BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Číslo 1/3
leden-březen 2017

20. března v 11:28 h. začala jarní rovnodennost. V ten okamžik Slunce vstoupilo do znamení Berana a
bylo ve stejné rovině s rovníkem a jeho paprsky dopadaly na Zemi kolmo k její ose.
Kostel na úvodní fotografii je zachycen v 11.30, tedy už na jaře. Měnil se nám i čas ze standardního
zimního na letní z 25. na 26. března z 2:00 na 3:00

Přejeme vám krásné jaro, a hezké Velikonoce!

NOVÝ OBECNÍ ÚŘAD
Dalším dokončeným plánem
zastupitelů bylo zřízení obecního
úřadu. Z původního, který byl
postaven v akci „Z“, je mateřská
škola. Nový obecní úřad byl
přebudován z lednice, kam se
svážel led na chlazení piva.
Objekt byl roky nevyužit, a
dokonce se uvažovalo o jeho
demolici. Přestože se nejedná o
historickou památku, zastupitelé
se rozhodli budovu zachránit. A
tak z ruiny po roce práce vyrostl
nový obecní úřad, který bude
sloužit opět spoustu let. Zachoval
se původní ráz stavby i prvky,
trámy jsou ze smrkového dřeva z

našeho lesa, barvu omítky jste si vybrali na
slavnosti k 90 výročí postavení sokolovny.
Vytápění je moderní podlahové, a čerpadlo bude
vytápět i kinosál. Až nový obecní úřad navštívíte,
kancelář najdete v přízemí a po dřevěném schodišti
se dostanete do zasedací místnosti a knihovny.

IFNORMACE PRO OBČANY


Pokud ještě nemáte zaplacený poplatek za svoz komunálního odpadu, vystavujete se
finančnímu postihu.



Svozová místa bioodpadů jsou opět otevřena: středy a pátky 17:00 – 19:00, soboty 9:00 –
11:00. do bioodpadu patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, piliny,
zemina, větve (ty musí být oddělené), do bioodpadu nepatří: zbytky jídel, kosti, maso, kůže,
uhynulá zvířata, exkrementy.



7. května v neděli v 10:00 firma Compag provede svoz nebezpečného odpadu v Línech na
návsi. Nebezpečný odpad: kompletní elektrozařízení, barvy a oleje v uzavřených nádobách.



28. dubna až 2. května Firma Compag přistaví kontejnery na objemný odpad. V Bukovně na
návsi, u kalu a u sokolovny, v Línech u klubovny a u kontejnerů.



Hlášení místního rozhlasu, „jak jste mohli slyšet, nebylo slyšet“. Teď už je technika v
pořádku a všechny informace se k Vám včas dostanou. Nabízíme Vám i možnost posílání
hlášení formou SMS. Máte-li o tuto službu zájem, bližší informace se dozvíte v kanceláři
obecního úřadu.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Plesová sezona v plném proudu a na parketě v
bukovenské sokolovně se pět párů v pěti
lekcích učilo s tanečním mistrem Ondřejem
Borským standardní a latinsko-americké
tance.
Ondřej Borský se tanci věnuje více než 15 let,
je 2. vicemistr republiky v
deseti
tancích
v
kombinaci
latinskoamerických
a
standardních
tanců.
Umístil se na 8. místě na
světovém poháru v 10
tancích v Jihoafrické
republice. Je trenérem,
porotcem první třídy
tanečních soutěží párů.
Jeho svěřenci se umísťují
na předních příčkách
napříč
všemi
výkonnostními
kategoriemi. V Mladé
Boleslavi vede kurzy latinsko-amerických
tanců pro ženy, které by si rády zatančily, ale
nemají partnera.
V Ledcích se zúčastnilo stejného kurzu 16
párů. Taneční v Bukovně zorganizoval pan
Žďánský spolu se starostou Holmanem. Na
předposlední hodině se učili slowfoxtrot,
quickstep, tango, a zopakovali si waltz, chacha, jive. Pan mistr je chválil.
Máte zájem naučit se něco nového, zatančit si
a protáhnout těla? Pan Ondřej Borský v
současné době vyučuje každou neděli od 16
hod. lekce pro začátečníky zde v sokolovně v
Bukovně. Dále nabízí taneční kurzy pro děti,

mládež a znovu pro dospělé, taneční show na
plesy, přípravu svatebních tanců a další.

Kontakt na pana Borského je k dispozici v
kanceláři OÚ.

Florbal
Místní hrají v sokolovně florbal
Florbal je kolektivní halový sport. Hraje se
na hřišti s lehkým dutým plastovým
míčkem. Při standardní herní situaci je z
každého týmu na hřišti pět hráčů v poli a
jeden brankář.
Hráči při hře používají speciální florbalové
hole. Brankáři žádnou hůl nepoužívají,
chytají pouze vlastním tělem, zejména
rukama a nohama. Florbal začíná být čím
dél populárnější.
Až budou mít hoši natrénováno, určitě se
dočkáme i zápasu.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BUKOVNO
Jaro nám pomalu, ale jistě klepe na dveře. Máme před sebou poslední tři
měsíce, které nás dělí od konce školního roku.
Akce pořádané školou nazvané „Pondělí pro rodiče, prarodiče…“ se setkaly s
pozitivními ohlasy. Rádi bychom pozvali i zájemce z řad občanů obcí
Bukovno a Líny. Scházíme se ve škole vždy každé druhé pondělí v měsíci, a
to v 15 hodin. Společně ještě prožijeme:






10. dubna
Velikonoční
tvoření
s
rodiči,
prarodiči…
15. května
Olympiáda
týmů (dítě a rodič) na
školním hřišti
12. června
Rozloučení
před prázdninami a s
nastávajícími
školáky,
zahrnující mimo jiné i
divadelní
představení
„Možná přijde i kouzelník“.
Během školního roku jsme oslavili v mateřské škole řadu svátků i narozenin. Těšilo
nás, že se aktivně zapojily i maminky a upekly pro účastníky oslav pohoštění. Přestože
oslavenci dostali jako překvapení drobný dárek, největší radost měli z oslavy mezi
svými vrstevníky a kamarády.

Aktuální informace o mateřské škole můžete pravidelně sledovat na internetových
stránkách
obce,
či
Mladoboleslavském tisku a v
neposlední řadě také na
https://www.facebook.com/
materska.skola.bukovno/.
Přestože zájemci o školu
pocházejí
primárně
z
nejbližších obcí, přibývá
poslední dobou i uchazečů ze
vzdálenějšího
okolí
(Michalovice, Dalovice, aj.).
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Dne 2. května od 9:00 do 16:00
hodin proběhne v mateřské
škole zápis dětí do školy pro
školní rok 2017/2018. Zákonní
zástupci pro zápis potřebují:










formuláře k zápisu (od 31.
3. 2017 jsou k vyzvednutí
v mateřské škole)
občanský průkaz
rodný list dítěte
kopii i originál zdravotní
průkazky dítěte
doklad o výhradní péči/střídavé péči o
dítě (pouze u rozvedených rodičů)
lékařské potvrzení (formulář obdržíte ve
škole) – nepředkládají je děti, které plní v
mateřské škole povinné vzdělávání
fotografii dítěte (elektronická verze)

Pro děti, které půjdou do základní
školy ve školním roce 2018/2019,
bude docházka do mateřské školy
povinná, a je tedy nutné, aby se
dostavily k zápisu, pokud již
nenavštěvují jinou mateřskou školu.
Do školy budou přijímány děti od 2
do 6 let, přednostně ze spádové
oblasti (Bukovno, Líny). Škola je
jednotřídní s maximální kapacitou
25 dětí. V současné době

přepokládáme, že se u letošního zápisu
bude jednat nejvýše o dvě volná místa.

Autorka článku: Mgr. Hana Hušková
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ČINNOSTI SPOLKŮ
MYSLIVECKÝ SPOLEK MICHLOVICE - BUKOVNO
Měsíc březen je vždy poslední v
mysliveckém roce. Myslivci plánují i
hodnotí rok vždy od 1. dubna do 31.
března. Je již dlouholetou tradicí a
nejen u myslivců, že hodnocení i
plánování probíhá na výročních
členských schůzích.
Nejinak je tomu u nás. Ta naše
proběhla 18. 3.
2017. Proto mi
dovolte krátké
seznámení
s
výsledky
naší
činnosti
v
uplynulém
mysliveckém
roku.
Náš spolek patří
v rámci okresu
Mladá Boleslav
určitě k těm
nejúspěšnějším a
to
nejen ve
výsledcích
mysliveckého hospodaření, ale i v
organizování střeleckých soutěží, kde v
rámci okresu nemáme konkurenci,
snažíme se podporovat kulturní vyžití v
našich obcích, například pořádáním
tradičního mysliveckého plesu a
podporou dětského dne, samozřejmostí
je potom naše snaha o zlepšení
životního prostředí. V minulosti byla
našimi myslivci zalesněna celá plocha
zavážky pod Močidly, každým rokem
sbíráme neskutečný odpad kolem
silnic, cest a v obcích, který bohužel
někteří
spoluobčané
bezostyšně
vyhazují z automobilů nebo vyvážejí
do přírody z domácností. Je to naprosto
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nepochopitelné a bezohledné chování
těchto lidí, vždyť každý musí vlastnit
popelnici k likvidaci domovního
odpadu, nebo musí minimálně
doložitelně odpadky likvidovat. V
minulosti díky výborné spolupráci s
honebním společenstvem Bukovno se
nám podařilo
vybudovat
rybníček na
louce
u
bukovské
hájovny, což
při naprosté
absenci vodní
plochy
v
Zadním lese je
věc
jistě
chvályhodná.
Nyní
již
několik čísel,
která budou
jednou
zajímat nejen
naše nástupce. Díky voliérovému
chovu bažantů se můžeme chlubit s
úlovkem 397 ks za rok 2016, což v
rámci okresu nemá konkurenci. Dále se
můžeme pochlubit velice kvalitním
chovem srnčí zvěře, kdy téměř
pravidelně jsou loveni srnci v
medailové hodnotě. Pro laické
vysvětlení, srnčí parůžky se podle
určitých kritérií váží, měří a posuzují a
poté jsou odvozeny body a u nejlepších
trofejí jsou stanoveny limity pro
získání bronzové, stříbrné či zlaté
medaile. I s tou se již můžeme
pochlubit, což svědčí o dobře
prováděné péči o zvěř, ale také o

zodpovědném provozování lovu.
Srnců bylo loni uloveno 21 ks. V dnešní
době je moderní skloňovat setkání s
přemnoženou černou zvěří zejména v
oblastech, kde člověk zabírá stále vice a
více přírody. Zde návštěvníci lesa často
nedbají pravidel a při nechtěnému
pobíhání jejich miláčků dochází ke
kontaktu s touto rytířskou zvěří. V
uplynulém roce bylo v revíru uloveno 26
ks divokých prasat, nikdo se ale při
dodržování
správných
zásad
při
procházce lesem nemusí divočáků bát, ti
vždy raději utečou a kontaktu s lidmi se
vyhnou. Pejsky ale při venčení mějte
vždy na vodítku. Zejména v nastávajícím

nichž
někteří
jsou
naprosto
nepochopitelně chráněni, aniž by jejich
populace byla ohrožena. Zajíci přestože
nikterak
neztrácejí
populační
schopnost, jsou na neuspokojivých
stavech. Lov proto provádíme v
minimálním počtu. Loni byli uloveni
pouze 4 zajíci, a to zcela pro potřebu
tomboly
na
poslední
leči
a
mysliveckém plesu. Musím se ještě
zmínit, že samozřejmě tlumíme i
výskyt zvěře dravé, zejména lišky
obecné, které bylo uloveno 30 ks.
Aby celé pojednání nesměřovalo pouze
k lovu, nastíním Vám naší bohatou
činnost na střelnici v Močidlích, kde

období, kdy celá řada druhů zvěře
přivádí na svět potomstvo, je důležité být
k přírodě ohleduplný. V poslední době se
v našich lesích a polích rozšířil daněk
skvrnitý a myslivci musí tento poměrně
rychle expandující druh udržet v
rozumných počtech, proto i u nás byli
uloveni loni 3 daňci a také 3 daněly.
Jiným případem jsou zajíci. Na zajíce
působí tolik negativních vlivů, zejména
způsob zemědělské výroby, šílený
provoz na pozemních komunikacích ale
v neposlední řadě i vliv predátorů, z

pořádáme tyto akce: střeleckou soutěž
v brokové střelbě – memoriál Bičíka a
Bendy,
velkou
cenu
Bukovna,
memoriál V. Svárovského, parkurové
střílení Hubert, dále prakticky všechny
závody okresního přeboru ve střelbě,
krom střelby na loveckém kole. Další
akcí, která probíhá na naší střelnici, je
výcvik ve střelbě adeptů v rámci kurzu
myslivosti. K tomu se ještě snažíme
vyhovět
některým
mysliveckým
spolkům z okolí, které se na nás obrací
s prosbou o umožnění střeleckých
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závodů.
Všichni si jistě dovedete představit,
že zajistit vše není jednoduché, ať již
se jedná o provoz a opravy budov na
střelnici, o odchování 500 ks bažantů
a
údržbu
voliéry,
opravy
mysliveckých zařízení, zajištění
plesu, ale i všech dalších činností,
které na nás čekají v roce 2017.
Již 2. dubna nás čeká sběr odpadků,
8 . dubna následuje první závod ve
střelbě, již zmiňovaný memoriál
našich bývalých kamarádů, Edy
Bičíka a Standy Bendy, na který k
návštěvě střelnice tímto zveme
občany. Čeká je nejen urputný boj
střelců z mnoha okresů, ale v kiosku
i dobrý srnčí gulášek.
Pro ty z Vás, kteří se zajímají o
úlovky a trofeje získané za uplynulý

SDH BUKOVNO

V letošním roce jsme
zahájili
naši
činnost
Výroční
valnou
hromadou, která se konala
21. ledna v místním
pohostinství ve dvoře.
Pozváni
byli
jak
zástupci SDH našeho
okrsku č. 20, tak i
zástupci
obecních
spolků včetně starosty
obce. Po zhodnocení
naší
činnosti
v
uplynulém roce a
přehledu hospodaření
jsme schválili plán
práce na letošní rok. V
tomto roce chceme
rozvíjet
prevenci
předcházení
vzniku
Stránka 8

požárů, absolvovat několik školení naší
jednotky zřízené obcí. Dále plánujeme
uskutečnit námětové cvičení našeho okrsku
č. 20 v obci Spikaly. Toto cvičení bude

zaměřeno na dálkovou dopravu vody.
I v letošním roce jsme si schválili
podporu kulturní činnost v obci.
V měsíci březnu jsme v počtu 4 členů
jednotky SDH naší obce absolvovali
odbornou přípravu strojníků, velitelů
družstev a velitelů jednotek SDH
obcí. Školení probíhalo na HZS
Mladá Boleslav v celkovém počtu 16
hodin.
18.
března
jsme
uspořádali v obci náš
tradiční
Hasičský
ples. I v roce letošním
akce
dopadla
na
výbornou. Zahájení
plesového večera se
ujal náš starosta SDH
Bukovno Ing. Ondřej
Čuban. Přivítal hosty
a krátce představil
celovečerní program,
kde taktéž z jeviště
poděkoval
všem
sponzorům, kteří se
podíleli na pořádání
našeho plesu. Poté následovalo
vystoupení mažoretek z Kosmonos.
Za své taneční vystoupení sklidily
dlouhý potlesk. Na plese jsme
přivítali 140 návštěvníků. Hlavní
cenou v tombole byla benzínová
motorová sekačka s pojezdem.
Hlavní cena putovala výherci z
Mladé Boleslavi. Plesová kapela
Fantasy Music byla opět skvělá,
tančilo se do ranních hodin. Všichni,
kteří si udělali čas a na ples dorazili,
si jej patřičně užili.
Každá kulturně společenská akce
vyžaduje dlouhé plánování s
nejasným výsledkem úspěchu. Je pak
potěšením, že i v dnešní uspěchané
době jsou lidé, kteří svojí účastí na
těchto kulturních akcích dokážou

naše spolky podpořit a dát najevo, že
veškeré vynaložené úsilí při pořádání
těchto akcí stálo za to. Proto bychom
chtěli touto cestou jménem SDH
Bukovno poděkovat všem, kteří nás
přišli na hasičský ples podpořit a velkou
měrou se zasloužili o skvělou náladu po
celý večer plesu.
Dále
bychom
chtěli
poděkovat
sponzorům plesu, kteří vždy byli a jsou

naší stálou oporou: Poděkování patří
především:

Společnosti
Draspol
s.r.o.stavební podnik Mladá Boleslav

Společnosti Metronet Kosmonosy

Společnosti Otherm Praha

Splečnosti Pekass a.s

Zemědělské společnosti Bukovno

Obecnímu úřadu Bukovno

Společnosti Eurogreen

Společnosti Agro hobby centrum
Mladá Boleslav

Místním podnikatelům:

Autoservis Michal Reiter

Holičství Eva Svačinová

Elektro opravy Bohumil Hurta

Kosmetika Veronika Halousková
Za SDH Bukovno
Stránka 9

VLASTENECKO - DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ
Maškarní ples

Zima je obdobím bálů, plesů,
karnevalů a tanečních zábav. Na
našem tradičním Maškarním
plese, který se konal 18. února, se
oblékáme do kostýmů a některé
jsou tak dokonalé, že identitu
člověka úplně změní a okolí se
marně pokouší zjistit, kdo je v
masce schován.
Na
dětském
odpoledním
karnevalu byl sál plný princezen,
policistů, zvířátek, indiánů a
dalších a dalších masek, o jejich
zábavu se postaraly tetičky a paní
ředitelka ze školky. Děti tancovaly,
plnily úkoly, za které dostávaly
odměny. Na taneční parket jsme
samozřejmě pozvali i rodiče, pomáhali
nám při soutěžích i si s dětmi
zatancovali.
A večer, oblečeni do kostýmů, jsme
tančili v rytmu kapely Max band.
Taneční skupina Tornádo předvedla
svůj tanec rozkošných Berušek. Na
stolech byly připraveny lístky, na
které se psaly tipy na vítěze soutěže o
nejhezčí masku. Po spočítání hlasů
vyšlo toto pořadí, na pátém místě se
umístily dvě bezdomovkyně, na
čtvrtém místě skupina Beatles, na
třetím Samurajové a Gejši, druhá
příčka v počtech hlasů patřila
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Beruškám a první místo dvěma pohádkovým
postavičkám Mimoňům. Po odmaskování byli
všichni překvapení, kdo se pod maskami
skrývá. Následovala bohatá tombola a pak se
už tančilo až do rána.

Jarmark – vítání jara

Již po čtvrté jsme pořádali v sokolovně
Jarmark, na kterém prodávají řemeslníci
svoje výrobky. O všechny produkty byl
zájem, nakupovaly se košíky, svíčky,
perníčky, výrobky ze sena i dřeva, chutné koláče, květiny, šperky a mohli jsme i
zhlédnout techniku paličkování. Vyhlásili jsme soutěž o nej zákusek, místní nám
přinesli devět vzorků, z kterých odborná
porota vybrala čtyři nejchutnější:
1.

paní Halasová;

2.

paní Jakubcová;

3.

paní Jarešová a

4.

paní Hurtová.

Po celý den nás provázely šikovné děti: z
naší školky nám děti zahrály pohádku a
zazpívaly písničky, z Katusic nás naladily na lidovou notu, s Dalovicemi jsme si
zazpívali písničky z pohádek a odpolední představení bylo v
duchu moderního tance, které nám předvedlo mládí z domu
dětí a mládeže z Mladé Boleslavi. Všechna
představení byla odměněna potleskem. Celá sobota se vydařila. Všichni se bavili, nakoupili si jarní dekorace a dárky.
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TORNÁDO
Taneční vystoupení na hasičském
plese
25. února jsme vystupovali na
hasičském plese v obci Příkrý. Obec se
nachází v okrese Semily. V nadmořské
výšce 518 m. Dá se říci, že na tento ples
jezdíme pravidelně. Sousedé v této
hezké vesničce jsou příjemní a vždy nás
rádi vidí.
2. Noc s Andersenem
Pro 17. ročník noci se řádně
zaregistrovalo 1 694 míst, kde strávilo
noc s knížkami a pohádkou více než 98
000 dětí a dospělých.
U nás se noci zúčastnilo 20 dětí a 5
dospělých. Pro letošní noc jsem vybrala
téma Čtyřlístek. Tento komiks je jeden z
nejznámějších
a
nejdéle
česky
vycházejících. Vychází od roku 1969 a
jeho autorem je pan Jaroslav Němeček.
A abychom se dozvěděli více informací
o Čtyřlístku, navštívili
jsme
museum
v
Doksech. Autobus nás
dovezl před budovu,
kde nás vyhlížel pan
Hozák, náš průvodce.
Vyprávěl
nám
o
čtyřech
hrdinech
komiksu, kteří žijí ve
společném domku ve
fiktivní
obci
Třeskoprsky, která se
nachází u rybníka
Blaťáku pod hradem
Bezzubem. Předlohou
pro Třeskoprsky byly
Doksy, rybník Blaťák
symbolizuje Máchovo
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jezero a hrad Bezzub zase Bezděz.
Postavičky určitě znáte, Myšpulín –
černobílý kocour, vynálezce. Bobík –
prase v zelené košili, jedlík a silák,
Fifinka – bílá fenka v růžových šatech –
kuchařka a Pinďa – zajíc, strašpytel. V
museu jsme strávili hodinu, při které
děti plnily úkoly. Vrátili jsme se do
školky, připravily dětem večeři, po
výletě byly už hladové. A pak hurá do
spacáků (kluci nalevo a holčičky
napravo). Při čtení pohádek postupně
usínaly a spaly až do rána. K snídani
jsme jim naservírovaly dobroty od
rodičů, rozdaly dárky: časopisy,
obrázky, vystřihovánky, sladkosti a
perník s logem Čtyřlístku (darovala nám
je jedna z maminek, moc děkujeme).
Přicházejícím rodičům jsme děti vrátily
v pořádku.
Noc s Andersenem je za námi, těšíme
se zase všichni v pátek 24. března 2018!

FIRMY, KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA BAREVNÉM VYDÁNÍ ZPRAVODAJE
AUTOSERVIS Michal Reiter
1. září 2007, dva roky po vyučení, jsem si
splnil svůj sen a zřídil si autodílnu. Je to ale
práce od rána do večera. Náklady na provoz
jsou velké, dílnu si stále dovybavuji a
myslím, že už je zařízena kvalitně. Od
příštího roku mě čeká EET. Nabízím
služby autoservisu a pneuservisu. S
kolegou máme dostatek zakázek.
Provádíme opravy automobilů všech
značek - veškeré mechanické práce,
výměnu převodovek i motorů,
kontrolu
a
servis
klimatizací,
kompletní
služby
pneuservisu,
montáže tažných zařízení, výměnu
oleje, garanční prohlídky.

Jelikož se blíží motoristická sezona, nechte
si u nás zkontrolovat Váš vůz.

KALENDÁRIUM

Vynášení zimy ze vsi
Na jaře se z měst i z vesnic vynášela
figurína smrti, která symbolizovala zimu.
Obřady, které přivolávaly jaro a žádaly
bohy o dobré počasí pro novou úrodu,
byly pro naše předky od nejstarších časů
nejvýznamnější z celého roku. Ve
staroslovanském panteonu byla Morana
bohyní zimy, ale také smrti. Proto se
figuríně říká Morana, Mořena, Mařena, či
Smrt holka. Morana se upevňuje na
dlouhou dřevěnou tyč, tělo je vytvořeno ze
slámy, oblečeno do starých šatů a na něj se
pověsí náhrdelník z vyfouknutých vajíček
a prázdných šnečích ulit. Z vesnic se
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vynášela za účasti početného zástupu. Kdysi
ji prý kamenovali, ale my známe spíše už
jen házení do řeky nebo do rybníka, svržení
ze skály, případně pálení a výjimečně i
zahrabání. V době baroka už vynášení smrti
provozovala většinou jen vesnická mládež a
někde zaniklo úplně. Proto si na konci 19.
století národopisní pracovníci stěžují, že
tento zvyk lidé v mnoha krajích Čech a
Moravy neznají a v rámci povznesení
vlastenectví přicházeli s návrhy jak jej
oživit. Stejný proces můžeme sledovat i
dnes, kdy se v některých místech (často pod
patronací muzea, knihovny či školy)
vynášení smrti obnovuje.

pamětníků tento zvyk nedržel. Paní učitelka
Moranu vyrobila a naučila děti básničky. Ve
středu 22. března se měl průvod po vsi
uskutečnit, ale zima, která to ráno byla, nám
to nedovolila. Proto jsme se sešli v pátek
dvacátého čtvrtého v deset hodin. Průvod se
seřadil před školkou a dál se šlo po vsi,
cestou se říkaly básničky, bubnovalo na
bubínek, tlouklo na paličky, aby nás bylo
slyšet. Došli jsme až ke kalu na návsi, kam
jsme Moranu hodili. Tak snad, a zatím to
tak vypadá, nám šikovné dětičky a všichni,
kteří se průvodu zúčastnili, jaro přivolali.

Zdroj: Český lidový a církevní rok Alena
Vondrušková

Ve školce paní učitelka vyprávěla dětem o
jaru, a tak vlastně vznikl nápad „ přivítat
jaro touto tradicí.“ V naší obci se podle

ZAJÍMAVOSTI Z OBCÍ
V této rubrice vrátíme k zimě



Celkem napadlo 48cm sněhu

Byla to totiž zima, jakou známe z obrázků
pana Lady, taková, která u nás dlouho
nebyla. V pondělí 2. ledna napadl první sníh
a pak ještě průběžně celý měsíc. Tak nám
vydržel až do konce ledna. Všichni jsme si
tu zimu užili, při sportování jsme si protáhli
těla, abychom si je polámali při odklízení
sněhu. Začátkem února se oteplilo a na
konci měsíce už po sněhu nebylo ani
památky. Máme k dispozici i měření, které
provedl pan Pařík:



Nejnižší noční teplota byla -16,5°C a
denní -10°C



První skřivánek zazpíval 1. 3. 2017



První špaček ho následoval hned 2. 3.
2017



Průměrně
napadlo
10cm
nového
sněhu
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Línská 50

V letošním roce se chopili volného
zimního termínu letos přeložené
Jizerské padesátky línští obyvatelé a
uspořádali první ročník tzv. Línské
padesátky.
Jubilejního prvního ročníku se aktivně
zúčastnilo 10 lyžařů, krom místních
dorazila jedna závodnice až z
Olomouce. K vidění byly lyže moderní,
zastoupeno bylo též již historické
vybavení v podobě starých jasanek,
bambusových holí apod. I když tito
závodníci neútočili na přední pozice,
byla jejich účast třešničkou na línském
dortu.
V první rychlostní prémii zvítězila
olomoucká Fialice, a to zejména s
vidinou lahodného mistra lovce
podávaného v ledovém občerstvení u
nádraží. Samotnou

doprovodných soutěží se konala štafeta
smíšených družstev. Úpornou touhu po
vítězství
doložila
obě
družstva
mohutným bojem okořeněným pády,
podrážením a držením soupeřů.
Línské lze pochválit za výbornou
organizaci závodu, vč. kiosku v iglú
provozovaném dětskými obyvateli,

Línskou 50 vyhrál domácí závodník
Chaloupka, vítězná trofej v podobě
prázdné lahve šampaňského tak zůstala
v domácím prostředí. V rámci
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HISTORIE ZIMNÍCH SPORTŮ

Bruslení
O tom, kdy a jak člověka napadlo
využít rychlého a lehkého pohybu po
zamrzlé vodní ploše, nejsou žádné
doklady.
Archeologické
nálezy
různých kostěných bruslí se našly i na
našem území. Šlo o klouzání na ledě,
při kterém se bruslař odrážel buď
jednou, nebo dvěma tyčemi. Brusle z
kostí
byly
tedy
společným
předchůdcem bruslí i lyží.

Tato zimní zábava patří mezi poměrně staré
tradice, nicméně kdy přesně lidé začali stavět
skulptury ze sněhu, není známo. První
písemné zmínky lze nalézt v 16. st.,
postavička sněhuláka je symbolem zimy a
nalezneme
jej
na
pohlednicích,
novoročenkách i jako figurku na stromečcích.
.

Lyžování
Žádné přeskáče, kovové hrany na
lyžích nebo super lehké hůlky přesně
do rukou. „Prkna“, na nichž první
čeští lyžaři sjížděli krkonošské svahy,
by si dnes na vrcholku kopce většina
lidí bála připevnit na nohu. První lyže
přivezl z Norska v roce 1887 pražský
průmyslník Josef Rössler Ořovský a
vyrážel na nich na první pokusné
jízdy ve Stromovce. Masový rozvoj
českého lyžování ale nastává až v
Krkonoších. První lyže se objevily
především zásluhou hraběte Jana
Haracha.

Sáňkování
Saně rohačky dříve sloužily pastýřům
ke svážení sena nebo dřeva. Když
horalé nesváželi, vozili turisty. Ve
městech se zase v zimě zaplnily ulice
a
promenády
zmenšeninami
kočárových saní, na nichž paní tlačily
své ratolesti a páni zase dámy svého
srdce.
Stavění sněhuláků
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Sněhulák u Škorníčků

HISTORIE OBCÍ
Bukovno 1934
Rychle ku předu čas a opět Nový rok.
Ten starý nic špatného nám neodnesl a
ten nový zda co dobrého přinese. Vždyť
ani sněhu není a to bude suchý rok.
Přesto, že nezaměstnanost stále stoupá,
konán 13. ledna Sokolský ples vstup 7
Kč. 20. ledna Staročeský bál baráčníků
vstupné 4.80 Kč. Ples Sboru
dobrovolných hasičů v Bukovně.
Pěkným časem se otevřela též práce na
stavbách, E. Bičík čp. 45 nově omítl a
dal eternitovou střechu místo břidlice a
upravil okolí. Pan J. Henc čp. 20
vystavěl sobě zděný dům, p. F. Fousek
čp. 86 přestavěl chlév a maštal, nastavěl
seníky, postavil chlívky. Pan J. Raitr
vystavil nové chlévy a část špýcharu.
6. května byl pořádán v Mladé
Boleslavi místním výborem obrany
obyvatelstva letecký útok. Útoku
zúčastnilo se mimo výzvědného letounu
tři bombardovací letouny a pěti letadel,
které provedli útok z výše kulomety. Z
naší obce mimo množství občanstva se
zúčastnil v plném počtu sbor
dobrovolných hasičů s práporem.
Jelikož až do 3. června nepršelo, takže
velké sucho a nedostatek píce nastal,
jakož i obilí jen řídké, ale i krátké
zůstalo. Ovoce suchem ze stromů
padalo, vyhlídky hospodářů špatné. 20.
května konána pouť, při menší účasti
kramářů, za to však konán dopoledne
zápas házené Sokol – Sparta Praha,
který skončil stavem 4:7. Večer pak
pouťová zábava. 31. května konán za
pěkného času venku průvod Božího těla
k 4 oltářům. V tomto týdnu konáno
modlení u Božích muk za vláhu. 3.
června konečně s bouří přišel čekaný
déšť. 9. června upravuje se cesta okolo

sokolovny k p. Horčičkovi nákladem
obce. 17. června ve školní budově schůze
obec. zastupitelstva obce Bukovna
jakožto zástupců obce Línské Línské z
důvodu úpravy staré školní budovy, která
nevyhovuje zákon. předpisům. 19. června
bubnován zákaz braní vody z kalu a
potřebná voda bude se prodávati z
hydrantu za 30hal. 27. června v lese p.
starosty Manžela p. Fr. Najmanem
nalezen byl zastřelený kulovnicí srnec.
Odnese do Bukovna a správně odveden.
Avšak jelikož padl na línském honebním
území. Tito si pro něho za asistence p.
strážmistra Taraby z Katusic přišli.
Přesto, že pan Cihlář ml. dokazoval, že na
čekané byl a po srnci střílel. Byl tento
přes alianci odveden do Lín. Dne 26.
června o 12hodině polední zřítil se
letadlem čs. státní aerolinie pilot a letec p.
Karel Tomíček rodák z Bukovna. Narodil
se 20. 11. 1900 jako syn Josefa a Marie
Tomíčkových v čp. 64 na vojně vynikal
jako letec akrobat, jehož kousky
obdivovalo v letech 1924-1926 celé
Bukovno. Kdykoli měl let přes rodnou
obec svoji, tu ukazoval své umění. Jeho
stroj ČSA OK-ADB se na trati z Paříže
do Prahy zřítil. V červenci onemocněli 4
lidé na tyfus. 15. července pořádala TJ
Sokol Bukovno-Líny dětský den.
Rozpočet na opravu školy činí 26 000 Kč.
Střechy jen 10-12 000 Kč. Dne 23.
července byla zde komise ohledně opravy
kostela. Tato se začala prováděti 24.
července. Pan František a Marie Navarovi
prodali p. V. Šimonovi sousedící s jeho
majetkem chlév a část místa od čp 92 za
20 000 Kč. 6. srpna počali kouleti silnici
od Michalovic k Bukovnu. 24.sprna
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počala se bourati střecha na škole.
Následkem velké průtrže mračen, která se
provázena bouřkou nad Bukovnem v
poledních hodinách 28.sprna vznesla, byly
promočeny stropy na odkryté školní budově
jak hořeních tak dolních tříd. Tak, že se
zřítily, a bylo nutno, ba co více opravdu již
potřebno dáti nové. Příval vody v několika
minutách zaplavil níže položené statky čp.
46, 52, 53 a nadělal hodně škody. Cesty
jsou vymlety a strhány. Též vodárna naše
po dva dny stála, takže Bukovno bylo bez
pitné vody. Při opravě kostela byl nalezen
nápis: roku 1805 nové štajfírováno od
Adalbertusa Henika z Turnova. Roku 1860
pak nákladem obcí Bukovno a
Línských znovu štajfírováno
malířem Košáteckým z Ml.
Boleslavi. V měsíci září, který se
vyznačoval teplým počasím,
rostly hodně houby, že stál 1kg
hřibů 3-4 Kč. Sbírání hub ale
nelíbilo
se
lesnímu
michalovického
panství
p.
Kubištovi, který nezaměstnané z
lesa vyháněl, košíky a houby
šlapal a různé ne vždy pěkné
tituly lidem dával. 22. září
dodělal hodinář nové hodiny na
věži kostela. Letošního roku
vysadila obec i jednotlivci
množství
nových
stromků.
Jednak doplněny sady, dále
vysázena
nová
alej
do
Cimrovky , vysázeny močidla a
sousedé pak částečně vysadili
stromky na Dalovice. Po odejití z
hostince sl. L. Šťastné nastoupil
dne 19. listopadu nový hostinský
p. Rudolf Bahník. Posvícení
držené letos 25. listopadu bylo za
krásného času, takže kolotoč,
střelnice, houpačky i pár
cukrářských bud zdobilo náves k
potěše malých.

19. prosince stalo se neštěstí na dvoře
statku
p. R. Jíry při řezání
elektrickým motorem otřely se o volně
natažený a vadný el. kabel volně
pobíhající prasata, přičemž dva kusy
byly zabity. Letošní Vánoce užívám
v blátě, teprve 27. po svátcích trocha
sněhu.
Konec
roku
oslaven
silvestrovskou zábavou vlas. dobroč.
obcí baráčníků hudbou. Během roku
se v Bukovně odehrálo několik
divadelních představení.
Doslovný výpis z kroniky

P. Fousek a manželkou
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PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCI












15. dubna v sobotu pražské divadlo Kalich, komedie Žena za pultem 2. Jiří Lábus a
Oldřich Kaiser. Odjezd autobusu: Líny 17:00 a z Bukovna 17:10
29. dubna v sobotu, budete-li mít zájem, přijede paní Jana Císařová a budeme
vyrábět ze sena jarní dekoraci. V sokolovně.
30. dubna v neděli Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků pořádá rej čarodějnic a
čarodějů. Slet je v 18.00 u vodojemu, poté poletíme k sokolovně, kde si opečeme
buřtíky.
6. května v sobotu Jarní cyklojízda starosty obce. Navštívíme Máchův kraj
13. května v sobotu Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků zve všechny maminky
na oslavu jejich svátku do sokolovny. Je připraven bohatý program, v kterém se
představí místní děti s kamarády.
14. června ve středu Akademie dalovické školy
17. června v sobotu pořádají línští dětský den v Línech. Přijďte si užít se svými
dětmi jejich svátek.
24. června v sobotu letní kino u sokolovny. Za půl roku jsou Vánoce, tak si
promítneme pohádku Anděl Páně 2

O všech akcích Vás budeme včas informovat na stránkách obce, na vývěskách a místním
rozhlasem.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Švecová Milada

Bukovno

75 LET
Procházková Marie

Líny

80 LET
Kysela Miroslav

Bukovno

85 LET
Lazarová Miloslava
Reiterová Miluše

Bukovno
Bukovno

Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu jmenovaných

Narození občánci
Jonáš Vostruha
Lucas Škoda

Líny
Bukovno

Jména dětí jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu rodičů.

Z našich řad odešli
Miloslav Hůlka
Zdeněk Dobrý

Bukovno
Bukovno

Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští číslo vyjde v červnu 2017
Všechny Vaše připomínky zašlete na e-mail obec@bukovno.cz nebo přineste na obecní
úřad.
Na tvorbě zpravodaje se podílí Jana Szabová, Ing. Lucie Szabová a PhDr. Václav Pavlíček
Pokud máte zájem o elektronickou podobu zpravodaje, můžete si jej zdarma stáhnout na
stránkách obce www.bukovno.cz

BUKOVENSKO– LÍNSKÝ ZPRAVODAJ

