BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
číslo 2/8
duben—červen 2021

Prázdniny jsou v plném proudu, užívejte si je podle vašich
představ. Navštívíte pro vás nová místa a určitě potkáte zajímavé
lidi. Odpočiňte si a dávejte na sebe pozor. Přejeme vám
kráááááásnou dovolenou. ☼
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PRÁCE ZASTUPITELSTVA







Práce na další etapě chodníků pokračují,
prosíme vás o trpělivost při dodržování
bezpečnosti. Celé dílo by mělo pokračovat
ještě dva měsíce.
V měsíci červnu proběhl na obecním úřadě
audit o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2020. Auditor neshledal žádné závady.
Ničivé tornádo, které 24. června zasáhlo
Moravu, nenechalo nikoho chladným.
Hned 25. června zastupitelé zaslali
materiální pomoc v podobě balené vody a
plachet. Tuto pomoc odvezl občan z Lín do
postižených Mikulčic, kde se zúčastnil
likvidace následku tornáda. Dále
zastupitelé schválili finanční dar v hodnotě
30 000,-. Částka byla zaslán na účet obce
Mikulčice.

INFORMACE PRO OBČANY


Kancelář obecního úřadu bude uzavřena 9. – 20. srpna z důvodu čerpání dovolené

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Člověk je tvor společenský a my pro vás rádi připravujeme akce, při kterých se všichni setkáme.
Poslední červnový víkend byl doslova nabitý:

Vítání občánků
V sokolovně jsme v sobotu 26. června přivítali 8
občánků. Král Petr I., sudičky, děti z mateřské
školy a Míla s Janou připravili pro děťátka a
jejich rodiče pěkné odpoledne. Již plánujeme
další vítání hned po prázdninách, protože vrána
s čápem k nám poslední roky rádi létají.
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Dražba májky

Letní kino u sokolovny

Nebudu se zde rozepisovat o dražbě
májky, jelikož vám ji popisují hasiči ve
svém příspěvku, jen jsem chtěla mít
všechny akce, které se uskutečnily
poslední víkend, pohromadě.☼

I letos jsme pozvali putovní kino a z jejich nabídky
vybrali českou komedii Přes prsty. Diváku nás
bylo 85. Film se známými herci, dobré
občerstvení, létající chrousti, teplé počasí
s padající rosou, co více si přát.

Turnaj o cenu starosty obce Bukovno a
Líny ve hře Cvrček
Cvrček je společenská stolní hra pro jednoho a
více hráčů, která existuje v České republice již
několik století.
Hustým sítem kvalifikačních turnajů v našem
kraji se do závěrečného kola kvalifikovalo 29
hráčů.
Organizátoři tentokrát zvolili NAŠI HOSPODU
BUKOVENSKO-LÍNSKOU a turnaj naplánovali na
neděli 27.5.2021. Napínavá soutěž probíhala
rozlosováním, hráči byli rozmístěni do skupin na
šesti stolech, kde systém střídání všech, se
postupně měnili. Na každém stole odehrál
každý hráč 15 hodů. Do finále postupovali ti
nejlepší s největším počtem shozených kuželek
v odehraných kolech.
Za velkého přispění a porozumění zastupitelů
obce Bukovno Líny měl turnaj velkou
společenskou úroveň. Vítězem turnaje se stal
Sláva Beran z ACJ (Amaterský club Jilemnice)
pronásledován Radkem Zakonovem z ACBC
( Amaterský club boleslavských cvrčkařů). Za
obec Bukovno a Líny se turnaje zúčastnilo
celkem 8 hráčů, Miloš Řezáč, Romana
Hlaváčová, Petr, Hana, Petr ml. a Adam Jiřinský,
David Augustin a Jana Šírová.
Pro velký úspěch se akce bude opakovat,
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pravděpodobně na podzim letošního roku.
Termín bude upřesněn.

Místa k setkávání
Jak jsem již psala v úvodu tohoto sloupku, že se
rádi setkáváme, máme v našich obcích možnosti
hned tři, začnu v Línech kde je přes prázdniny
otevřena hospůdka u Kovačů. V Bukovně se také
otevřel Coffee Bar 67, který je ideálním místem pro
soukromé či firemní akce, setkání s obchodními

partnery a párty v různém stylu. Majitel baru mi
slíbil článek do příštího vydání zpravodaje. A
v době coronavirové se opravila hospůdka
v sokolovně, kdo toto místo již navštívil, byl jistě
příjemně překvapen. Poprosila jsem majitele o
článek.

Dvě vesnice jedna hospoda - NAŠE
HOSPODA

Přesvědčil nás mimo to hlavně také přístup
zástupců tohoto pivovaru a vážný zájem o
spolupráci z jejich strany. Dalším parametrem byla
kvalita a chuť jejich pivního moku, uvařeného
z poctivých českých surovin, zvláště pak hořkého
Budvaru 33, který v současné době nabývá velké
popularity
mezi
konzumenty
piva.
Na
Mladoboleslavsku nenajdete mnoho hospod, kde
by byl tento druh piva na čepu. Dále pak nabízíme
Budvar výčepní, tedy klasickou desítku, která
zvláště v letních horkých dnech výborně osvěží.
Můžete se také těšit i na další ochutnávky různých
druhů piv, a to především ze sortimentu dnes již
tak oblíbených řemeslných minipivovarů.
K dobrému pivu patří samozřejmě i něco
pořádného na zub, náš sortiment pochutin se
skládá z tradičních hospodských bestselerů, jako
jsou utopenci, chleba se škvarkovým sádlem,
tlačenka s cibulí a octem, klobásy s hořčicí a
křenem a mnoho dalšího.
Věříme, že většina z vás si dříve, či později najde do
NAŠÍ HOSPODY cestu a skočí na jedno orosené.
Rádi vás u nás přivítáme!
Vaše NAŠE HOSPODA
Jana Šírová a David Augustin

Dne 17. 5. 2021 jsme po dlouhých přípravách
otevřeli NAŠI HOSPODU. Tomuto kroku
předcházela komplexní rekonstrukce objektu
přísálí místní sokolovny. Zastupitelům obce patří
velký dík za tento krok, který přeměnil funkčnost
tohoto objektu na regulérní restaurační zařízení.
Máme za to, že podporovat vesnickou hospodu by
mělo být v zájmu každé obce, a to především kvůli
jejímu kulturně-sociálnímu významu. Vesnická
hospoda má svůj nezanedbatelný význam v životě
obce, jejím kulturním dění a v komunikaci mezi
lidmi. Jsme přesvědčeni, že dobrá hospoda patří do
každé vesnice, zrovna tak jako vysvěcený a funkční
kostel :-)
Chceme mimo jiné přispět ke zkvalitnění pivní
kultury v tomto státě, a proto naším hlavním
záměrem je provozovat hospodu založenou na
dobře ošetřeném a správně podávaném pivu,
poctivém občerstvení, čistotě a přátelské
atmosféře. Chceme poskytnout obyvatelům obce
příjemné prostředí pro setkávání a místním
organizacím možnost pořádat akce v důstojném
prostředí.
Jako partnera tohoto projektu jsme po důkladném
zvažování zvolili národní pivovar Budějovický
Budvar, tradiční značku, jeden z mála větších
pivovarů, který zůstal v českých rukách a každá
koruna za zakoupené pivo zůstává u nás v Čechách.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Každý červen si říkám, že školní rok nám utekl jako
voda v potoce. Ani tento rok není výjimkou. I když
jsme měli z důvodu nařízení vlády v březnu zavřeno
a v dubnu otevřeno pouze pro určitá zaměstnání
rodičů, bylo práce a plánování stále dostatek.
V čase uzavření nám udělali radost aktivní
tatínkové. Pan starosta Holman nám věnoval dva
vyvýšené záhony k pěstování bylinek a zeleniny pro
naši spotřebu. Pan Kašpar nám vytvořil velkolepou
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kuchyňskou linku pro děti, i s dřezem, plotýnkami a
pečící troubou. Zadní plocha je využitelná i jako
kreslící tabule. Pan Šlambor nám pomohl při
zabudovávání pařezů určených k pohybovým
aktivitám.
V záhonech se rostlinkám velmi daří. Rajčata
kvetou, jahody plodí a bylinky nejen voní.
Kuchyňku jsme dětem vybavili nádobím a děti vaří i
pečou. A pařezy? Ty využíváme ke hrám i

pohybovým aktivitám. Děkujeme za pomoc při
zlepšování prostředí a vytváření podnětných
podmínek pro vzdělávání na školní zahradě.
Jen co byla možnost, pustili jsme se s velkou chutí
do realizace naplánovaných aktivit pro děti. V
dubnu jsme se zaobírali bezpečností na silnici a v
silničním provozu a pro docházející děti jsme
připravily výjimečný den po názvem “Bezpečnost na
silnici”. Všichni si ten den do školky dopravili svůj
dopravní prostředek i s potřebnými ochrannými a
bezpečnostními prvky. Vzhledem k bezpečnosti bylo
dobře, že skupinka čítala pouze 12 dětí, a to ještě
těch starších. Na vytvořeném dopravním hřišti jsme
si společně vyzkoušeli, jaké to je, když je třeba
dodržovat daná pravidla a ještě dávat pozor i kolem
sebe. S dětmi jsme si “hrály” na řidiče, chodce i
příslušníka policie. Užili jsme si při tom dokonce i
spoustu legrace. Za absolvování bezpečných jízd,
parkování a dodržování pravidel, děti získaly
“Průkaz řidiče” a reflexní samolepky.

V rámci vzdělávání jsme si s dětmi užívali každý den,
dle integrovaných bloků a témat. Změny byly dle
aktuálního počasí nebo potřeb.
Naplánovány byly akce nejen pro děti. V jarních
měsících byla osobní setkání s rodiči zrušena.
Připravili jsme tedy pro rodiče setkání s odborníkem
on-line, na téma “Logopedie hravě a doma”. Rodiče
se dozvěděli, jakým způsobem mohou svým dětem
pomoci v rozvoji komunikace, v podpoře získání
bohatější slovní zásoby i lepší výslovnosti.
Květen je důležitý měsíc pro ty, kteří chtějí zapsat
své děti do Mateřské školy. Pro nový školní rok
2021/2022 zákonní zástupci podali jedenáct
přihlášek svých dětí. Do ZŠ nám odchází 7 dětí, a
tudíž bylo možné přijmout 7 nových malých
kamarádů. Škola přijala i dvě děti mladší tří let. Od
1. září 2021 máme naplněný stav v počtu 23 dětí.
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V květnu už byl provoz obnoven pro všechny
zapsané děti. Po krátké adaptaci a přivyknutí si na
pravidelnou docházku do školky jsme si mohli
troufnout na akce ve školce i mimo ni. První akcí
bylo dopoledne s tématem “Stavitel města” pod
záštitou Malé technické univerzity, v rámci projektu
“Poznáváme svět kolem nás” registrační číslo
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017622.

Hned po ranní svačince jsme se seznámili s
paní lektorkou, která děti seznamovala s
různými pojmy, symboly a v neposlední řadě i s
povoláním kartografa. Děti formou her a
vlastní invence získávaly informace. Zjistily,
jaké budovy jsou a nejsou v obci a ve městě, co
je pro město důležité a typické, jak probíhá
výstavba města, apod. Dle vlastního výběru mohly
pracovat jako jednotlivci nebo dvojice, případně i
malé skupinky. Postupně vytvářely části silnic,
propojením silnice okruh ve městě, sestavením
budov (dle vlastního výběru) bylo vytvářeno město.
V tomto městě nechyběl kostel, škola, obchodní
centrum, bazén, pumpa, a další. Děti dostaly za úkol
vymyslet název města a město pojmenovat.
Nakonec se všichni shodli, že je to Bludiště. Další
fází bylo zjistit, jak město vypadá z ptačí perspektivy
a poté vytvořit mapu jako kartograf. Chápání
prostoru a plochy nebylo sice hned jasné všem, ale
společně se dětem mapa velmi vydařila. Spolupráce
všech byla naprosto úžasná.
Celé dopoledne bylo propojeno aktivní účastí všech
aktérů, a když jsme se přesunuli na školní zahradu,
abychom v projektu pokračovali, děti se hned

aktivně zapojily. Na pískovišti vytvářely město dle
vlastních nápadů a dotvářely jej ještě pomocí
různých přírodnin. Akce se dětem velmi líbila.
Konečně byl povolen i volný pohyb škol mimo areál.
Nemeškali jsme a vypravili se na Tajný výlet za
poznáním. Výprava byla sice trošku složitější, ale
děti byly tak nadšené cestováním, že jim ani
nevadilo, že cestou tam i zpět jsme přesedali z vlaku
na autobus městské hromadné dopravy. Prošli jsme
si park Štěpánka, kde jsme se seznamovali s
přírodou pomocí úkolů od veverky Štěpánky. Piknik
v přírodě k takovému výletu patří. Každou chvíli bylo
třeba doplnit zásoby jídla v bříšku nebo se napít. A
na konci cesty jsme mohli pozorovat kachny a jejich
péči o mladé, a dokonce i nutrie, které byly zvědavé
stejně jako my. Před odjezdem do Bukovna byla
ještě chvilka, kdy jsme si mohli zajít k řece Jizeře a
prohlédnout si, jakou sílu může mít voda ve velkém
množství. Všichni se vrátili v nejlepším pořádku a co
je důležité, v radostné náladě.
Najednou tu byl červen, a to hned oslava dne dětí.
Jelikož jsme se s dětmi v rámci vzdělávání věnovali
poznávání místa, kde bydlíme, poté kam patříme
(ČR), jaká je historie republiky a některých měst, co
je pro nás svět a cestování, pojali jsme oslavu v
duchu Hry dětí z celého světa. Užili jsme si legraci a
hry nás provázely ještě po zbytek týdne.
V dalším tématu jsme se chtěli věnovat hmyzu
kolem nás a chystalo se velké překvapení. Ve školce
jsme měli k dispozici housenky pěti motýlů. Byla to
jedinečná příležitost se seznámit s průběhem a
vývojem motýla od housenek. Sledování krmení,
zakuklení a následné líhnutí bylo pro děti
fascinujícím zážitkem. V tomto procesu nám velmi
pomohlo teplé počasí, protože už po třech týdnech
jsme mohli krásné motýlky vypustit. Do volné
přírody jsme je vypustili v záhonech rozkvetlých
květin u nového rybníku. To byl zážitek.
V rámci projektu “Poznáváme svět kolem nás”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017622
jsme pro děti připravili Projektový den mimo školu s
názvem “Poznáváme zajímavá povolání kolem nás”.
Cílem bylo nejen seznámení se s prací a činnostmi
tiskaře, ale i zjištění, co vše je třeba k vytvoření
potisku na trička. Děti byly přímými aktéry v
průběhu celého dopoledne a odměnou jim byly
zážitky, získané informace, zkušenosti i vlastnoručně
potištěné tričko s logem naší MŠ.
V dalším projektovým dni, tentokrát ve škole, jsme
se zaměřili na odpady. Tento projektový den pod
názvem “Plasty všude kolem nás” si pro nás připravil
jeden z tatínků, pan Šéfl. S plasty má své zkušenosti
a pro děti si připravil velmi pěkné zážitkové
dopoledne. Děti se prakticky seznamovaly s různými
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materiály a jejich správným tříděním. Měly možnost
zjistit, co znamená pojem recyklace a jakým
způsobem se např. plasty opětovně zpracovávají.
Měly možnost “osahat” si granulát i hmotu a ještě ji
zpracovat.

Sice to vypadalo jako poslední akce tohoto školního
roku, ale zdaleka tomu tak nebylo. Od pondělí jsme
si společně připravovali prostory na téma “Cesta do
pravěku”. Na každý den byly naplánovány aktivity v
poznávání a seznamování se s tímto světem. Ve
čtvrtek jsme měli oslavu a zároveň rozloučení se
školním rokem. V rámci této oslavy jsme předali
cenu dětem, které se umístily v krajské soutěži
Požární ochrana očima dětí, na 1. a 3. místě ve dvou
kategoriích. Odpoledne už bylo jen pro budoucí
prvňáčky. Měli jsme připraveno několik překvapení
a netradičních zážitků. Všichni zaměstnanci se
převlékli do pravěkých oděvů a v tomto duchu se
odvíjelo celé odpoledne. Hned po 16h, kdy jsme se
sešli, jsme si společně s dětmi připravili zeleninové
zobání a potřebné ingredience na domácí školkovou bramborovou polévku. V tomto čase dva
pravěcí lidé (zaměstnanci školy) připravili pro děti
prehistorické úkoly a archeologické bádání na školní

zahradě, kam jsme se zanedlouho vydali.
Po návratu do školky jsme si pochutnali na chutné
polévce. V průběhu odpoledne jsme si společně
zahráli hry se zaměřením na pozornost, soustředění
i pohyb. Nastával podvečer a došlo tak na závěrečné
rozloučení a předání dárků našim dětem, budoucím
prvňáčkům.
Čas se chýlil k večeru, a tak byl čas se rozloučit.
Letos jsme se opět společně vypravili po obci a
doprovázeli jednotlivé děti k domovům.
Tento školní rok nám sice končí až v srpnu, ale
spousta dětí se s námi rozloučila již v posledním
týdnu června. Děkujeme za krásná rozloučení.
V období prázdnin bude provoz MŠ přerušen od
1. 7. do 15. 8. 2021. Pro přihlášené děti bude
provoz obnoven od 16. 8. 2021 do konce
prázdnin.
Všem přejeme pohodové prázdniny a klidnou

dovolenou, mnoho sluníčka a dětského smíchu,
zajímavé zážitky v příjemné společnosti a načerpání
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.
Mgr. Renata Pažoutová

ČINNOSTI SPOLKŮ
Sbor dobrovolných hasičů
Ani jsme se nenadáli a je za námi půlka
roku. Ze začátku to nevypadalo na
nějaké léto, ale máme ho tady. V třech
posledních měsících naše sdružení nezahálelo.
Na konci měsíce dubna jsme z lesa přivezli májku.
Naše sestry hasičky májku nazdobily a 30. dubna
jsme ji společnými silami postavili. Do vrcholu jsme
umístili lahvinku jako odměnu pro zdatné lezce.
Letos se ale nikdo takový nenašel a lahev vydržela
na špičce až do kácení. Bohužel z důvodu
celostátních restrikcí se nepodařilo uskutečnit
pálení čarodějnic, tak doufáme, že se dočkáme
příští rok.
V sobotu 22. května jsme uspořádali sběr
železného šrotu a elektrospotřebičů. Křížem
krážem jsme projeli obě obce a naplnili jsme
několikrát připravené vozíky. Všem, kteří se zapojili
do sběru, děkujeme.
V měsíci květnu nás zastupitelstvo obce společně
se starostou požádali o pomoc při zkrášlování obcí.
První brigáda byla uspořádána z důvodu vymýcení
náletových dřevin pod Tomíčkovými směrem na
Líny. V těchto místech se intenzivně pracuje na
výstavbě chodníku ke střelnici. V červnu jsme se
podíleli na demontáži a likvidaci starých
telefonních sloupů v obci, kterých bylo opravdu
mnoho a zabralo nám to několik dní. Naštěstí jsme
mohli využít i nějakou tu techniku a máme již
hotovo. Poslední brigáda v tomto období byla v
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sobotu 26. června. Sešli jsme se u hasičárny a
naložili jsme špulky elektrických kabelů. Čekalo nás
natažení elektrického vedení nového veřejného
osvětlení a rozhlasu. Bylo nutné protáhnout vedení
od křižovatky u zrcadla, až k poslednímu domu
směrem na Michalovice.
Tento den jsme zakončili vydražením a kácením
májky. Letos byl šťastný majitel májky z Lín.
Vydražená částka a finanční příspěvky vybrané ten
večer od občanů v hodnotě 30 000,- byly poslány
na účet Sboru dobrovolných hasičů obce Mikulčice
postižené ničivým tornádem.
Před námi je nadcházející sezóna soutěží požárního
sportu. I v této sezóně se chystáme zapojit do
soutěží s mužským a ženským družstvem. První nás
čeká okrsková soutěž v Krásné Vsi u příležitosti
135. výročí založení SDH Krásná Ves, soutěž se
bude konat na hřišti 5. července od 14 hodin. Dále
následuje 17. července pojizerská liga a soutěž FNC
v Krásné Vsi. Na konci srpna chceme všechny
spoluobčany pozvat na noční soutěž FNC
v Bukovně. Soutěž, pokud nám to situace dovolí, se
uskuteční 21. srpna.
Všem spoluobčanům přejeme krásné a pohodové
léto.
Starosta SDH Ing. Ondřej Čuban

MS Michalovice-Bukovno
Uběhl více než rok, který nám všem změnil život a
zamíchal našimi plány a pravidelnými zažitými
aktivitami. Doufali jsme v uvolnění všech covidových
podmínek a zákazů a těšili jsme se, až se nám povede
znovu navázat na minulé tradice.
Čas plyne rychle a my neumíme být nečinní, a tak
vedle našich běžných povinností jako výstavby posedů,
zásedek a čištění zásypů po zimní sezóně, jsme
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alespoň na počátku jara poklidili v našem okolí.
Nepořádek na polních cestách a příkopech v okolí
silnic se nikterak objemově nezměnil. Nacházíme
běžně odpadky vyhozené z okýnek aut typu Mekáč,
PET láhve, nebo oblečení, ale také nacházíme bohužel
opotřebované pneumatiky, nebo z domácností plné
vozíky odpadů po vyklízení, a to sousedíme se
skládkou, kde by se tento odpad určitě dal jednoduše
uložit. Nechápu lidi, kteří vyvezou v pytlích běžný
odpad a autem ho dovezou na vzdálenost od města do
lesa. Někteří z nás se už potkali s takovými, kdy v
novém BMW nebo super mercedesu neváhají dovézt
odpad do prostřed lesa a tam ho vyhodí.
K zaplnění jednoho velkoobjemového kontejneru nám
stačí jedno úklidové půldne.
S prvními slunečnými dny jsme se konečně dočkali a

15. května jsme zorganizovali Jarní parkur
Zemědělské společnosti na 50 terčů s účastí 41
střelců. Všichni byli potěšeni a nadšeni.
Vychutnávali jsme si možnost společně
zavzpomínat a promluvit o věcech běžných,
minulých
i
současných,
o
všech
událostech
posledních pár měsíců. Závod
probíhal svižně a všichni nadšeně povzbuzovali.
Vládla velmi přátelská dobrá nálada. Mezi
účastníky svítila jediná žena, paní Chrpová, která
skončila na 39. místě. Paní v růžovém. Vnímala
jsme ji jako zvláštnost-bytost z jiného světa s
pohledem na svět růžovými brýlemi.
První místo Parkuru vyhrál pan Šunda, druhé bral
L. Jíra a na třetím skončil pan Smolík. Z našeho

spolku byl nejlepší šestý Miroslav Vinš a desátý
Jaroslav Ulman.
Covidové podmínky se nadále jenom zlepšovaly, a
tak jsme mohli znovu hostit kamarády Skaláky 5. 6. s
jejich tradičním Memoriálem Svárovského. Za účasti
37 střelců se tentokrát umístil na 3. místě náš
nejlepší Radek Vinš (blahopřejeme k bedně), 2.
místo pan Jindřich Henych a 1. místo bral pan Jan
Zderčík.
Tradice pokračovala ještě jednou střeleckou akcí Velkou cenou Bukovna - o týden později 12. 6.
2021 Tento závod je velmi náročný, vzhledem k
položkám 2 x 25 terčů a již tradičně jej navštěvují
borci, kteří střílí závodně na prestižních soutěžích. Za
účasti 30 účastníků byli z našich nejlepší bohužel až v
druhé desítce - M. Vinš a J. Ulman.
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Během května a června jsme také zahájili
rekonstrukci bažantnice. Ta v průběhu 2 let
byla poškozená těžkým sněhem a několika
pády stromů.
Ochranná síť tím byla na několika místech
natolik potrhaná, že jsme se rozhodli pro
velkou opravu. Asi třetina bažantnice je
nyní potažena králičím pletivem na
dřevěné konstrukci. Práce na bažantnici
mohutně finišují, tak abychom mohli v
první polovině července navézt mladé
bažantíky. Červen nám ukázal, že počasí
dokáže být opravdu velmi proměnlivé.
Jednou velmi horké a podruhé mokré a
větrné. Prosíme návštěvníky lesa, aby
nepouštěli pejsky na volno. V současné
době se rodí mláďata. Názor, že pes zvěř
pouze honí, a nic ji neudělá, není zcela pravdivý.
Stres a psychické vypětí včetně fyzické námahy často
vede k následnému úhynu zvěře. Toto bohužel
způsobují též řidiči motocyklů a čtyřkolek, kteří se
pohybují po celém lese téměř celodenně.
Ing. Eva Škořepová

Vlastenecko – dobročinná sdružená obec
baráčníků
Baráčníci se dlouhého více jak půlroku nemohli sejít,
proto ani naplánovat žádnou aktivitu. Doufáme, že
situace se zlepší a budeme moci fungovat jako před
covidem.
Trocha historie:
baráčníci bukovensko–línští náleží do V. župy se
sídlem v Mladé Boleslavi. V. župa nese jméno
Václava Budovce z Budova.
Václav Budovec z Budova 1551-1621 patřil k nižší
šlechtě a hlásící se k ideím Jednoty Bratrské.
Univerzitního vzdělání dosáhl na právnických
fakultách v Praze, Římě a Wittenberku. Po studiích
cestoval po protestantských zemích Evropy. Po svém
návratu do Čech v roce 1584 se Václav Budovec stal
radou apelačního soudu. V roce 1607 byl přijat do
panského stavu. Do zemských dějin se výrazně zapsal
jako spolutvůrce Majestátu Rudolfa II. z roku 1609,
listiny zaručující náboženskou svobodu. V roce 1602
zdědil po svém strýci Kryštofovi panství Mnichovo
Hradiště. Měšťanům potvrdil jejich stará privilegia,
městu vymohl privilegium na čtyři výroční trhy, platy
z trhů a jarmarků měly sloužit obecnímu dobru.
Měšťany osvobodil od většiny poddanských

robotních povinností a platů. V Mnichově Hradišti si
v roce 1606
postavil
renesanční
zámek.
Po
porážce
stavovského
povstání
byl
zatčen
a
odsouzen
ke
ztrátě majetku i
hrdla.
Na
staroměstském
popravišti 21.
června
1621
(před 400 lety)
stanul
jako
druhý v pořadí.
V té době již
sedmdesátiletý
muž,
věrný
svým názorům a
přesvědčení.
Výpis z časopisu Život Budovcovy župy

ZAJÍMAVOSTI Z OBCÍ

Sčítání lidu
V minulém čísle nám šotek vymazal počet
obyvatel nad 70 let, kterým byly rozdány
respirátory. Proto to teď napravíme a
předkládáme vám tabulku o počtu a věku
našeho obyvatelstva, trvale hlášených
v našich obcích. V Bukovně je 199 čísel
popisných a v Línech 79.

Historie sčítání
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím
vůbec. Již ve středověku se sčítací soupisy prováděli
k vojenským a daňovým účelům. V roce 1753 byl
vydán patent císařovny Marie Terezie o
každoročním sčítání lidu. V roce 1777 byl vydán
nový konspirační patent, který se s mírnými
10

změnami stal základem soupisů až do roku 1851,
opět
bylo
zachyceno
veškeré
přítomné
obyvatelstvo, i když nadále bylo detailnější třídění
podle sociálního postavení a věku prováděno pouze
u mužů. Od 80. let 18. st. byly na panstvích
založeny tzv. populační knihy, v nichž byla
zachycena zvlášť každá rodina se všemi členy

domácnosti. V roce 1857 se uskutečnilo sčítání
lidu, které je označováno jako přechod mezi
soupisy obyvatel a moderním sčítání lidu.
Rok 1921 - Sčítání lidu se podle nového zákona č.
256/1920 Sb. Zároveň byl proveden soupis bytů, a
to v 28 aglomeracích, které měly alespoň 20 tisíc
obyvatel. Obsah sčítání se poněkud lišil od
předválečných, nadále však bylo zjišťováno a
výsledky byly zpracovány za obyvatelstvo
přítomné, nikoli bydlící. Za politicky nejdůležitější
se považovalo zjištění národnosti obyvatelstva,
které mělo potvrdit oprávnění vzniku samostatné
Československé republiky. Na rozdíl od
předválečného zjišťování národnosti na základě
„obcovací řeči“, v rakouské části bývalé monarchie
byla přijata definice národnosti, podle níž
„národností jest rozuměti kmenovou příslušnost,
jejímž vnějším znakem jest zpravidla mateřský
jazyk“. Tím se měla odstranit pro české a
slovenské etnikum znevýhodňující definice
národnosti určované podle „obcovací řeči“, která
nahrávala německému jazyku. Odkaz přiznání
národnosti podle „kmenové příslušnosti“ navíc
umožnil, aby se ke své národnosti přihlásili i Židé
nebo Cikáni, i když nemluvili hebrejsky nebo
romsky. O otázku a definici „národnosti“ byly
svedeny
nejen
boje
s
reprezentanty
československých menšin, ale i uvnitř českého a
slovenského tábora. Ačkoli oficiálně existovala
„československá národnost“, bylo možno zjistit
počet obyvatel české a slovenské národnosti
odděleně.
Za důležitou charakteristiku se považovalo rovněž
zjištění povolání obyvatelstva, i když nutno
poznamenat, že se zjišťovala ekonomická aktivita
podle hospodářských odvětví a nikoli klasické
povolání (profese).
1. 12. 1930 poprvé a jako v jedné ze tří evropských
zemí bylo součástí sčítání zjišťování a podrobné
zpracování fertility (plodnosti) žen, což mělo
mimořádný význam pro zkoumání reprodukce
obyvatelstva. Byla zjišťována gramotnost
obyvatelstva. V tomto sčítání se objevily také
otázky na tělesné vady aktuální zejména
z hlediska krátké doby, která uplynula od
ukončení první světové války. Poprvé byly
podrobněji zpracovány údaje za domácnosti
rodiny a manželství.
Soupis obyvatelstva v letech 1946-1947 :
provedení soupisů obyvatelstva si vynutily
především velké poválečné změny.
První všeobecné sčítání po 2. světové válce,
bylo
na
celém
území
bývalého
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Československa, se uskutečnilo k 1. březnu 1950.
Poprvé bylo se sčítáním lidu na celém území státu
a ve všech obcích spojeno sčítání domů a bytů.
Československé sčítání lidu 1961 - díky novému
přístupu ke zjišťování údajů o domácnostech bylo
možné významně rozšířit informace o jejich
struktuře, velikosti rodin, počtech a složení
neúplných rodin a o podmínkách bydlení.
Sčítání lidu 1970 – do sčítání bylo nově zařazeno
rodné číslo, státní příslušnost, zjišťování dojížďky
do zaměstnání, škol, frekvence, vzdálenost, doba a
používaný dopravní prostředek. K významné
změně došlo v technologii zpracování, které od
děrnoštítkové techniky přešlo k centrálnímu
zpracování dat na velkokapacitním sálovém
počítači (tehdy největším v ČSSR)
Sčítání lidu 1980 - čtvrté poválečné sčítání se
nelišilo od sčítání v roce 1970
Sčítání 1991 - program sčítání byl rozšířen o
otázku náboženství, nebývale se rozšířil počet
národností. Mezi nimi byla také poprvé národnost
moravská a slezská.
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 - celkem
bylo zjišťováno 26 údajů o osobách, a to pomocí
tří formulářů. Z údajů mapujících vybavení
domácností byl nově zařazen dotaz na vybavení
domácností počítačem, a zároveň se vypustily
otázky
sledující
vybavenost
domácnosti
mrazničkou, automatickou pračkou a televizorem.
Sčítání v roce 2011 - bylo celostátní sčítání lidu na
území České republiky. Nařízení Evropského
parlamentu a Rady Evropské unie stanovilo, že
sčítání probíhá ve všech členských zemích
Evropské unie
Sčítání 2021 - do 11. 5. měl každý možnost sečíst
se prostřednictvím elektronického formuláře na
webových stránkách sčítání nebo v mobilní
aplikaci. Také bylo možné vyplnit a odevzdat
listinný sčítací formulář.
Zdroj: Český statistický úřad

HISTORIE OBCÍ
V minulém zpravodaji jsme vám začali
zprostředkovávat zápisy z druhé kroniky obce.
Kronikář pan Dvorský převzal „štafetu“ po panu
Janouškovi.
Rok 1945 květen-prosinec
A život se vrací pomalu do normálních kolejí
10. květen- zatím co Praha se pomalu
vzpamatovávala z prožitých utrpení a uvítala
v hlavním městě vládu republiky československé,
v čele jejího předsedy Zdenka Fierlingera a
místopředsedy Klementa Gottwalda a 16. května
pak bouřlivě uvítala našeho prezidenta Eduarda
Beneše s chotí, později naše slavné zahraniční
armády, východní i západní – pracovalo se na
vesnici již zcela normálním životem. Zemědělci na
celý den vyjížděli na pole, průmysloví dělníci
roztáčeli kola svých závodů, všude se však
debatovalo o novém poválečném životě, jak bude
lepší, radostnější a bohatší. Do vesnice vracejí se
nazpět občané a rodáci byvší za války vystěhování
Němci ze svých usedlostí: rodina Masopustova,
Janouškova, Blechova, Šťastných a ostatní….
Pomalu se začalo mluvit i o osídlování pohraničních
území. A zakrátko již se stěhovali rodiny
zemědělských dělníků i ostatních do nových
domovů. Někteří mladí muži odcházeli do nově
vytvořené československé armády. Vesnice počala
pociťovat nedostatek pracovníků v hlavním
zemědělském oboru.
Rozvinul se život politický, veřejný, kulturní. A tak
zatím, co mnohé okolní obce těžce utrpěli
posledními válečnými událostmi, zde se život
nezastavil - a na válku se již nerado vzpomínalo…
Vždyť člověk je již od přírody takový, že spíše
vzpomíná dobrého než zlého…. Ale válka, ta by měla
v každém zanechat kus odvahy do boje proti těm,
kteří sotvaže jedna válka skončila, osnují již válku
druhou….
Většina lidí na světě si přeje mír! Mír hluboký, trvalý
a věčný! Zvláště tam, kde válka zanechala
vzpomínky, na které se do smrti nezapomíná.
Nuže – do nového života přejeme si všichni hodně
štěstí, lásky a odvahy a nadšení pro budování naší
vesnice a celé naší vlasti!!!!
Místní národní výbor v činnosti
V revolučních květnových dnech vytvořil se na výzvu
státního rozhlasu a na pokyn okresního města
revoluční národní výbor, který však nikdo
neorganizoval, ani nebyl odsouhlasen občany. Tento
revoluční národní výbor se rychle měnil, doplňoval a
jeho činnost byla celkem chaotická. Výbor se usídlil
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v čp. 7 ve statku u Pecháčků, kde později měl
dočasné sídlo i řádně zvolený legální národní výbor,
neboť budova národního výboru sloužila dočasně
jako sídlo bezpečnostních hlídek.
Dne 19. května byl občany navržen patnáctičlenný
výbor, předsedou byl zvolen Stanislav Müllernárodní výbor nastoupil tedy svoji cestu….
Čeká jej práce….
První starostí bylo zajišťování plynulého chodu na
zemědělských usedlostech, kde dříve sídlili Němci.
Byli tedy jmenováni ke správě těchto usedlostí
správci. Dále zajišťoval místní národní výbor
nábytek a jiné věci zanechané tu německými
uprchlíky. Nábytek se rozprodal mezi potřebné
rodiny.
V pohnutých květnových dnech vrátil se mezi své
spoluobčany terezínský vězeň J. Havlík mistr
řeznický. V roce 1943 byl zavřen německým
gestapem prý pro rozšiřování zakázaných tiskovin.
Snad udání českých lidí. Prožil si určitý čas ve věznici
v Mladé Boleslavi, na Pankráci, v Pečkovém paláci
v Praze a na konec v Terezíně. Odtud, když nastala
po tyfové epidemii panika – odešel. Šel pěšky,
někdy se svezl náhodně jedoucím autem. Když došel
před Bukovno, byl již tak vyčerpán, že v novinské
aleji klesl. Zde byl nalezen zbídačený k nepoznání.
Byl rychle odvezen do vesnice ke své rodině, kde se
po čase vzpamatoval. V květnu vraceli se mladí lidé
nasazeni na kopání zákopů nebo jiné práce v říši.
Byly to zejména z ročníku narození 1922 J. Šimon,
z čp. 68, M. Pavlíčková z čp. 114, Neumann J. z čp
42, Nečásková L. čp. 57, Vágenknechtová M. z čp
98, a jiní. V červnu vrátili se opět do vesnice za války
vystěhovaní rolníci.
Později, kdy hodně rodin a většinou rodiny
zemědělských
dělníků,
odcházeli
osídlovat
pohraničí, zabýval se národní výbor zajišťováním
zemědělských prací a k tomuto účelu byl na sále
bývalého hostince v čp. 88. ustanoven tábor, kde
sídlili němečtí občané, kteří čekali na odsun. Tito
muži i ženy byli každý den ráno přidělováni na práce
do různých zemědělských usedlostí.
V pátek 23. června odchází z naší obce Rudá
armáda! Rozkaz k přesunu k pohraničnímu území
přišel nečekaně –pozdě večer a ještě v noci se
odjíždí. Ráno zůstaly již dřevěné zemljanky v polesí
„Stránka“ a „První kluk“ opuštěné. Skončilo se
spěšně mnoho přátelství, vytvořené za těch několik
týdnů mezi sovětskou armádou a místními občany. I
když ke škodě nebylo to vždy přátelství ze strany
našich občanů upřímné, spíše obchodního rázu-

přece jen vzpomínky na mnohé krásné chvíle
zůstaly, neboť mezi lidmi žijí povahy dobrých i
špatných sklonů. Vojáci dlící na mnohých
návštěvách ve vesnici museli ihned odejít ke svým
útvarům a spěšně se připravovat na cestu…Škoda –
již si na ně občané tolik zvykly…, ani loučení nebylo
dlouhé-jen několik stisku rukou a upřímné „Do
svidania..“ ráno 23. června byly již lesy osiřelé i
zemljanky později zbořeny a dřevo rozprodáno
potřebným lidem k topení.
Z iniciativy národního výboru byla v měsíci červenci
provedena mezi občany sbírka na postižené obce
v době války. Výsledek sbírky byl celkem úspěšný a
vynesl Kčs 35 027,-. Tento výtěžek byl rozdělen:
Lidice 20 000 Kč, Ležáky 5 000 Kč, Lejčkov 6 927 Kč
a Konětopy 3 045 Kč.
Usnesením schůze ze dne 15. září byl přijat do
služeb obce drobný rolník V. Vávra a bude zastávat
funkci nočního hlídače, tak zvaného ponocnýho a
v denní službě pomocnou sílu národního výboru,
mezi jinými i obecního bubeníka pro seznamování
občanů s různými vyhláškami a podobně. Plat bude
měsíčně za ponocenství 500Kčs a za další práce
také 500 Kčs.
Do obecního domku v čp. 83 nechává se zavádět
elektrické osvětlení,….Jedná se o zakoupení
veřejného rozhlasu, který má cenu asi 20.000,- bez
montáže.
Byla také podniknuta další sbírka mezi občany na
poškozené Slovensko, která vynesla 8.946,50 Kč.
Z dalších zápisů ze schůzí národního výboru vysvítá,
že hlavním úkolem a problémem zůstávalo i nadále
zemědělství, které trpělo značně kritickým
nedostatkem pracovníků. 52 rodin, což činilo 238
občanů. Obec, která mívala dříve devětset duší,
udržila si nyní sotva šetset duší a celkem zchudla.
Nebyly jen zemědělské rodiny a novousedlíci, kteří
se z obce vystěhovali, ale většinou to byli rodiny,
které zde neměli na růžích ustláno, bydleli v cizích
domech, v nedostatečných bytech a toužili být

samostatnými. Ponejvíc občanů odešlo s rodinami
na dokský okres a do kraje kolem Vansdorfu které
odešlo do pohraničních území, byla většina
bývalých deputátních rodin, tedy osob, znalých
zemědělských prací… Národní výbor se dále zabýval
i obsazováním bytů, neboť bytová otázka i po
odchodu tolika rodin z obce, zůstávala stále
ožehavá.
Podle zápisů ze schůzí MNV a podle sdělení občanů
možno činnost národního výboru v roce 1945
kvalifikovat spíše jako pokračování starých
obecních rad. Nebylo zde ještě toho nového ducha
revolučního, protože mnoho mladých nadšených
lidí pro to nové odešlo do armády, do revolučních
gard a také natrvalo do pohraničí a ostatní staří
členové uplatňovali svých praksí z bývalé činnosti
v předválečných obecních radách. Později
docházelo i k politickým třenicím a snahám
uplatňovati právo politických stran.
Mezi neméně důležité práce národního výboru
patří i také zajišťování osob, kteří se v době
okupace přátelili s Němci. Tito lidé byli pro
spolupráci obviněni a odsouzeni.
A život jde dál
I při dnech plných vzruchu a nových událostí čas
neúprosně ubíhá dál. A tak zatím co ještě doznívají
události velikého května, bylo třeba pracovat na
polích. Lidé odešli a zemědělství to pocítilo
nejtíživěji. Ale i nejhlavnější pracovní období-žně
podařilo se zvládnouti poměrně dobře. A tak po
dobré sklizni uspořádal dne 19. srpna místní
národní výbor společně s místními spolky „Národní
dožínky“ s programem velkého ohňostroje u
vodojemu, koncertem místní kapely, s průvodem
obcí, sportovními hrami na hřišti sokolovny se
vzpomínkou na padlé v druhé světové válce u
pomníku padlých.
A čas ubíhal dále ….přihlásil se podzim, potom zima
a již tu byli vánoce a konec roku. Vánoce byli letos
chudé a smutné. A tak se končí rok plný vzrušení,
neustávajícího přerodu vesnice, nového
odvážného myšlení lidí…Mnoho štěstí….
A na konec trochu statistiky:
Narodilo se 10 dětí, sňatek byl uzavřen 1,
a zemřeli 2 občani.
Poznámka: kronika, z které pořizuji výpis,
je z let kdy žili naši předci, sousedi a
známí. Některé zápisy jsou citlivé, proto
z etického hlediska nebudou uvedena
jména.
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KALENDÁRIUM
26. června slaví svátek Anna a Jáchym
Známe pranostiku svatá Anna chladna zrána

Anna a Jáchym

Společně patroni všech prarodičů a
manželských párů

Anna je patronkou manželství, žen, matek a
vdov, žen v domácnosti a dělnic, z profesí
především horníků, tkalců, krejčí a krajkářek.
Dále také soustružníků, truhlářů, mlynářů a
lodníků,

Přímluvkyně za šťastný sňatek a děti, za déšť a
za nalezení ztracených věcí
Anna a Jáchym byli rodiče Panny Marie, a tedy
prarodiče Ježíše Krista. V samotné Bibli o nich
zmínka není, až v evangeliu sv. Jakuba z 2. st. se
vypraví, že dlouho neměli žádné děti, až si
modlitbami vyprosili narození dcery Marie.
Svátek sv. Anny začala církev slavit až na konci
středověku,
ale
brzy
se
stala
jednou
z nejoblíbenějších křesťanských světic. Bylo ji
zasvěceno mnoho kaplí a kostelů, řada měst si ji
zvolila za patronku. Na její svátek se pořádala
slavnostní procesí a poutě. Anna je vždy
zpodobňována v dlouhých šatech a plášti, málokdy
samotná. Většinou je s ní malá Marie nebo celé svaté
příbuzenstvo včetně manžela Jáchyma, Marie, Josefa
a Ježíška.
Český lidový a církevní rok,

V našich obcích žije celkem 15 Aniček. Přejeme vše
nejlepší k svátku

PLÁN AKCÍ
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28. srpna rozloučení s prázdninami na téma „Dvanáct měsíčků“ nebudeme si hrát na známou
pohádku, ale projdeme si celý rok hezky měsíc po měsíci. Začínáme v 14:00, v 17:00 máme
pro vás objednanou bublinkovou show, a od 19:00 začíná zábava s kapelou Štíhlá koza. Vše
se bude konat jako každý rok u sokolovny. Občerstvení zajištěno.
Podzimní cyklojízda starosty obce, na jaře jsme cyklojízdu neuspořádali, proto se určitě
rozjedeme po prázdninách, zatím pilně trénujte. ☼

Antistresová omalovánka pro dospělé
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Helena Sedláčková

Bukovno

75 LET
Jiří Hájek

Líny

Zástupci obce občanům předávají gratulaci k jejich
životnímu jubileu.

NOVÍ OBČÁNCI
Hulíková Viktoria
Kičák Jan
Tomíček David
Günthnerová Anna
Balcar Vojtěch
Baňas Robin

Bukovno
Bukovno
Bukovno
Bukovno
Líny
Líny

Jména jsou zveřejněna na základě předchozího souhlasu.

Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští číslo vyjde v říjnu 2021. 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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