BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
číslo 2/6
duben—červen 2019

Máte před sebou další číslo našeho zpravodaje. Popisujeme v něm, co se v našich
obcích událo od dubna až do června. Jak pracovala obec, spolky, školka a jak jsme
se všichni scházeli při kulturních a sportovních akcích.
Přejeme Vám krásné léto, užijte si prázdniny a dovolenou podle vašich představ a
srdečně Vás zveme na akci, kterou pro vás připravujeme na konec prázdnin
„Rozloučení s prázdninami“ tentokrát na téma „Cesta kolem světa za 80 dní“.
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INFORMACE PRO OBČANY


Na jaře jsme si vysázeli nový park. O této akci se dozvíte podrobnější informace v rubrice
Kulturní a společenské akce.



Další činností k zvelebení obcí byla renovace
línské klubovny: vyměnila se okna, fasáda se
zateplila a dostala i nový kabát. Postavilo se
podium. Línští si sami postavili nový altán místo
původního a vysázeli túje okolo sportovního
areálu. Během prázdninových dnů se ještě vymění
v interiéru klubovny dlažba.



Jeden

z

významných

úkolů,

na

kterém

zastupitelstvo pracovalo - první etapa výstavby
chodníků, je již před dokončením. Tato akce byla
náročná i z důvodu zúžení komunikace během
výstavby. Chodníky zvedly prestiž obce a přispějí
k bezpečnosti nás všech. V dalším čísle zpravodaje
vás seznámíme se stavbou podrobněji.


Na obecním úřadě proběhl audit o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018



27. 6. 2019 proběhlo konkurzní řízení na místo ředitelky MŠ Bukovno-Líny. V konkurzu
uspěla Mgr. Renata Pažoutová, která již byla od 1. 3. 2019 pověřena vedením školky.



Kancelář OÚ bude od 12. 8. – 23. 8. 2019 z důvodu dovolené uzavřena.



Upozornění


Č. 1 : Na základě stížností občanů Vás žádáme o omezení nedělních prací, kterými
nadměrným hlukem rušíte sousedy (sekání trávy, řezání dříví a podobně).
Zastupitelstvo obce zvažuje vydat obecně závaznou vyhlášku, která by upravovala
tyto činnosti. Pokud Vám na tyto práce zbývá pouze neděle, využijte jen dopolední
hodiny. Očekáváme, že se všichni shodneme na tom, že nedělní klid prospěje nám
všem a budeme se k sobě chovat ohleduplně.
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Č. 2 : Vodní plocha v novém parku není určena ke koupání.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Akce „Z“ VYSAĎ SI SVŮJ STROM,
KVĚTINU
Tak jsme nazvali naši velkou společnou práci,
kterou jsme přispěli k zvelebení obce.
Před rokem 1989 se pořádaly
různé dobrovolné akce neplacená pracovní činnost
obyvatel „akce Z“. V dobách
socialismu šlo o běžnou
záležitost.
Většinou
se
organizoval úklid kolem domů
a okolí, ale prováděly se i
stavební práce. Zapojovali se
všichni obyvatelé a většinou
se účastnila mládež a děti.
Písmeno „Z“ v názvu akce
znamenalo zvelebování. I
když šlo o dobrovolné
brigády, účast byla žádoucí a
neúčast neprošla jen tak.
V kronikách jsou tyto brigády
zapsány, a tak jsem jich pár vybrala a vy si
můžete zavzpomínat, na kterých byli vaši
předci nebo i vy sami.
1948 - před čp. 6 na místě po bývalé kolně
hasičského skladiště bylo provedeno
brigádně
zdarma
3000
brigádnických hodin. V parku
byly vysázeny stálozelené
okrasné keře a později
parkové růže, jako i do
ostatních parků, které se staly
okrasou obce. Zřídila se
obecní prádelna v kolně
bývalého čp. 37.
1950 - třešňový sad u
sokolovny 200 ks třešní a
višní, později přisázeno další
desítky jabloní a třešní.
V parku bylo vysázeno 200 ks
růží. Upravovaly se cesty,
válcovala se ulice Zelená a
prováděly se další udržovací
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práce.
1953 - starost o parky převzala baráčnická
obec
1954 - akce na zvelebení obce v rámci oslav
osvobození setkala se u občanů s dobrým
výsledkem, neboť na pracích při opravách

domů a zahrádek bylo dle závazku
odpracováno celkem 543 hodin a na různých
udržovacích pracích: úprava cest, a chodníků
v délce 300 m, adaptace části školní budovy
2 852 hodin.
1956 - postavena čekárna ČSAD ve středu

obce a rozšířena ulice od kostela směrem
k Nové ulici, kde bývala úzká pěšina.
1972 - čistil se rybník na návsi a upravoval
park
1975 - postavena nová budova MNV
s klubovnami,
- výsadba topolů k 30 výročí
osvobození
1977 se začala stavět nová
prodejna potravin,
1986 - přístavba sokolovny, kde bylo
odpracováno 6532 brigádnických hodin,
oprava hřbitovní zdi a márnice, oprava
střechy na čp. 5, kde bylo pohostinství,
výstavba kanalizace a úprava cest do
Močidel
1987 - práce na přípravě oslav 600
let Bukovna.
Naše akce, kterou jsme naplánovali
na 19. dubna, byla zcela dobrovolná a
zúčastnilo se jí kolem sta lidiček, chvílemi
to v novém parku vypadalo jako
v mraveništi. Vysadila se jedle a 6 javorů
dále 258 keřů. Aby nám park krásně kvetl,
vysázelo se 558 trvalek a travin, (na
podzim se ještě vysadí cibuloviny). A
nakonec se záhony zakůrovaly a vysela se
tráva. Po výsadbě je nejdůležitější další
péče, jako je zálivka, vytrhávání plevele a
kypření půdy. V těchto dnech se do parku
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dají i lavičky, abychom se tou nádherou mohli
kochat.
Bohužel někteří se tohoto díla neváží a
pouští do parku i do nádrže psy a děti do vody
hází kameny. „ Tak takhle by to, vážení, nešlo.“

LÍNSKÝ VÝLET DO PEKLA
Tradiční jarní Línský výlet se letos konal v
sobotu 27. dubna. Zase jsme vyrazili do Čech
podívat se, jak se vede i jinde.
Dřív, než se rojily čarodějnice, jsme navštívili
NS Peklo u Zahrádek podívat se na čerty, jenže
místo nich jsme mohli nahlédnout do kozí
farmy plné tmavých dlouhosrstých koz českého
plemena Rohan. Od manželů Krejzových jsme si
vyslechli historii vzniku jejich kozí farmy a
záchranu zemědělské usedlosti Nový dvůr.
Ještě před krátkou přednáškou o chovu koz na
území Čech jsme nakoupili skvostné kozí sýry a
mléko. Peklem jsme neprošli úplně, jak jsme
měli v plánu, a to již od České Lípy, protože
bohužel únorový sesuv kamení zatarasil v
půlce nádherného údolí Robečského
potoka naučnou stezku.
Tu první polovičku dříve plánované cesty
jsme tedy šli podél Sosnové až do Nového
dvora a pak kolem něj do údolí, plného
zeleně, bublající vody a pískovcových skal,
až jsme došli do malebné osady Karba plné
roubených chat a pokračovali do
stanoveného cíle, do Zahrádek.
Zde jsme se posilnili krmí v restauraci pod
zámkem. Naše skupinka se byla podívat, v
jakém stavu je zámek v Zahrádkách, který
vyhořel v roce 2003. Po požáru zůstaly jen
obvodové zdi. Zámek se obnovuje a již je

SLET ČARODEJNIC
Filipojakubskou
noc
letos
vlastenecko - dobročinná obec
baráčnická uspořádala o hodinu
později, tedy od 19 hodin, aby si
děti mohly užít večer s lampiony,
ale sluníčko nám svítilo tak, že
světla lampionů byla vidět až pozdě
večer. I letos měly čarodějnice
připraveny pro děti dárky. Rozdaly
80 dětem velká lízátka. S velkou
čarodějnicí prošli všichni vesnicí
k připravené vatře u sokolovny.
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nově zastřešený. Nemá ale původní výšku
střechy se všemi vikýři jako dříve. V
dobách dávných jej nechal Albrecht z
Valdštejna přestavět do barokního stylu a
vybudoval okolní park. Po zestátnění v
roce 1945 sloužil jako domov mládeže a
středisko jazykové přípravy zahraničních
studentů. Zámek je majetkem University
Karlovy.
Zámecký park se pyšní obrovskými duby.
Přes park jsme došli ke skalním bytům,
kterých je v Pekle hned několik. Různými
cestami jsme se nakonec všichni shledali
na nedalekém nádraží, odkud jsme přes
Českou Lípu jeli zpět domů.

Symbol této noci byl připevněn na vatru a
vatra zapálena. Podle toho, jak oheň
hořel, se lidé od něj vzdalovali nebo
naopak přibližovali, aby se zahřáli. Děti si
opekly buřty a vyřádily se na hřišti.

SVÁTEK MATEK
Další akcí, kterou pořádají baráčníci, je
každoroční oslava svátku matek. Ten
letošní se konal 11. května v sokolovně. I
letos vystoupily místní děti se svými
kamarády. Všechna vystoupení byla
odměněna potleskem. Maminky dostaly
sladké pohoštění, které upekly tetičky, a
byly obdarovány kytičkou. Na závěr hrál a
zpíval pan Brejša.

CYKLOJÍZDA STAROSTY OBCE
18. května vyjelo celkem 31 cyklistů na letošní
cyklojízdu, kterou pořádal starosta obce.
Ráno jsme vyjeli z Bukovna směr nádraží
Mladá Boleslav, kde jsme nasedli do vlaku na
Kolín, po krátké jízdě vlakem jsme vystoupili v
Nymburce, kde jsme se vydali podél Labe do
Poděbrad, za Poděbrady jsme se zastavili na
soutoku Labe a Cidliny na malé občerstvení.
Další zastávka následovala v Libici nad
Cidlinou, kde jsme si prohlédli základy
bývalého sídla rodu Slavníkovců. Po této
krátké prohlídce jsme se vydali lužními lesy do
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Osečka, kde jsme se zastavili ve výletní
hospodě jako vystřižené z románů
Bohumila Hrabala. Když jsme se
občerstvili, vyrazili jsme proti proudu řeky
Labe na Kolín, který jsme vzhledem k

časově tísni jen
projeli.
Cestou
zpět jsme minuli
Veltruby a Velký
Osek a včas jsme
dorazili
do
Nymburka,
kde
jsme nasedli do
vlaku na Mladou
Boleslav.
Celá
cesta
proběhla
v pohodě a už se
těšíme,
jakou
trasu
nám
starosta naplánuje
na příště.
David Augustin

DĚTSKÝ DEN S MYSLIVCI
V sobotu 22. 6. se odpoledne konal již
tradiční Dětský den, podruhé v řadě
organizovaný pod záštitou Mysliveckého
spolku Michalovice- Bukovno a obecního
úřadu Bukovno-Líny.
Název Lovecká sezóna jsme si vypůjčili z
dětmi oblíbeného filmu. Všechny aktivní
účastníky her mohlo potěšit speciálně
vyrobené originální tričko s medvědem
Boogem nebo jelínkem Elliotem. V duchu
poznej přírodu jsme i začali. Přijel za námi
sokolník Daniel Dobrkovský, který nás
seznámil s jeho dravci, a poutavě vyprávěl
zajímavosti z jejich říše.
Děti si mohly pohladit, podržet na ruce a
prozkoumat zblízka 10
představitelů
dravých ptáků - například krkavce, sovu,
orla, káně nebo sokola. Dozvěděli jsme se,
že sokol létá rychlostí až 380 km/ hod
střemhlav jako Ferrari, že Káně je víceméně
mrchožrout a maximálně bude pozorovat
pole a lovit myši a že orel skalní bydlí na
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nejvyšších skalních terasách v obrovských
hnízdech i třeba 40 let.
Abychom nejen děti trochu rozhýbali,
jeden z úkolů byl svézt se na trakaři, větší
děti se vozily navzájem. Malé povozili
rodiče, ale byli i jedinci, co se pokusili tlačit
velký trakař sami. Naučili jsme je, že na
mládě vypadlé z hnízda se nesahá holýma
rukama, ale můžeme mu pomoci a o
odnést zpět do hnízda, aniž bychom na něj
sáhli.
Tradičně jsme využili střelnici a děti si
mohly zastřílet z luku na prase nebo
vzduchovkou na krysu anebo ti nejmenší
na barevné balonky či na oranžové terče.
Abych nezapomněla, šiškami házely na
prase a poznávaly stromy. Nejvíce se děti i
dospělí zdrželi u kvízu "Poznej a urči, kdo
bydlí."
Nejzajímavější aktivita nás všechny čekala
nakonec. Ti nejmladší nebo ti, co si sebou
nevzali kolo, šli za pokladem lesem
nelesem.

Starší
bojovníci se
už tou dobou
chystali
na
největší
závod všech
dob.
Náš
sporťák
Radek
jim
připravil
opravdu
náročnou
trať,
která
využívala
všech
nerovností
střelnice.
Cyklokrosový
závod, na kterém se neztratila ani děvčata, byl
tahounem celého dne. Jednoznačně klobouk
dolů za výkony, které všechny děti bez rozdílu
věku předvedly.
V kategorii starších se jelo 5 kol závodu a
musela to být dřina! O třídu vyhrál Pepa Vinš,
druhý ho sledoval jeho bratr Tonda a jen o
kousek pozadu zaostal Tadeáš Schovánek,
následovaný Vojtou Formánkem a pak holky
Finkousovy, mezi které se vměstnal Tomáš
Formánek.
V kategorii mladších soutěžila i prťata na
odrážedlech, což bylo úplně úžasné. Aby
mladší zvládli bezpečně trať, nejobtížnější část
byla uzavřena. Tuto kategorii vyhrála s
převahou Ivanka, druhá dojela Agáta a teprve
třetí místo obsadil kluk Dan. Viděli jsme i
ošklivý pád Dominika, který v zápalu boje
překonal řídítka v posledním kole závodu.
Zkrátka nechyběla ani zápletka se šťastným

koncem.
Touto
cestou bych
chtěla
poděkovat
hlavně
týmu lidí,
bez kterých
takto
náročný
den
by
nebylo
možné
uskutečnit.
V
bufetu
tradiční
čtyřka
Vráťa,
Vlaďka a Vendulky. Za pořadatele díky
Radkovi, Marušce, Hance, Gabče, Mirkovi,
Milanovi a všem čtyřem Petrům.

Ing. Eva Škořepová

LETNÍ KINO
Již čtvrté léto se setkáváme v letním kině.
Původně byl objednán film Ženy v běhu, ale
protože ho distribuce do těchto kin pouští až
od 1. 7., vybrali jsme jako náhradní komedii
„Po čem muži touží“ přišlo přes 100 diváků.
Pravidelné promítání se již stalo tradicí, diváci
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chodí již se svými dekami, a ti, kteří bydlí
kousek od sokolovny, i s křesílkami. Po
promítání se ještě sedělo a užíval se
červnový večer.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Čtvrt roku uteklo jako voda a už se o slovo hlásí
prázdniny. V průběhu uplynulých tří měsíců se v
naší mateřské škole stále něco dělo.
1. duben jako aprílový den jsme si užili v
nádechu legrace a vtipu. Nejenže se děti
seznamovaly s pojmem vtip, ale zkoušely samy
vymýšlet legrácky pro děti i dospělé. Rozlišení
pojmů a rozdílů u nevhodného chování a vtipu je
pro
děti
předškolního
věku
obtížněji
pochopitelné. My jsme si tyto termíny přiblížili
dramatizačními etudami s možností vyzkoušet si
přímo v reálu, jak se kdo cítí, jak kdo reaguje i jak
jsme schopni se domluvit s jednotlivými osobami
a aktéry v různých situacích.
10. 4. jsme se objednaným autobusem
vypravili do Mladé Boleslavi poznávat
práci Záchranného hasičského sboru. V průběhu
dopoledne se nám věnoval odborník v této
profesi a postupně nás seznamoval s prací a
možnostmi pomoci tohoto sboru. Děti měly jedinečnou příležitost prohlédnout si a seznámit se s
technikou, pomůckami a nářadím, které hasiči
využívají ke své práci. Převážně chlapci byli
nadšeni a měli spoustu otázek: “Co, jak a proč?”
Na 16. 4. jsme si naplánovali, že se
vypravíme za pohádkou na zámek Sychrov. Den
před výletem to vypadalo, že se možná ani výlet
neuskuteční. Pršelo a pršelo a my už jsme hledali
jiné varianty, které by v případě deště byly adekvátní pro dětský výlet, a mohli jsme je absolvovat i s malými dětmi. Naštěstí druhý den ráno
nám počasí přálo a my jsme mohli vyrazit.
Nejdříve jsme se pokochali stavbou a zajímavostmi před vstupem do zámku, poté prošli
nádvořím a našli si v zámecké zahradě vhodné
místo k “zahradnímu pikniku”. Děti se posilnily a
po absolvování hygieny jsme se přemístili na
nádvoří ke vchodu do zámku. Paní průvodkyně
nás provedla zámeckými komnatami a seznamovala nás s dřívějšími zvyklostmi a také
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životem v těchto prostorách. Dětem se
prohlídka líbila a vyprávěním paní průvodkyně byly zaujaty. Po rozloučení s paní
průvodkyní jsme došli opět do zámecké
zahrady, abychom si ji pořádně prohlédli.
Našli jsme vhodné místo nejen k pohybovým hrám a zkoumání, ale i k rozložení
dalšího “pikniku”. Už byl čas oběda, a tak se
všichni s velkou chutí pustili do
připravených toastů. Po kratičkém odpočinku a povídání o tom, co jsme se
dozvěděli nebo co děti zajímalo, jsme si
postupně prošli zámecký park. Tedy jeho
část. A objevovali jsme různá zákoutí a
zajímavosti tohoto prostředí. Dětskou
pozornost upoutaly zajímavě rostlé stromy,
různorodost zákoutí a v neposlední řadě
rybičky v obnoveném zámeckém jezírku.
Nemohly se odpoutat od jejich sledování.
Sluníčko jako by čarovalo a rybky se ve
vodě leskly, přičemž jejich šupiny se
každým okamžikem proměnily v jiný barevný odstín. Jediným nedostatkem v očích
našich dětí bylo, že jsme nikde, v celém
areálu zámku, neviděly ani nepotkaly žádnou princeznu nebo alespoň někoho v krásných šatech. Nicméně zážitků bylo spoustu
a ještě v dalších dnech měly děti co
vyprávět a o čem si povídat.
S nástupem nové paní ředitelky byla
stanovena v polovině dubna informační
schůzka s rodiči docházejících dětí. Rodiče
byli seznámeni s některými změnami a
pravidly, která se budou týkat vzdělávání
dětí, možnostmi spolupráce školy s rodiči,
připomenutím práv a povinností všech
zúčastněných, informací o prázdninách a
konkrétních akcích do konce školního roku.
Další schůzku máme naplánovanou na
poslední týden v srpnu 28. 8. 2019. Tato

schůzka bude už také samozřejmostí pro
rodiče nově přijatých dětí. Všichni budou
seznámeni s novým Školním vzdělávacím
programem, s plány do dalšího školního
roku a potřebnými informacemi týkajícími
se docházky a vzdělávání jejich dětí.
Informační schůzka pozvolna přešla k
tvořivému odpoledni. Byli uvítáni všichni,
kteří si chtěli společně s dětmi vytvořit jarní
nebo
velikonoční
dekoraci. V nabídce bylo
pletení pomlázky z devíti
proutků,
netradiční
zdobení
vejce
tzv.patchworkovou
technikou
(falešný
patchwork) a dotvoření
proutěného
věnečku
materiály a dekoračními
předměty dle vlastního
uvážení.
Vyhotovené
dekorace si děti s rodiči
odnesly domů, kde je
využili
k
navození
velikonoční
atmosféry
ještě v předstihu.
V
týdnu
23.-26.
4. kdy byl i Den Země, se
celá škola vypravila na
průzkum okolí a přírody v
dosahu pěší turistiky. Pojaly jsme to jako
dobrodružnou výpravu. Pro některé děti
procházka do lesa není zcela samozřejmostí,
pro jiné to zase byla možnost seznámit nás s
blízkým okolím obce. Společně jsme
plánovaly trasu, hledali jsme zajímavosti a
všímali si přirozeného přírodního prostředí.
Děti nadšeně a zvídavě komentovaly vše, co
viděly, slyšely, osahaly. Jejich fantazie v tu
chvíli neměla hranice. Zkrátka, měli jsme
jedinečnou příležitost si přírodu vychutnat
téměř všemi smysly.
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29. dubna nás v odpoledních hodinách
navštívil divadelní soubor s představením
pro děti “Domeček plný pohádek”.
Na 30. dubna si s dopomocí dospělých
mohl každý ze školky připravit kostým pro
čaroděje, ježibabku, kouzelníka nebo i jejich
pomocníky. Ranní hry probíhaly v duchu
kouzlení a čarodějnického rejdění.
V rámci Šablon II. jsme společně s
dobrovolnými
hasiči
absolvovali den
“Hasiči pomáhají
všem”. Děti byly
seznámeny
s
výstrojí
a
možnostmi
pomoci. Mohly
si vyzkoušet a
“osahat”
potřebné
pomůcky,
zahrály si na
malé hasiče a
spolupodílely se
na
“hašení
ohýnku”. Po této
akci
bylo
potřeba postarat
se
a
uklidit
použité pomůcky. Děti se s velkou chutí, jím
vlastní, pustily do pomoci při vypouštění
zbytku vody a následném namotávání
hadice. Hasiči měli pro děti ještě připraven
program v podobě zhlédnutí videa přímo ze
zásahů a poté se diskutovalo, jak, kde a kdy
mohou hasiči pomoci. Odpoledne jsme v
námětu ještě pokračovali. Děti dle vlastní
volby tvořily a malovaly to, co je zaujalo
nebo zajímalo. Některé děti se věnovaly
pracovním listům. Na závěr dne jsme

společně zhodnotili, co jsme se dozvěděli: jak je
pro každého z nás důležité chránit si své zdraví
a jaký způsobem nám mohou hasiči pomoci. V
rámci seznamování s prací hasičů se děti
aktivně zúčastnily, přemýšlely a diskutovaly. A
proto mohu říci, že byl tento den přínosem do
života všech zúčastněných.
Měsíc se přehoupl a už nastal čas Zápisu
nových dětí do Mateřské školy. Rodiče
doprovázeni svými dětmi se mohli seznámit s
prostory a fungováním naší školky. K dispozici
bylo pět volných míst, a ta byla také
obsazena. Kapacita Mateřské školy je tudíž
naplněna.
V rámci spolupráce s Dobrovolným spolkem
Baráčníků se naše děti podílely na veřejném
vystoupení v místní Sokolovně ke dni svátku
maminek.
Ve školce jsme nechtěli ošidit tatínky, a
proto jsme pro všechny připravili Den rodiny s

rodinou. Každý, kdo přišel, si mohl
zábavnou formou vyzkoušet některou
“domácí” aktivitu. V nabídce byly činnosti
typické pro rodiče, maminky, tatínky i děti.
Konec školního roku se razantně přiblížil.
Chystaný “Tajný výlet” se uskutečnil dle
plánu. Kromě personálu MŠ nikdo nevěděl
kam a jak se vypravíme. Děti byly nadšené a
natěšené. Hned po příchodu jsme se
společně vypravili na nádraží v obci a
sledovali jsme, jak se klikatí železniční
dráha. Na místo určení jsme se svezli
starším vlakem. I když v tento den bylo
teplé počasí, nám to nevadilo. Prošli jsme se
podél Jizery, zkoumali jsme přírodní
“zázraky”, zjišťovali a sledovali, jak si
můžeme přírodu užít a jak ji každý z nás
může pomoci, ale i uškodit. Na zpáteční
cestě čekalo na děti překvapení v podobě
hledání pokladu. Čas strávený mimo školu
nám velmi rychle utíkal a nastal čas
nasednout do vlakové soupravy, tentokrát
novější a odjet zpět do Bukovna. Pro
některé děti bylo hlavním zážitkem jízda
různými vlaky, pro jiné společné hry v
přírodě nebo povídání o všem možném.
V letošním roce jsme pojali rozloučení s
odcházejícími školáky trochu jinak. Téma
letošního rozloučení bylo: VÝPRAVA NA
MOŘE. V průběhu celého týdne jsme se
společně podíleli na vytváření moře,
vodních ploch, živočichů a všeho, co v
očích dětí patří k vodnímu světu. Podařilo
se nám vytvořit pomyslný vodní svět,
sestavit loď, ulovit ryby, chobotničky a
další živočichy, a nakonec i připravit
palubu. Ve čtvrtek nastal ten vytoužený
okamžik- rozloučení s předškoláky. Pod
velením kapitána a 1. důstojníka byly děti
pasovány na námořníky.
V pozdních odpoledních hodinách zůstaly
v mateřské škole jen pasovaní námořníci,
kteří mají privilegium “nočního” spaní ve
školce. Společně jsme se podíleli na
přípravách večeře a připravili si spaní na
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palubě. Ještě než se dovařila večeře, jsme se
vypravili na noční obhlídku okolí, aneb jak
vypadá Bukovno v noci? Po výborné večeři
nastal čas na "Námořnickou průzkumovou
hru". Na závěr dne ještě hygiena a hupky do
hajan. Druhý den ráno jsme se v poklidu
nasnídali a přivítali příchozí děti. Celé
dopoledne bylo o čem vyprávět.
Poslední akcí bylo “Rozloučení se školním
rokem”. Jednalo se o setkání rodičů s dětmi a
zaměstnanci školy v areálu sportovního

hřiště. Krátkým vystoupením dětí jsme
začali a posléze se všichni sešli u ohniště
při
opékání
klobásek.
Pohodové
odpoledne si každý užil po svém.
Přejeme všem krásné slunečné léto,
pohodové prázdniny a klidnou dovolenou.
Budeme se těšit po prázdninách.
Kontakt na Mateřskou školu BukovnoLíny, email: skolabukovno@seznam.cz .
Mgr. Renata Pažoutová a tým mateřské
školy Bukovno-Líny

ČINNOSTI SPOLKŮ
SDH BUKOVNO
Počátek hasičského sboru v
Bukovně je datován do roku
1879. Na základě usnesení
obecního zastupitelstva ze dne 25. 2. 1879
vydalo dle § 16 o řádu policie v příčině požáru
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ze dne 25. 5. 1876 č. 45, řád hašení pro
obec Bukovno. Usneseno též v tomto řádu
hasičském pod článkem 6., by sestavil se v
obci dobrovolný sbor hasičský v počtu 10
mužů, což veřejně se prohlásilo a kladlo

každému občanu naší obce, by zvážil tento
důležitý krok, buďto sám, neb který má
způsobilého syna, by ke sboru přistoupil. Toto
prohlášení z usnesení podepsal tehdejší
starosta obce Josef Pavlíček. Zakládající
členové byli: Josef Šimon, Josef Hošek, Felix
Kašpárek, Jiří Najman, Josef Cihlář, Josef Repš,
Jan Špringl, Josef Šťastný, Václav Nečásek,
Václav Špringl, Josef Koudelka, Karel Nejedlý a
starosta Josef Pavlíček. Dalšími důležitými
milníky sboru bylo pořízení hasičského
praporu v roce 1884, prvním praporečníkem
byl zvolen Václav Repš a pořízení motorové
stříkačky Holeček 28. 7. 1929. Prvními
strojníky této stříkačky se vyškolili Josef
Mašín, Josef Vigner, Josef Šťastný. Křest měla
hasičská stříkačka při pětihodinovém hašení
požáru mlýna pana Dlabače v Neuberku.
Stříkačka byla dodána s loukoťovými koly,
které byly v roce 1938 nahrazeny
pneumatikami. Bystrý čtenář na těchto
řádkách právě zjistil, že náš sbor slaví dvě
kulatá jubilea 140 let od založení sboru a 90
let od pořízení první motorové stříkačky
Holeček a tuto historickou stříkačku máme
dodnes.

Na čarodějnice 30. dubna za přispění
obecního úřadu a za pomoci spoluobčanů
se nám podařilo vztyčit máj před
sokolovnou v Bukovně. V tento den jsme v
dopoledních
hodinách
uspořádali
preventivně výchovnou činnost pro
nejmenší z naší mateřské školy. Děti z
bukovenské mateřinky si mohly vyzkoušet
hasičskou výstroj a ty děti, které si na to
troufly, mohly zkusit stříkání z proudnice a
troufly si úplně všechny, jen paní učitelky se

styděly. Děti jsme seznámili i se základními
čísly integrovaného záchranného systému,
poučili jsme je, jak se mají chovat při
požáru a na konci jsme je odměnili
drobnými dárky. Třeba z některého vyroste
dobrovolný hasič. Toho dne večer jsme
ještě pomáhali v obci při zabezpečení pálení
čarodějnic. V měsících dubnu a květnu jsme
se intenzivně připravovali na zahájení
sportovní sezóny. V prvé řadě přípravou
techniky. Na své náklady a společnými
silami jsme opravili sportovní hasičskou
stříkačku a opatřili stroj novým nátěrem.
Zvolili jsme barvy shodné s barvami našeho
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slavnostního praporu. Začátek sezóny byl
1. 6. na memoriálu Jaroslava Husičky.
Bohužel den před soutěží nám prasklo
oběhové podávací kolo čerpadla a
soutěže jsme se aktivně nezúčastnili, tak
jsme alespoň pomohli našim bratrův v
Březovicích s organizací soutěže.
Skutečnou soutěží byl až „Hasičský den“
v Bukovně dne 8. 6. pořádaný k výročí
140 let založení sboru SDH v Bukovně.
Slavností den započal úderem druhé
hodiny odpolední na sportovišti za
sokolovnou. Na soutěž se sjely sbory z
širokého okolí. Nechyběly sbory okrsku
číslo 20 i hasiči z Hrdlořez. Na úvodní
zahájení soutěže přijeli hosté - Oldřich
Lacina starosta krajského sdružení hasičů
středočeského kraje, Ladislav Hložek
starosta okresního sdružení hasičů
Mladá Boleslav a Luboš Navrátil vedoucí
odboru středočeského kraje. Náš sbor
byl vyznamenán medailí Za zásluhy, dva
naši členové byli vyznamenáni Čestným
uznáním KSH-MSH a náš sbor získal
stuhu na požární prapor, a tak nová
místech. Překonali nás pouze
muži z Krásné Vsi a ženy z
Katusic. Tento den nebyl jen
soutěžní, ale připravili jsme i
ukázku hasičské techniky,
ukázku zásahu při požáru
osobního vozidla. Den byl
uzavřen taneční zábavou k
oslavě kácení máje.

stuha ozdobila náš slavnostní prapor.
Následovala soutěž v požárním útoku.
Zúčastnilo se jedno družstvo dětí, tři družstva
žen a osm družstev mužů. Naše družstva se
nakonec umístila na krásných druhých
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Z dalších soutěží, kterých jsme
se účastnili, byla soutěž na
Skalsku 15. 6. a noční soutěž
ve Vesci pod Kozákovem 21.6.
Nesmíme zapomenout na
zajištění kulturní akce ve
dnech 24. 5. až 26. 5. na
Krásné louce. Náš sbor byl pověřen
zajištěním hasičské hlídky na třídenním
multižánrovém festivalu „Krásná louka
fest.
Jana Čubanová

VLASTENECKO DOBROČINNÁ OBEC
BARÁČNÍKŮ
Baráčníci pořádají akce, při kterých
máme všichni možnost potkat se,
popovídat, zasmát se i probrat, co nás
trápí. O Filipojakubské noci a svátku
matek jsme již psali v rubrice kulturní
a společenské akce. A rádi bychom se
chtěli pochlubit tím, že jsme se 24.
května zúčastnili 145. výročí založení
první svobodné baráčnické obce. Tato
oslava se konala v Soběslavi v jižních
Čechách. Městem procházel krojovaný
průvod v čele s prapory obcí na
náměstí. Tam po dojití všech účastníků
zazněla hymna a poté měli proslov
jihočeská hejtmanka a senátor. Na
náměstí pokračovaly oslavy- tančila se
beseda, vystupovaly děti. Po obědě
v kulturním domě jsme se zúčastnili
slavnostního sezení. Na tomto
zasedání se také rozdávaly medaile a
čestná uznání za dlouholetou práci pro
baráčnictvo. Naše obec také získala
čestné uznání a převzal jej náš rychtář
Ing. Václav Švec

MS MICHALOVICE BUKOVNO
V jarním čase se naše práce a zájem
upírá na úklid krmelců a zásypů po
zimě a vyčištění bažantnice, dříve
než zaroste zelení. Tu nám letos po
větrné smršti poškodil spadlý
strom. A hlavně výstavbu nových
mysliveckých zařízení a na kontrolu
starších. Po zimě a přírodních
kalamitách je nutné zajistit bezpečně
každý posed a kazatelnu před pádem
kohokoliv, kdo by snad chtěl do výšek
vylézt.
Dříve však než vůbec začne nová lovecká
sezóna, naše sdružení rádo vždy přivítá
na Střelnici v Močidlech střeleb chtivé,
kteří si chtějí vyzkoušet, že nezapomněli
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po zimě střílet na letící terče.
Nově začaly spolky přezkušovat a kontrolovat, že
kulové zbraně každého z myslivců jsou správně
nastaveny. Proto na střelnici je mnohem rušněji než
kdy dříve
Brzy z jara náš spolek pořádá tradiční Brokové
závody Memoriál Bičíka a Bendy. K němu od

loňského roku přibyl Parkur Zemědělské
společnosti Bukovno 18. 5. a střeleckou
horečkou je červen, kde hostíme Skaláky na
již
tradičním
Svárovského
memoriálu a následně další
víkend pořádáme Velkou cenu
Bukovna, dotovanou obcí, díky
níž můžeme nabídnout velkou
škálu cenných výherních trofejí.
Jsou mezi námi borci, kteří se
nejen
účastní
pravidelně,
ale
umisťují
se
na
medailových pozicích. Střelci
se k nám rádi vracejí, což je pro
nás
samozřejmě
pocta.
Všechny tyto akce se těší velké
oblibě a běžně se sejde kolem
minimálně 40 střelců.
Naše zázemí se snažíme v rámci
brigád stále zvelebovat a

Bičíkovi. Letos jsme i na louce vysázeli
thúje, do kterých se nám vzápětí pustil
výstavní srnec, a většinu stromečků svým

parožím poškodil. Nyní ke
konci jara se začátkem
prázdnin se již chystáme
pomalu na nákup bažantí
drobotiny.
16. května vždy začíná hlavní
lovecká sezóna srnců. Ta je
očekávána netrpělivě a jsou
mezi námi již šťastlivci, kteří
si ulovili opravdu životní
trofeje. Jejich hodnocení je
vysoké a určitě budou na
předních pozicích výstavních
hal.
Ing. Eva Škořepová

upravovat. Největší podíl na
výstavbě
má
náš
dvorní
stavbyvedoucí Petr Šíra spolu s
Petrem Finkousem. tím ale
nechci vynechat další skalní
pomocníky jako Jirku Valentu
nebo Honzu Finkouse. Údržba
střelnice zabere hodně času a
energie a bez pořádné techniky
to prostě nejde, děkujeme Edovi

16

HISTORIE OBCÍ
Bukovno 1939
Nový rok jak obvykle gratulanti pošťák, ponocný,
vodák a strážník, ale též tři králové přišli
tentokráte trochu brzy z Lín. Dne 2. ledna byla
komise na schválení provozních místností v domě
patřící staviteli Kredbovi čp. 132, kde provozuje
živnost pekařskou-pekař F. Jenček od r. 1933. Dne
6. ledna v sokolovně ples Sboru dobrovolných
hasičů v Bukovně. 8. ledna konána valná hromada
sboru koupeno od A. Zítky auto pro hasiče k tahání
motorové stříkačky za 4 900 Kč. Baráčníci provedli
sbírku na rodinu uprchlíka z pohraničí skláře Ekrta.
Od 18-20 ledna hostuje u Bahníků čp. 88
Kouzelník. 21. ledna Sokolský ples. Dnem 28. ledna
úřední označení česko-slovenské koruny změněno
na K místo Kč. 4. února konán v sokolovně
Staročeský bál pořádaný od Vlasteneckodobročinné obce baráčnické. 18. února pořádá
Sokol Maškarní merendu. Dne 5. března konána
Mimořádná valná hromada sboru dobrovolných
hasičů, tato jedná o změně stanov-které
schváleny. Tím likviduje sbor dobrovolných hasičů
a dle nových stanov tvoří se Hasičský sbor
v Bukovně. Maje 38 členů činných, 69
přispívajících a 1 čestného. Rádio hlásí, že 8.
března zahájeno jednání se Slováky o definitivní
úpravě česko-slovenského poměru. Dne 14.
v tajné schůzi slovenského sněmu-vyhlášen
nezávislý stát slovenský, jeho prezidentem zvolen
dr. Tiso. Dr. Hácha odjíždí do Berlína-zatím večer
německé vojsko obsazuje Morav. Ostravu, Frýdek
a Místek. Přichází šeredá středa den největšího
ponížení našeho-den kdy zaťaté pěstě i zuby-15.
března léta Páně 1939. Po podpisu dr. Háchy
protiprávního aktu jimž svěřuje české země „do
ochrany“ Hitlerovi, německé vojsko obsazuje celé
území Čech a Moravy a Hitler vjíždí na pražský
hrad ve ¾ 9 ráno. Zde 16. března vyhlašuje spolu
s Ribbentropem „protektorát Čechy a Morava“.
V Spoj. státech amerických dr. Ed. Beneš
energeticky protestuje a počíná pracovat na čsl.
Odboji. Dne 19. března jmenován u nás von
Neurath-říšským protektorem. Mrholí, zima,
chvílemi sněží, vánice. Auta, motocykly v nich
německé vojsko v helmách a pláštích projíždí
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státem. Naprostý klid, peněžní ústavy
otevřeny, zásobování bezvadné. Za den
naučili jsme se jezdit „doprava“ a za marku
německou za 10 našich korun dávati zboží.
Němečtí vojáci vyjeveně hledí-čekali
nepřátele-čekali odpor a zatím jen klidné
tváře se sevřenými ústy. Ale všude rozumí a
rychle se přizpůsobují. Byl jsem svědkem,
jak voják údivem stál u cukráře nad
množstvím kousků, jež za 5 Marku dostal a
jak se divil smetanovým kouskům, které již
v Německu se dělat nesměli. Jiní měli
podobné zkušenosti s pečivem nebo
salámem. V Bukovně klid, 18. u Mikulů
„Josefský večírek“, ale jen do 11. hod.-dle
nařízení. 22. března objevila se prvá tištěná
německo-česká vyhláška o povinném
odevzdávání zbraní a ty také se krom
loveckých pušek na obecním úřadě
odváděly. Kořist celkem nevalná, pár
starých revolverů a asi dvě karabiny. Dne 6.
dubna schůze obec. Rady: ubytování
uprchlíků z pohraničí. Při nové schůzi rady
19. května zvýšen příspěvek za sběr
chroustů na 50hl/litr. Zároveň usneseno
dáti obrubníky k chodníkům do Žantova.
V neděli 21. konána pouť. Začla se dělat
silnice Bukovno-Vinec. Při Božím těle 8.
června schořel oltář Líňáků na čp. 15. Jest
obec línská podle staré úmluvy zavázána
strojiti jeden oltář a to objeden rok na čp.
45 a na čp. 15 místo majitelů. Za co majitelé
čp. 6 a 41 strojí tento zde každoročně. Dne
12. června začali bourat starou lednici a sál
u Havlů. Zde má býti postaven nový sál pro
hostinec čp. 5, který též byl přestavěn. Dne
1. září začlo školní vyučování, ale od 15 do
30. září se neučí pro nedostatek uhlí. Pro
velký počet dítek nutno otevříti 4 třídu
otázka kde? Prozatím schválena obecní
zasedací síň. Prvý den války Německo
napadlo Polsko, na to 3. září Velká Británie
a Francie vyhlašuje Německu válku. Celý
měsíc deštivo, prší i celý říjen. Podle
vyhlášky předsedy vlády zavádí se odběrný

lístky na potraviny. Dále zavedeny
mydlenky a od 19. září je dražší pivo a
víno. Jelikož se očekává vázání trhu na
obuv a punčochy počínají lidé schánět
tyto i látky. Ve schůzi obecní rady 6. října
usneseno zakoupení říšské vlajky a
doporučeno občanstvu, aby si je
zakupovalo. Tabulky směrové dle nařízení
předělány na dvoujazyčné německočeské. Začátkem listopadu nařízeno
zvýšené zatemnění. Posvícení přeloženo
pro opožděné řepy až po Kateřině na 26.
Večer posvícenská muzika. V pondělí první
taneční zlatá „U Mikulů“ v novém sále a také
zasvěcen rvačkou J. Najmana s Líňáky. Rádio
hlásí 4. / Spojené státy severoamerické
vyhlašují zákon o neutralitě. 13. / první
německé bomby na britskou půdu. 17. /
vysoké školy v Praze a v Brně násilně
zavřeny,
zahájena krvavá
persekuce

vysokoškolského studenstva. „U Mikulů“ za
hudby pravidelné čaje v novém sále.
3. prosince „Velká honba“ – 90 zajíců
Rádio hlásí: Námořní bitva něm. a brit. U
River-Flate.

Doslovný přepis kroniky od pana J. Janouška

PLÁN AKCÍ


31. srpna od 15:00 Rozloučení s prázdninami u
sokolovny „Cesta kolem světa za 80 dní“ děti
dostanou cestovní pas a budou mít za úkol projít
všemi státy, kde budou plnit úkoly typické pro danou
zemi. Navštíví nás i pan Willy Fog s princeznou Romy.
Večer nám zahraje kapela Kabát revival a skupina
Netřesk. Občerstvení zajištěno.



7. září nohejbalový turnaj v Línech. Máte-li zájem si
zahrát, přihlaste se u starosty obce Petra Holmana
do konce srpna.

O všech akcí budete předem informování prostřednictvím místního rozhlasu, nástěnek a
webových stránek obce.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Kolda Eduard

Líny

75 LET
Bičíková Alžběta

Bukovno

80 LET
Janovská Hana

Bukovno

NOVÍ OBČÁNCI
Lumpe Agnes
Hrošek Jan

Bukovno
Bukovno

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Malý Josef
Kolda Eduard

Bukovno
Líny

Jména jsou zveřejněna na základě předchozího souhlasu.

Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští číslo vyjde v říjen 2019. Všechny Vaše připomínky můžete zasílat na mail obec@bukovno.cz, nebo
přineste na obecní úřad.
Pokud máte zájem o elektronickou verzi Zpravodaje, můžete si jej zdarma stáhnout na stránkách obce
www.bukovno.cz
Evidenční číslo:

MK ČR E 23365

BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
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