utvořena z nezávislých kandidátů, kterých
bylo  pouze pět.  Nikdo jiný z  řad občanů Bukoviny neměl  zájem kandidovat.  Proto byla  volba
obecního zastupitelstva jednoduchá záležitost. Nebylo z čeho vybírat. 
Výsledek hlasování.

1. Jiří Hanousek          -79 hlasů
2. Jaroslav Exner        -75 hlasů
3. Zdeněk Šubrt          - 66 hlasů
4. Monika Jechová     - 66 hlasů
5. Vladimír Dlabola   - 64 hlasů 

Počet osob zapsaných do seznamu voličů - 135
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky -   94
Počet odevzdaných úředních obálek -   94
Počet platných hlasů celkem - 350
Voleb do Zastupitelstva obce v Bukovině u Čisté se zúčastnilo  69,6% voličů

Na komunální volby byly ze státního rozpočtu  poskytnuté účelové prostředky  ve výši 7.082,20 Kč.

Ustavující schůze obecního zastupitelstva
Členové obecního zastupitelstva byli zvoleni, ale chyběli čelní představitelé obce. Zastupitelé se
sešli 25. listopadu na ustavující schůzi, kde byl zvolen starosta a místostarosta. 
V veřejném hlasování byli čtyřmi hlasy zvoleni jak starosta, tak místostarostka. 
Starosta            - Jiří Hanousek
Místostarostka - Monika Jechová

Zároveň OZ schválilo hrubé měsíční odměny členům zastupitelstva.
starosta -  2.600,- Kč
místostarostka -  1.800,- Kč
zastupitelé -     200,- Kč
účetní -  1.700,- Kč

Valná hromada hasičů
Hasiči hodnotili svoji činnost za uplynulý rok 1998  v pátek 4.prosince, za přítomnosti dvaceti 
dvou  členů, jedenácti mladých hasičů a devíti  hostů. 
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Zleva: starosta sboru Vladimír Dlabola, velitel Miroslav Paulů ml., jednatel Rudolf Souček

Krámek u Dlabolů v čp.96
V průběhu  letošního  roku  byl  paní  Jiřinou  Dlabolovou  v  čp.  96,  otevřen  krámek  s  drobnou

galanterií.  Posléze  přibylo  drobné občerstvení  se
základními potravinami. Každý den se zde nechalo
koupit čerstvé  pečivo, chléb a základní suroviny
pro  denní  potřebu.  Nechybělo  pití  včetně  piva,
vína a  nealkoholických nápojů. K dispozici byl i
denní  tisk  a  časopisy.  Převážně  sem  chodili
nakupovat nejbližší sousedé, ale i ostatní občané a
chalupáři.  Tento  krámek  byl  majitelkou
provozován do r. 2004 a poté byl uzavřen. Chod
tohoto krámku nelibě  nesli někteří občané, kteří
tuto  službu  považovali  za  zbytečnou  konkurenci
místní  prodejně,  provozovanou  p.  Monikou
Jechovou od r. 1996. 

Počet obyvatel
K  1.1.1998  v obci žilo  172 obyvatel.
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