BUKOVENSKO-LÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
Číslo 4.

říjen - prosinec 2015

Čas rychle utíká, vánoční svátky máme za sebou, dárky od Ježíška rozbalené, dobroty
snědené, navštívili nás známí a příbuzní nebo my je. Na hřbitově jsme rozsvítili svíčku,
někteří z nás byli v kostele na mši. Zhlédli jsme pohádky v televizi, s dětmi si zahráli nové
hry. A teď už je před námi konec roku 2015 a budeme vítat rok nový. Přejeme Vám, ať Vám
zdraví slouží a ať Vás neopouští dobrá nálada.
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, rok se s rokem sešel a
proto bych chtěl shrnout dění v uplynulých
měsících, projekty a akce, které jsme společně
připravili pod záštitou obce. Za tuto dobu se
nám také podařilo dokončit několik projektů,
které jsme si dali za cíl při zvolení do
zastupitelstva obce před více než rokem.

získali dotaci v hodnotě 3 000 000,- Kč na
svozové auto s kontejnery a drtič větví. Co se
strojové techniky týká, obec také zakoupila
zametač na údržbu komunikací.
V Línech byly na počátku roku finálně
dokončeny chodníky, do kterých ale
zanedlouho společnost ČEZ začala s pokládkou
podzemního kabelového vedení. Této situace
jsme alespoň využili tak, že se zařídil souběžné
s těmito pracemi rozvod veřejného osvětlení a
rozhlasu.

V jarních měsících byly v Bukovně a v Línech
vybudovány sběrny bioodpadu, do kterých jste
v určené dny měli možnost vozit odpad z vašich
zahrad, trávu, větve, apod. Tuto službu již
mnozí z vás využili, a bude opět zprovozněna
v novém roce. V rámci tohoto projektu jsme

Jako tradičně probíhala úprava zeleně
v průběhu celého roku, navíc byly v obcích
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vysazovány nové stromy, v Línech také keře,
které mají za úkol oddělit chodníky od silnice.
S další výsadbou se bude pokračovat opět na
jaře.

bylo možné se nejen zúčastnit, ale zároveň přijít
fandit svým favoritům.
V neposlední řadě bych chtěl zmínit činnost
místních spolků a sdružení, které i nadále obec
v jejich aktivitách podporuje. Rád bych zde
vyzvedl některé z jejich akcí, jmenovitě pak
jarní úklid v okolí v režii mysliveckého spolku,
brigády jednotky dobrovolných hasičů,
pořádání
kulturních
akcí
Vlasteneckodobročinného spolku baráčníků a Českého
červeného kříže, stejně tak působení tančení
skupiny Tornádo. Rovněž nelze opomenout
práci a podporu Zemědělské společnosti
Bukovno a všech místních živnostníků.

Nedávno, v předvánočním čase, pak byly naše
obce odekorovány a vyzdobeny novým
svátečním osvětlením.
Mezi zpracované a plánované projekty patří
vybudování chodníků v Bukovně, revitalizace
kalu, přestavba, popřípadě výstavba nových
prostor, které využívá obec a místní sbor
dobrovolných hasičů. Vizualizace projektů je
k nahlédnutí na našich nových webových
stránkách www.bukovno.cz, na kterých
naleznete informace a zajímavosti, nebo přímo
na obecním úřadě během úředních hodin.
Novinkou, na které se již také pracuje, je zřízení
mateřské školy, on níž jste potvrdili zájem
v připravené anketě. Pokud vše půjde podle
připraveného harmonogramu, první školní rok
začne v září 2016. Mateřinka bude sídlit
v prostorách obecního úřadu v Bukovně a
kancelářské prostory se přestěhují do objektu
vedle kinosálu. Méně zdařilá byla podané
žádost o dotaci na rekonstrukci sportoviště
v Línech. Ta nám bohužel nebyla schválena, a
tak se pokusíme s novou žádostí uspět opět
v příštím roce.

Na závěr mi dovolte, abych touto cestou
poděkoval za celoroční práci obecním
zastupitelům, zaměstnancům a také aktivním
občanům, kteří pro obec pracují ve svém
volném čase. Všem, kteří se podíleli na chodu a
přípravách nejrůznějších akcí a aktivit, zároveň
se již těším na budoucí spolupráci, realizaci a
úspěšné dokončeních nových projektů. Klíč
k vyřešení zdánlivě nevyřešitelných úkolů
spočívá velmi často v mezilidských vztazích a
komunikaci, ochotně se dohodnout a najít
společný kompromis.
Přeji vám úspěšný vstup do nového roku 2016 a
mnoho příjemně strávených chvil ve svých
domovech!

Během tohoto roku jsme měli příležitost se sejít
při nejrůznějších společenských akcích:
kulturních, a rovněž i sportovních. Například
byly pro příznivce muzikálů zorganizovány
zájezdy do různých pražských divadel, anebo
divadelní spolky přijely za námi a našimi dětmi.
Jako obvykle se také konaly dětské dny, kde se
tradičně nikdo nenudí a zařádí si jak děti, tak
dospělí. Nové narozené spoluobčánky jsme pak
přivítali v pohádkovém duchu s přáním, aby se
jim v našich obcích stejně pohádkově vyrůstalo.

Petr Holman

Všichni, kdo mají sportovního ducha, měli
příležitost se přidat ke společným cyklojízdám
po zdejším krásném okolí. Také byly
uspořádány turnaje v nohejbale a šipkách, kde

Starosta obcí Bukovno a Líny
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INFORMACE PRO OBČANY

 Poplatek za odstraňování komunálních odpadů je stanoven na částku
500,-Kč na osobu. Tento poplatek je povinen platit každý občan v místě
trvalého pobytu do konce února 2016. Firma Compag Vám popelnice vyveze
do konce ledna 2016 na známku z roku 2015.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
PODZIMNÍ ZÁBAVA V RYTMU 80LET

Kdo se chtěl pobavit, zatancovat i zazpívat
známé hity přišel v sobotu 31. října do línské
klubovny, kde se konala od 19:00 retro zábava.
K vidění byla i móda z 80 let. Na stolech byly
přihlášky
na
jarní
chmelovou
brigádu,(děkujeme za velký zájem a účastníky
budeme včas informovat.) V tombole bylo
možné vyhrát retro ceny jako například hračkyRubikovu kostku, céčka, domino, mikádo, hru
člověče nezlob se…., tak potraviny v retro
obalech,- granko, kofolu, pudink, hermelín,
křupky,(doba trvanlivosti byla v pořádku) k nim
nákupní tašku značky síťovka, gramofonové
desky, kuchyňské i domácí potřeby, drogerii a

nejhodnotnější
cenou byl dort.
Nemáme
přehled, kolik
Vás přišlo. Spočítat Vás bylo nemožné, jak jste
přecházeli z tanečního parketu k baru a zpět.
Takže počet se rovná plná klubovna. Domů
jsme šli až ráno. A dozvěděli jsme se, že
některým cesta domů trvala i hodinu: jeden
krok vpřed a dva vzad.
Uvidíme se zase v březnu, na retro oslavě MDŽ
5. 3. 2016.
Jana s Lubošem a Petra s Jardou

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 24. října 2015 po úvodní řeči paní
Marcely Vinšové přivítal do BukovenskoLínského království král Petr I. (starosta) se
svojí družinou 5 nových občánků. Rodiče dávali
své ratolesti do kolébky, aby jim sudičky mohly
předpovědět zdraví, lásku a štěstí a předat malé
dárky. Vítání zpestřil mladoboleslavský
pěvecký sbor Paprsek a Maruška Čubanová.

Rodiče a král se poté podepsali do pamětní
knihy.
Vítání občánků je slavnostní událost, kterou si
nenechali ujít ani
prarodiče
dětí.
Pohádkově laděná
atmosféra se všem
líbila.
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KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE
Organizace Českého červeného kříže v
Bukovně pořádala 28. 10. 2015 přednášku na
téma Kardiopulmonální resuscitace pro laiky
tedy nezdravotníky.

a dechu a jak pomoci člověku v těchto
nebezpečných okamžicích před příjezdem ZS.
Nikdy sami nevíme, kdy budeme takovou
pomoc potřebovat, a proto bychom neměli být v
těchto chvílích lhostejní. Můžeme přeci
zachránit lidský život. Přednášky se v kinosále
zúčastnilo celkem 25 osob i s panem starostou
Petrem Holmanem.
Všem kdo přišli, ještě jednou děkujeme.

Cílem akce bylo dozvědět se, jak poskytnout
první pomoc v případě, že se ve vašem okolí
ocitne dospělý či dítě v situaci ohrožující život
– v bezvědomí. Přednášku s názornou ukázkou
první pomoci vedla zdravotní sestra Petra
Kyjovská z oddělení ARO Klaudiánovy
nemocnice
Mladá
Boleslav.
Všechny
zúčastněné seznámila, jak v terénu, na ulici,
doma, při dopravní nehodě či jiném náhlém
kolapsu rozpoznat zástavu oběhového systému

Za ČČK Bukovno p. Tomíčková, Janovská,
Hlaváčová R.

MALÉ POSVÍCENÍ
14. listopadu jsme Vás pozvali na Malé
posvícení, neměli jsme sice husu, ale soutěž o
nejchutnější guláš a koláč. Na první ročník jste
nám přinesli 10 vzorků koláčů a 9 vzorků
guláše. Každý vzorek byl označen číslem.
Odborná porota, starosta Holman Petr, kuchař
Hodboď Václav, kuchař Tůma Jan (který vaří i
prezidentovi Milošovi Zemanovi), paní
Řezáčová Eva a Řezáč Tomáš hodnotila vzorky,
které jim nosila paní Vinšová Marcela. Porota
ochutnávala a komentovala barvu, měkkost
masa, chuť a zapisovala body. Po sečtení jsme
vyhlásili vítěze: cenu za první místo a řád zlaté
vařečky převzal pan Vejběra Vratislav, druhé

místo a cenu získal Valent
Miloš, cenu za krásné třetí
místo získala Hatlová
Šárka a čtvrtou cenu získal
Jakubec Zděnek. Poté se
porota přemístila ke stolu
s posvícenskými koláči a
ochutnávala a ochutnávala
a přidělovala body. Řád
zlaté vařečky a cenu získala paní Vejběrová
Václava, stříbrnou cenu převzala paní Vinšová
Marcela, třetí místo za svůj koláč získala paní
Řezáčová Eva a čtvrtou cenu paní Tomíčková
Libuše. Součástí programu byla i tipovací
-4-

soutěž: do skleněného válce jsem narovnala
šišky, a přítomní mohli psát na lístečky, kolik
těch šišek se do něj vešlo. Bylo jich přesně 135
a svým tipem 132 byla nejblíž paní Vejběrová
Václava a získala láhev šampaňského. Taneční

skupina Tornádo se starala, abyste měli co pít, a
nabízela přinesené guláše a koláče. V kinosále
byly také vystaveny projekty k revitalizaci kalu
u Šveců, návrh nové budovy Metalexu, kterou
využívá obec a jednotka sboru dobrovolných
hasičů, i mapa s chodníky v Bukovně. Všichni
přítomní se mohli k návrhům vyjádřit. Sobotní
odpoledne jsme si všichni užili samozřejmě i ti
co nepřinesli ani koláč ani guláš a přišli si
popovídat se sousedy.
Vítězům ještě jednou gratulujeme
Autorka článku: JS

ADDAMS FAMILY
6. prosince jsme se opět vydali za kulturou do
Prahy na muzikál Addams Family, do
hudebního divadla Karlín.

dokonce je považuje za podivíny a často se jich
bojí.
V hlavních rolích se představili:
Gomez Addams – Jaromír Dulava
Morticia Addams- Daniela Šinkorová
Wednesday Addams – Veronika Mertová
Lurch - Václav Noid Bárta
a další.
Autorka článku: JS

Jedná se o rodinný typ muzikálu, se skvělou
hudbou a humorem, plný satirické nadsázky.
Postavy se zrodily v hlavě Charlse Addamse již
v roce 1938. Addamsova rodinka je satirickým
protikladem typické americké rodiny, která si
libuje v černém až strašidelném humoru, a
nechápe, že jim zbytek světa nerozumí, a
VÁNOČNÍ VÝLET DO REGENSBURGU
Jako každý rok i letos jsme jeli se podívat, jak
se slaví advent mimo naši zemi a tentokrát
padla volba na město, které je zapsáno do
světového dědictví UNESCO - Regensburg
neboli Řezno - bavorské město postavené na
březích Dunaje. Jeho historie sahá i do
Českých zemí. Nacházelo se zde centrum
diecéze, do které České země spadaly před
vyhlášením pražského biskupství v roce 973.
Ve městě byl ve 12. století postaven první
kamenný most tzv. „Steinbrücke“, jehož
architekt postavil mimo jiné Juditin most v

Praze. Pro Prahu představovalo Řezno v
minulosti bránu na západ.
Naše cesta začala za deštivého sobotního rána
ve dni s krásným datem 12. 12. 2015. Po celou
dobu venku vládl nehostinný déšť a už to
vypadalo, že kdo si zapomněl deštník nebo
pláštěnku, bude zmoklý na kost. Už název
Regensburg - Deštivý hrad - onen déšť
připomínal (název vychází ze jména jedné z
řek vlévající se do Dunaje právě na jeho okraji
- Nass a Regen).
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Matka příroda se nad námi slitovala a pouhých
20 km před samotným městem, jako

stánků a atmosféry na nádvoří hradu a
přilehlého parku. Bylo zde nepřeberné
množství kovářských, textilních,
sklářských, papírových a jiných
uměleckých předmětů.
Kdo zaváhal a nevydal se s námi,
může jen litovat. Jednohlasně bylo
toto město nejhezčí z adventních
měst, co jsme viděli. Stálo by za
návštěvu i třeba v letní sezoně.
Při cestě zpět jsme již vymýšleli,
kam v nadcházejícím roce 2016
zase vyrazíme, a at' to bude kam
chce, už teď se na výlet těšíme.

mávnutím čarovného proutku, přestalo pršet a
tak to zůstalo po celou dobu naší návštěvy. A
tak jsme si mohli v klidu vychutnat vánoční
atmosféru plnými doušky.

Autorka článku: Ing. Eva Škořepová

Vítalo nás nádherně vyzdobené centrum ve
vánočním duchu, plné nablýskaných vitrín.
Uličky nazdobené každá v jiném světle, kde
všude byly přítomní jeleni v různých
velikostech a množstvích a na různých
místech. A všudy přítomná jízdní kola, tady
snad auta ani neexistují.
Tradiční trhy již po staletí probíhají na velkém
náměstí Neupfarrplatz, kde lze navštívit
nazdobené stánky a budky, v nichž jsou k
dostání vánoční ozdoby, rukodělné drobnosti,
dřevěné hračky, papírové hvězdice. Lze
ochutnat kulinářské speciality jako borůvkové
svařené víno nebo ¨Regensburger Bratwurst¨ grilovanou klobásku se sladkou hořčicí,
křenem a okurkou v křupavé housce nebo
půlmetrovou klobásu v rohlíku.
Úzké uličky, skrytá nádvoří a chodby vedou
na náměstí Kohlenmarkt a Haidplatz, kde jsme
se mohli pokochat stánky s rukodělnými
výrobky.
Ti kdo nelitovali vstupného na adventní trhy
na zámku Thurn-Taxis, byli nadšeni z mnoha
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PŘEDVÁNOČNÍ AKCE

Koncert mladoboleslavského sboru Paprsek
Předvánoční svátky jsme oslavili koncertem
mladoboleslavského dětského pěveckého
sboru Paprsek. Zpívání se konalo 18. prosince
v 18. hodin v sokolovně. Program, byl skvěle
připravený a začal od těch nejmenších
zpěváčků až po dospělé zpěváky. Vystoupení
bylo úžasné a čas, který jsme všichni společně
strávili v nazdobené sokolovně, nám rychle
uběhl. Nakonec jsme si všichni zazpívali

koledy. Starosta Holman P. a místostarosta
Řezáč P. poděkovali sbormistryni Markétě
Amerighi a Milanu Klipcovi za krásné
vystoupení.

Setkání v Línech
Na 19. prosince ohlásili svůj příchod do
vesničky dva hodní, vousatí dědové v
červených oblečcích. Jako každý rok, i letos
přišli od lesa u Štechů. Bohužel i letos sáňky
táhli na kolečkách, ale byly plné dárků. Šli
jsme všichni k čekárně, kde byl krásný
ohňostroj. A pak hurá všichni do klubovny.
Za básničku, nebo písničku dostaly děti
dáreček.

Dědové vylosovali i vítěze vánoční soutěže o
nejhezčí nazdobený dům, kterou pořádala
obec. Láhev šampaňského vyhrála paní
Procházková. Všechny děti se i s dědoušky
vyfotily a večer pokračoval volnou zábavou.
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Zlatá neděle
20. prosince se již tradičně, konalo v Bukovně
na návsi Setkání na zlatou neděli. Do jesliček
jsme na chvilku položili malou Verunku
Irainovou. Po šestnácté hodině se začali
scházet první lidičky ke stanu, kde měla

dospělé svařák. Řeznictví M. Neumanna zase
dobré klobásky. Starosta P. Holman vylosoval
vítěze vánoční soutěže, a tím byla rodina
Moravcova. A pak už začal ohňostroj. Byla to
krásná neděle. Během těch pár hodin nás na
návsi bylo kolem 180. Popřáli jsme si
navzájem krásné Vánoce a hodně zdraví. A na
nás, kteří jsme setkání pořádali: taneční
skupina Tornádo, zastupitele a sbor
dobrovolných
hasičů,
čekal
uklid.
Jsme rádi, že jste
všichni
přišli.
Tornádo
Vám
přeje krásný rok 2016, jehož začátek můžete
oslavit na Silvestra v sokolovně.

taneční skupina Tornádo pro děti připravené
plovoucí svíčky, prskavky, perníčky, čaj a pro

Autorka článků: JS

ČINNOSTI SPOLKŮ
SDH BUKOVNO

spolků
s
následným
zabetonováním nových společně
s úřední deskou obecního úřadu
Bukovno.

V samém závěru měsíce listopadu se místní
hasiči po dohodě s OÚ Bukovno rozhodli a
uspořádali již 4. brigádu tohoto roku. Tato
brigáda byla tentokrát zaměřena na odstranění
starých nevyhovujících vývěsek obecních
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 14. května - Rocková koncertní zábava
se skupinou Soumrak Band a Realita
Rock - v sokolovně
 25. června - Hasičský a záchranářský
den s místními hasiči - hřiště u
sokolovny
 17. září - Výsadba naučné lesní stezky
pro děti a jejich rodiče - (akci pořádají
členové SDH společně s OÚ. Bukovno)

Poslední letošní aktivitou hasičů byla asistence
a spolupráce se skupinou Tornádo při pořádání
tradiční akce Zlatá neděle. Tato spolupráce
spočívala na zajištění povolení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích s
odborem dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města Ml. Boleslav. Následně byla
celá náves s ohledem na bezpečnost občanů při
konání akce osázena přenosnými oplůtky a
doplněna dopravními značkami zákaz vjezdu.
Na závěr akce bylo požární hlídkou provedeno
odborné odpálení ohňostroje, který celou Zlatou
nedělní akci završil.

Místní hasiči se v současné době plně zabývají
přípravou na tradiční Hasičský ples, který se
uskuteční v příštím roce 19. března 2016. V tuto
chvíli můžeme říci, že součástí plesu bude opět
tradičně bohatá soutěž o zajímavé ceny.
Kapela, která nám na plese bude hrát, nese
název Fantasy Music. Pozvánky a plakáty
budou včas zveřejněny

Plán akcí pro rok 2016 za SDH Bukovno:
 16. ledna - Výroční valná hromada SDH
Bukovno- od 14:00 hod v místním
pohostinství ve statku.
 23. ledna Závěrečné zhodnocení
sezóny 2015 v hasičské zbrojnici - pro
členy SDH Bukovno
 19. března - Tradiční Hasičský ples se
soutěží o hodnotné věcné ceny

Mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce
2016 Vám přeje sbor dobrovolných hasičů
BUKOVNO.
Za SDH Bukovno: velitel Aleš Špringel
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První sobotu v říjnu, jako
každoročně, se konala poslední
dobou velmi oblíbená podzimní
střelecká soutěž Parkuru s krásným
mysliveckým jménem Hubert. Za
relativně teplého počasí se sešlo
celkem 42 střelců, aby se mohli
utkat nejen o titul vítěze v Parkuru.
Výsledek byl započítáván letos
poprvé
do
Pojizerské
ligy
brokových
střelců
vyhlášené
panem Jiřím Dudou.
Parkur byl časově velmi náročný a
nestává se, že vyhlášení výsledků
se protáhne do pozdních již
podvečerních hodin.
Vítězem Pojizerské ligy se stal
nepřítomný Zdeněk Vídeňský,
druhým pan Vladimír Jágr - pozor
není to světoznámý hokejista! -a
třetí v pořadí sám pořádající pan
Jiří Duda. Nejlepší naši ze 101
účastníků soutěže se umístili na 8. místě
Miroslav Vinš, na 11. místě Jarda Ulman.
V samotné soutěži střelby v různých
disciplínách brokové střelby a tedy vítězi
Parkuru Hubert byli vyhlášeni: 1. místo pan
Paur, 2. místo Ladislav Jíra ml. a 3. místo
Ondřej Salaba.

Loveckou
podzimní
část
jsme
zahájili
nadháňkou 30.10
v zadní části naší
honitby, kde za
účasti asi 30
lovců jsme se
pokusili
lovit
hlavně
zvěř
černou. Dalším
hon na úplně
jiném
okraji
hranic
se
konal 14. 11.
2015. Náš nástup
na okružní cestu
kolem
Jizery
začal v Debři,
abychom prošli
odlehlý
okraj
podél
Jizery a Dalovic. Zde jsme v předchozích letech
vysadili několik bažantích slepic za účelem
zvýšení jejich počtu. A přestože se po loukách
Jizery pohybuje hodně lidí z města a pejskařů,
zvěř vidět byla a tak nebyla nouze si vystřelit na
divoké bažanty, kteří na výřadu byli v počtu 11
kusů.
Hlavní hon s Poslední lečí se konal v Línské
klubovně na Mikuláše. Počasí bylo typicky
podzimní - mlhavé. Poté, co jsme protáhli
znovu zadní část lesa, jsme poprvé vyzkoušeli
vypouštění z nové bažantnice, a aby toho
nebylo málo, hon jsme ukončili na střelnici pod
skalou. Myslím, že si na své přišli úplně
všichni. Psi toho měli už plné běhy a zuby.
Výřad již probíhal za plné tmy. Po pozdním
obědě,
a
několika
přípitcích
byl vyhodnocen králem
honu pan MUDr
Jaroslav Novák a ještě později po večeři se
zvukem harmoniky byla vylosována bohatá
tombola.
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V čase mezivánočním se všichni těšíme na
ozdravnou procházku lesem a vánoční lov, i
když letos to víc vypadá počasím na jaro než
na zimu.
Za všechny myslivce bych si dovolila popřát
Vám všem do nadcházejícího roku 2016
hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky, a nám
Myslivcům hodně trpělivosti a rodinné
podpory, rovné broky a přesnou mušku.
Autorka článku: Ing. Eva Škořepová
VLASTENECKO-DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ
VÝROČNÍ VOLEBNÍ SEZENÍ

vůbec nezahálejí a skoro každý měsíc pořádají
kulturní akce, které jsou hojně
navštěvované. Vzdělavatelka Malá
Jiřina měla svůj příspěvek o českém
hudebním skladateli Janu Jakubu
Rybovy. Berní Hurtová Dana
prozradila stav truhlice. Slídil účtů,
Tomíčková Míla po kontrole shledala
účty
v
naprostém
pořádku.
Panímaminka
Štechová
Miluše
pozdravila všechny přítomné a
popřála všem krásné nadcházející
svátky. Rychtář přednesl plány na
příští rok, kterých je opět dost.
Zástupci V. župy naše sezení

28. listopadu se konalo volební výroční sezení v
sokolovně. Po 14. hodině zahájil rychtář ing.
Václav Švec sezení poklepáním rychtářského
práva a přivítal přítomné zástupce V. župy,
tetičky, sousedy a hosty. Uctili jsme památku
minutou ticha za tetičky Zítkovou, Olšákovou a
souseda Mejzra, kteří nás v tomto roce opustili.
Děti z mateřské školky z Katusic pod vedením
paní učitelky Paulusové nám zatancovaly a
zazpívaly, za své vystoupení byly odměněny
potleskem a sladkostí.
Poté následovaly zprávy činovníků: syndik
Szabová Jana sdělila přítomným, že baráčníci
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zhodnotili jako vydařené. Pogratulovali nám k
naší práci a popřáli další úspěchy v dalším roce.
A pak už následovaly volby, v kterých bylo
zvoleno staronové konšelstvo. A dále ještě
jeden praporečník ing. Čuban Ondřej, delegát
V. župy Vejběra Vratislav, a nový člen pan
Horák Petr. Všichni zvolení svým slibem
stvrdili, že budou pracovat pro baráčníky. Poté
následovali
zdravice
hostů
okolních
baráčnických obcí a místních spolků a
místostarosty Špringela Aleše. Na závěr našeho
sezení se zpívá baráčnická hymna. A na úplný
závěr zatančila taneční skupina Tornádo.

Příští rok slaví náš spolek 110. výročí od
založení.
A srdečně Vás zveme:






20. února na maškarní ples
12. března na jarmark
30. dubna na slet čarodějnic a čarodějů
v květnu na oslavu svátku matek
v říjnu divadelní představení pro dospělé

Přejeme Vám pohodové vánoční svátky a hodně
zdraví do roku 2016.
Autorka článku: JS

NAŠI SPOLUOBČANÉ
Gogolovy Ženitby.
Po ukončení právnické fakulty
v Praze 1958 působil jako soudce, odborný
asistent na PF UK, později jako notář, v
letech 1973 - 1989 nuceně působil jako
podnikový právník. V té době působil
v nelegálním Československém helsinském
výboru.
V listopadu 1989 roznášel po obci
letáky Občanského fóra – dopis
arcibiskupa Františka Tomáška a aktivně
se zapojil do společenského dění. V roce
1990 je s více jak dvacetiletým zpožděním
jmenován docentem a v roce 1992
profesorem ústavního práva na PF UK.
Počátkem 90. let se stává členem
Legislativní rady vlády ČSFR a ČR,
účastní se na přípravě Listiny základních
práv a svobod. V letech 1990 – 92 je
poradcem místopředsedy vlády ČSFR.
V rámci své pedagogické činnosti na
pražské právnické fakultě je v roce 1991
jmenován proděkanem, kde se podílí na
reformě studia na PF UK, a v letech 1995 2008 šéfem katedry ústavního práva PF
UK. V současné době přednáší na
Právnické fakultě Západočeské

Náš rodák a spoluobčan prof. JUDr.
Václav Pavlíček, CSc,, dr. h. c. byl
28. října vyznamenán medailí Za
Zásluhy

Narozen Bukovno č. p. 15 v roce
1934, od roku 1940 č. p. 82, do roku 1944
navštěvoval místní obecnou školu, byl člen
místního Sokola pod vedením náčelníka
Oty Štecha, v Mladé Boleslavi absolvoval
reálné gymnázium v Palackého ulici.
V době středoškolských studií v rámci
ČSM se stal členem bukovenského
recitačního a divadelního souboru, kde se
mimo jiné podílel na nastudování
-12-

17. listopadu moderuje před Hlávkovou
kolejí za účasti nejvyšších ústavních
činitelů České republiky pietní akt na
památku událostí 17. listopadu 1939 (Jana
Opletala). V sídle nadace na zámku
v Lužanech převzal z rukou rektora loni k
80. narozeninám Zlatou medaili Univerzity
Karlovy
Profesor Pavlíček je mimo výše
uvedeného státního vyznamenání medaile
Za zásluhy v
oblasti vědy
1. stupně
držitelem
těchto ocenění
Medaile Jana
Evangelisty
Purkyně
Medaile
Učené
společnosti
Medaile
Akademie věd
za společenské
vědy
prof.
Karla Engliše
Stříbrná
medaile Senátu ČR
Medaile za občanskou statečnost Unie
českých spisovatelů
Ačkoli profesor Pavlíček má
uveden jako trvalý pobyt Prahu, nikdy
nepřestal být Bukovákem. Do své rodné
obce zajíždí pravidelně takřka každý týden,
pečuje o svou zahrádku, a pokud by jím
napsané knihy měly rodný list, u každé
z nich by se monotónně objevovalo slovo
BUKOVNO.

univerzity.
Profesor Pavlíček zveřejnil
celou řadu odborných publikací a
populárně naučných článků. Publikovat
začal roku 1966 knihou o politických
stranách v Československu a na
počátku 21. století třídílnou publikaci O
české státnosti. Z dalších titulů
namátkou uvádíme Ústavní právo a
státověda, O kontinuitě a diskontinuitě,
Ústava a ústavní řád České republiky
aj.
V rámci své odborné činnosti se
soustřeďuje na problematiku Českoněmeckých
vztahů, vztahu státu a církví,
právní vědu a nejnovější českou historii.
S jeho komentáři se můžete setkat na
stránkách Práva, Národního osvobození
nebo na televizní obrazovce, především na
ČT. Jeho stati byly publikovány
v Japonsku, Nizozemí, Polsku, Slovensku,
Německu, Rusku nebo Španělsku,
přednášel v Moskvě, Tbilisi, Taškentu a
Černovcích v Bukovině, kde mu byl udělen
i čestný doktorát. Jeho profesním krédem
se stalo pochybovat o předkládaných
pravdách. Je alergický na současný trend
falšovat/upravovat české dějiny.
Od roku 2000 je profesor Pavlíček
předsedou správní rady a prezidia nadání
Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových,
nejstarší funkční nadace na území našeho
státu. Z titulu této své funkce každoročně

Autor článku: PhDr. Václav Pavlíček, syn
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INZERCE
Zabýváme se
recyklací a
výkupem papíru a
plastových folií,
přistavením
kontejnerů na
odpady a sutě,
výkupem,
nakládkou a
odvozem
železného šrotu.

-14-

HISTORIE OBCÍ
LÉTA 1919- 1926
Nová pozemková reforma, která začala po
roce 1919, usnadňovala další nákup nové
půdy. Citelný nedostatek peněz vyžadoval
úvěry a výpůjčky od spořitelen a záložen,
což chatrné majetky domkářů či malorolníků
neusnadňovaly, a to byl právě důvod pro
vznik stavebních družstev.
Jejich
prostřednictvím bylo možné snadněji půjčky
realizovat.
Družstevnictví nákupního a prodejního rázu
se v té době zakládalo a šířilo prakticky po
celém území republiky. Početná část
tehdejšího obyvatelstva žila na hranici
životního minima, tento stav se nevyhnul ani
našim vesnicím. I když na druhé straně zde
část majitelů statků či větších sedláků byla
jakž takž movitá. Ale všeobecně se šetřilo
všude, protože na venkově byl vždy
nedostatek peněz. Námezdní síly byly velmi,
velmi nízko placeny, sedláci měli potíže jak
s prodejem své produkce, tak se získáním
dobré ceny na úhradu své celoroční práce.
Proto řada zemědělských dělníků raději
odcházela do města za lepším a spokojovali
se pak jen s nejnutnější zemědělskou činností
na malých políčkách jen pro svou vlastní
potřebu.

československého státu, v té době byl
současně předsedou Zemského správního
výboru pro Čechy. Tento občan byl též
spoluzakladatelem tělocvičné jednoty Sokol.
V roce 1922 vypukl 23. března na stodole u
budovy čp. 99 tak rozsáhlý požár, že na jeho
likvidaci přijelo pomáhat dalších devět
hasičských sborů z okolí.
22. dubna 1924 vyhořela celá usedlost čp.
61. V témže roce byla uzavřena smlouva o
koupi pozemku na stavbu sokolovny
s Václavem Šimonem a Eduardem Bičíkem.
Dva roky poté, to je v r. 1926 se přikročilo
ke stavbě samotné. Základní kámen,
položený dne 5. dubna toho roku, věnoval
pan Šťastný z Lín. Rok 1926 byl velmi
plodný na události. Byla totiž také
dokončena elektrifikace obce a napojeny
současně všechna obytná stavení v Bukovnu
na venkovní síť. Byla vydlážděna část
průběžné silnice přes obec a byla postavena
nová budova obecního úřadu s hasičskou
zbrojnicí.
Líny
Hrávalo se divadlo na sále u Grolmusů
pravidelně 2 – 3x ročně. Jeviště se půjčovalo.

Bukovno
Po válce r. 1920 byl na návrh línských členů
Sokola přijat název „Tělocvičná jednota
Sokol pro Bukovno a Líny“ a čítala 112
členů a měla vydatnou oporu zejména
v ženách, jejichž náčelnicí se stala Anna
Rebšová.
V roce 1922 znamenáváme úmrtí zdejšího
významného občana pana Václava Rebše
nar. 1863 v Bukovnu, který se stal v letech
1918 – 1919 „ členem revolučního
Národního shromáždění“ a patřil jako jeden
z mála
ke
spoluzakladatelům

hospoda v Línech u Grolmusů
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Od založení ochotnického kroužku bylo
uvažováno o zřízení vlastního jeviště. Až
v roce
1922
došla
myšlenka
tato
k uskutečnění.
Bylo získáno svolení hostinského p. Václava
Grolmuse, který k tomuto účelu věnoval
6 000Kč s podmínkou, že postavené jeviště
bude jeho majetkem. Ochotnickému kroužku
vyhrazeno právo bezplatného užívání na 10
roků. Občanstvo dalo povozy, dříví, prkna,
cihly, písek, lepenku na střechu zdarma.
Řemeslníci: zedníci, tesaři, truhláři, kováři,
strojník práci taktéž zdarma. A tak za
všeobecného nadšení bylo obětavým
občanstvem postaveno vkusné jeviště stálé.
První představení na novém jevišti bylo
sehráno na svatodušní svátky r. 1922. Hrána
byla Maryša od bratří Mrštíků s velmi
dobrým úspěchem. Dne 17. února byla
svolána schůze obce a usneseno zavést
elektriku. Rozpočet zní na 92 000 Kč. 1.
května
schůze
obec.
Zastupitelstva:
ponocným ustanoven Josef Korselt, domkář
čp. 40. na dobu do Nového roku s platem
120. měsíčně, hrobnictví a zvonictví též

k tomu. 16. září byl puštěn poprvé elektr.
proud po obci starostou p. J. Vignerem. Od
té doby se svítí. 1. března sčítání lidu počet
obyvatel 306. Zaznamenati třeba, že stávaly
v obci dvě cihelny.
Dění v Čechách
1919- v noci z 25. na 26. února byly
uzavřeny hranice a byl zastaven veškerý
pohyb osob a zboží přes hranice, včetně
poštovního styku. V době od 3. do 9. března
bylo provedeno kolkování rakousko –
uherských bankovek a byla namísto
rakousko – uherské koruny zavedena koruna
československá. 1920 – v Praze se konal
VIII. slet sokolský.
1923- 18. května krátce po osmé večer
proběhlo první vysílání z rádia. Program
trval asi hodinu. K novinám tak přibyl zvuk
– slovo rozhlas tehdy ještě nikdo neznal.
Dění ve světě
Po první světové válce zažil svět a zejména
Evropa – prudký rozvoj vědy a techniky.
1919 – 18. ledna začala Pařížská mírová
konference – nové, poválečné politické
poměry

ZAJÍMAVOSTI Z OBCÍ
HOSPODY
Staré vesnické hospody bývaly kromě kostelů,
radnic a škol místem, kde se nejčastěji
setkávali místní i cizí hosté. Kde si kromě
občerstvení našli i chvíli k příjemnému
posezení, debatám i zábavě. Domlouvaly se
tam společenské akce, a pokud někdo sháněl
řemeslníka, nebylo jistějšího místa.

Bukovno:
První zápis v kronikách je z roku 1932 a to že
v „Bukovnu byly čtyři hostince, kde se denně
scházeli sousedé.“
 Hostinec u KREJČÍKŮ.(nezjistila, jsem
kde se tento hostinec nacházel)
 Hostinec u Navarů čp. 94. Pan Navara
si otevřel u hospody v roce 1934
upravený řeznický krám, v hostinci se
pořádaly zábavy a loutková divadla.
V roce 1950 manželé Navarovi prodali
dům Antonínu Bursovi a Alžbětě
Najmanové, která si zde chtěla otevřít

Chtěla bych Vám připomenout historii i
současnost pohostinství v našich obcích.
Materiál jsem získala z kronik a od potomků
hostinských.
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hostinec, ale národní výbor to nepovolil
domnívajíce se, že jeden hostinec
v obci je až dost.
 Hostinec u Bahníků. V roce 1934
odešli z hostince čp. 88 slečna Šťastná
a pana Matěj. V listopadu nastoupil
nový hostinský pan Rudolf Bahník. Na
sále se pořádaly plesy a hrál biograf.
Návštěvnost hostince byla rozdělená:
každý den pro jinou sortu obyvatel –
sedláci, domkáři, mládež, a tak dále.
Roku 1941 se do hostince stěhuje ze
sokolovny knihovna, jelikož je sokol
rozpuštěn- činnost zastavena. V roce
1943 z hostince patřící k čp. 42
svobodný nájemce šenku R. Bahník
přesídlil k bratrovi do čp. 76. Hostinec
je Němci zavřen a užíván jako špýchar.
V roce 1945 na sále bývalého hostince
je ustanoven tábor, kde byli usídleni
němečtí občané a čekali na odsun.
 Hostinec u Pavlíčků čp. 5 patřící paní
Anně Pecháčkové provozují manželé
Pavlíčkovi, kteří v roce 1937 odchází
na odpočinek a hostinec přejímá jejich
příbuzný z Turnova pan Mikula. V roce
1942 zabrali hospodu Němci. V roce
1943 je zde hostinský pan Hermel
původně švec s krásnou paní Rossou.

Hostinec čp. 5

Výpisy z kronik
Další informace o hostinském Bahníkovi mi
poskytl syn p. R. Bahník
Bahníkovi získali hospodu čp. 5 okolo roku
1950 od Pecháčků do nájmu. Byla zde i
baráčnická rychta. Přes kuchyň se chodilo do
místnosti, které se říkalo „schůzovka“ kde se
konaly všechny schůze. V síni byla dřevěná
budka, v které byl přepínací telefon. A paní
Bahníková přepínala hovory, nebo vyřizovala
vzkazy a telegramy. V roce 1958 přebírá
provozovnu pohostinství Pojizerská jednota.
Do roku 1963 Bahníkovi v hospodě bydleli.
Zařizovali i pohostinství v sokolovně při
akcích, a to dole v suterénu (dnes je tam
kotelna a šatna.) V kinosále byl biograf kde,
promítal pan Honzátko a pan Josef Šelbický
čp. 26. Prostory taktéž využívali i potulní
umělci pan Tříska s loutkovým divadlem, a
kouzelník p. Kelner. U kinosálu měli
Bahníkovi garáž a vedle byl kuželník, kde se
hrávaly kuželky. Součástí objektu byla i
lednice, kam se svážel led na chlazení piva.
Bahníkovi provozovali pohostinství do roku
1980.
Po panu Bahníkovi pohostinství převzal p. M.
Petr. V roce 1987 nastupuje do Bukovna nový
vedoucí pohostinství pan Ladislav Moc a od 1.
března 1991 si pronajímá hospodu od
obecního úřadu a provozuje soukromou
činnost jako hostinský. Za minulého režimu
byl hostinec čp. 5. obhospodařován národním
výborem. Po navrácení p. E. Bičíkovi do
vlastnictví, tento majetek předal synovci p. M.
Bičíkovi. Ten hostinec pronajal od 1. prosince
1994 p. J. Březinovi, který místo
„Podkováňského piva“ uvedl v prodej pivo
„Velkopopovického kozla“. V této době byla
cena 0,5 l dvanáctistupňového piva za 8,50
Kč. Březinovi hostinec provozovali do 25.
července 1996, v tento den se hospoda zavírá
a objekt využívá majitel. Náhradní hostinskou
činnost zahájila v sokolovně 27. července
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1996 J. Šírová ml. Na vybavení z důvodu
zprovoznění se podílel i obecní úřad. Byly
zakoupeny příbory, ubrusy, zahradní stoly a
lavičky. Obec též uhradila opravu chladícího
zařízení. 1. října 1999 ukončila svou
hostinskou činnost. Jelikož byla obec bez
hostince dva měsíce – uvolila se p. S.
Bičíková z Lín otevřít hostinec v čp. 7
v bývalé usedlosti u Pecháčků. Zde bývala
kuchyň státního statku. Provozovnu si
pronajal od 20. listopadu 1999 p. Hozák
z Debře. Hostinští v této provozovně se měnili
a v současné době je zde paní Jitka Valentová.
V sokolovně byl od roku 2009 M. Řezáč a V.
Halousková. Potom J. Juráňová a v současné
době provozují pohostinství Drlovi.

Líny
V Línech byly v dřívějších dobách hostince
dva pana Václava Grolmuse vnučka V.
Korseltová se domnívá, že dědeček
pohostinství provozoval už kolem roku 1900,
hrávalo se tam divadlo (o tom píši i v rubrice
Kalendárium). Po skončení činnosti využívala
objekt obec. 26. dubna 1926 schůze ob.
zastupitelstva příznivě vyřízena žádost p.
Ludvíka Strážnického o udělení hostinské
koncese, který koupil od V. Urbana hostinec
čp. 53. zde tedy provozoval hospodu a
obchod.( fotografie hostince z roku 1933 je i
v kalendáři Mladoboleslavska 2016).
V současné době v Línech provozuje v letních
měsících pohostinství pan Kováč.
Autorka článku: JS, doslovné výpisy z kronik

KALENDÁRIUM
5. prosince navštěvuje děti Mikuláš, anděl a čert
Den sv. Mikuláše je dnes ze všech adventních
svátků nejznámější. Odkud se Mikuláš vzal?
Nejde o žádnou pohádkovou bytost. Narodil
se v roce 260 v tureckém městě Patara a
pocházel z bohaté
rodiny, nikdy neměl
nouzi.
Zato
jeho
soused, který měl tři
dcery, chudý byl. A
Mikuláš mu tajně
dával za okno měšec s
penězi,
aby
mu
vypomohl – odtud
zvyk nechávat nadílku
za oknem nebo za něj
chystat
punčochu,
kterou
mají
mikulášské
bytosti
naplnit. Z Mikuláše se později stal biskup v
Myře. Když pak město postihl hladomor,
traduje se, že množil bochníky chleba. Dožil

se úctyhodných 90 let a po smrti byl prohlášen
za svatého. Za patrona si ho vybralo mnoho
povolání od námořníků až po advokáty, je
ochráncem
všech
poutníků a také dětí.
Modlitby
místo
říkánek
nejsou
jediná
odlišnost
mikulášských
nadílek tehdy a
dnes.
Výslužka
bývala
mnohem
chudší, než jsme
zvyklí, na venkově
obvykle jen ořechy,
jablka nebo křížaly.
Děti z bohatších
rodin dostávaly cukrkandl, turecký med,
pendreky, marcipán a v 19. století už dokonce
i pomeranč nebo mandarinky – to ale skutečně
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jen v zámožných rodinách. Na konci
středověku i s nástupem osvícenství býval
ještě Mikuláš pojatý
jako
průvod
podobný
těm
masopustním,
z
mouřenínů, Turků,
kominíků, koz a
klisen
nakonec
zůstal
jen
čert
(postava anděla je
nejmladší ze všech).
V
průběhu
20.
století
převládly
zvláště ve městech malé skupinky, složené z
Mikuláše, anděla a čerta. Chovají se většinou
mírně a laskavě, aby nevyděsili děti. Jen
někde se snaží čert hrozit metlou či hrozivě
kroutí hlavou, ale i tak jde spíše už jen o
symbol a zábavu. Mikuláš nebo anděl pak
nadělí dětem po odříkání básničky nebo

zazpívání písničky sladkosti a ovoce,
výjimečně také kousek uhlí nebo bramboru
jako
připomenutí,
že
nebyly
vždycky
hodné.
Při
všech
tradičních
obchůzkách si
masky připíjejí
se
všemi
hospodáři,
jejichž domy
navštíví. Tak tomu bylo vždycky, snad jen s
tím rozdílem, že dříve se připíjelo pivem nebo
vínem, teprve kolem třicetileté války začala
převládat pálenka.
Český lidový a církevní rok
Alena Vondrušková

PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
 9. ledna Myslivecký ples sokolovna Bukovno pořádají Myslivci
 20. února Maškarní ples sokolovna Bukovno pořádají Baráčníci
 5. března MDŽ retro zábava v rytmu 80. let v Línské klubovně
pořádají Korseltovi a Szabovi
 12. března Jarmark- Vítání jara sokolovna Bukovno pořádají
Baráčníci
 19. března Hasičský ples sokolovna Bukovno pořádají Hasiči
 1. dubna Noc s Andersenem v kinosále v Bukovně pořádá Tornádo

O všech akcích budete vždy informováni na stránkách obce www.bukovno.cz, na nástěnkách a
místním rozhlasem.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Prskavcová Miloslava
Najmanová Ludmila

5. 10. Bukovno
30.10 Bukovno

75 LET
Bahníková Květoslava

5.10 Bukovno

Jména jubilantů jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu
jmenovaných

Noví občánci
Vinš Vojtěch

24.11 Bukovno

Jména dětí jsou uvedena na základě předešlého souhlasu rodičů

Naše řady opustili
Sedláček Rudolf

15.12 Bukovno

Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští číslo vyjde v březnu 2016
Všechny Vaše připomínky zašlete na e-mail obec@bukovno.cz nebo přineste na obecní
úřad
Pokud máte zájem o elektronickou podobu zpravodaje, můžete si jej zdarma stáhnout na
stránkách obce www.bukovno.cz
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