
Rok 1997 
 

 Samospráva 
 Starostom obce v roku 1997 bol Jozef Serina. Pracovníčkami obecného úradu Anna Vitteková a Oľga 
Hercegová. Poslancami OZ boli Ing. Jozef Adamec, Ľuboš Herceg, Anna Mušková, Pavol Detko, Ing. Iveta 
Černušková, Pavol Hačo, Ján Ondruš, Anna Molnárová, Jozef Pavlík, Jozef Krajčír, Vladimír Vittek a Štefan 
Andelek. 

 Do obce sa v priebehu roka prihlásilo 12 nových občanov, narodili sa 3 deti (1 dievča, 2 chlapci), 
odhlásilo sa 8 občanov a zomrelo 11 obyvateľov obce (4 ženy a 7 mužov). K 31.12.1997 bol počet obyvateľov 
720. 
 

 Rozpočet 
 Upravený rozpočet v príjmovej časti bol 3 280 000,-- Sk a naplnený bol do výšky 3452371,65 Sk. Za 
prenájom Avie boli prijaté finančné prostriedky vo výške 81 923,-- Sk, za úroky vo VÚB 8 163,-- Sk. Za 

prenájom KD 30 670,-- Sk, za odpredaj pohľadníc obce a relácie v MR 11 190,-- Sk. Nájomné obecnej bytovky 
8 212,-- Sk, ubytovacie služby v RO – 17340,-- Sk. Tržby HaK 3 181,-- Sk, cintorínske poplatky a služby domu 

smútku 3 030,-- Sk. Za vývoz smetných nádob od FO a PO sa vybralo 29 470,-- Sk. Daň z príjmov FO 
predstavo-vala čiastku 707 927,-- Sk, daň z nehnuteľností za pozemky a stavby od FO a PO 334 646,-- Sk, 
poplatok z predaja alk.nápojov a tab.výrobkov od FO a PO 64 576,-- Sk- Poplatok za rekreačný pobyt sa vybral 
od rekreantov vo výške 32 695,-- Sk, za užívanie VP 10 150,-- Sk, správne poplatky od FO a PO 83 470,-- 
(najväčšiu časť z nich-80 000,-- Sk obec obdržala za rozhodnutie o povolení prevádzkovať výherné automaty). 
Daň z príjmov PO z DÚ Trnava predstavovala čiastku 65 121,-- Sk, poplatok z reklamy 5 000,-- Sk. Zo štátneho 
rozpočtu bola našej obci pridelena na tento rok dotácia na samosprávne funkcie vo výške 141 840,-- Sk. Na 

financovanie plynofikácie nám bola zo ŠFŽP pridelená dotácia vo výške 599 960,-- Sk. Prevody z RF 
predstavovali čiastku 539 401,-- Sk, z cestného fondu 73 809,-- Sk. V tomto roku bola predaná nehnuteľnosť 
obecného úradu – bývalá stará škola, pošta (oproti novému obecnému úradu) spolu s pozemkom novým 
vlastníkom Ing. Rastislavovi Detkovi a Jozefovi Krajčírovi za sumu 173 400,-- Sk. Za nájom budov a priestorov 
obdržala obec od nájomníkov 93 826,-- Sk. Príjmy od ostatných predstavovali čiastku 85 326,-- 
Sk.(?????????????) 

 Rozpočet výdavkov bol v priebehu roka upravený na 2 616 000,-- Sk a výdavky boli čerpané vo výške 

2 695 857,60 Sk. Na vodovod Tatarička Kopanice sa použilo 10 406,-- Sk, na údržbu ciest a MK 73 809,-- Sk. 
Na dopravu – prevádzku Avie a traktora sa vyčerpalo 83821,-- Sk. Poplatky banke 3 298,-- Sk. Na požiarnu 
ochranu obce bolo použitých 10 839,-- Sk. MŠ obec poskytla príspevok 3 418,-- Sk, ZŠ 4 001,-- Sk. Školenia 
zamestnancov obec stále 19 286,-- Sk. TJ fungovala vďaka financovaniu z obecného rozpočtu (elektrická 
energia, voda) 17 704,-- Sk. Kultúrny dom – jeho údržba, el.energia, voda, rekonštrukcia a modernizácia 86 
642,-- Sk.  Údržba a prevádzka MR stála obec 6037,-- Sk. MUDr. Kočanovej bol daný príspevok na vykurovanie 

vo výške 2 800,-- Sk. Vecné dary pre dôchodcov boli zakúpené vo výške 21 197,-- Sk. Výstavba plynu v tomto 
roku sa financovala čiastkou 1 215 081,-- Sk. Služby MH – stály zamestnanec Jozef Petrovič – 37011,-- Sk. VO 
– elektrická energia a údržba – 43 642,-- Sk, cintorín 4 181,-- Sk. Údržba VP 19 475,-- Sk. Za prípravnú a 
projektovú dokumentáciu skládky PDO sa zaplatilo 134 285,-- Sk. Cirkvi dala obec príspevok 3 253,-- Sk. 
Poslancom OZ boli vyplatené odmeny vo výške 28500,-- Sk. Správa OcÚ vyčerpala z obecného rozpočtu čiastku 
807 483,-- Sk (tar.platy, príplatky, poistné ZP, NP, DP a FZ 613 882,-- Sk; EE 20 200,-- Sk; telefón 20 95,-- 
Sk; poštové známky, kanc.potreby a papier 10 067,-- Sk; knihy, noviny, časopisy 12 984,-- Sk; plyn 11 871,-- 

Sk; repr.výdavky 14 163,-- Sk;  propagácia a reklama 28 187,-- Sk; zákonné poistné 14 927,-- Sk; tvorba SF 
5 032 a členské ZMOS 2 850,-- Sk. 

 Zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte na konci kalendárneho roka boli 840 878,15 Sk. 
 

 Ekonomika 
 V obci podnikali títo podnikatelia: 
- Erika Škrabáková, DELICATES č. 48 – maloobchod, veľkoobchod; sprostredkovateľ-ská činnosť; predaj 
na priamu konzumáciu zmrzliny a mrazených krémov – v januári tohto roka sa osamostatnili. Ponechali si jednu 
predajňu – Delicates, majiteľ Erika Škrabáková, spolumajiteľ manžel Ivan Škrabák, ktorý si v priebehu roka tiež 

vybavil živnosť. V obchode zamestnávali počas roka jednu pracovnú silu, v pohostinstve tiež jednu pracovnú 
silu. Cez letnú sezónu im vypomáhali brigádnici. Ich podnikateľskej činnosti sa začalo dobre dariť. 
- Patrik Hlavatý, č. 72 – zváračské práce; zámočníctvo; kovovýroba; mal.a natier.práce; maloobchod a 
veľkoobchod; sprostredkovateľská činnosť. 
- Rudolf Švec, č. 67 – maloobchod a veľkoobchod; natieračské a zváračské práce; zá-močníctvo. 
- Marián Lipár, č. 117 – maloobchod a veľkoobchod; sprostredkovateľská činnosť; zvá-račské práce; 

zámočníctvo a kovovýroba. 
- Ing. Rastislav Detko, RADEX, Buková č. 26 a 136 

V tomto roku zrušili svoju podnikateľskú činnosť – Mária Škrabáková – REGIA-L a Peter Vittek – BYTOVÉ 
DOPLNKY 

 
Akciové spoločnosti, spol. s ručením obmedzeným, podniky a družstvá 



- MIRROR´S, s.r.o., č. 303 – vznikla v júli 1997 – maloobchod a veľkoobchod; sprostr. činnosť; reklamná 

a propagačná činnosť; sklenárenské práce a stolárstvo – vlastník Miroslav Škrabák, svoju výrobu začal 

rozširovať, svoje výrobky (zrkadlá) každoročne predstavuje na výstave v Brne, kde vlastne robí i reklamu našej 
obci, zamestnáva dvoch trvalých zamestnancov a podľa potreby zamestnáva brigádnikov. 
- KARPATIA, a.s. Trnava-Modranka – rekreačné a ubytovacie služby. 
- JOKRA, s.r.o., č. 136 – kúpa tovaru za účelom jeho predaja; sprostredkovateľská činnosť; pohostinská 
činnosť – hostinec. 

- GREGOR-N, s.r.o. Buková – Brezinky – Ubytovacie služby a reštauračná činnosť. 
- Výroba kameňa a pieskov, s.r.o. Buková – založená 16.3.1997 (bývalý Kameňolom, š.p. Buková – OcÚ 
dostala oznam o tom, že bol prevedený „priamy prevod vopred určenému záujemcovi) – riaditeľ: Ing. Ludvig, 
konateľ firmy (štatutárny zástupca) Milan Zachar. Predmet podnikania: výroba kameňa a kameniva banským 
spôsobom, prevádzanie generálnych opráv a výroba z tenkých plechov. 
- Okresná správa ciest, Cestmajsterstvo Buková – vedúcim v tomto roku bol Peter Gergely. 
Cestmajsterstvo zabezpečuje údržbu 156 km ciest II. triedy a 9,7 km cesty III/50213. Priemerný počet 

zamestnancov v tomto roku bol 25. 
- Poľnohospodárske družstvo Buková – predsedom i v tomto roku bol Ing. Rudolf Kucharovič 
V rastlinnej výrobe sa PD v tomto roku zameralo na výrobu obilovín, repky olejnej, zemiakov a krmovín pre 
živočíšnu výrobu. Osev bol nasledovný: pšenica ozimná 120 ha, jačmeň jarný 90 ha, tritikale ozimné 55 ha, 

repka ozimná 50 ha, kukurica silážna 136 ha, zemiaky 14 ha, lucerna 18 ha. Žatva obilovín trvala od 28.júla do 
4.augusta a pri výmlate obilovín a repky olejnej PD veľmi pomohli PD Špačince a PD Majcichov. Výsledky vo 
výrobe obilovín boli vzhľadom na dobrú agrotechniku, výživu, ochranu a optimálne klimatické podmienky v roku 

veľmi dobré: pšenica ozimná – 564 t, t.j. 4,7 t/ha; jačmeň jarný – 513 t, t.j. 5,7 t/ha; tritikale ozimné – 264 t, 
t.j. 4,8 t/ha – obiloviny celkom 1341 t na 265 ha, t.j. 5,06 t/ha. 
V tomto roku PD úplne odstránilo ručný zber zemiakov a práce zmechanizovali, či už zberom kombajnami na 
poli alebo následným pozberovým triedením pozberovou triedičkou. Úroda 396 t, čo predstavuje 28,3 t/ha 
odrody zemiakov Santé sa radí medzi veľmi dobré úrody. O odbytových problémoch však svedčí priemerná 
realizačná cena 3,56 Sk/1 kg. 

V produkcii krmovín bol zaznamenaný oproti plánu pokles o 40 %, ktorý zapríčinil hlavne vlahový deficit 
v zimnom, ale predovšetkým jarnom období. Uvedený pokles PD nahradilo zabezpečením rezkov z Cukrovaru 
Trnava v množstve 500 t. 
V živočíšnej výrobe bol stav dobytka – 619 ks hovädzieho dobytka, z toho 102 ks kráv a 867 ošípaných, z toho 
60 ks prasníc. Vyrobili 472 000 l kravského mlieka; 110,3 t hovädzieho mäsa a 104,4 t bravčového mäsa. 
Z výroby realizovali 455 000 l mlieka, z čoho 97 % bolo Q a v I.akostnej triede; 134,2 t hovädzieho a 125,2 

bravčového mäsa. Náklady v spotrebe liekov, liečív a veterinárnej starostlivosti vykázali vo výške 314 000,-- 

Sk. Oproti minulému roku za stavy hospodárskych zvierat znížili z 1652 ks na 1486 ks, avšak realizácia u 
hovädzieho dobytka bola v porovnaní s minulým rokom dvojnásobne vyššia. 
Na úseku mechanizácie bolo hlavným zámerom zabezpečiť prevádzku starnúcej techniky so zreteľom na 
znižovanie nákladov pohonných hmôt. Zber repky zabezpečovalo PD dvoma cudzími kombajnami z PD Špačince 
a jedným z PD Chtelnica. Zber obilovín realizovali s tromi vlastnými kombajnami E-512 a dvoma kombajnami 
zn. CLASS z PD Majcichov. Za kombajnovú žatvu od cudzích zaplatili 269 000,-- Sk a za tržby na traktorových 
prácach získalo PD 340 000,-- Sk a za práce autodopravy 457 000,-- Sk. 

V tomto roku bolo v náklade 194 640,-- Sk vybudované z titulu úloh uložených SIŽP Nitra z roku 1994 
pracovisko výmeny olejov spolu so skladom opotrebovaných olejov, ktoré spĺňa parametre ochrany životného 
prostredia, hlavne spodných vôd. V hodnote 160 000,-- Sk bola f. Dopravia Bratislava vybudovaná komunikácia 
po stredisku z drveného materiálu, ktorý získalo PD od 0SC Trnava. Ďalšou investičnou akciou bolo 
vybudovanie odchovňového areálu pre teľatá, pri ktorom bolo zabudovaných 20 ks plastových búd. Celkový 
náklad akcie bol 130 000,-- Sk. Poslednou akciou bolo vybudovanie samostatného koterca pre jalovice 

v kravíne pre lepší prechod jalovíc z väzného ustajnenia na voľné ustajnenie.  
Výsledok hospodárenia k 31.12.1997 je 18 tis. Sk, ktorý predstavenstvo doporučilo členskej schôdzi ponechať 

ako nerozdelený zisk pre prípadnú potrebu budúceho roka. 
 

Súkromne hospodáriaci roľníci 
- Rastlinná a živočíšna výroba: Anna Medovičová, Paulína Kiripolská, Milan Herceg a Emil Kiripolský. 26.3. 

zrušil svoju registráciu SHR Mikuláš Hercek. 

- Pestovateľské práce v lese: Margita Vitteková, Daniela Jarabová, Vilma Švecová, Marta Medvecká, 
Ľudmila Jarabová, ktoré svoju činnosť v priebehu roka aj zrušili 

 

Výstavba 
V tomto roku pokračovala výstavba II. etapy plynofikácie obce Buková. 
 

Doprava 
Doprava z obce bola v tomto roku zabezpečená hlavne kombinovaním autobusovej a vlakovej dopravy. 

Obyvatelia obce začali na dopravu, hlavne do zamestnania, kvôli časovej i finančnej náročnosti využívať i svoje 
vlastné automobily. 

 

 



Spolky a združenia 
V obci fungoval i v tomto roku dobrovoľný požiarny zbor s veliteľom Rajmundom Vittekom a 28 členmi. 

1.júna sa zúčastnili súťaže previerky pripravenosti v Boleráze. 

Poľovnícke združenie Kamenec Buková - ?? členov, ?? predseda, ?? tajomník, ?? poľovnícky hospodár. 
Slovenský zväz záhradkárov, Miestna organizácia Buková – mal 11 členov. Výbor pracoval v zložení: 

Jozef Gažo – predseda, Pavol Hačo – podpredseda a Štefan Oravský – pokladník. 
Jednota, SD Trnava – členská základňa Buková – mala 39 členov a pre volebné obdobie 1996-2001 bola 

za predsedu dozornej rady zvolená Anna Závišová, č. 6. 
 

Zdravotníctvo, sociálna sféra 
Zdravotnícke služby – poradňa pre matky s deťmi (MUDr. Kaderová) i návšteva všeobecného lekára 

(MUDr. Kočanová) boli poskytované i priamo v obci jedenkrát mesačne. Obyvatelia obce chodia i k MUDr. 

Stipanitovi do Smoleníc, resp. MUDr. Kučavíkovi do Chemolaku Smolenice. V tomto roku fungovala i očná 
ambulancia v Smoleniciach MUDr. Stipanitzovej. Na zubné ošetrenie chodili obyvatelia MUDr. Zamborskej do 
Smoleníc, MUDr. Smutnej v Chemolaku alebo MUDr. Zvonárovi v H.Orešanoch. Ženský lekár pre náš obvod je 
v Smoleniciach a je ním MUDr. Jankovský. 

Počas roka bol starosta obce na troch návštevách u tohtoročných 90-nikov Rudolfa Lantoša, Viktora 
Detka a Ruženy Zborkovej. Odovzdal im darčekový kôš a kvety. 
6.decembra – na Mikuláša bolo zorganizované posedenie s dôchodcami nad 65 rokov obohatené kultúrnym 

programom bukovských detí. 
 

 Školstvo 
 Materská škola.  
V januári tohto roka nastúpila na miesto kuchárky Daniela Štvrtecká na miesto Ruženy Andelkovej, ktorá sa 
začala starať o svoju ťažko chorú starú matku.  
20.1.1997 bol pri krádeži v budove školy odcudzený písací stroj. 
Prevádzka škôlky bola do 31.7.1997. Nový školský rok 1997/1998 začal  pre škôlkárov 2.9.1997. 
 Základná škola. 

Nový kalendárny rok nezačal veselo. 20.januára bol z priestorov školy pri krádeži odcudzený farebný televízor, 
písací stroj, elektrický ohrievač a všetky nové skladačky „LEGO“, ktoré dostali žiaci pod vianočný stromček. 
Ďalšou, ešte smutnejšou udalosťou, bola tá, že 3.2. zomrela pani učiteľka Magdaléna Kemková. 5.februára mala 
pohreb, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci základnej i materskej školy i celý pedagogický zbor a personál. 

V kultúrnom dome bol pred Veľkou nocou zorganizovaný spoločný maškarný ples školákov i škôlkárov. 11.5. sa 
oslavoval v KD Deň matiek, kde žiaci ZŠ a MŠ vystúpili s pekným kultúr-nym programom. 13. Júna sa žiaci 

zúčasnili výletu do Banskej Štiavnice. Pri príležitosti MDD zorganizovali učiteľky pre žiakov športové súťaže a 
hry na školskom ihrisku i na ihrisku TJ. 27.júna bol školský rok ukončený. Nový školský rok bol zahájený 
2.9.1997. V I.triede bol 1.ročník – 8 žiakov a 2.ročník 8 žiakov, t.j. 16 žiakov – nová učiteľka Ivona Kiripolská; 
v II.triede bol 3.ročník – 6 žiakov a 4.ročník – 5 žiakov – Anna Hercegová. Náboženskú výchovu na škole učil 
správca farnosti Jozef Falat, vychovávateľkou v tomto roku bola Gabriela Javorková z Trstína. 
 

 Kultúra 
 Hodovú zábavu v októbri tohto roka zorganizoval DPZ Buková. 22.novembra bola netradičná – po dlhej 
dobe krojová Katarínska zábava, ktorú zorganizovali dôchodci našej obce. Zisk zo zábavy bol použitý ako dar 

pre rímsko-katolícky kostol, pretože sa plánuje s opravou jeho veže a strechy. Mladí ľudia však neprejavili 
dostatočný záujem o túto akciu, ktorej sa zúčastnili vo väčšej miere starší ľudia a dôchodcovia.  
 I v tomto roku bola po celý rok – každý piatok od 15.00 hod. v prevádzke Miestna ľudová knižnica, 
ktorej vedúcou bola Rozália Kiripolská. Spolu bolo v MĽK 3623 kníh a 104 ks periodík. Prírastok kníh 

predstavovl 38 kníh, úbytok 15 kníh. Počas celého roka 62 čitateľov (do 14 rokov 28 čitateľov) previedlo 1482 
výpožičiek. Spolu navštívili knižnicu 462 krát za rok. Na prevádzku MĽK bolo preinvestovaných 8026,-- Sk, 
z toho na nákup kníh 4400,-- Sk. 

 V tomto roku sa začali práce na obnove „Kaplnky Panny Márie“ v Doline. Boli vybudované nové schody 
so zábradlím, vyrobené lavičky, obnovená socha P.Márie a prevedené potrebné murárske práce, ktoré zabránili 
pretekaniu vody do kaplnky. Najviac zo svojho času a síl týmto prácam obetovali Miloš Hačo, Peter Lipár, Jozef 
Ondruš (č.d. 192). Finančne na obnovu kaplnky prispel i rodák z Bukovej Pavol Serina – ??? námestník 
Chemolaku Smolenice. 
 

 Šport, turistika 
 V obci i v tomto roku bol rozvoj športu zabezpečený hlavne vďaka miestnym futbalistom. Prezidentom 
klubu futbalistom bol Ján Ondruš, manažérom Ivan Kopúnek, tréne-rom Miroslav Herceg a asistensom trénera 

Ivan Škrabák. Naši futbalisti odohrali všetky majstrovské zápasy a zúčastnili sa i viacerých priateľských 
zápasov. V júli zorganizovali tradičný futbalový turnaj „Memoriál Ivana Škrabáka“. 
 1.mája boli v obci zorganizované tradičné rybárske preteky. 

 V júli sa uskutočnil 44.ročník Slovenského zväzu turistov Trnava 97 – Buková 
 

  



Politika 
 Počas tohto roka boli prostredníctvom obecného úradu doručené občanom našej obce tri otvorené listy 
od prezidenta republiky Michala Kováča. Prvý bol doručený 5.mája, druhý 19.mája a vysvetľoval občanom 

význam členstva v NATO a posledný prišiel 22.8. a prezident v ňom hovoril o problematike rastu zločinnosti a 
kriminality v našej republike. 
 23.5. a 24.5. sa konalo druhé celoštátne referendum, v ktorom mali občania odpovedať na štyri otázky: 
1. Ste za vstup do NATO?; 2. Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR?; 3. Ste za rozmiestnenie 
vojenských základní na území SR?; 4. Súhlasíte, aby prezidenta SR volili občania SR podľa priloženého návrhu 
ustanoveného zákona priamo? O otázkach referenda nakoniec musel rozhodovať Ústavný súd SR, ktorý 
potvrdil, že štvrtá otázka by mala byť otázkou osobitnou, preto boli vytlačené hlasovacie lístky iba s prvými 

tromi otázkami. Ústredná referendová komisia sa dňa 25.5. uzniesla, že občanom neboli doružené právoplatné 
hlasovacie lístky so štyrmi otázkami, čím bolo referendum zmarené. 
 

 Cirkev, cirkevný život 
 15.apríla tohto roku zomrel dp. Pavol Dubec, ktorý bol dlhoročným správcom našej farnosti a veľa v nej 
dokázal po duchovnej i materiálnej stránke. Jeho pôsobenie prinieslo oživenie v kresťanskom živote našej obce. 

Správcom farnosti sa stal po smrti Vojtecha Balku, ktorý zomrel 1.12.1971 na Fare Buková. Určitý čas ho 
zastupoval Blažej Kovár – farár z Prieval. Pán farár Dubec začal svoje pôsobenie v našej farnosti na Veľkú noc 
1972. Počas svojho pôsobenia upravil okolie kostola, zrovnal kopec pri kostole a na tomto mieste bol vystavaný 

dom smútku. Za jeho pôsobenia bola postavená i nová farská budova, pretože stará bola už v dezolátnom 
stave. Potom začal s rekonštrukčnými prácami a úpravami interiériu kostola. Po obvode celého kostola bol 
namontovaný drevený obklad. Bol vyhotovený krásny „oltár k ľudu“, kde dominuje veľký drevený kríž 
s korpusom Krista Pána a pozlátený Bohostánok. Z pôvodného oltára, ktorý vyhotovil občan Bukovej Ambróz 
Škrabák sa v svätyni použil obraz Navštívenia Panny Márie, ktorej je kostol zasvätený. Ďalej boli do kostola 
osadené nové drevené lavice. Známi majstri Kotrbovci z Brna (títo rekonštruovali i drevorezby majstra Pavla 

z Levoče v kostole sv. Jakuba v Levoči) vyrezali krížovú cestu podľa novej liturgie. Svietidlá pod ne urobil stolár 
z Cífera Ľudovít Chmura. 
Pán farár Dubec hneď na začiatku svojho pôsobenia začal organizovať deti a mládež. Bola založená dievčenská 
spevácka skupina, ktorú viedol organista z Trnavy Peter Zachar so svojou manželkou. Ich spev oživoval a robil 
slávnostnejšími sv.omše hlavne v nedeľu a vo sviatky.  
Pred Veľkou nocou roku 1981 bol dp. Dubec preložený biskupom Jánom Sokolom do farnosti Šúrovce a 
doterajší šúrovský správca farnosti Ján Mikovič prišiel k nám. Tu v Šúrovciach urobil pán farár Dubec tiež 

hrozne veľa práce a dňa 15.apríla roka 1997 zomrel počas cesty na duchovné cvičenie. Rozlúčky v Šúrovciach a 
v rodnej Žikave, kde bol pán farár i pochovaný, sa zúčastnilo veľa obyvateľov našej obce. Za všetkých verných 
farníkov sa s pánom farárom Dubcom rozlúčil Štefan Krátky.   
 V tomto roku – pred Vianocami skončil so správcovstvom našej farnosti dp. Jozef Falat, ktorý odišiel do 
farnosti pri Topoľčanoch do obce Čermany. Hneď po ňom nastúpil ako správca farnosti dp. Pavol Solčány – 
rodák z Trnavy, ktorý bol predtým v obci Obyce a o zmenu farnosti si požiadal Arcibiskupský úrad hlavne zo 
zdravotných dôvodov. 

 V tomto roku bolo pokrstených 6 detí. Manžestvo uzatvorili 2 manželské páry – Igor Škrabák z Bukovej 
a Stanislava Medová zo Smoleníc a Bystrík Vidašič z Boleráza a Katarína Vitteková z Bukovej. V tomto roku bolo 
pochovaných 14 obyvateľov Bukovej (z toho 3 nie z Bukovej). 
 

 Služby v obci 
 Každú sobotu prichádzalo do obce vozidlo firmy Family Frost, ktoré charakteristickou melódiou zvolávalo 
zákazníkov. K predaju firma ponúkala mrazené výrobky – zmrlinu i potovary. 
 Holičské a kadernícke služby boli poskytované vďaka obecnému úradu, ktorý na túto činnosť 

zamestnával Vladimíru Holickú z Trstína. 

 

 Zaujímavosti 
 
 


