M I C R O S O F T

BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Číslo 2/3
Duben—červen 2017

Děti nám přinesly vysvědčení, takže se jím potěšte. Tam, kde to nevyšlo zrovna
podle představ, nevěšte hlavy a dívejte se na to pozitivně, za dva měsíce zase
začíná školní rok, a tím i šance na nápravu. Každopádně přichází čas odpočinku
a relaxace, proto s aktovkami šup do skříně. Sbalte rodinu a užijte si nejrůznější dobrodružství a zábavu s dětmi i dlouhé večery s přáteli. To vše je dovoleno,
ba přímo žádoucí.

INFORMACE PRO OBČANY


V měsíci červnu proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Auditor neshledal žádné závažné
nedostatky.



Vodojem typu Hydroglobus, jehož vlastníkem je společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.,
je z roku 1972 a za hranici životnosti. Generální oprava vodojemu vyžaduje jeho snesení na zem, opravu
tohoto rozsahu nelze provádět na stojícím vodojemu. Operátor, který měl na vodojemu konstrukci
s anténami, musel přemístit svoji technologii. Po položení vodojemu bude provedena demontáž hliníkové opláštění a provedena bližší diagnostika. Z nabytých znalostí při opravách tohoto typu vodojemu lze
již dnes tvrdit, že bude nutné nahradit celou horní polokouli. To představuje značný rozsah zámečnických prací, řezání ocelové stěny akumulační nádrže, lze očekávat vyšší hlučnost při pískování konstrukce
před natíráním i prašnost. Bohužel tyto projevy není možné eliminovat, jejich dopad v rámci možností
omezujeme. Generální oprava je naplánována do října 2017. Po dobu provádění generální opravy nebude omezena dodávka pitné vody, drobné výkyvy v kolísání tlaku jsou možné. Doporučujeme však při
vyšším odběru pitné vody např. napouštění bazénů apod. předem konzultovat s naší společností. Věříme, že případné omezení či komplikace, které mohou vzniknout, budou následně plně vyváženy spolehlivou dodávku pitné vody, za případné komplikace se omlouváme.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav



V prázdninových měsících se bude pokládat asfalt v Bukovně- k bytovkám čp. 9, za bytovým domem,
okolo parku na návsi, a v Línech u autobusové zastávky.



Získali jsme dotaci na opravu hřbitovní zdi.



Hospodářka obecního úřadu, paní Marcela Vinšová, odchází do zaslouženého důchodu, děkujeme za
dlouholetou práci a přejeme hodně zdraví. Výběrovým řízením byla vybrána paní Hedvika Kaftanová.



Upozorňujeme na uzavření kanceláře obecního úřadu z důvodu čerpání dovolené od 12.7– do 21. 7.
2017.



Prodej klíčů na hřbitov v kanceláří OÚ—170,-

KULTURNÍ A SPOLEČNSKÉ AKCE
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
15.

dubna jsme navštívili
pražské divadlo Kalich. Na
programu byla komedie Žena
za pultem 2: pult osobnosti.
V komedii hrála jen osvědčená dvojce Oldřich Kaiser a Jiří
Lábus. Prodavačka (Lábus)
vzpomíná na staré zlaté časy
a učí se čínštinu, aby byla
připravená na ekonomickou
invazi z východu. Manželský
pár Kaiser (manželka) a Lá-

bus (manžel) prodělávají krizi středního věku a řeší ji konzumací mungo
klíčků, nákupy rotopedu a schovaným pivem v ledničce. Mezi jednotlivými výstupy se herci stihli rychle
převlékat a místa, kde se scény odehrávaly, se točily na točně, takže
jsme v obchodě a za chvilku
v obýváku.
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JARNÍ DÍLNIČKA
29. dubna k nám opět přijela paní Jana Císařová a
v sokolovně jsme se naučily a vyrobily si ze sena
srdce a sluníčko.

STAROSTOVA CYKLOJÍZDA

jsme dojeli do cíle cesty do pohostinství v Bukovně
ve dvoře, kde nám paní hostinská připravila občerstvení. Sportu zdar!!!

LÍNSKÝ VÝLET
Jarní Línský výlet za účasti více jak 70 ti účastníků
tentokrát zamířil do Nového Boru a Sloupu v Čechách. V sobotu 13.5.2017 ráno v půl deváté jsme
plně obsadili objednaný vlak směr Mladá Boleslav Nový Bor. Hrozně se mi na téhle akci líbí, jak jsou
na jaře všichni natěšení někam vyrazit. Takovou
hromadu lidí nádraží v Novém Boru nevidělo, alespoň slečna za pokladnou se tak tvářila.
Naším cílem bylo muzeum skla v Novém Boru, skalní hrad Sloup nebo rozhledna Na Stráži spolu s okolními pískovcovými útvary a skalními obydlími. Vše bylo jen a jen na každém z nás, kdo kam se
chce dostat.

První víkend v květnu jsme se vydali do Máchova
kraje na kolech. Počasí před akcí nebylo zrovna
valné, dlouhá zima nám ani neumožnila trénovat.
A přesto se sešlo ráno na zastávce 33 účastníků.
Mezi nimi i dvě nejmladší—dvouletá Nelinka a
pětiměsíční Anička. Bohužel se po pár kilometrech jedné cyklistce rozbilo kolo a zbytek cesty
jela v zásahovém vozidle. V Břehyni u zmrzlinového stánku jsme opekli buřty a dali si zmrzlinu a
po pauze se skupinka rozdělila na ty, co jeli cestou necestou (kde se stal menší karambol), a zbytek to vzal po silnici. Počasí nám přálo a všichni

Hlavní problém bylo najít správné stravovací zařízení
... Hrozně důležitá věc v životě člověka - dobře se najíst a napít. To jediné v blízkosti hradu bylo
totálně obsazené. Ale i tento problém byl brzy vyřešen díky kolové spojce Chaloupka + Radek, kteří
našli nedaleko jinou zapomenutou, ale příjemnou
hospůdku, která se o nás postarala.
Počasí nám přálo, z vysoké rozhledny bylo vidět do
daleka. Většina se nás vrátila domů ještě za světla,
ale byli tací, co přijeli až pozdějším vlakem se smrákáním a buřinou na obzoru.
Autorka článku: Ing. Eva Škořepová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
21. května jsme pozvali rodiče šesti narozených
děti na vítání občánků. Pan král Petr I. s družinou přivítal děti do svého království. Popřál jim
mnoho štěstí a rodičům hodně trpělivosti při
výchově. Děti z mateřské školy a slečny
z mladoboleslavského sboru Paprsek rodičům
zazpívaly. Sudičky předpověděly dětem samé
hezké vlastnosti a rozdaly jim dárky. Přejeme
rodičům a jejich dětem hodně lásky.

DĚTSKÝ DEN
Tentokrát se sportovním podtextem se konal
skoro tradičně třetí sobotu v červnu.
Za příznivého počasí se sešlo odpoledne velké
množství dětí s doprovodem. (pro ty, kdo rádi
čísla, 49 dětí malovalo trička, asi ale ne všichni
si je vyrobili).
K dobré náladě nám hrál náš oblíbený DJ Luboš.
Děti se mohly vyřádit na skákacích hradech a

zasportovat si v různých disciplínách. Soutěž
projetí krátké cyklo-dráhy s překážkami byla
asi ta nejvíce obsazená. K
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mému překvapení hula-hop byl víc klučičí záležitostí než holek. Provazolezectví a vůbec šplhání
zase nejvíce okupovali ti nejmenší. Házení na
panáka se stalo
velkým
problémem pro všechny. Kopání do
branky na terče
se zvrhlo v házení
balonem na terče
a následně i přehazováním míče
od branky k brance. Z kuliček se
staly koule a kroket byl na světě.
Jeho hrou se zabývali hlavně dospělí, kteří podváděli ostošest při
paralelním závodě kdo z koho.
Gymnastika měla
za úkol zjistit
ohebnost
dětí.
Děvčata co se snažila děti naučit stojky a mosty,
nám předvedla úžasně ohybná těla a několik
nádherných kreací na téma gymnastiké '' lehké''
cviky. Netradiční a mimo plánovanou disciplí-

PŘEDNÁŠKA
Dne 12.6. jsme strávili příjemný podvečer společně s Terezou Rančákovou a švýcarskou firmou
JUST, která se zaměřuje na bylinné krémy, éterické oleje, ale také doplňky stravy, koření a další.
JUST nabízí produkty pečující o tělo jak zvenku,
tak vnitřně. Pověděli jsme si o tom, jak je důležité
pečovat o své tělo. Základní péče u každého z nás
by měla začínat u nohou, tomu bylo věnováno
také hlavní téma.

nou mezi pár chlapci bylo SUMO - břicho strkání. Střelba na terč v podobě krysy samozřejmě
nesměla chybět. Děti si nakonec odnesly kromě spousty drobností i vlastnoručně vyrobené
dresy.
Chtěla bych tímto poděkovat všem sponzorům
a pomocníkům, kteří napomohli zdárnému
průběhu Línského dětského dne. Velký dík patří hlavně kuchařkám a baristům, kteří se o nás
celou dobu krásně a s láskou starali.
Doufám, že se zase za rok v hojném počtu u
klubovny sejdeme.
Více fotek z vydařené dne naleznete na webových stránkách obce.
Autorka článku: Ing. Eva Škořepová

Nohy nám slouží celý den a my jim za to věnujeme velmi málo času na regeneraci. Na ploskách
nohou máme reflexní body, které ovlivňují celý
náš organismus, z tohoto důvodu bychom měli
nohy udržovat bez puchýřů, otlaků a zrohovatělé
kůže. Syntetické materiály dnešní obuvi způsobují silné pocení, špatné odvětrávání pokožky a plísně. Navštěvujeme mnohem více veřejné prostory, jako jsou koupaliště a bazény, kde je velká
pravděpodobnost setkání se s plísněmi a bakteriemi, které si můžeme na nohou přinést domů.
Mnoho lidí většinu času v práci sedí či naopak
stojí na jednom místě, což zhoršuje prokrvení
končetin a organismu a díky tomu trpíme čím dál
více na křečové žíly. Pokud chceme sezení kompenzovat pohybem, tak to často přeženeme a
dostaví se poškození, otlaky a bolesti
z jednorázové nesystematické aktivy. Špatný stav
nohou se nám druhotně také projevuje na naší
psychice. Pro toto všechno bychom na nohy měli
pamatovat a věnovat jim dostatečnou péči. Zdravé a fungující nohy nám dovolí radovat se z každé
chvíle.
S firmou Just jsme si ukázali péči o nohy
s koupelovou solí, obsahující vedle výtažků
z Mrtvého moře, také éterické oleje z jalovce,
rozmarýnu, kaštanu, vilínu, slézu, meduňky a dalších nohám prospěšných bylin. Pro zjemnění pokožky nohou jsme aplikovali krém na nohy obsahující 4 oleje, 5 bylinek a 6 éterických olejů. Lidé
trpící na křečové žíly a otoky nohou mohou vyzkoušet chladící Balzám na nohy, který zlepšuje
cirkulaci krve a vyživuje okolní tkáně, dále zlepšuStránka 5

je i pružnost žilních stěn. Kdo trpí
na nadměrné pocení nohou či často navštěvuje bazény, ocení přípravek Pedibon
v rozprašovači, vhodné balení do kabelky či
batohu. Pedibon snižuje nadměrnou potivost,
zabraňuje rozkladu potu, omezuje nepříjemný
zápach a také působí proti plísním.
Na začátku září se můžete těšit na další zajímavé setkání, tentokrát na téma „Chřipkové
období a posílení imunity.“

LETNÍ KINO
24. června bylo přesně půl roku do Vánoc.
V adventní období nemáme moc času si jen
tak sednout a podívat se pohádku. A tak jsme
pro Vás takovou předvánoční atmosféru
připravili. U sokolovny jsme promítali
vánoční pohádku Anděl Páně 2, napekli
vánoční cukroví, rozsvítili stromeček a
pozvali jsme Mikuláše, anděly a čertice.

a jejich tahanice způsobí, že vzácné jablko ze
stromu poznání se zakutálí z nebe na Zemi. A to
už se Bůh (Jiří Bartoška) rozzlobí a pošle je pro
jablko, jinak je promění v hvězdnou mlhovinu.
Petronel s Uriášem se ocitnou v Českém
Krumlově v předvečer svátku svatého Mikuláše,
kdy jsou ulice plné mikulášského koledování.
Potkávají holčičku Anežku a její maminku, které
nemají právě šťastné období. Petronela a Uriáše čekala řada překážek. Díky nimž objeví to, co
má skutečnou cenu - lásku, přátelství a schopnost pomoci druhému.
Letní kino jsme u nás už měli po druhé, loni se
promítalo v sokolovně, kvůli počasí. A letos se
nás sešlo před plátnem přes 90. Uvidíme, na co
se podíváme příště.

Anděl Páně 2 je pokračováním jedné
z nejúspěšnějších pohádek režiséra Jiřího
Stracha. Anděl Petronel (Ivan Trojan) a
čert Uriáš (Jiří Dvořák) se věčně dohadují,

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUKOVNO
Jaro a začátek léta byl pro děti přínosný díky zážitkům, kterých bylo
nespočetně.
Děti připravily vystoupení a pohoštění pro své maminky k oslavě Dne
matek. Měly nesmírnou radost
z úsměvu přihlížejících.
Některé z nich se účastnily vystoupení pro Baráčnickou obec na oslavu Dne matek a přivítaly narozené
občánky našich obcí.
Dne 2. 6. jsme oslavili MDD autobusovým výletem do Bakova nad
Jizerou do Volnočasového areálu,
kam nás pozvala ZŠ Bakov nad Jizerou, která
se spolupodílela na organizačním zajištění
spolu s řadou dalších partnerů, mimo jiné
Policií ČR, která nám nechala nahlédnout do
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policejního auta a předvedla
výcvik služebního psa.

Hasiči připravili bublinkovou show. Během jízdy
v motorovém člunu jsme zvědavě pozorovali
fiktivní požární útok džberovou stříkačkou. Vedro bylo veliké a tak nevadilo, když hasiči začali
osvěžovat vzduch a prostor vodní mlhou.
Velký úspěch u nejmladších dětí měl skákací
hrad a mražené osvěžení.

V pondělí 5. 6. připravily studentky
střední pedagogické školy pro děti soutěže. Studentky se rozdělily a tak každé
dítě procházelo stanoviště se svoji p.
učitelkou. Po splnění úkolů foukání do
míčků, soutěž ve výrobě kornoutů i chytání bonbonů, aj. bylo vysoutěžení
drobných odměn na každém stanovišti.
Děti odpoledne při odchodu ze školy
hrdě ukazovaly, jaké odměny získaly.
Dne 12. 6. Se uskutečnilo rozloučení
s dětmi, které v letošním školním roce

opouštějí naší školu a bylo ve znamení „Možná
přijde i kouzelník…“.Loučíme se s Filipem Svobodou, který odchází do první třídy. Ema Pitmocová nastupuje do školky v blízkosti svého
bydliště, taktéž Liliana Vrbatová. Po slavnostním nástupu se s dětmi, které opouštějí naší
školu, rozloučil p. místostarosta Pavel Řezáč,
který popřál všem mnoho úspěchů na cestě za
poznáním a předal dětem šerpy. Paní učitelka
s ředitelkou školy předaly dětem symbol první
třídy Tužku a album plné fotografií z průběhu
školního roku. Každý kamarád se s nimi rozloučil nejen podáním ruky, ale i vlastnoruční kresbou v albu a na památku předal svoji fotografii.
Kouzelník opravdu přišel a v očích dětí byl úžas.
Oslavenci byli obdarováni velkými balónovými
výtvory (králíkem, motýlem, včeličkou), ostatní
každé dítě dostalo malou balónovou hračku
vlastnoručně vyrobenou kouzelníkem.

Dne 20. 6. připravili zaměstnanci školy pro děti
Sportovní přípravu na prázdniny. Děti ve třech
skupinách soutěžily v disciplínách, na které se
celý týden postupně připravovaly. Soutěžení
kdo bude v cíli na motorce první, nebo
v chytání rybiček, mělo u dětí velkou odezvu.
Ovšem nejvíce děti bavila soutěž přenášení
vody, a když se náhodou polily, tak to braly
s velkou radostí, neboť slunečné a teplé počasí
k nedonešení vody přímo vybízelo. Na
závěr proběhla kontrola opeřenosti
soviček, které nosily z papíru vyrobené
na krku a po splnění úkolů na stanovišti nalepovali obrázky. Odměnou pro
děti bylo předání medaile s logem školy, kterou nám vyráběli šikovné ruce ve
FOKUSU a nanuk Ledňáček. Věříme, že
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ně a to na adrese http://moravskehospodarstvi.cz/
article/souteze/hlasujte-v-nasi-soutezi-a-vyberte-nejskolku/
Zaměstnanci mateřské školy přejí Všem čtenářům
klidné prožití dovolené-prázdnin.
Autorka článku: Mgr. Hana Hušková

i Vy budete mít během dalších tří měsíců takovou pohodu a zažijete spoustu legrace i nevšedních zážitků. Pokud ne, máte šanci se přihlásit od září 2017 k nám.
Poslední novinkou ze života naší školy je, že
jsme se přihlásili do soutěže o NEJ ŠKOLKU,
kde vítězové (škola, která obdrží nejvíce hlasů)
dostane finanční podporu pro nákup hraček.
Předem děkujeme nejen za podporu, ale i za
čas při opakovaném hlasování, kterého se můžete účastnit všichni do 30. 9. 2017 i opakova-

ČINNOSTI SPOLKŮ
MYSLIVECKÝ SPOLEK MICHALOVICE BUKOVNO
Ani jsme se nestačili rozkoukat a měsíc červen,
který myslivci nazývají také měsícem myslivosti, je u konce. Vnímavým pozorovatelům jistě
neušlo, že se rodí nový život v přírodě. Jsou již
k vidění srnčata, daňčata, selata, ale i mladí
zajíci, poskromnu také bažantí kuřátka. Naopak
velice se daří jezevcům lesním, liškám a mnoha
jiným druhům zvěře, zejména zvěře dravé. Na
zahradách můžeme pozorovat množství ptáčat
pěvců, bohužel setkat se s dříve běžnou okrasou všech polí a mezí, koroptví, je stejně náhodné jako výhra ve sportce.

zvěř, které nemůžeme prakticky ovlivnit, je mnoho. Jenom v měsíci červnu byly poraženy dvě srny na silnici
mezi Líny a Bukovnem. Obě samozřejmě mámy dvou
srnčat, které jsou odsouzeny k záhubě. Jde pouze o určité procento takto zmařených životů, protože ne o všech
přejetých zvířatech se dozvíme, ne všechny přijdou na
zmar na silnicích. Při sečení pícnin dochází zcela určitě

Nejen myslivci, ale všichni návštěvníci by se
měli chovat k přírodě ohleduplně a zbytečně
zvěř nerušit, zejména volným pobíháním pejsků, které jejich majitelé venčí. Vždyť negativních vlivů především na mladou a rodící se
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k velkým ztrátám, zejména na mladé zvěři.
Z činnosti našeho spolku se musím zmínit o střeleckých závodech na asfaltové terče na střelnici
v Močidlech, kde proběhly v červnu dva tradiční
závody, a sice
memoriál Svárovského a především Velká cena
Bukovna, která
opět
přilákala
množství kvalitních
střelců
z mnoha krajů
Čech. Nejvzdálenější
účastníci
byli
tentokrát
z Náchodu. Závod
byl poznamenán problémy s automatickou vrhačkou, což nás staví před zásadní problém, a sice
neodkladnou investicí do nové vrhačky. Díky aktivitě členů MS probíhá na střelnici významná
úprava zařízení a terénu, což Vám jistě neuniklo.

těn u třech divokých prasat na Zlínsku, nerozšířil
rychle po celé republice. I proto se musíme intenzívně věnovat lovu této rytířské zvěře tak, abychom snížili počty a omezili možnost přenosu tohoto pro prasata zhoubného viru.
Pro romantiky nastává doba dlouhých večerů a krátkých nocí, v lese
na cestu svítí tisíce světlušek, dětem
začínají prázdniny a pro všechny
nastává především doba dovolených.
Všem Vám přejeme krásné léto,
pěknou dovolenou a šťastné shledání u dalšího vydání BukovenskoLínského zpravodaje.
Autor článku: Miroslav Vinš

V přelomu měsíce července a srpna probíhá srnčí
říje a nám začne každodenní péče o bažantí kuřata, která v počtu 500 ks zaplní voliéru. Samozřejmě využijeme i jasné měsíční noci k lovu divočáků na čerstvě vzniklých strništích, jenom máme
velikou obavu, aby se africký mor, který byl zjiš-

VLASTENECKO-DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ
Návštěva divadla
Baráčníci z Čejetic nás pozvali do pražského
divadla ABC na hru Pan Kaplan má třídu rád.
Pozvání jsme rádi přijali a na zastávce se nás
sešlo deset (být baráčníkem není na žádných
akcích podmínkou). Vyjelo se dřív, aby byl čas na
prohlídku města, ale než se pan řidič dostal na
parkoviště u Hlavního nádraží a než jsme došli
k divadlu, už zbývalo jen půl hodiny do začátku
představení.
Ze tmy se vynořila přibližující hradba s lidskými

postavami, pochvíli bylo poznat zábradlí paluby
parníku, který přivezl do Ameriky emigranty
z Evropy převážně židovského původu. Děj se
odehrává v období druhé světové války. Aby
mohli v Americe žít, chodili do večerní školy. Třída
odrostlých žáků se vzájemně opravuje, komolí
slova a přivádí k zoufalství svého laskavého
učitele. Nejsnaživějším žákem je pan Kaplan
(Oldřich Vízner), který neustále opakuje „Pan
Kaplan má třídu rád“. Třída je jedna velká rodina,
navzájem se svěřují se svými starostmi a obavami
jak žít dál. Další výraznou postavou je černošská
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uklízečka (Jitka Smutná), která přechází sem
tam s mopem, a vždy utrousí nějakou
poznámku. Všichni herci zpívají, hrají na
hudební nástroje a tančí. Když se do války
připojí i Amerika, uklízečka se ptá: „ Proč můj
syn jde bojovat do Evropy a vy Evropané jste
v Americe?“
Ten večer slavil p. Vízner životní jubileum a
jeho kolegové mu gratulovali s velkou kyticí a
dortem.
Děkujeme čejetickým, že nás vzali s sebou.

odpoledne s občerstvením a kytičkou a pozvali
jsme místní děti a jejich kamarády, aby nám
ukázaly, co všechno umí. Představily se nám děti
z naší mateřské školy, které zpívaly a přednášely
básničky, Šmoulové s taťkou Šmoulou, Šárkou
Veverkovou, si zacvičili, Maruška Goldmanová
nám krásně zahrála na housle, děvčata z taneční
skupiny Sharefa zatančila břišní tance a David
Coufal hrál mistrovsky na klávesy. Myslím, že
můžeme být pyšní na své děti. Doufáme, že
odpoledne strávené s námi se Vám líbilo,
protože nám je s Vámi dobře.

SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ

30. dubna v neděli jsme se znovu po roce slétli
u vodojemu, abychom si připomněli svátek
čarodějnic. V 18.00 na nás čekalo 80 malých
čarodějnic a čarodějů, za odměnu dostali malý
dáreček a celý dlouhý průvod se vydal
k sokolovně. Každý rok nám do kroku hraje
rozhlas, bohužel letos selhal lidský faktor (já) a
místo písniček se ozvaly
jen
příšerné
zvuky,
naštěstí se to dalo
vypnout. Slibuji, příště se
polepším. Jelikož jdeme
přes frekventované úseky
v obci, poprosili jsme sbor
dobrovolných hasičů o
pomoc
při
zajištění
bezpečnosti. Všichni jsme
se došli k sokolovně, kde
už byla připravená vatra
(musela dát hodně práce,
protože to byly pořádný
klády). Bukováci na ni
připevnili naši kolegyni a
zapálili. „Krásně hořela“. A pak už jsme si
opekli buřtíky a povídalo se, děti se vylítaly na
hřišti, prostě dobře vyvedený večer.
SVÁTEK MAMINEK

Každý druhou květnovou neděli slaví maminky
svůj svátek. I letos jsme pro vás připravili
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BESEDA V BAKOVĚ NAD JIZEROU

Poslední červnový den jsme odjeli do Bakova
nad Jizerou na besedu s panem Zdeňkem
Troškou. 250 lístků se prodávalo od 2. června a
už za dvě hodiny byly fuč. My jsme měli 21
lístků, místa nebyla označena, a proto jsme vyjeli
dřív, abychom se pohodlně usadili, ale i tak už
byl sál plný a seděli jsme až vzadu. Naštěstí pan
Troška není tak malý, aby ho nebylo vidět, nebo
dokonce slyšet. Beseda se konala v předvečer
Pojizerského folklorního festivalu, který také
navštěvujeme. Večerem nás provázela Lidová
muzika z Chrástu u Plzně. Prodávalo se víno
z vinařství Hruška. Pan starosta Radim Šimáně
nás přivítal a popřál hezký večer a pan Petr Hurt
nám představil pana Zdeňka Trošku. Nejdříve se
ptal pana režiséra on a pak psali své dotazy
diváci.
Povídalo se nejen o historkách

z natáčení, ze života, ale i o tom, že se
dotočila nová pohádka Čertoviny, která
půjde do kin v lednu. Zabrousilo se i na
politiku. Nasmáli jsme se dost, a jak je

známo, smích prodlužuje život.
To je i krédo pana režiséra „Usmívejte se na své známé i na
lidi, které jen potkáme, na prodavačku, která Vám krájí
salám. Protože úsměv nic nestojí a dělá zázraky. Úsměv je
nejkrásnější šperk.“

TI, CO SE PODÍLEJÍ NA BAREVNÉM VYDÁNÍ ZPRAVODAJE
Květiny Jana Szabová
Květiny a květinová výzdoba nás provázejí po celý
život. Jen se narodíme, už je dostávají naše maminky. Darujeme je, a jsme jimi obdarováváni
k svátkům, narozeninám nebo jen tak pro radost.
Každá nevěsta má svoji kytici. I na poslední cestě
se loučíme se svými blízkými a známými květinami.
Vyučila jsem se v Liběchově u Mělníka zahradnicí,
ale tam jsme k vazbě jen „přičichli“. Pak jsem
pracovala v květinářství pana Kavky, kde mě vázat kytice naučila paní K. Eichlerová. Ale až v květinářství firmy KUKU ve Škodovce jsem získala
nejvíce zkušeností,
protože tam bylo
náročné nejen vedení, ale především
zákazníci.

je květinářství v Línech v domečku, ve kterém
byla knihovna, takže teď na podzim už to bude
pět let. Můj obchůdek je malinký a mám otevřeno jen v sobotu. Nabízím Vám květiny řezané, hrnkové i dárkové zboží. Když budete potřebovat, otevřu pro Vás i v týdnu. Jezdím i na jarmarky v okolí. Za těch pět let jsem pro Vás už
uvázala hodně kytic k nejrůznějším příležitostem, koupili jste si výzdobu na Vánoce, Velikonoce i Dušičky. Teď naposledy jsem měla otevřeno ve čtvrtek, abyste
si koupili kytičku pro
paní učitelku. Doufám, že jste byli vždy spokojeni a budu ráda, když ke mně přijdete zas.
Těším se na
vás
Jana Szabová

A ke svým čtyřicátým
narozeninám
jsem si otevřela svo-

KALENDÁRIUM
Historie grilování
Kdy a kde grilování vzniklo, jaké má tradice a jak
je to s grilováním v Česku? Říci přesně od kdy
datovat grilování jako takové nelze a velmi snadno bychom jej mohli přiřadit k období, kdy člověk
začal ovládat oheň. Grilování, jak je známe dnes,
je totiž především koníčkem, pro mnohé se však
stal životním stylem. Teorie o původu gastro radovánek se liší, nárokují si jej jak Francouzi, tak
američtí osadníci indiánského původu. V České
republice jej známe hned v několika podobách,
kdy nelze opomenout ani naši tradici opékání

mastných špekáčků. S rozvíjející gastronomií v Čechách se
rozvíjí také grilování a nároky nás všech. Teď asi nemá
cenu se nějak šířit, jak je grilování oblíbené a rozšířené. Je
to patrné, hned jak se dostaví první teplé dny. Grily se
neustále zdokonalují, ale základ je už
léta stejný.
Přejeme Vám příjemné chvíle u takto
připraveného masa
nebo zeleniny.
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ZAJÍMAVOSTI Z OBCÍ
Před 30 lety se u nás konala velká slavnost 600
let Bukovna. Poprosila jsem pana Ing. Švece,
aby nám o této události napsal.
Vzpomínka na velkou sešlost
Je to už neuvěřitelných 30 let, co se
v naší obci sešli domácí, rodáci, ale také
přespolní, aby společně oslavili 600 let
od první písemné
zmínky o obci Bukovno. Než začaly vlastní
oslavy, tak organizační výbor, vedený
předsedou MNV p.
Rudolfem Bahníkem,
musel zajistit celou řadu úkolů za přispění
ostatních občanů. V pražských archivech zjišťoval historické podklady chalupář ze staré školy
p. Otakar Vrůžek. Bylo nutné podle jednotlivých společenských organizací napsat články
do brožury, kterou nám vytiskli v Benátkách
nad Jizerou, po nezbytné cenzuře na ideologickém oddělení OV KSČ v Mladé Boleslavi. Prostředky na zhotovení odznáčků s bukovenským
znakem nám poskytl OV NF v Mladé Boleslavi.
Týden před oslavami, 20. června 1987, jsme
otevřeli výstavu, kde se presentovaly jednotlivé společenské organizace a s ručními pracemi
místní ženy. Úpravu prostoru zajistili pracovníci
Okresního kulturního střediska pod vedením p.
J Richtra. Výstavu zahájil předseda Občanského
výboru v Bukovně p. Ing. Svatomír Čuban, vystoupily děti s pásmem básniček. Výstava trvala celý týden a byla hojně navštívena. Před
vlastními oslavami bylo nutné upravit okolí
sokolovny, přivézt vypůjčené lavice od ČSD,
které jsme stavěli do mokré trávy, protože celý
týden bylo velice deštivé počasí, a tak jsme
trnuli, jak to vlastně dopadne. Pan Oldřich
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Kment požádal Hydrometeorologický ústav o předpovědní mapu na sobotu a na neděli, kdy byly hlavní oslavy. Ta byla příznivá, a tak jsme věřili, že předpověď bude správná. A byla. Měli jsme připravenou
i mokrou variantu oslav,
ale to by nebylo ono.
V sobotu 27. 6. 1987 – od
9:00 hod., se konalo slavnostní zasedání, s kulturní
vložkou pěveckého sboru
Boleslav. Sokolovna byla
naplněna k prasknutí. Dojemná byla setkání starší
generace, kdy se setkali
přátelé z mládí, někteří
skutečně po dlouhé době a
měli na co vzpomínat- cvičení v Sokole, ochotnické divadlo, Česká házená, ale
také činnost v hasičském sboru atd. Po skončení
slavnostního zasedání byla připravena projekce
amatérských filmových kronik ve vestibulu MNV,
která se také těšila velkému zájmu účastníků oslav,
tu zajistili filmoví amatéři OKS v Mladé Boleslavi,
pod vedením p. Jiřího Zejbrlíka.
Obědy pro zájemce jsme zajistili v podnikové jídelně
Státního statku Katusice-u Pecháčků na návsi
v Bukovně, která v té době byla velice pěkně zařízena stylovým nábytkem.
S blížící se 14. hodinou se začali scházet účastníci
průvodu do prostoru ulice k vodojemu. Úderem 14.
hodiny průvod vyrazil za řízeného pochodu malé
dechové hudby DK ROH v Mladé Boleslavi, pod vedením
kapelníka
Josefa
Baldy.
Zastavili
jsme u
pomníku
obětí

obou světových válek, kde jsme položili kytici a
uctili jejich památku a pokračovali jsme
k sokolovně. V čele průvodu za státní vlajkou a
znakem obce šli členové organizačního výboru,
skupina historického šermu, pionýři, svazáci, Baráčníci, Sokolové, Hasiči, moderoval humorista
Sláva Lelek z Liberce. Vystoupila skupina historického šermu, Baráčníci z Kláštera Hradiště zatančili
Českou besedu a k tomu všemu vyhrávala již výše
zmíněná malá dechovka DK ROH. Bylo zajištěno
občerstvení – stan zapůjčilo JZD Sedmihorky, a tak
nikdo netrpěl hladem ani žízní. Večer se konala
taneční zábava, kde nám do tance vyhrávala hudba OB Dobrovice pod vedením kapelníka p. Jana
Dunovského. Zábava skončila pozdě v noci.

z Mladé Boleslavi, to všechno za velikého zájmu diváků.
Odpoledne jsme se přesunuli opět k sokolovně, kde na
hřišti proběhlo sportovně-branné odpoledne. Děti soutěžily v různých hrách, především kluci si zastříleli ze vzduchovek pod dohledem členů střeleckého klubu Svazarmu,
představili se nám letečtí a automobiloví modeláři, kde
hlavně kluci si přišli na své, byla předvedena ukázka České
házené, která měla v Bukovně velkou tradici a byla velice
úspěšná ve 30. letech minulého století. Následovalo utkání v malé kopané a další akce. Veškeré dění zaznamenali
filmoví amatéři na 20 minutový film, který je v současnosti
přepsán na DVD, a tak není problém se kdykoliv podívat
na událost té doby a zavzpomínat na ty krásné chvíle společně strávené v souvislosti s oslavami 600 let od první
písemné zmínky o naší obci.

V neděli- 28. 6. 1987- od 10 hodiny byly opět promítány filmové kroniky, od 11. hod. se nám na kale
zvaném Benátky představili lodní modeláři

Jestli se něco podobného bude v budoucnu opakovat? To
záleží na mladé generaci, jestli bude schopná a hlavně
ochotná pozvat rodáky a příznivce naší obce a pochlubit
se s výsledky své práce pro blaho a rozkvět Bukovna.
Vzpomínky sepsal Ing. V. Švec

TĚŽBA DŘEVA

Obec vlastní bezmála 39 hektarů lesa. Podle zákona se musí v rámci ochrany
provádět čistota lesa. Těží
se souše a stromy napadané kůrovcem. Les se před
kůrovcem chrání, buď biologicky, kdy se porazí
strom, přikryje větvemi a
kůrovec takový strom napadne jelikož cítí , že je
oslabený a poté se návnada
likviduje, nebo chemicky v lese se nainstalují feromonové lapače, které lákají samičku a ta v nich uhyne. Jednou za deset dní
hajný pan Rachač kontroluje lapáky a provádí zápis. V našich lesích je stav kůrovce v normě.
Těží se i v hustém porostu, ve svahu a v takovém
případě se dřevo stahuje koňmo, buď jak to dělali
naši předci, nebo železným automatickým koněm.
K nám přijela parta těžařů z Hradčan u Ralska
s krásným živým koněm. Pan Lundák mladší je

těžař, kterým je vyučen pět let. Pan Lundák starší je traktorista, pan Šavujev je kočí. Každý má svou práci, ale když
je potřeba, zastanou se,a posledním
členem je jedenáctiletý Slezský norik
Nazar. Kočí a kůň jsou perfektně sehraný. Nevěřila jsem, že spolu pracují
teprve půl roku. „Nazar je klidný a
poslušný a já se učím od něj“ prozradil mi kočí. „Je to těžká práce, která
nás baví a naštěstí je jí dost“. To mi
zase řekl p. Lundák ml.
Těžilo se v devadesátiletém porostu,
pan
hajný stromy označil, těžař
je porazil, odvětvil, změřil a
míru na ně zapsal. Kočí
s koněm klády přiblížil na
vývozní místo VM a traktorista je odvezl na odvozní
místo OM. Při práci se musí
dodržovat bezpečnost práce a technologický postup.
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HISTORIE OBCÍ
Líny 1934
K žádosti Alžběty Neubergové o povolení samostatné honitby od 1. února usneseno podati
odpor proti zřízení této honitby, zrušiti povinnost občanů zdejších dávati honce na hlavní
hon a povinnost A. Neubergové nechat prosekávat průseky k účelům honebním. Tímto zahájen byl boj o dosavadní stav našeho revíru, který byl vždy láskou a chloubou občanů zdejších.
Tento boj byl v minulých letech našimi dědy
vítězně a čestně vybojován, jelikož se nenechali zlákati na tehdejší poměry skvělými nabídkami tehdejšího majitele „Suché a Zadního lesa“
rytířem z Neubergu, na výměnu nebo prodej
pozemků, kterýchž tento k osamotnění honitby
potřeboval. V květnu plán na přestavbu školy
v Bukovně usneseno vyslati komisi zástupců
k vyšetření jakých úprav jest nezbytně zapotřebí. Usneseno trvati, aby se opravilo jen nejnutnější a žádati by se ke stavbě nové školy přikročilo během tří let. Vyšetřit kdo je vlastníkem
staré školní budovy a zjistilo se, že vlastníkem
jest obec Bukovno na opravu nic nepřispívat. 9.
prosince pořádali ochotníci Mikulášskou zábavu s rozdáváním dárků. Konána sbírka na popud Rep. strany pod heslem „Venkov českým
dětem“. Sbírka vynesla 93 Kč hotově 259 kg
žita, 15 kg pšenice, 50 kg ječmene a 695 kg
bramborů v ceně 700 Kč. Týž den schválen rozpočet na školu v Bukovně. Naše obec
dá částku 6 266,30 Kč. Povoleno pí Anně Formánkové přestavbu kolny u čp. 34. 20. prosince pořádala Odb. jednota zemědělských a lesních zřízenců vánoční nadílku. Rozdáno bylo za
442. Kč obuvi a šatstva. Poděleno bylo 19 dětí
a 2 přestárlí dělníci. Včelařství: na podzim zazimováno celkem 66 čeledí včel. Roční sklizeň
medu průměrně 6 kg na 1. včelstvo. Včelařství
provozuje se v obci naší více ze sportu než pro
užitek. V tomto roce bylo zastřeleno: 1 srnec,
92 zajíců, 208 koroptví, 385 bažantů.
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Línský ochotníci sehráli za tento rok několik divadelních představení.
Dění v Čechách:
V průběhu prvé poloviny třicátých let se zvýšila všeobecně nezaměstnanost. V celé republice dosáhl počet
evidovaných postižených osob přes 14% v aktivním
věku. Žebráci zaplavovali nejen města, ale i venkov.
Finanční krize se projevila nejvíce roku 1934, kdy došlo
k devalvaci koruny. Vláda se pokoušela krizi řešit státními půjčkami, organizovala sociální podpůrné akce
pro dělnictvo. Dostávali se poukázky „žebračenky“ což
byla poukázka na stravu či oděv. Byly určeny pro nezaměstnané a soc. slabé.
3. ledna výbuch uhelného dolu Nelson III
v severočeském Oseku u Duchcova, jemuž padlo za
oběť 142 horníků.
24. května čtvrtá volba T. G. Masaryka prezidentem
Republiky československé.
-

„Nejraději bychom psali pro své divadlo divoké fantazie, bláznivé frašky a absurdní pohádky, protože správné divadlo má odvést diváky na míle od šedé skutečnosti do časoprostoru nereálného, absolutně vymyšleného a nesmyslného“. Jiří Voskovec a Jan Werich

PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ


26. srpna se rozloučíme s prázdninami u sokolovny, na téma Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Na stanovištích na vaše děti budou čekat pohádkové postavy—chytrá liška, královna koloběžka, vodník, hajný
Robátko a další, u kterých se budou plnit úkoly. Odpoledne se nám představí skupina historického
šermu Lvi ze staré. A večer nám zahrají kapela Netřesk a AC/DC revival. Prosíme o tvrdé pečivo pro
koně.



V příštím vydání bych chtěla psát o vodě. V minulých letech byly v našich vesnicích rybníky, které
byly zasypány. Máte-li fotografie a či nějaké krásné vzpomínky, přijďte prosím do klubovny v Línech

6.9.2017 v 18:00 nebo do kinosálu v Bukovně 13.9.2017 v 18:00 .
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SPOLEČENSKÁ KORNIKA
70 LET
Korseltová Helena

Líny

Mináriková Milena

Líny

75 LET
Kyselová Marie

Bukovno

80 LET
Jůzová Růžena

Bukovno

95. LET
Zítková Pavla

Líny

Z našich řad odešli
František Šulc

Bukovno

Václav Lazar

Bukovno

Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští číslo vyjde v září 2017. 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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