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BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Číslo 2/5
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PROGRAM NA PRÁZDNINY: KOUPÁNÍ, VÝLETY,
HRY S DĚTMI, ODPOČINEK, ČTENÍ KNÍŽEK, OPALOVÁNÍ, POSEZENÍ S PŘÁTELI, SBÍRÁNÍ BORŮVEK, VÝLETY NA KOLECH, STAVĚNÍ HRADŮ
Z PÍSKU, ZÁJEZDY, POZNÁVÁNÍ NOVÝCH MÍST,
ADRENALINOVÉ ZÁŽITKY, NOVÍ KAMARÁDI,
SPORTOVÁNÍ A SPOUSTA DALŠÍCH AKTIVIT SE
DÁ ZAŽÍT O PRÁZDNINÁCH.

HEZKÉ PRÁZDNINY VÁM PŘEJÍ ZASTUPITELÉ!!!!

INFORMACE PRO OBČANY







GDPR - od 25. května 2018 platí nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů. Tento zákon se týká i Zpravodaje, jelikož jsou v něm publikovány fotografie z veřejných akcí a společenská kronika uvádí jména a věk jubilantů, narození dětí a jména občanů, kteří nás opustili.
Na plakátech bude vždy uvedeno: „Fotografie budou použity do Zpravodaje a do kroniky obce“. Nechcete-li, aby snímky byly zveřejněny, stačí tuto skutečnost oznámit pořadateli akce.
U společenské kroniky Vás poprosíme o písemný souhlas s uveřejněním.
Proběhlo výběrové řízení na revitalizaci sportovního hřiště v Línech. S pracemi se začne během prázdnin.
Získali jsme dotaci na chodníky v Bukovně, i tato akce pro naši obec tak důležitá kvůli bezpečnosti se tedy začne realizovat.
Na obecním úřadě proběhl audit o přezkoumání hospodaření za rok 2017.
Upozorňujeme na uzavření kanceláře obecního úřadu z důvodu čerpání dovolené od 9. července do 20. července 2018.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
TANEČNÍ ZÁBAVA
14. dubna pro nás nohejbalisté pozvali hudební skupinu
The Footers, od 20:00 jsme v sokolovně rozhýbali svá těla
v rytmu známých písniček. Všichni se bavili až do rána. Kapela je složená z muzikantů 40 plus, hraje pop rock 80 let,
90 let i současnou produkci.

LÍNSKÝ VÝLET
Chce se mi nazvat tento výlet ''Cesta vlakem''.
Nutno podotknout cesta byla u Českých drah objednaná již dopředu a ještě že tak, jinak bychom
asi ani na místo nedorazili. Ráno jsme se všichni
včas dostavili
na nádraží v
Línech a užili si
čekání na vlak,
který dorazil s
45
minutovým zpožděním. Tentokrát
bez
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ných vozů. Do Mladé Boleslavi
jsme tedy dorazili pozdě a náš
plánovaný přípoj odjel - vše
bylo samozřejmě s dopravcem
konzultováno a jelikož jsme
měli odvoz dopředu zaplacený, dráhy nám zajistili jiný vlak,

což bylo od nich moc hezké. Strávili jsme ale na boleslavském nádraží další
půl hodiny. Bylo fajn, že
zrovna na nádraží probíhala nějaká vlaková výstava starých vláčků, a tak se
děti aspoň nenudily Nakonec jsme do České Lípy
dorazili o hodinu a něco
zpožděni a vlak, který na
nás čekal, byl plný lidí,
kteří už byli akorát tak naštvaní. To nás nemohlo
už rozhodit. Díky výborně zarezervované cestě jsme měli svá místa
jasná a na místo určení do
Križan jsme dorazili s hodinovým zpožděním.
Počasí nám přálo, a tak jsme se vydali na krátkou turistickou stezku do Kryštofova údolí přes
Solvayův lom a viadukt v Novinách. Kryštofovo
údolí jsme navštívili na počátku turistické sezony, což bylo znát hlavně v restauracích. Ne všude byli připraveni nás přijmout, ale i to se ve
finále podařilo, a tak s bouřkou v zádech jsme
nakonec odjeli zase se zpožděním zpět
do Lín.

ce, a to keramický krámeček, ale stojí za to si
na něj počkat, až začne hrát a to nejlépe naproti v restauraci U Kryštofů. Tam je i muzeum betlémů, které stojí za to vidět. Nakonec
právě U Kryštofů se nás hladových s radostí
ujmuli.
Je vidět, že jsou místní na svoji obec pyšní. Cesta k železniční trati je lemována nově
vysázenou lipovou alejí se jmény všech, kdo
strom zasadili.

Kryštofovo údolí a cesta k němu byly překrásné. Pokud tam ještě někdo nebyl,
měl by se sem podívat!
Vedou sem nejen turistické, ale i cyklistické stezky. Kolem vede železniční trať s
unikátními kamennými viadukty. Vesnice
vás přivítá spoustou starých roubených a
hrázděných chalup, které vytvořily z místa chráněnou vesnickou rezervaci. Mně
se nejvíc líbil dřevěný kostel sv. Kryštofa
ze 17. století s malbami a břidlicovou
střechou.
Betlém z elektrostanice sice není ihned viditelný od cesty, protože hned u něj stojí jiná atrak-

Autorka článku: Ing. Eva Škořepová
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STAROSTOVA JARNÍ CYKLOJÍZDA
19. května jsme vyjeli za krásami Kokořínska. Vlakem 8:55 jsme se přepravili do Mělnické Vrutice a
pak už příjemným tempem jsme se kochali přírodou, opekli buřty, vyjeli jsme i na hrad Houska. Ně-

SETKÁNÍ ZAKLADATELŮ A PŘÁTEL LÍNSKÉ KLUBOVNY A PŘÁTEL LÍN
16. června 2018 se v areálu línské klubovny konalo setkání zakladatelů a přátel línské klubovny
i přátel samotných Lín. Založení klubovny se datuje již koncem 60. let minulého století, takže
bezmála tento náš kulturní stánek funguje 50
let.
Toto setkání bylo v pořadí
čtvrté. První sraz byl již
v roce 1981, další v roce
1985 a potom ještě v roce
1990. Tato první tři setkání
se konala ve velice skromnějších podmínkách a vždy
v zimě, takže musela probíhat ve vnitřních prostorách.
Letos jsme zvolili termín
koncem jara a ještě ve venkovních i vnitřních prostorách. Nezbývalo než doufat,
že letní počasí, které již delší
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kteří cyklisté byli s námi poprvé a pochvalovali si průběh cyklojízdy. Cíl byl
v pohostinství ve dvoře v Bukovně. Tak zas
na podzim. (starosta už má vymyšlenou
trasu)

dobu panovalo, vydrží i v tuto slavnostní sobotu. K naší velké radosti nezklamalo.
Již od časného jara jsme začali s přípravami.
Museli jsme zajistit občerstvení, hudbu, pozvánky, úklid okolí klubovny, opravu venkovního altánu ….atd. Pozvánky byly doručeny
místním obyvatelům i těm, kteří v Línech již

dávno nežijí. Obrovskou radost nám udělalo,
že snad 95% pozvaných přislíbilo účast a také se dostavilo.
V tu sobotu již od 14.00 hodin se areál klubovny začal postupně zaplňovat a brzy tam
bylo 130 dospělých lidí a asi 20 dětí. Až jsme
v jednu chvíli měli starost, jestli to všechno
organizačně zvládneme. Nakonec vše dopadlo na jedničku. Při zahájení J. Korselt a V.
Vinš krátce připomněli historii od založení až
do současné doby. Pak si všichni mohli prohlédnout výstavku fotografií z doby minulé i
ty novodobé. V 16.00 hodin začalo vystoupení tanečního páru, který předvedl ukázky latinskoamerických tanců. V 17.00 hodin následovalo promítání souborů
fotek s názvem „Pohoda“ a
„Líny v čase“. To se setkalo
s velikým ohlasem a potom
následovala taneční zábava se
skupinou Krédo.

poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na přípravě tohoto setkání. Nebyla to
práce na týden, ale o mnoho dnů dříve.
Podle ohlasů byla akce velice zdařilá a snad se
všem líbila. Hodně přátel, kteří nás navštívili, si
přálo v budoucnu něco podobného zopakovat.
Bude také vydána fotokniha, případní zájemci
si ji můžou objednat u V. Vinše.
Autor článku: Vratislav Vinš

Velký dík také patří vstřícnosti obecního úřadu, který
zajistil veliký venkovní stan pro
100 lidí, lavice a stoly i další
nezbytné věci. Musíme taky
LETNÍ KINO
Po roce jsme se opět sešli v letním kině u
sokolovny. Letos se promítal film „Po strništi bos“ Jana a Zdeňka Svěrákových
Po setmění jsme se ocitli s hlavním hrdinou,
osmiletým
Edou
Součkem,
v Protektorátu. S tatínkem a maminkou se

museli odstěhovat z Prahy na vesnici
k tetě a přísnému dědečkovi. Eda zde prožívá své klukovské starosti, najde si své
místo v partě kluků, chodí do školy, seznámí se se svým strejdou, kterého rodina
zavrhla, a dočká se i osvobození.
Hláška z filmu: „Tati já měl hodně nahnáno, ale v kalhotách nic.“

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V neděli 17. června jsme letos již po druhé
v tomto roce uspořádali Vítání občánků.
(Asi tu máme, jak se říká „dobrou vodu“, a
proto se tu rodí hodně dětí). Král Petr I. se
svou družinou přivítal jednu holčičku a dva

chlapce. Děti z mateřské školy a děvčata
z mladoboleslavského sboru Paprsek
zpříjemnily odpoledne svým vystoupením.
Král Petr I. a sudičky popřáli dětem hodně
lásky, zdraví a štěstí.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
První polovina letošního roku se chýlí ke
konci. A všichni přemýšlíme, co vše jsme
společně zažili.
V jarních měsících jsme měli řadu akcí.
Děti a paní učitelka vyrobily Moranu,
kterou společně s rodiči a Baráčníky vynesli a přivítali tak jaro. Čarodějnický
ples nám pomohli zorganizovat studentky střední pedagogické školy, s níž naše
škola již druhým rokem spolupracuje.
Měsíční aktivita „Akce pro rodiče, prarodiče“
měla pozitivní ohlas, zejména pak společná výroba hudebního nástroje nebo i oslava dne Matek.
V květenu jsme si s dětmi povídali o zvířatech a
přírodě. Pod záštitou Ministerstva zemědělství
(sponzor celé akce) k nám přijela návštěva –
paní včelařka. Zasvětila děti do života medonosného hmyzu, děti pozorně poslouchaly a
pokládaly všetečné otázky. Nakonec proběhla i
společná Medová snídaně.

Nejdříve se soutěžící z řad dětí i dinosaurů
řádně posilnili.
Pro děti byly přichystány stanoviště, kde měly možnost získat dinosauří peníze, za které si
pak nakupovaly
v obchůdku různé
odměny. Děkujeme proto všem
sponzorům z řad
rodičů i firem.
Čtenáři
mohou
posoudit, zda děti
byly spokojeny.

Slunečné počasí nám umožnilo
být často venku. Mezinárodní
den dětí jsme nazvali “Dinosauří
den” a nechybělo během něho
spoustu her a zábavy.
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Děti dostaly také štědrý dárek od obecního úřadu a to v podobě uhrazení autobusové dopravy
na pět výletů do Mladé Boleslavi. Všichni tak
měli možnost těšit se na zajímavé pátky.

Pro mladší děti byl připraven zajímavý program
s názvem “Po stopách veverky”, který zahrnoval
poznávací cestu lesoparkem Štěpánka.

Starší děti mezitím absolvovaly
kurs
plavání.
Tam se seznámily s vlastnostmi vody i základy plavání, jako
je dýchání do

vody, potápění, skok do vody (šipka). Vyzkoušeli si také plavecký styl kraul.
Poslední den jsme se společně sešli v restauraci v bazénu a ukončili výlety sladkou
tečkou s předáním diplomů plavcům.

Poslední setkání při „Akci rodiče, prarodiče...“ bylo ve znamení “Indiánů”. Toto setkání bylo vyvrcholením snažení nás všech.
Tatínkové s dědečky nám na
podzim vyrobili
výzdobu
na
plot. Maminky
a babičky pomohly s vytvořením
sovích
triček i hudebních nástrojů.
Paní učitelky s
dětmi vytvořily
čelenky a připravily kulturní
program. Kuchařky zajistily občerstvení na akcích.
Někteří rodiče přispěli svými nápady a
tak se na akci dětem
dostalo i domácích
perníčků.
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Bohužel i v letošním roce jsme se
museli rozloučit s
dětmi, které se stanou od prvního září
žáky základní školy.
Školákům přejeme
úspěch, bezelstné
kamarády, ale i trpělivost dospělých
na cestě učení.
Loučení bylo velice
emotivní, protože
za dva roky se podařilo najít společnou cestu dětí a
jejich rodičů, kteří se vzájemně navštěvují a
děti mají své kamarády nejen ráno ve školce,
ale i během svého odpoledního volného času.

posoudit z vlastních zkušeností ...”
Přichází čas prázdnin, dovolených, výletů a
cest za poznáním.
Neváhejte vylézt na kopec, nasednout na kolo,
do vlaku či autobusu a
nechte na sebe působit
okolní svět. Vzpomenout
si přitom můžete například na současného spisovatele
Alessandra
d‘Avenia, který řekl:
„Měli bychom hledat kolem sebe krásu a dělit se
o ni s bližními. To je důvod, proč jsme na světě.”

Děkuji všem za snahu o vytvoření prostředí
podnětného, zábavného a inspirujícího.
Největší odměnou pro naši školu jsou spokojené úsměvy dětí. Stejně tak nás těší i uznání ze
strany rodičů. Poslední den školky jsem měla i
nakrajíčku, když mi jedna maminka řekla:
“Laťka školky je nastavena mnohem výše, než
na boleslavských školkách, věřte mi, já to mohu
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Krásné a pohodové léto, dostatek sluníčka
na koupání, zasloužený odpočinek a klid pro
rodiče, pro děti pak radostné prázdniny plné
her přejí zaměstnanci Mateřské školy Bukovno-Líny.
Autorka článku: Mgr. Bc. Hana Hušková

ČINNOST SPOLKŮ
MYSLIVECKÝ SPOLEK MICHALOVICE-BUKOVNO
Ani jsme se nenadáli, a rok je v půlce, léto před
námi, a mnoho úkolů, které jsme si vytyčili pro
tento rok, je již splněno a plno jich ještě čeká.
Velice úspěšně jsme uspořádali závody ve
střelbě na střelnici v Močidlích, jen namátkou
vzpomenu okresní přebory v brokové a kulové
střelbě, memoriál Bičíka a Bendy v automatickém trapu, střelecký parkur o cenu
Zemědělské společnosti Bukovno a již tradiční a
vyhlášenou Velkou cenu Bukovna. Všechny závody jsou hojně navštěvované, a to i borci z
mnoha vzdálených krajů. Střílí zde pravidelně
střelci z Náchoda, Děčína, Benešova a samozřejmě z našeho okresu, včetně našich členů.
Pro představu úrovně závodů uvedu výsledek
vítěze VC Bukovna : ze 75 možných zásahů
pouze jednou minul asfaltový terč a zaslouženě
si jako cenu odvezl nejen pohár, ale i kvalitní
vzduchovou pušku. Ani místní borci se ve
střeleckém klání neztratili a v každém závodě se
vždy někdo probojoval do finále, které střílí
vždy 6 nejlepších střelců. Nejen krásná střelnice
láká střelce z širokého okolí, samozřejmě jsou
to i hodnotné ceny, které na našich závodech

jsou pravidlem díky nezištným sponzorům v
čele s OÚ Bukovno, Zemědělskou společností
Bukovno, MUDr. Jaroslavem Novákem a paní
Sylvou Bičíkovou a Eduardem Bičíkem. Omlouvám se tímto všem ostatním, kteří nám jsou
nakloněni a přispívají svými dary, jejich výčet
by byl skutečně obsáhlý. Pravidelně zveme
spoluobčany k návštěvě závodů a kdo přišel,
jistě nelitoval. Vždy je zajištěno kvalitní
občerstvení a i po stránce sportovní je na co se
dívat. Všímavým ale určitě neušlo, jak tento
střelecký areál neustále zvelebujeme, zejména
díky zapáleným stavitelům Petru Š. a Petru F. a
péčí o areál Radku V. a Janu F.ml.
Jsem velice rád, že i přes nepřízeň počasí se
velice vydařil dětský den, kterého se zúčastnilo
v areálu střelnice téměř 50 dětí různých
věkových kategorií, doprovázených rodiči.
Dětský den byl pojat především jako
myslivecky poznávací, kdy každý účastník
dostal nevyplněný lovecký lístek a v osmi
sekcích získával razítka po splnění úkolu. Šlo
například o poznávání rostlin, překážkovou
dráhu, hod míčem na cíl, střelbu lukem, vzduchovkou, pro malé děti byla k dispozici dětská puška, děti zavážely
trakařem seno do krmelce, lanovou
dráhou šplhaly na strom pro med, a
protože myslivci musí mít dobrou
orientaci v terénu, učily se práci s
busolou, starší dokonce s určováním azimutu. V klubovně byly
připraveny trofeje zvěře a děti poznávaly stopy zvěře. Po vyplnění
všech kolonek v loveckém lístku si
každý mohl potisknout bílé tričko
různými motivy stop, zvířátek a
pod. Pro ty soutěživé byl uspořádán
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závod v biatlonu, kdy každý absolvoval překážkovou dráhu,
střelbu lukem, vzduchovkou a
náročnou jízdu v terénu na kole.
Všechny děti dojely do cíle
vyčerpané, ale šťastné. Závodníkům byl oznámen pouze dosažený čas, ale vítězi byli všichni.
Samozřejmě nechybělo pro
mladé
i
starší
kvalitní
občerstvení.
Pikantním
guláškem ze srnečka a jemným z
buvola nikdo nepohrdl stejně
jako se smaženými langoši. Ke
kafíčku nebo cole bylo na stolech mnoho dobrot, koláčků, rohlíčků, dortíčků i
nakrájený meloun. Začátek dětského dne byl
zahájen mysliveckým nástupem a troubením na
borlici . Po přivítání dětí hospodářem spolku měl
hlavní slovo Radek Vinš, který nezapřel, že s
dětmi to jako učitel umí. Ukončení proběhlo za
myslivecké fanfáry a dětským provoláním
"myslivosti zdar".

PS: Příště zase více o myslivosti.
Autor článku: Miroslav Vinš; myslivecký hospodář MS

Nyní již nezbývá než všem, ale zejména dětem
popřát krásné léto, prázdniny plné neobyčejných
zážitků, rodičům krásnou dovolenou a ať se všichni ve zdraví a s nově načerpanou energií setkáme
při dalších mysliveckých akcích.

SDH BUKOVNO
Dětský železný hasič
Fotbalové hřiště v Bukovně se
v sobotu 16. června po 13:00 hodině začalo plnit dychtivými soutěžícími dětmi a fandícími rodiči. Pro děti jsme připravili 8 soutěžních disciplín: BĚH S KOLEČKEM, SLALOM SE ZÁTĚŽÍ, BĚH ROVNOVÁHA, PŘEKONÁNÍ
BARIÉRY, ODTAŽENÍ FIGURÍNY, TUNEL, PNEUMATIKY, STŘÍKÁNÍ NA TERČ a SKÁKÁNÍ V PYTLI.
Všechny soutěže podporovaly rozvoj obratnosti,
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šikovnosti a trpělivosti. Po doběhnutí do cíle
děti obdržely kartičku s dosaženým časem,
diplom, medaili a věcné dárky. Počasí dosahovalo na červen abnormálních teplot, prostě lepší počasí jsme si nemohli přát. Členové
sboru dobrovolných hasičů připravili také pro
soutěžící a jejich doprovod malou svačinku
opékání špekáčků a pitný režim. Po dokončení závodu dětského železného hasiče se
všichni přemístili k přistavenému vozidlu integrovaného záchranného systému. Vozidlo
nám zapůjčili a i předvedli naši kamarádi
bratři hasiči z nedalekých Podlázek. Následo-

vala ukázka psovoda městské policie - zadržení pachatele. Figuranta pachatele hravě
ztvárnil náš velitel.
Pro radost dětí dorazila klauní slečna Julča
se svým kouzelný kufříkem, ve kterém měla
ukryté různé nafukovací a tvarovací balónky. Dokázala z nich
vytvarovat učiněné zázraky.
Děti měly různá důmyslná přání žirafu, pejska, myš, meč. Někteří přiložily při tvorbě ruce
k dílu a mohly si vytvořit vlastní zvířátko, které si mohly odnést domů. Děti si poté
s Julčou užily i prima diskotéku
o kterou se nám postaral a celé soutěžní odpoledne moderoval DJ Jiří Štěpo Štěpánek.

dětské oči, radost a nadšení malých soutěžících, spokojenost rodičů jsou tou nejlepší motivací do dalších let. Těšíme se a srdečně zveme
na další akci.
Autorka článku: Jana Čubanová

Akce se úspěšně zvládla a setkala se kladným ohlasem.
Všem, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu, patří
velký a srdečný dík. Rozzářené
V sobotu 19. května 2018 se náš sbor účastnil okrskové soutěže v požárním sportu, která se konala ve Spikalích. Své síly přijely poměřit sbory našeho okrsku č. 20
v zastoupení: Bukovno muži, Spikaly muži,
Březovice muži, Katusice muži, Krásná Ves
muži, Sudoměř ženy, Kováň ženy a Katusice
ženy. Soutěž se skládala ze dvou částí. První
část - požární útok, který jsme dokončili

s časem 50,72s. Druhá část soutěže byl požární útok
na sucho. To obnášelo sestavení sacího vedení
s košem a svěšení do požární nádrže a připojení na
stroj. Rozvinutí útoku 1B, rozdělovač a 2B zpětné
svinutí a rozebrání sacího vedení a nakonec doběhnutí do cíle. Tuto disciplínu jsme zvládli v čase
1:21,44s. Časy z obou soutěží se sčítaly. Naše družstvo si odvezlo pohár za krásné 2. místo.
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VLASTENECKO-DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ
JARMARK
17. března jsme uspořádali již pátý ročník jarmarku. Počasí nám nepřálo: nasněžilo, a dost. Přes tuto překážku jsme
se přenesli a všichni prodejci i vystupující se sešli v naší vyzdobené sokolovně.
Děti z Katusic a z Dalovic nám zazpívaly a
recitovaly. Po celý den byla možnost nakoupit si dárky i sladké dobroty. Každý
rok si zveme hosta, který nám předvede

své umění, tentokrát to byl flašinetář Marko Lucina z Prahy se svými marionetami. I
letos proběhla soutěž o nejchutnější dortík
a odborná porota ochutnávala a přidělovala body. Na prvním místě se umístila paní
Špringlová, druhé patřilo paní Vejběrové,
třetí a čtvrté obsadila paní Jakubcová a páté paní Tomíčková. V odpoledních hodinách, když odjeli poslední vystupující a spokojení prodejci si začali uklízet své stánky,
jsme si mohli říct, že se jarmark vydařil.
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Čarodějnice
Filipojakubská noc
V 18:00 začal rej čarodějů a
čarodějnic u vodojemu. Sešlo
se 80 dětí, které doprovázeli
maminky, tatínkové, babičky a
dědečkové i kamarádi, takže
spousta lidí. Než jsme došli
k sokolovně, kde byla připravená vatra, dohlíželi na naši bezpečnost hasiči. Oheň vzplál i
s hlavní čarodějnicí, děti si
opekly buřty. Na příští rok bychom tuto akci chtěli trošku
upravit: Posunout čas sletu na
19:30, a děti by tak mohly mít
s sebou lampiony.
Svátek matek
Druhou sobotu v květnu slavíme svátek
matek v sokolovně. Každá maminka dostala kytičku, pohoštění, a když se všechny
usadily, mohl začít program. Jako první si
vzal slovo rychtář Ing. Václav Švec a přivítal
přítomné. Každý rok k nám přijíždějí břišní
tanečnice ze skupiny Sharefa. Děti
z mateřské školy nám sehrály pohádku o
„Červené Karkulce, zazpívaly, zahrály a
řekly básničky. Anička Čubanová se svým
partnerem Danielem Horákem zatančili
klasické a latinsko-americké tance a David
Coufal nám zahrál na klávesy. Všichni účinkující byli odměněni potleskem. Děkujeme
všem rodičům i učitelkám, že se rozhodli
podpořit toto setkání a své děti přivezli a
strávili s námi tak příjemné sobotní odpoledne. Děkujeme také hasičům, kteří přivezli maminky z Lín.
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HISTORIE OBCÍ
Líny 1936
Rok 1936 byl neobyčejně mokrý. 15. ledna bylo
okr. úřadem v Mnichově Hradišti nařízeno zříditi v obci naši Civilní protileteckou obranu
zkráceně C. P. O. za jejíhož velitele jmenován
p. Franěk Josef. Čp. 50. 31. ledna konána valná
hromada hasičského sboru. Příjem pokladny
1 359, 85 Kč. Zúčastnil se při požáru
v Březovicích,
požární
demonstrace
v Katusicích, župního sjezdu v Kováni a slavnostního odhalení památníku padlým ve světové válce rovněž v Kováni. 2. února valná hromada divadelního spolku „Havlíček“, účast 21
členů, příjem pokladny 1 247,20 Kč. 24. února
schůze obecního zastupitelstva. Usneseno podati protest proti pořízení plánu z rozpočtu na
novou obecnou školu v Bukovně, ježto kolaudační komise loňského roku po přestavbě
dosavadní školy, uznala tuto za úplně způsobilou k vyučování. Dále usneseno připojiti se ku
školnímu obvodu školy v Katusicích. Ochotnický spolek „Havlíček“ sehrál divadelní hru „Bílá
jeptiška“. Provedení hry i návštěva velmi dobrá. 23. dubna schůze obecního zastupitelstva.
Schváleny účty obecní školní rady v Bukovně.
Povoleno p. Josefu Vignerovi oplocení pozemku u čp. 49 k zřízení ovocné zahrady
s výhradou, že bude zjištěna šířka
obecní cesty mezi čp. 48. a 49. aby
tato zachována. 3. května pořádány
„Staročeské
máje“
v krojích
s průvodem po vsi, s koncertem na
zahradě p. Jana Rolence a večer věneček. Slavnost, koncert i věneček
slušně navštíveny. 10. května konána schůze stavební komise, kde povolena stavba kolny na hospodářské
stroje p. Jaroslavovi Vignerovi na
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vlastním pozemku v čp. 11. Dále usneseno postaviti rampu na nakládáni dobytka, a sice u
braňky při čp. 45 obecním nákladem. Schváleno postavení plotu při obecní cestě u čp. 49 za
účelem ohrazení zahrady p. Josefa Vignera čp.
13. přitom podán a schválen návrh, aby p. Jan
Rolenc čp. 12 byl požádán za odprodej rohu
zahrady pro rozšíření zatáčky na obecní cestě.
Ten žádosti nevyhověl. Projednána žádost paní
Emílii Velové, vdově po zemřelém obecním příslušníkovi V. Velovi o podporu pro její 4 dítky.
Usneseno poskytnouti jmenované podporu
z pokladny chudých trvale Kč 50 měsíčně.
Schváleno zaplatiti dopravu sanitním autem 2.
dětí v. Baráka v čp. 46, které onemocněli za
příznaku záškrtu do nemocnice v ML. Boleslavi.
21. června pořádán výlet na kolech na Kokořín.
Účastnilo se 12 členů. 30. června proveden
první protiletecký poplach na zkoušku za účelem poučení obyvatelstva. 7. července usneseno upsati půjčku na obranu státu Kč. 2000,z pokladny chudých. 10. července proveden
náhlý poplach C.P.O. úspěch velmi dobrý, až na
to místní občanstvo nesplnilo ještě všechna
vydaná nařízení. 12. července druhý náhlý poplach o 4. hod. odpolední zlepšení výsledků.
14. července třetí náhlý poplach o 1. hod.

v noci. 15. července čtvrtý poplach o 11. hod. v noci.
Zakoupeny 3. protiplynové masky. Projednán a schválen rozpočet obce na rok 1937 a na úhradu schodku
usneseno vybírati 300% přirážku k př. daním z dávky
vody, z osob, z dobytka, 6 Kč ročně z hlavy. 29. listopadu spolek div. ochotníků „Havlíček“ sehrál drama
„Toušovic grunt“ Návštěva slušná, provedení prostřední. 6. prosince Mikulášská zábava s rozdáváním dárků,
dosti zdařilá.
Dění v Československu:
13. července zahájil provoz legendárně rychlíkové motoráky Slovenská strela
Dění ve světě:
Zimní i letní hry v Německu

KALENDÁRIUM
Svátek Božího těla
Svátek Božího těla je církevní svátek. Lidé, kteří šli
na Boží tělo do kostela, měli, s sebou na posvěcení věnečky upletené z lučního kvítí. Tyto věnečky
chránily celé hospodářství před bleskem a krupobitím. Po mši se šlo v průvodu k jednotlivým oltářům. Oltáře byly čtyři, u každého z nich se četl
začátek jednoho ze čtyř evangelií. Větvičky břízy a
lípy, které zdobily oltáře, měly prý kouzelnou
moc. Cestu, po které kráčel kněz, děvčátka hojně
zasypávala květy a lístky pivoněk a růží. Před každým domem bylo ten den pečlivě zameteno.
Tento svátek se držel i v Bukovně a to ještě
v šedesátých letech. Oltáře byly u Chmelíků
(Marjánovi), u Bičíků (Drlovi) u Masopustů
(bytovka za čekárnou) a u Janoušků. (Mosklovi). A
každá rodina si oltář sama zdobila.
Děvčátka na fotografii se tohoto svátku také zúčastnila.
sestry Dvorské
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ZAJÍMAVOSTI
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LISTOPAD 2017
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PLÁN AKCÍ


25.8.2018—rozloučení s prázdninami. Téma—soutěže a hry ve stylu „Jak si hráli vaši rodiče“.
Večer nám zahraje revival Olympic a skupina Netřesk.



Podzimní starostova cyklojízda—termín bude ještě upřesněn



30.9.2018—neděle od 15:00—hudební divadlo Karlín, muzikál Sestra v akci. Cena vstupenky je 650 Kč,
předprodej bude zahájen od 23.7.2018 v kanceláři OÚ.

O všech akcích budete informování prostřednictvím rozhlasu a webových stránek obce.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Zmatlíková Zdeňka

Líny

Šimek Jiří

Líny

85 LET
Štechová Miluše

Bukovno

90 LET
Hanoušková Vlasta

Bukovno

NAROZENÍ OBČÁNCI
Štica Kristián

Bukovno

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Najmanová Ludmila

Bukovno

Jména jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu

Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští číslo vyjde v září 2018. 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

BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ

