BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
číslo 2/7
duben—červen 2020

Vážení spoluobčané, druhé číslo letošního zpravodaje se k vám dostává v období prázdnin a
dovolených. Jarní období bylo pro nás složité kvůli onemocnění Covid-19 se spoustou zákazů a
omezení. Využijte proto zaslouženého odpočinku dle vašich přání a možností. Většina z nás bude
poznávat krásy naší české země. Navštívíte mnoho krásných míst, potkáte zajímavé sousedy.
Nenechte si ničím a nikým zkazit dobrou náladu a všichni se vraťte v pořádku.
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ZPRÁVY Z OBCE
1)




Covid-19—souhrn opatření, které byly provedeny během karantény
Roušky
- ušity dobrovolnicemi Mgr. Pažoutovou, pí. Wittlerovou, pí. Riedlovou, sl. Hlaváčovou a pí.
Hofmanovou
- děkujeme i ostatním, kteří doma šili roušky pro své sousedy a přátele
Dezinfekce
- 50l dezinfekce ANTI-COVID jsem dostali od středočeského kraje postřednictvím Magistrátu města
Mladá Boleslav.
- 200l dezinfekce ANTI-COVID zakoupeno u společnosti Tereos TTD, a.s. Dobrovice
- 350ks 0,5l lahviček na dezinfekci ANTI-COVID zakoupeno u společnosti Podkováň s.r.o
- 379 ks dezinfekčních gelů na ruce zakoupeno u firmy Ing. Jan Mazač, Bukovno

Roušky, dezinfekce ANTI-COVID a dezinfekční gely na ruce byly občanům nad 65let rozneseny do jejich domovů.
Ostatní občané si je mohli vyzvednout v určených dnech na odběrových místech v Bukovně a v Línech.
Informováni o tom byli místním rozhlasem a na webových stránkách obce.


Obec zajistila:
- dezinfekci ANTI-COVID a jednorázové rukavice pro prodejnu potravin v Bukovně. Tímto děkujeme
panu Van Hieu Le za nepřerušený prodej v této nelehké době.
- obličejové štíty a jednorázové rukavice pro MŠ Bukovno-Líny
Po celou dobu byla dezinfikována i veřejná prostranství v obci Bukovno a Líny (zastávky, hřiště)
2)
Sociální byty
Stavba sociálních bytů se blíží ke svému konci. V těchto dnech se dokončuje fasáda, poté se provedou terénní
úpravy. Byty budou předány k užívání začátkem srpna. Před předáním plánujeme den otevřených dveří.
3)
Bukovenská alej
Zastupitelé oslovili pana botanika RNDr. Václava Větvičku, zda by nám neporadil s výběrem stromů pro naši alej.
Jako vhodné stromy nám nabídnul Tilia cordata „Greenspire“ (lípa srdčitá) a Fagus sylvatica „Rohanii“ (buk
lesní). Do schránek vám byly doručeny anketní lístky. 65 z nich se nám vrátilo, 30 z vás bylo pro lípu, 28 pro buk
a 7 by alej namíchalo. Proto se zastupitelstvo rozhodlo alej těmito navrhovanými stromy prostřídat, převažovat
bude lípa.
4)

5)

Základní škola Dalovice nás požádala o finanční výpomoc na rekonstrukci školy, která bude prováděna
během prázdnin. Zastupitelé na zasedání zastupitelstva obce schválili částku 100 000,-. Dalovickou
základní školu z našich obcí navštěvuje 22 dětí.
Zastupitelstvo schválilo fiananční dar Vladimíře Paulusové ve výši 6000Kč na pořádání letního tábora v
Kytlici a letního tábora v Doksech, kterých se zúčastní 12dětí z Bukovna a Lín

INFORMACE PRO OBČANY
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Provozní doba bio skládek:
středy: 17:00- 19:00
soboty: 9:00 –11:00
Nádoby na jedlé oleje jsou umístěny v Bukovně u obecního úřadu a v Línech v prostorách bio skládky.
Na obecním úřadě proběhl audit o přezkoumání hospodaření za rok 2019. Auditor neshledal žádné
závažné nedostatky.
Čerpání dovolené na obecním úřadě je ve dnech 10. 8. – 21. 8. 2020
2. a 3. října se budou konat volby do krajského zastupitelstva

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
STAROSTOVA JARNÍ CYKLOJÍZDA
Datum cyklojízdy bylo naplánováno na sobotu 23.
května, jelikož počasí nebylo vhodné, cyklojízda se

přesunula na neděli 24. května. Zeptala jsem se
jedné z účastnic na její pocity: „Přestože byl terén
náročný, se skvělou partou to byla super jízda.
Všech pětadvacet účastníků se drželo pohromadě,
navzájem si pomáhali a podporovali se jako jeden
tým.“
Všichni dorazili do rodinného pivovaru v Mělnickém
Vtelně. Po dobrém obědě jsme měli objednanou
prohlídku pivovaru. Rodina Neumannových
(pocházející z Bukovna) pivovar založila v roce
2011. Historie pivovaru: První záznam pochází
z roku 1756, kdy si místní farář stěžoval hejtmanovi
v Mělníku na místní židovskou palírnu alkoholu,
protože si místní věřící místo nedělní bohoslužby

BRIGÁDA V LÍNECH
Po dlouhé koronavirové pauze, kdy jsme se nesměli
společně
z
důvodu
karantény
scházet,
jsme konečně dostali povolení a byli osloveni
zástupci obce za Líny, a to Vráťou Vinšem a Petrem
Jiřinským, k účasti na brigádě v sobotu 30. května.
Spolu s chutí do práce se konečně mohli Líňáci sejít
a pro dobro všech něco společně udělat.
Už delší dobu se chystá přepracování již zarostlé
návsi a konečně přišel čas na vyřezání nízkých,
bohatě přerostlých keřů a stromů v centru Lín v
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nalévají a po té se v opilosti
motají po obci. Stížnost byla
prošetřena a do protokolu

zakreslený plánek obce,
kde byla upřesněna
palírna a katolický
kostel. Z tohoto plánku
je zřejmé, že ono
alkoholické doupě byla
tato hospoda. Od roku
1842 je již vedena pod
popisným číslem 93 a
jako majitel je uveden
Marcus Pick. Jeho děda
Izrael
Pick
zde
provozoval výčep a kořalnu. Od té doby se majitelé
střídali. V roce 1972 byla přestavěna na venkovskou
hospodu IV. cenové kategorie dle tehdejších
požadavků. Od roku 2009 se stala majetkem rodiny
Neumannových, kteří ji koupili, a navázali na
rodinnou tradici v provozování hospody. V roce
2011 přestavěli hospodu na rodinný pivovar. Rodina
pokračuje v rodinné tradici a provozuje tradiční
vesnickou hospodu.
Prohlídka začíná ve varně, kde je počátek řemeslné
výroby piva. O patro níže se nachází spilka, kde jsou
základní druhy sladů, a prohlídka končí ležáckým
sklepem a ochutnávkou dozrávajících piv.
Zdroj: stránky rodinného pivovaru Neumann

blízkosti hasičské vodní nádrže. Již dříve byl
postaven přírodní bar u vzrostlého smrku našimi
šikovnými staviteli Petry Šírem a Finkousem pro
účely nejen předvánočních setkání. Letos nastal
čas pokračovat dále v revitalizaci tohoto místa.
První etapou bylo vyřezat prostranství vedle kalu a
u autobusové zastávky naproti. Sešlo se nás
opravdu hodně. Přistavené 2 kontejnery na
stromový odpad zdaleka nestačily. Jalovce byly
vrostlé již svými větvemi do země tak, že vlastně

tvořily celistvý porost. Ty daly také nejvíce práce.
V jednu chvíli hned 4 pily pracovaly na vyřezání
původně 3 nízkých keřů. Jejich vyřezáním a
zredukováním listnáčů u zdi stavení a ořezáním

jednoho rozeklaného jalovce vznikla pod
estetickým dohledem žen úchvatná přírodně
tvarovaná bonsai. Vznikl základ pro další etapu
revitalizace a my doufáme v další změny na
podzim, a to vysázením nových okrasných
stromů a keřů dle návrhu odborníků.
Aby byl dokonán první krok příprav, neváhal náš
hlavní ''porybný'' Petr Šelbický st. a svolal
skupinu pomocníků z řad dětí, které v čase
korony byly doma a nudiy se. Kluci pravidelně
chodí na kal lovit ryby, které hlavně Petr a Mirek

Vinš ml. už v dřívějších dobách do kalu vysadili
právě pro malé děti, které se tak často lovením
zaměstnaly.
Malí pomocníci byli skvěle zapálení pro věc, a tak

pár dní po čištění parku byl kal vyčerpán a byl
učiněn úspěšný výlov pod vedením mistra rybáře
Petra Šelbického st.
Dovolte mi vyjmenovat všechny účastníky výlovu.
Jimi byli: kluci Šelbický Petr ml., Dominik a Kuba;
kluci Fománkovi Vojta a Tomáš; Honzík Chládek a
Petr Finkous ml. a jako dozor nade všemi Zdeňka
Šelbická.
Kluci byli zmazaní od bláta a někteří se vlastně
poprvé koupali v kalu. Díky nízkým holínkám měli
vodu až po okraj.
Sloveno bylo celkem 100 ryb, z toho
6 kaprů (největší 57 cm), 2ks štika
obecná (největší 65 cm) 1 jelec
tloušť (40 cm) a zbytek byla tzv. bílá
ryba (plotice, hrouzek a karasové).
Výlov proběhl dle vyjádření
''hlavního porybného'' za dobrého
počasí na jedničku ve vší
spokojenosti.
zapsala
Ing. Eva Škořepová

4

LETNÍ KINO
Opět po roce, a to 20. června, jsme se sešli na hřišti u
sokolovny. Pro letošní rok jsme vybrali českou komedii
„Ženy v běhu“. Počasí se letně netvářilo, přesto promítání
pod širým nebem proběhlo. Ke konci filmu se sice zvedl
vítr, ale všichni přítomní i promítací plátno vydrželi. Diváků
tentokrát přišlo s porovnáním minulých let méně. A i když
mnozí z nás film již viděli, tato komedie se určitě zařadí
mezi ty, které můžete zhlédnout víckrát.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Letošní vítání se odehrálo oproti předcházejícím
v sokolovně, vítali jsme osm dětí: čtyři holčičky a
čtyři kluky, což je spousta rodičů, sourozenců,
babiček a dědečků a dalších
příbuzných a do kinosálu
bychom se nevešli. Děti z MŠ
přítomným zarecitovaly (byly
trošku nesvé z toho velikého
prostoru a spousty diváků). A
poté král Petr I. se svou
družinou pronesl královskou
řeč, sudičky popřály dětem
hodně štěstí, lásky a zdraví
v jejich životě. Rodičům byly
předány dárky z královské
pokladnice a nastalo focení,
aby měla děťátka na tento
významný den památku.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letošní školní rok nám téměř utekl jako voda v
potoce. Než jsme se nadáli, “proběhl” zápis do naší
mateřské školy. Po přerušení provozu jsme se opět
ve zdraví sešli a už jsme se připravovali nejen na
rozloučení se školním rokem, ale i s budoucími
prvňáčky. Ale abych nepředbíhala.
Pro nový školní rok zákonní zástupci podali deset
přihlášek svých dětí. V současné době je novelou
vyhlášky od 1. 9. 2020 stanoven počet 24 dětí na
třídu. V případě přijetí dětí mladších tří let je za
každé takové dítě odečet dalších dvou míst. Tudíž
jsme mohli doplnit kapacitu naší třídy pouze pěti
dětmi. Ale ani toto číslo nemusí být konečné. V
případě dovršení tří let u zapsaných dětí, můžeme v
průběhu roku přijmout další děti. Všechny přijaté
děti jsou z obce Bukovno.
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Přerušení provozu nám sice “nabouralo” plány
na konec školního roku, ale my jsme se snažili i
tak být s rodiči a dětmi v kontaktu. Rodičům
jsme nabízeli možnosti aktivit s dětmi a pro
děti jsme připravovali náměty a “úkoly”. Bylo
už jen na každém, zda nabídku využije či nikoli.
V době, kdy byla škola uzavřena, byl čas na
generální úklid, drobné opravy, úpravy a
malování. Obec nám zajistila dostatek
dezinfekce nejen k úklidu, ale i pro možnost
otevření školy a nastolení dostatečných
hygienických opatření potřebných k ukončení
přerušení provozu.
Všechny děti, jejichž rodiče měli zájem o
znovuotevření, jsme přijali. Zákonní zástupci
byli v dostatečném předstihu informování o
daných pravidlech při vstupu do školy a

dodržování hygieny všech zúčastněných. Rodiče ve
vestibulu školy předali podepsané čestné prohlášení
(předem zaslané na email) a dítě mohlo opět do
kolektivu. Každé ráno byla dětem přeměřena
teplota a před příchodem do třídy si ještě v
koupelně důkladně omyly ruce. Hygiena je v MŠ na
denním pořádku, takže soustavné připomínání
základních
hygienických
pravidel
vede
k
automatickému
a
mechanickému
návyku
dodržování.
Postupně
sice
docházelo
k
rozvolňování
stanovených pravidel, ale hygienu je nutno
dodržovat stále.
Začalo se “blýskat” na lepší dny a počasí nás v tom
jen podporovalo.

Když nám sluníčko přálo, chodili jsme na procházky
po okolí, převážně do přírody, občas jsme se
zastavili i na školním hřišti. Když zapršelo, bylo zase
co zkoumat kolem kaluží. A protože už tu byl červen,
byl nejvyšší čas připravovat naši školu i děti na
netradiční rozloučení se školním rokem a s
odcházejícími dětmi, budoucími školáky. Od
pondělí jsme si společně připravovali prostory
pro cirkusovou manéž. Na každý den bylo
naplánováno jedinečné vystoupení z řad
zaměstnanců školy a posléze i jednotlivých dětí.
Rozloučení se školním rokem byla dopolední
akce v Cirkusové manéži pro všechny naše děti,
které se mohly přijít rozloučit. Děti, které se
nemohly zúčastnit, dostaly dárek druhý den do
své schránky, abychom je alespoň trochu
potěšili. Odpoledne už bylo jen pro budoucí
prvňáčky.
Měli jsme připraveno několik překvapení a
netradičních zážitků. V první řadě jsme si
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společně s dětmi připravili zeleninu na domácí školkovou bramborovou polévku. V tomto čase
naši cirkusoví umělci (zaměstnanci školy)
připravili pro dět - Stopovanou po obci Bukovno.
Společně jsme dle značení postupovali k
jednotlivým úkolům a ke zdárnému cíli. Poklad
byl objeven. Na obecním úřadě pak už na nás

čekal pan starosta, který si s dětmi povídal o
jejich budoucnosti a následně jim popřál dobrý
start v první třídě. Po návratu do školky jsme si
pochutnali na výborné bramborové polévce.
Poté jsme si společně s dětmi dotvářeli trička na
památku a už se blížil večer. Došlo tak na
závěrečné rozloučení a předání dárků našim
dětem, budoucím prvňáčkům. Nastal čas se
rozloučit. Tentokrát jsme se společně vypravili
po obci a doprovázeli jsme jednotlivé děti k
domovům. Dětem, které se nemohly odpoledne
zúčastnit, jsme dárky předali osobně s přáním
pohodových prázdnin a úspěchů ve škole. Tento
školní rok nám sice končí až v srpnu, ale spousta
dětí se s námi rozloučilo již v posledním týdnu
června. Děkujeme za krásná rozloučení. V období

prázdnin byla školka otevřena i v prvním týdnu
červenci a pro přihlášené děti bude ještě otevřena v
posledních dvou týdnech v srpnu.
Všem přejeme pohodové prázdniny a klidnou
dovolenou, ale zároveň i se zajímavými zážitky a
načerpáním sil do podzimních dní a nového

školního roku. Budeme se těšit opět v září.
Informace a fotografie můžete dohledat na
webových stránkách www.ms-bukovno.cz
nebo facebooku Školka Bukovno-Líny.
Mgr. Renata Pažoutová

ČINNOSTI SPOLKŮ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Činnost SDH Bukovno za I. pololetí roku
2020
Jak už všichni víme, tato doba přinesla
značná omezení a nařízení, a to i na poli
organizace a přípravy různých akcí. Jednou z
těchto akcí byl dlouho připravovaný
„Hasičský ples“, který musel být z důvodu nařízení vlády
zrušen. Byla to pro nás velká rána, ze dne na den zrušit
akci, která byla kompletně připravená. Byla zajištěna
kapela, tombola, výzdoba sálu, objednané pohoštění atd.
Ve čtvrtek se uskutečnila schůze a na ní se rozhodlo, že
se ples odkládá na neurčito.
Podařilo se nám zrenovovat hřiště pod sokolovnou.
Hřiště je kompletně srovnané a vyčištěné od starých
pařezů a znovu zaseté zátěžovou travní směsí. Jelikož
nám v té době nepřálo počasí, bylo potřeba trávník
pravidelně zalévat. Dovážela se voda z obecního vrtu a
hřiště se kropilo, aby se nám trávník hezky zezelenal.
Další úspěšnou činností byla generální oprava hasičské
stříkačky PS 12, se kterou jezdíme na hasičské soutěže.
Stříkačka dostala minulý rok nový lak, byla vyšperkována
do krásy. Bylo potřeba ji také opravit zevnitř, protože po
dlouhé službě ve sboru byla značně opotřebovaná.
Generální oprava se povedla. Soutěžní družstvo tak
mohlo začít trénovat na hasičské soutěže v požárním
útoku.
Akce, která je již v obci tradiční, byla stavba Májky, které
předcházel pečlivý výběr vzrostlého stromu.

7

Obecní úřad nám povolil pokácet strom v obecním
lese. Byl vybrán vzrostlý strom cca 20 metrů vysoký,
který se nacházel v prudké stráni, což pro nás byla
výzva, které jsme se nezalekli, a zhostili se jí s
nadšením a odhodláním. Dlouhý kmen jsme dopravili
před sokolovnu. Následující den jsme kmen
odkůrovali , řádně vyhladili a ozdobili. K naší radosti se
s nadšením přidaly i naše děti, které korunku stromu
pod vedením našich zkušených žen ve sboru krásně a
pečlivě ozdobily. A pak už nám nic nebránilo Májku
postavit. Co nás bohužel hodně zamrzelo, byla dva dny
po stavbě Májky vichřice s deštěm a kroupami.
Výzdoba Májky byla poškozená, ale Májka to jinak
ustála.
Dne 24. 5. 2020 v dopoledních hodinách byla naše
jednotka sboru dobrovolných hasičů povolána
Krajským
operačním
střediskem
Hasičského
záchranného sboru České republiky na místo zásahu v
Bukovně. Jednalo se o technickou pomoc zdravotní
záchranné službě - transport pacienta silné postavy z
druhého nadzemního podlaží do sanitky. Spolu s
jednotkou profesionálních hasičů z Mladé Boleslavi
jsme zásah splnili.
V období 29. až 31. 5. 2020 se z důvodu Covidu 19
neuskutečnila akce Hudební festival Krásná louka
„fest“. Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů
Bukovno tak jako v loňském roce měla zajišťovat
protipožární dozor požárními hlídkami v rozlehlém
areálu. Bohužel jsme tím přišli o značnou finanční
částku, která nám mohla pokrýt
následovně pořádané akce sborem
dobrovolných hasičů Bukovno.
Dne 6. 6. 2020 proběhlo u sokolovny
setkání, na němž jsme se v hojném
počtu sešli a poseděli s přáteli. Pro
tuto akci s názvem „kácení Máje a
dražba Máje“ jsme měli připravené
pohoštění - kýtu na rožni a k zapití
pivo z přilehlé hospůdky. Když byla
nálada v plném proudu, začala dražba
Májky, kterou vydražil za 3,5tisíce
majitel místního autoservisu.
Dne 16. 6. 2020 jsme se zúčastnili
schůze v Dalešicích, kde se
projednávaly podmínky a organizace

Fire night cup 2020. V tomto roce nám není situace
nakloněna, a proto bylo rozhodnuto, že pohár se
uskuteční pouze ve čtyř pořádajících obcích. Jednou z
nich je i ta naše, obec Bukovno!

Dne 20. 6. 2020 proběhla okrsková
hasičská soutěž v požárním sportu v
Katusicích. Na hřiště se sjeli téměř všechny
sbory z okrsku 20. Klání bylo značně ztížené
předcházejícím nepříznivým počasím.
Všechny týmy ale bojovaly s velkým
nasazením.
Naše soutěžní družstvo obsadilo druhé
místo, za což ji patří velký dík.
Časy:

štafeta 1. 13. 57
útok 15. 61
Sbor dobrovolných hasičů Bukovno vám
přeje pohodové prožití prázdnin.
Velitel Milan Syrový

Termíny FNC 2020:
15. 8. 2020, Dalešice od 21:00 h
22. 8. 2020, Bukovno od 21:00 h
9. 8. 2020, Pěnčín (areál Huť) od 21:00 h
12. 9. 2020, Jeřmanice + celkové vyhlášení od 19:00 h
Tímto bychom Vás rádi pozvali na noční soutěž do
Bukovna, kterou pořádáme 22. 8. 2020 od 21 h na
hřišti pod sokolovnou.

Jak se podařilo popasovat myslivcům MS
Michalovice – Bukovno s nepřízní koronavirové
pandemie?
Ač nevěřící, mohu pánubohu díky
říci „velice dobře“. Především je
pozitivní, že všichni členové MS ale
i ostatní spoluobčané přečkali
nápor této zvláštní chřipky bez
újmy na zdraví.
Letos poprvé po dlouhých letech
jsme nemohli pro všeobecnou
karanténu uskutečnit tradiční
memoriál ve střelbě na asfaltové
terče k uctění památky našich
kamarádů Edy Bičíka a Standy
Bendy. Naší snahou bylo, aby to
pokud možno byla poslední
neuskutečněná plánovaná akce spolku. V dubnu
vždy provádíme úklid komunikací a cest v rámci
katastru honitby. Našli jsme možnost, jak tuto akci
provést. Sběr byl uskutečněn samostatně vždy
8

pouze jeden povoz-jedna rodina, a tak díky
rodinám Formánků, Finkousů, Šírů, Vinšů,

Škořepů a Horáků byl nasbírán opět vrchovatě
celý kontejner odpadků po lidských čuňatech,
kterým příroda a prostor, v němž žijí, nic neříká.

Musíme přiznat, že tento sběr neprovádíme zcela
nezištně. Kromě naší snahy o lepší a čistší okolí nám
přispívají na naši činnost obecní úřady v Bukovně a
Dalovicích. Za to jim patří náš dík.
16. 5. jsme již díky rozvolnění karanténních
opatření mohli uspořádat plánovaný závod v
parkurové střelbě o cenu „Zemědělské společnosti
Bukovno“. Tímto ještě jednou děkujeme hlavnímu
sponzoru tohoto hojně navštěvovaného závodu,
jímž je samozřejmě zemědělská společnost. Přes
všechny obavy se závodu zúčastnilo 35 střelců z
blízkého i vzdáleného kraje. Vítězem se stal p. Král,
který k nám jezdí kdesi od Mochova. Z našich
střelců se v závodě v první desítce umístili Radek
Vinš, který skončil na čtvrtém místě, a Vinš
„veterán“ skončil osmý. Z dalších členů spolku se
zúčastnili pánové Ulman, Škořepa, Horák,
Formánek senior a Vojta Šír.
6. 6. měl být uspořádán na naší střelnici závod „
memoriál Václava Svárovského“, který pořádají
kamarádi z MS Skalsko. Ti ale zvolili zvýšenou
opatrnost a svůj závod odvolali. Proto následoval
13. 6. již v kraji vyhlášený závod o Velkou cenu
Bukovna. Závodu na 50 terčů + šestičlenné finále
nejlepších střelců se zúčastnilo 39 střelců.
Vítězství si odnesl p. Černý vysokým nástřelem 68
trefených terčů ze 75. Do šestičlenného finále se z
místních probojoval pouze Vinš starší, který se
umístil na 6. místě. Dále se závodu zúčastnili
pánové Vinš Radek, Jarda Ulman, Milan Šebek, Petr
Škořepa a Jan Formánek ml. Za hodnotné ceny
sponzorům, zejména OÚ Bukovno, MUDr. Jaroslavu
Novákovi, truhlářství p. Petra Holmana, MS
Bukovno a mnohých dalších tímto děkujeme. Ceny
a poháry závodníkům předal starosta obce pan Petr
Holman a zároveň popřál myslivosti a sportovní
střelbě zdar.

VLASTENECKO – DOBROČINNÁ, SDRUŽENÁ
OBEC BARÁČNÍKŮ
Baráčníci vám přejí krásné prázdniny.
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Na závěr ještě v krátkosti k tomu, co nás čeká.
Především příprava a oprava voliéry, následný návoz
bažantích kuřat v počtu 500 ks a samozřejmě
každodenní péče o ně.
Nezapomínáme ani na lov zvěře, což je vlastně
prapůvodní význam myslivosti.
Snažíme se o rozumný a populaci srnčí zvěře
prospěšný průběrný lov, tak, aby byl zachován
početní stav zvěře, který nepůsobí nepřiměřené
škody na polních a lesních kulturách. V hledáčku
myslivců jsou i divoká prasata, jejichž lov v letošním
mysliveckém roce, který začíná vždy 1. dubna, se
nám příliš nedaří. Divočáci jsou ukryti v obrovských
lánech řepky, takže budeme trpělivě čekat na jejich
sklizeň.

KALENDÁRIUM
8. června Medard
Medardově kápě – čtyřicet dní kape.
Jaký čas bude na svatého Medarda, takový bude
čtyřicet dní pořád.
Jaké je počasí o svatém Medardu, takové je o žních.
Jasný den na Medarda tiší rolníkovo naříkání.
Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
Když na Medarda prší, těžko se seno suší.
Svatý Medard nepřináší více žádný mráz, který by
mohl uškodit vinnému keři.
Vybrala jsem několik pranostik k Medardu, nejstarším
dokladem historii Medardovy kápě je zmínka v Životě
Viléma z Rosenberka 1582. S prvním pokusem
vysvětlit přirozený původ dešťů v tu dobu se
setkáváme r. 1676 od Albrechta Chanovského, který
odsuzuje pověrečný názor o medardovských deštích:
Mnozí sprostní v velikém omylu vězejí, jako by tento
svatý byl příčina toho, že když v svátek jeho déšť prší,
celých čtyřicet dní potom prší. A z té příčiny, že často
takové pršky v dotčeném času zkusili. Ale to na oko
spatřujeme, že někdy jen na ten den déšť se vylije a
jiné následující dni dokonce nic. Hvězdáři tuto příčinu
toho kladou, když Slunce ty dni zběhne se s jistým
spojením hvězd řečeným Plejádes a ještě s jednou
planetou, tehdy od začátku toho spojení až do
skonání jeho že vlhké časy a deště bývají. A tak lid
sprostný v tom se mejlí, že berou den jistý místo
nejistýho.
Jan Munzar, Medardova kápě

Medard je patronem
sedláků,
vinařů,
sládků a vězňů. Je
vzýván proti dešti a za
dobrou úrodu, jako
pomocník
při
bolestech zubů, proti
horečce
a
choromyslnosti.
Pocházel
z
francouzského
šlechtického
rodu.
Podle legendy se jako
malý chlapec dostal do bouřky a před deštěm ho
ochránil svými křídly velký orel. Proto se
Medardovi připisuje vliv na déšť a lidé se k němu
modlili za dobré počasí a pro zrání úrody. Byl
nadmíru dobrotivý a záslužné skutky konal
nejraději potají. Zloděje často obdaroval, oč ho
chtěli okrást. Proti nepřátelům se bránil pouze
bezmeznou láskou, která odzbrojuje i otrlé
zločince. Byl zvolen biskupem.
Alena Vondrušková Český lidový a církevní rok

Přehled dešťových srážek na Medarda v období ± 2 dny a v dalších týdnech v Línech v 2/m₂

Přes Českou republiku se v Medardových dnech
přehnaly přívalové deště, lokální bouřky, vzestupy
hladin, které napáchaly škody na životech a majetku.
V blízkém okolí žádnou řeku nemáme, u nás jsme
spíše vodu nachytali do sudů na zalévání na horší
časy. I když při pohledu z okna použiji hlášku z filmu
Rozmarné léto od pana Antonína Důry v podání
pana Rudolfa Hrušínského: „Tento způsob léta zdá
se mi poněkud nešťastným.“
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ZAJÍMAVOSTI Z OBCE
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Děti jsou venku rády, pokud tam mají co dělat. Pro
vývoj dítěte mají dětská hřiště své místo. Nabízejí
neustálý pohyb. Dítě se při hře učí správnému
držení těla, dochází k posílení svalů, rozvoji
motoriky. Zajišťuje i první sociální kontakt
s vrstevníky. Učí se zde samostatnosti, je
uspokojeno svými pokroky při překonávání
překážek. Musí řešit první konflikty „kdo bude prví
na skluzavce, půjčování hraček, učí se
udržovat pořádek, dbát bezpečnosti své i
ostatních.
První dětská hřiště vznikala v Německu. Další
v Anglii 1859, ty už byly vybaveny
houpačkami a žebříky. Další hřiště přibývala,
plnila funkci ochranou: dostat děti
z nebezpečných míst ve městech. Všechno se
vyvíjí tak i prvky dětských hřišť jak od podoby,
tak po použití materiálů. Nejdříve byly prvky
přírodní, poté je nahradil beton, kov a plast, a
už se opět vracíme ke dřevu.
Stavba hřišť se řídí stanovenými předpisy:
technické,
bezpečnostní,
hygienické.
Jednotlivé prvky musí projít certifikací. Dále

se na hřištích provádí kontrola.
Dětská hřiště v Bukovně bylo vybudováno v
roce 2005. Jsou zde houpačky, prolézačky.
Lavičky a další zařízení pro pohyb dětí v
celkově vynaložené částce 492 229Kč.
V Línech u klubovny bylo vybudováno v roce
2008. Firma V. Smitka dodala hrací prvky v
hodnotě 199 237Kč, a u bytového domu V
Bukovně v roce 2012 byla umístěna vahadlová

houpačka. Park na návsi byl z části oplocen a
zde bylo zřízeno hřiště pro MŠ a předáno
dětem v roce 2016.
Dětské hřiště u sokolovny: stavající již
neodpovídalo bezpečnostním normám, proto
zastupitelstvo obce schválilo dne 15. 10. 2019
zadat vybudování dětského hřiště společnosti
TR ANTOŠ s.r.o. Turnov. Cena díla 502.053,Kč. Herní prvky jsou zhotoveny z akátového
dřeva. Nadační fond ŠKODA AUTO Mladá
Boleslav daroval obci na výstavbu 500.000 Kč.
Oplocení se vybudovalo z vlastních zdrojů.
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HISTORIE OBCÍ
Rok 1943
Kde domov můj? Kde vlasti má
Bože velký, Hospodine
ruka Tvoje světům kyne.
Tebe vzývá národ můj,
věčný Bože, při něm stůj.
Světovládný Hospodine,
chraň slovanský domov můj.
/J. K. Tyl – Národní hymna 3. sloka/
Tolik nás dnes bez domova – tolik slzí tolik strastí.
Boj a opět jen boj. „Nový rok „ přání roznáší
obecní zaměstnanci, na visitkách natištěné bez
kalendářů. Na 1. ledna večer v sokolovně –
divadlo Baráčníků – Majdalenka. Totéž hrají 3.
ledna na Podlázkách a 10. ledna v Rokytovci.
V tomto měsíci bylo občanstvo hromadně
v Mladé Boleslavi, kde se provádí röntgenování
všeho obyvatelstva. Věru dojemná péče o nás
Čechy. Radio hlásí: Churchill a Roosevelt na
konferenci v Casablance, kde poprvé formulován
požadavek bezpodmínečné kapitulace mocností
osy. 18. 1. Obkličující kruh kolem Leningradu
prolomen. 16. německých generálů zajato Rudou
armádou u Stalingradu, první denní nálet RAF na
Berlín.
Dne 18. února na obec. úřadě soupis mužů od 1665 let a žen od 16-45 let kvůli pracovní
povinnosti. 21. února pořádají baráčníci divadlo
„Z chaloupek pod horami.“
Radio hlásí: zbývající německé síly u Stalingradu
kapitulují.
Dne 3. března na udání Němce Starka konána
večer prohlídka v čp. 43 u p. V. Cihláře a tam
zabaven na černo poražený vepř. Tím týž
donucen k vystěhování do Prahy kde měl byt.
Pan Skořepa pro tlučení másla sedí v base. V obci
Líny, dne 19. března byla rekvisiční komise, ale
když pánům dali 300 vajec a pytel bílé hrubé
mouky tak to dobře dopadlo a nic se nenašlo –
poněvadž se nic nehledalo. Při schůzi obec.
zastupitelstva 23. března vzata na vědomí revizní
a finanční zpráva obec. hospodářství za rok 1942.
Příjem 261 251 K 55 h., vydání 257 094 K.
pokladní hotovost 4 156K 90 h,. hodnota cenných
papírů 70 952 K 70h. celkové dluhy obce 104 979
K. Radio hlásí: 8. 3. bitva u Sokolova, v niž se
poprvé vyznamenala čsl. armáda v SSSR.
Po kostelníku V. Řezáčovi převzal kostelnictví
rolník Fr. Johan. 4. dubna hrají Baráčníci divadelní
12

hru „Nevěsty z Českého ráje“. Schůze obec. rady
18. května se usnáší chovatelům býků odměna
5000 K za kus, a 6000 K za chov kance. Podle § 5
nařízení Říšského Protektora v Čechách a Moravě
– odebíral odborný závod „Boleslava“ z radio
přijímačů zařízení pro příjem krátkých vln a to
v Bukovně v Sokolovně hromadně. Tím částečně
přestal poslech „ciziny“, ale tím více na černo se
chodilo poslouchat, k těm kdož to uměli
zrychtovat! Dne 20. května dostalo 30 osob
obsílky od úřadu práce – na řepu Němcům. Je
ošklivo a deštivo a Němci učí se sušit luka! Dne
13. června divadlo Baráčníků „Seděla pod
borovičkou“. „Baserabci zdejší rádi špek a dávali
si ze zabitých prasat tento udíti do hostince
Navarova a tam, kdos mazaný do rána jej 20 až
25 kg ukradl. Dne 3. a 4. července pořádali
katolíci „pouťový zájezd“ do Boskova u Semil k
„Matce Boží“. 25. července sehráli Baráčníci
v Březovicích divadelní hru „Pod Svatou Horou“.
Při schůzi obec. zastupitelstva zadán kanalizační
projekt Bukovna p. Ing. J. Myslivečkovi
z Voděrad.
Radio hlásí: 5. 7. Němci zahájili ofenzivu na ruské
frontě. 25. 7. Mussolini podává demisi a je
zatčen. 2. 8. Hamburk úplně zničen bombami
RAF. 24.8. Čechy a Morava vydány na pospas K.
H. Frankovi jako státnímu ministrovi. Zahájen
nový školní rok Sbor učitelský bez změny. Řídící
učitel J Miller I. třída 35 žáků, Marie Veselá II.
třída 29. dětí, a učitel Jindřich Lukáš 46 dětí. Dne
14. září byl zde Konrád Henlein navštíviti zdejší
Besarábce a sudetského Němce Starka. Dne 29.
září kol 3. hodiny přijel autem Karl Herman
Frank. Němci ozdobili č. 7. květy a prápory a
vítali jej. Prohlédl č. 6., které uznal za nehodné
obydlí pro Němce vyšší rasu – nařídil zbourání a
dále byl v č. 47 pak za doprovodu gestapa a
četníků odjel. Občanstvo zpovzdálí na to
zaťatými rty i pěstmi hledělo. Radio hlásí: 19. 9.
Němci vyklizují Sardinii, 25. 9. Rusové vstupují do
Smolenska. Na udání zjištěno, že není
zaplombován spolkový družstevní šrotovník. –
Respic- B. Vlček dostal 500 K. pokuty a 48 hodin
seděl. Následkem sucha – jeví se nedostatek
píce, krádeže na poli rostou. Němcům dělati jde
se jen za brambory /2-3 košíky denně/. Dne 23.
října hrají Baráčníci pohostinskou hru „Písně
dcery ducha mého“ na Skalsku a dne 30. října
v Březovicích. Radio hlásí: počátek velkého útoku
na italské řece Volturno, Itálie vypovídá

Německu válku. Spojenci přijímají Itálii jako
spoluválčící mocnost v boji proti Německu. Dne 1.
listopadu od ½ 6 večer do 7 hodin ráno přísné
zatemnění. Boleslavský hejtman osobně autem
projíždí obce. V tomto měsíci provedeno zaměření
okr. silnice Bukovno – Vinec – vysázeny mezníky.
Radio hlásí: Němcům odříznut pozemní ústup
z Krymu. Československá brigáda v SSSR pod
generálem Svobodou se účastní bojů o Kyjev. A na
konci „hádanka“ Víte kdo měl v Bukovně nejlepší
vánoční nadílku? Tak poslouchejte! Jelikož roznesla
se po Bukovně zpráva, že po Novém roce bude nutno
domácí porážky vepřového konati na jatkách v Mladé
Boleslavi – uspořádán zde v týdnu 12.- 18. prosince
rekordní týden zabijaček – bylo jich rovných 80. Kdo
to zavinil nu pan zásobovací referent B. Vlček spolu
s prohlížitelem masa p. tajemníkem J. Mašínem. A
kdo z toho měl? Jelikož každý chtěl, aby menší váhu
prasete mu uznali a tak méně sádla odvésti mohl i
opět dříve krmníka nového zabíti. Dal každý těmto
dvěma z každé zabijačky : aspoň 2 litry polévky, tj.160 l, dále 3. jitrnice – 240 jitrnic, 1 jelito – 80 jelit, a
1 Kg. masa – 80 kg masa. Toť byla jistě nejlepší
vánoční nadílka a mohu dodati, že polévka u Vlčků
v čp. 162 nalévala se v koupelně do koupací vany a
jitrnice ani už „čubka“ žrát nechtěla. Inu hoši uměli
v tom chodit.
Radio hlásí: 13. 12. President Beneš podpisuje
v Moskvě spojeneckou smlouvu Československa se
Sovět. svazem.
Chtěje pro budoucí zachovati obraz, kdy ryze české
obce Bukovna – uvádím přehled zabraných usedlostí,
jejich přibližnou výměru i kam odešel majitel, kde
živořil a kteří Němci se zde usídlili. ( poznámka : ten
soupis je na tři stránky, proto jej nebudeme
vypisovat).
Besarábci
dělali vlastně dělníky s určitou
zodpovědností- majíce dle počtu členů rodiny
měsíční plat. Ostatně veškeré peníze za mléko –obilířepu-dobytek plynuly do společné kasy německé. Oč
je okradli to měli na víc. Jinak bylo znáti, že
přišli z krajů – kde pasení, kradení a pašování
koní přes hranice kvetlo. Prací se nestrhalizejména ženy. Strojům ani hospodaření
nerozuměli. Tak když mu na příklad „u
valovky“ sekačky drhly zuby – prostě je
uřezal. Ovoce česali- tlučením klacky atd.
jinak dík dobrým radám vpravili se do
hospodaření. Vzláště když jim stále svištěl
karabáč a nadávky vedoucího Steinharta,
který přijíždíval kočárkem neb autem-maje
vlčáka za sebou „do Žantova“ na radu, hnedle
každý den. Na poli dělali, co jim poručil –
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někdy taky ne a tak například zjistil, že
prášek místo na zimu na pole nechali
v kůlnách – i poručil v lednu – kdy sněhu 20
cm
leželo
tento
ihned
rozházet.
Práškovačem jezdili jako zběsilí od rána do
noci. Vyhrožoval, že je pošle na vojnu. Stejně
někteří mladší tomu neušli – Staré pak občas
oblékli do uniforem „wehrmachtu“ a honili
je kol Bezdězu. Naříkali že je svedli že jim
slibovali opuštěné statky po židech. Tam že
jim Rumuni vyplatili zlaté peníze – ty ale,
když byli v táborech, že jim je Němci vzali a
dali jim kousek papírku-úpisu. Sami přivezli,
co měli na sobě a v ranci. Po našich lidech a
židech navezli jim nábytek – prádlo- nádobí.
Když se zde okoukali – na černo prasata
zabíjeli, máslo tloukli a na černo mleli a ti
kdož zapřeli své češství – dobře mnozí od
nich měli. Zatím z vlastních majetků vyházení
lidé – živořili a potají na vlastním kradli si
snopek, nebo kousek trávy koze, nebo
husám.
Ale hodiny času letí – žijeme v době, kterou
záviděti nám budou staletí- prožili jsme
Rakousko-první
válku-samostatnostMasaryka-Beneše-obsazení-protektorátnacistický ráj-Háchu. Ptej se, co bude dál?
Vítězství – červené V na každém doměhákový na praporu kříž- ale dne kdy přijde
lidstvu, aby štěstí a míru bylo blíž- není ještě
na obzoru! Jen slzy, žal, utrpení-více bolu a
sedíš u prázdného stolu!
Přepis kroniky obce

PLÁN AKCÍ


20. srpna Mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice 2020 (závod se pojede z Ml. Boleslavi přes BukovnoLíny do Katusic)




22.srpna Soutěž o pohár obce Bukovno. Pořádá SDH Bukovno
29. srpna Rozloučení s prázdninami na téma odpoledne s obyvateli lesa



5. září turnaj nohejbalu v Línech



15. září divadlo S Pydlou v zádech (představení se několikrát odkládalo kvůli karanténě)



19. září výlet retro vláčkem do Prahy a projížďka Prahou tramvají

O všech akcích budete včas informování prostřednictvím vývěsek a místního rozhlasu
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!!!SOUTĚŽ!!!
Vyhlašujeme soutěž pro malé i velké. Vyfoťtě/nakreslete/skládejte báseň na téma Život v našich obcích.
Všechny příspěvky budou vystaveny při sázení stromů v aleji. Uzávěrka soutěže je 31.8.2020, příspěvky noste
na obecní úřad, popř.zašlete mailem na adresu obec@bukovno.cz s předmětem „SOUTĚŽ LÉTO“.
Těšíme se na Vaše příspěvky :)

VELIKONOCE V NAŠICH OBCÍCH
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Špringelová Krystyna
Korseltová Miluše
Marján Jan
Řezáč Miloš

Bukovno
Bukovno
Bukovno
Bukovno

75 LET
Cihyová Petronela

Bukovno

80 LET
Trepáková Jaroslava
Líny
Szabová Anna
Bukovno
Zikmundová Stanislava Bukovno

Zástupci obce občanům předávají gratulaci k jejich
životnímu jubileu.

NOVÍ OBČÁNCI
Svatošová Zuzana

Bukovno

Jména jsou zveřejněna na základě předchozího souhlasu.

Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští číslo vyjde v říjnu 2020. 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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