BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
číslo 4/5
říjen—prosinec 2018

A máme tu nový rok. Rok 2019, hned na začátku si můžeme položit pár otázek: jaký asi bude a co
nás čeká? Budeme zdraví, úspěšní v zaměstnání i ve škole, nezklamou nás kamarádi a my je?
Každý má jiná přání a touhy. Kouzelnou kouli nemáme, abychom se podívali, co nás čeká a
nemine, a tak si celý rok musíme sami prožít. Přejeme Vám, aby se Vám dařilo a všechny potíže,
které nastanou, jste snadno vyřešili.

SLOVO STAROSTY
Na začátku nového roku mi dovolte, abych Vám popřál vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti v práci i
osobním životě.
V říjnu jste si zvolili zastupitelstvo, které si dalo za hlavní cíl pracovat v nastoleném „trendu rozvoje
obcí.“
A v tomto článku bych Vás rád seznámil s plány, které čekají na realizaci.
Nejdříve Vám představím projekt „výstavba chodníků, veřejného osvětlení a rozhlasu,“ ten je velmi důležitý
z hlediska bezpečnosti v obci. Chodníky se budou stavět při hlavní komunikaci z Mladé Boleslavi. Veřejné
osvětlení bude postupně vyměněno za úspornější po celé obci. Firma Šnajdr stavby Mělník s.r.o., která byla
vybrána v konkurzu, s pracemi již začala na konci loňského roku v místě, kde byl dříve kal. Tento úsek je téměř
hotový a Vy již můžete bezpečně projít, místo toho abyste se pohybovali po frekventované komunikaci.
Začátkem roku se bude s budováním chodníků pokračovat, a to v úseku od kalu k obecnímu úřadu. Výstavba
bude vyžadovat jistá dopravní omezení na komunikacích, proto Vás tímto žádáme o shovívavost i
s nepořádkem, který na stavbě vznikne. Vše budeme řešit a o průběhu prací Vás informovat. Když se vrátíme
na místo „kalu“, na jaře zde bude vyset trávník, vysázeny stromy, které budou lemovat chodník, dále keře a
květiny, které nám budou postupně vykvétat po celou vegetační dobu. I vodní nádrž na návsi čeká
revitalizace. Dalším bodem je projekt sociálního bydlení. Nad prodejnou potravin se vybudují tři bezbariérové
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byty. Tento plán je ve fázi, kdy žádáme o dotaci. S firmou Škoda-auto spolupracujeme na obnovení veřejných
dětských hřišť. Hotový je již projekt na vybudování sociálního zařízení u sokolovny. V rámci bezpečnosti
bychom chtěli v obcích zřídit kamerový systém. Dalším velkým projektem je postavení budovy, která bude
sloužit nejen hasičům a jejich technice, ale i technice obce a obecním zaměstnancům. Tím by vzniklo místo,
kde by se mohli scházet občané při různých akcích a své zázemí by zde našly i místní spolky a knihovna.
Doufáme, že se nám povede i zrealizovat chodník, nebo cyklostezku z Bukovna do Lín, v těchto dnech stále
jednáme s majiteli pozemků. A když jsme se dostali po pomyslném chodníku do Lín, zastavíme se u klubovny,
na které se opraví fasáda a vymění okna. Již jsme si zvykli na upravené travnaté plochy, v tomto trendu
budeme i nadále pokračovat. Hlavně chceme, aby provedené práce byly účelné a vkusné. Po novém roce
rozjedeme kampaň: nový systém třídění odpadu. Tím jsem Vám představil plány, na které máme čtyři roky,
některé projekty jsou „malé a jiné náročnější“, ale všechny přispějí ke spokojenějšímu životu v obou obcích.
Bohužel realita dnešních dní je taková, že administrativní příprava akce trvá déle než samotná výstavba.
Nesmím zapomenout na naše spolky, které přispívají svým úsilím ke kulturnímu a k estetickému životu,
v jejichž činnosti je budeme i nadále podporovat.
To je asi vše, co jsem Vám chtěl prostřednictvím Zpravodaje sdělit. A ještě jednou Vám přeji hodně štěstí
v roce 2019.

INFORMACE PRO OBČANY






Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2019, dokument je na stránkách obce.
Firma Compag navýšila ceny svozu tříděného odpadu
Dne 18. 12. 2018 proběhlo výběrové řízení na místo ředitelky Mateřské školy Bukovno-Líny.
Konkursu se zúčastnily tři uchazečky. Komise doporučila zastupitelstvu jmenovat ředitelkou MŠ Mgr.
Renatu Pažoutovou. Zastupitelstvo všemi hlasy odsouhlasilo jmenování.
Od 7. ledna budou k prodeji známky na odvoz komunálního odpadu. Cena je stejná jako v loňském
roce 600,-. Povinnost zaplatit poplatek má každý občan s trvalým pobytem v naší obci. Majitelé
rekreačních nemovitostí platí 600,-. Poplatek za psa činí: jeden pes 100,- druhý pes 150,-, třetí a
každý další pes téhož majitele 300,-

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
28. ŘÍJEN OSLAVA 100 LET OD VZNIKU
REPUBLIKY
„ Když se narodí dítě, je to velká událost pro
všechny okolo, jeho nejbližší se starají o jeho
budoucnost, až se nakonec postaví samo na
vlastní nohy. A jak je to v případě zrození
republiky? Také měla spoustu lidí, kteří se starali
o její bezpečí. Setkala se bohužel ale i s těmi,
kteří ji chtěli ublížit a také ublížili. Ale naštěstí se
našli ti, kteří ji dokázali ochránit. Mnozí z nich už
mezi námi nejsou, a proto je teď řada na nás a
na dalších generacích, aby se jí dobře vedlo.
Protože pokud se bude mít dobře naše
republika, budeme se mít dobře i my.“
Po celý rok se napříč celým státem konaly
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oslavy. I my jsme uspořádali oslavu, v 14:00 za Vaší
velké účasti starosta Petr Holman a místostarosta
Pavel Řezáč položili věnec k pomníku padlým a
s kyticemi je následovali zástupci místních spolků a
to: Sboru dobrovolných hasičů, Mysliveckého
spolku, Vlastenecko – dobročinné obce baráčníků
a také Sokola. A pak jsme se všichni průvodem
přesunuli do sokolovny. Starosta nás všechny
přivítal a za zvuku státní hymny jsme uctili
památku naší republiky. Rychtář Ing. Václav Švec
přednesl svůj projev o vzniku republiky.
Na oslavu se chodí s dárky, a tím bylo vystoupení
dětí z mateřské školy, děvčata Formánkova a
Magda Kováčová zahrály na flétnu a taneční
skupina Tornádo zatančila. A ani bez pohoštění by
se slavnost neobešla, k mání byly koláče od tetiček
baráčnic a klobásky od nohejbalistů. K tanci a
poslechu nám hrála kapela Difurband. Oslava se
vydařila, „přejeme hodně štěstí do další stovky.“

POSVÍCENÍ
Již po 5 jsme uspořádali Posvícení, tato zábava je
spojena se soutěží o nejlepší guláš a koláč. Letos se
sešlo 10 vzorků od každého z pokrmů. Všichni
přítomní hosté byli porotci, každý měl možnost
ochutnávat a přidělovat body. K dobrému jídlu
patří i dobré pití a to jsme měli od vinařství Hruška
i s přednáškou o víně, a co by to bylo za zábavu bez
hudby, letos jsme pozvali cimbálovku Dušana
Kotlára z Liberce. Celý večer byl prošpikován
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doprovodnými soutěžemi, jako bylo krájení
cibule na čas, což se teda neobešlo bez
krvavého zranění jednoho ze soutěžících,
loupání jablka o nejdelší slupku, kuchařský
kvíz i zkouška vědomostí o naší obci. Všichni
soutěžící byli odměněni cenami z vinařství
Hruška. Když všechny vzorky gulášů a koláčů
dostaly své body, mohlo dojít k sčítání
a vyhlášení vítězů. Třetí místo za guláš získal
Jakubec Zdeněk a za koláč Řezáčová Eva.
Druhé místo si
vyvařil Holman Petr
a upekla Jakubcová
Bláža a zlatý, tedy
nejchutnější, guláš
nám přinesla Zdena
Tomíčková - vyhrála
již po třetí a zlatý
koláč
upekla
Věnceslava
Vejběrová. Kuchaři i
kuchařky a pekařky
byli
odměněni
cenami z vinařství
Hruška.

ADVENTNÍ SETKÁVÁNÍ V LÍNECH
O Vánocích v roce 2016 si pár lidí řeklo, že trávení
adventního času doma, třeba jen u televize nebo
nic neděláním, není to pravé. Co zkusit trávit
adventní nedělní podvečery společně a to nejlépe
někde venku. Třeba v parku na návsi v Línech. První
adventní neděle proběhla jenom v přítomnosti pár
lidí, kteří s nápadem přišli. O dalších adventních
nedělních setkáváních se postupně dozvídalo víc a
víc lidí. Každý přinesl nějaké občerstvení a nechyběl
ani svařák. Protože se akce všem zalíbila,
všichni se domluvili, že další rok a možná
i roky následující by se měla akce
opakovat.
Tak se stalo i v roce 2017, průměrně
každé ze čtyř setkání navštívilo 30 lidí a v
letošním roce 2018 to bylo kolem 40 lidí
každou neděli.
Akce pro tolik lidí vyžaduje i určitou
organizaci a přípravu. Na svařené víno byl
zakoupen ohřívací hrnec, postaven
stánek a stolek v parku, místo bylo
osvětleno. Do kasičky každý přispěje na
společně zajištěné občerstvení. Poslední
adventní neděli nikdy nechybí tradiční
vánoční vinné klobásy.
V loňském roce taky byl v autobusové
čekárně nainstalován a osvětlen betlém,
rozsvícen vánoční strom. Nechyběl ani

VÁNOČNÍ VÝLET
Na 8. prosince byl naplánován výlet do německého
města Passau na vánoční trhy. Byl objednán autobus
pro 45 lidi, což nebyl nikdy problém obsadit až letos.

velký přírodní svícen, na který každou adventní
neděli přibude jedna lucernička se svíčkou.
Po třetím roce společného setkávání je jasné, že
obzvláště v dnešní době je víc než důležité, aby se
lidé společně scházeli. Nejen pro vánoční a sváteční
atmosféru, ale i udržování přátelství a kamarádství v
naší obci.
A to se určitě partě nadšenců, kteří s myšlenkou
přišli, na sto procent podařilo.
V. Vinš

Přihlásila se jen polovina zájemců, a někteří se
ještě před výletem začali odhlašovat. Proto jsme
nakonec usoudili, že zájezd odvoláme. Škoda ne?

PŘEDVÁNOČNÍ NADÍLKA V LÍNECH
Dostali jsme depeši, že 15. prosince přijdou do Lín
dva vousatí dědové v červeno-bílém stejnokroji. Na
tento den se musely vyrobit a roznést pozvánky,
připravit klubovna a pak už jen čekat v půl páté na
začátku vesnice. A opravdu, dědové přišli i s nůší
plnou dárků pro hodné děti. Kdo projížděl vesnicí,
potkal průvod dětí a dospělých s prskavkami, kteří
ukázněně následovali dědečky s dárečky až na
náves, kde byl na jejich počest odpálen ohňostroj a
na zahřátí se podával svařáček A pak se průvod
vydal ke klubovně, kde se za básničku nebo písničku
dostával dáreček. Zábava pokračovala dál, i když
dědové odešli, kam jejich cesta vedla, nám
neprozradili, ale slíbili, že příští rok opět přijdou.
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KONCERT MLADOBOLESLAVSKÉHO PĚVECKÉHO
SBORU PAPRSEK
Když
půjdete
na
koncert,
očekáváte
nezapomenutelný zážitek. A kdo přišel na koncert
pěveckého sboru Paprsek, si takový zážitek odnesl.
Do Bukovna přijel sbor B, C a D, každý zpíval zvlášť a
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na závěr všichni spolu. Slyšeli jsme známé i nové
písně, zpěváci si celý koncert i sami moderovali.
Zazpívaly nám i maminky a sbormistryně
Markéta Amerighi, sbormistr pan Milan Klipec
sbor doprovází na hudební nástroje.

ZLATÁ NEDĚLE NA BUKOVENSKÉ NÁVSI
Letos již po jedenácté byla zlatá neděle předurčená
k setkání na bukovenské návsi. V 14:00 se sešli
všichni, kteří tuto akci zajišťují, Tornádo, hasiči a
obecní úřad, aby čekárnu proměnili ve chlév, kde se
narodí Ježíšek panně Marii a Josefovi i se zvířátky,
která Ježíška zahřívají. Postavili stany, nanosili stoly,
připravili vodní plochu pro
plující svíčky, dárečky pro
děti, umístili k silnici
zábrany. Začali hřát svařák,
čaj, klobásky i polévku. Jako
loni tak i letos nechal
vyrobit obecní úřad hrnečky,
(počet 200 ks, vyprodáno)
letošní motiv: bukovenský
kostel - namalovala paní Eva
Svačinová. V 16:00 bylo vše
připravené a první příchozí
nepoznali, že jsme měli na
počátku
organizační
nesrovnalosti, které se daly
vyřešit,
jelikož
nám
nechyběla dobrá vůle. Před

SILVESTR
Na Silvestra na hřišti u sokolovny se každý
rok hraje fotbal. Při tomto zápase, který je
náročný už jen z toho důvodu, „že je po
vánočních svátcích“, vyhrávají všichni. Ani
diváci nechyběli a všichni si slunečné
silvestrovské odpoledne užili. Po zápase se
připravil sál sokolovny na večerní zábavu,
kde jsme se rozloučili s rokem 2018 a přivítali
rok nový.
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17. hodinou starosta popřál všem krásné
Vánoce a úspěšný nový rok 2019. Poté střelmistr
odpálil ohňostroj. Začalo i pršet, ale i tak se nás
sešlo okolo 150 spoluobčanů a všichni jsme si
popřáli hodně ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A LÁSKY.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Rok 2018 utekl jako voda v potoce a opět je tu
prosinec. A spolu s ním také čas na to poohlédnout
se a zhodnotit, co se nám podařilo. Celkově bych
hodnotila tento rok jako velmi úspěšný, plný nových
zkušeností a pro naše děti šťastný.

Od září se nám zdařilo navázat spolupráci s občany
Bukovna- Lín. Díky tomu měly děti možnost
podívat se do teletníku a zjistit, jak se chovají malá
telátka, jakou péči vyžadují. Také se vydaly
s panem Mosklou do lesa ke krmelci a mohly si
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mnohé poznatky získané z dřívějších vyprávění
ověřit a vidět na vlastní oči.
Podzimní výlet byl nádherný, počasí bylo slunečné.
Děti se hravou formou seznámily se zvířaty v ZOO
Chleby. Nechyběla ani odborná přednáška, která
děti bavila. V rámci ní si totiž měly možnost nejen
poslechnout zajímavá vyprávění ze světa zvířat, ale

mohly vidět ježka s jeho přirozenou potravou,
mohly si sáhnout na žábu či hada, k čemuž by jinak
v běžném životě neměly příležitost.
Ani pravidelná setkání s rodiči v průběhu roku
nechyběla. Tatínkové a dědečkové se spolu s dětmi
zúčastnili pod vedením lektorů z Technické
univerzity stavby Karlova mostu. Každý, kdo přidal
ruce k dílu, měl možnost vyzkoušet pevnost stavby
z lego kostek a to tak, že po něm mohl na závěr
stavění přejít. Komu se poštěstí přejít Karlův most
v Bukovně?
Maminky a babičky se pak při podzimním setkání
spolu s dětmi věnovaly tvorbě originální přírodních
dekorací na stůl. Ze vzájemné spolupráce vznikla
krásná díla.
Letos se opět po dvou letech (minulý rok soutěžily
děti) zaměstnanci školy zapojili do soutěže „O
nejlepší koláč“ pořádané obcí Bukovno-Líny.
V hodnocení poroty jsme se umístily na krásném 4.
místě, což považujeme za úspěch, a jsme
motivováni do příštího ročníku zabojovat o
medailovou pozici.
8

V
prosinci
jsme
s rodiči a prarodiči
prožili Tajemný svět
pod zemí. Studentky
předškolní pedagogiky
se přišly s dětmi
rozloučit
v duchu
mikulášské besídky nechyběly ani krásné
kostýmy
Mikuláše,
andílka a čertů. Děti
předvedly
všem
přítomným, co se
naučily tento školní
rok. Odměnou jim byl
nejen velký potlesk od
jejich nejbližších, ale i
nadílka v podobě
sladkostí.
Třináctého prosince
proběhlo rozsvícení
stromu ve třídě s dárečky - děti dostaly do školky
novou interaktivní tabuli, spoustu didaktických
pomůcek a hraček, z nichž většina byla zakoupena z
financí projektu Evropské unie. Malý drobný dárek si
nadšené děti odnesly i domů. Jedním z mnoha
sponzorů byl i Dům zahraniční spolupráce, který škole
22. 10. 2018 udělil Zlatý Evropský certifikát kvality. Tím
se nám otevřela možnost vstoupit mezi prestižní školy
po celé Evropě a navázat spolupráci jak s dětmi, tak s
učiteli z jiných zemí.

9

Čtenářům a jejich nejbližším přeji za všechny
zaměstnance školy také tak báječný rok, jako
jsme zažili my s dětmi. Ještě jednou úspěšný rok,
plný pohody, smíchu a radosti. A jelikož
opouštím místo ředitelky školy, ráda bych Vám
touto cestou popřála i hodně štěstí a úspěchů do
všech následujících let. Děkuji za to, že jsem
dostala šanci pracovat v krásné škole a vést tak
skvělé zaměstnance. Je úžasné, jak jsme
společně dokázali vytvořit prostředí, které se
stalo inspirujícím a radostným místem nejen pro
děti, ale často i pro jejich rodiče a prarodiče.
Věřím, že i když děti vyrostou, ponesou si
vzpomínky na Mateřskou školu Bukovno-Líny
navždy ve svém srdci stejně jako já.
Mgr. Bc. Hana Hušková

ČINNOSTI SPOLKŮ

SDH Bukovno (zal. roku 1879)
Rok, jehož letopočet nese číslo
2018, je již v samém závěru. V
tuto chvíli dostáváte do rukou
poslední
vydání
obecního
zpravodaje tohoto roku a také nastává vhodná chvíle
na shrnutí a ohlédnutí za letošní sezónou. Na
začátku letošního roku jsme naši hasičskou činnost
zahájili, jak bývá tradičně zvykem, Výroční valnou
hromadou, která se uskutečnila 13. ledna v
pohostinství ve dvoře. Následně 19. května se naše
soutěžní družstvo zúčastnilo okrskové soutěže v
požárním sportu, která se tentokrát konala ve
Spikalech. Z celkem 9 soutěžních teamů se naše
družstvo na této soutěží umístilo na krásném 2.
místě a odvezlo si pohár. Ještě než se školní rok
dostal ke svému závěru, tak jsme 16. června
uspořádali pro nejmenší ,,Dětské zábavné odpoledne
s hasiči“. Jak již samotný název napovídá, jednalo se
o akci plnou soutěží a zábavy, kterou si všechny děti
náležitě užily. Během odpoledne mohly děti poměřit
své síly s ostatními kamarády při soutěži dětského
železného hasiče, nebo si mohly např. s klaunkou
Julčou modelovat nafukovací balónky. Na konci
zábavného odpoledne se konala dětská diskotéka.
Celou akci nám bezvadně moderoval profesionální
mladoboleslavský DJ a moderátor Jirka ,,Štěpo"
Štěpánek. Co se týkalo plánu, tak jednou z hlavních
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priorit letošního roku byla úvaha nad možnou,
ale zároveň i vhodnou renovací naší historické
motorové stříkačky. Jelikož v příštím roce (2019)
náš sbor oslaví kulaté výročí - 140 let od svého
založení, chceme k tomuto výročí rovněž
prezentovat i nově zrenovovanou historickou
hasičskou stříkačku. V průběhu léta jsme proto
vznesli požadavek na opravu neboli renovaci naší
stříkačky tehdejšímu zastupitelstvu obce
Bukovno a Líny. Celé zastupitelstvo obou obcí
náš záměr vyhodnotilo jako smysluplnou a
prospěšnou investici, díky které navíc dojde ke
zhodnocení této historické stříkačky a renovaci
jednomyslně na srpnovém veřejném zasedání
schválilo. V průběhu září jsme proto dodali
stříkačku do odborné firmy, která se těmito
renovacemi zabývá. Když veškeré renovační
práce
poběží
podle
plánovaného
harmonogramu, tak kompletně zrenovovanou
stříkačku slavnostně představíme veřejnosti při
pořádání našeho tradičního Hasičského plesu,
který se uskuteční 16. března 2019
10. října ve večerních hodinách byl v naší obci
nahlášen požár menšího rozsahu na skládce
bioodpadu. Ten se velice rychle podařilo uhasit.
Na místo byly vyslány celkem 2 profesionální
jednotky Hasičského záchranného sboru z Mladé
Boleslavi a Podlázek. Na místě zasahovala rovněž
i naše jednotka místních hasičů, která pomáhala

s čerpáním a zajištěním dostatečného množství
hasební vody.
Začátkem září jsme uspořádali v obou obcích sběr
železného šrotu. Již 5 rokem jsme úspěšně
pokračovali
v
celorepublikovém
projektu ,,Recyklujte s Hasiči", kde jsme v letošním
roce celkem 2x provedli sběr vysloužilého
elektrozařízení, které bylo následně předáno k
ekologické likvidaci. Po loňské úspěšné akci - ,,
Drakiáda s Hasiči"- jsme ve druhém listopadovém
víkendu tuto akci pro děti opět připravili. Děti s
rodiči si mohly kromě pouštění draků opéct na
otevřeném ohni špekáčky a tradičně i brambory ve
slupce. I když to s počasím v první chvíli nevypadalo
moc slibně, tak nám nakonec velmi přálo.
Připravované akce v roce 2019 pořádané SDH
Bukovno
19. ledna - Výroční valná hromada SDH Bukovno od 16:00 hod. v místním pohostinství ve dvoře.

16. března - Tradiční Hasičský ples s bohatou
tombolou - k příležitosti výročí 140 let od
založení Sboru dobrovolných hasičů v
Bukovně (1879- 2019)
duben 2019 - sběr vysloužilého elektroodpadu (datum upřesníme)
květen 2019 - sběr železného šrotu (datum
upřesníme)
červen 2019 - okrsková soutěž v požárním
sportu k výročí 140 let od založení SDH
Bukovno - (datum upřesníme)
listopad 2019 - Drakiáda s hasiči
Závěrem bychom chtěli všem spoluobčanům
popřát krásné zakončení tohoto roku,
poklidné vánoční svátky v kruhu svých
blízkých, pevné zdraví, mnoho štěstí, osobní
pohody a splněných přání v novém roce 2019
Za SHD Bukovno
Jan Špringel

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
S podzimním časem přišel poslední oblíbený
střelecký závod Parkur -Hubert, který se konal 6.
října 2018 na střelnici v Močidlech. Závod se konal za
velmi pěkného počasí s dobrou náladou za účasti 36
střelců. První 3 místa obsadili Radek a Mirek Vinšovi
a pan Louda. Všichni se již těší na příští ročník a i na
další střelecké závody v roce 2019, na které jste
samozřejmě všichni zváni. O jejich termínech budete
v rámci zpravodaje a mysliveckých nástěnek včas
informováni.
Čas honů začal prvním honem v
oblasti Debř - Podlázky - Dalovice
dne 10.11. 2018 , kde bylo
uloveno 12 divokých bažantích
kohoutů. Tím jsme i oslavili
svatého Martina, který letos na
bílém koni bohužel nepřijel.
Největší hony, na které se vždy
těšíme,
se konaly 1. a 28.
prosince. Na nich bylo uloveno
celkem 333 kusů námi odchované
bažantí zvěře. Obzvláště hlavní
hon, v prvním víkendu prosince,
byl velmi úspěšný. V průběhu
první půlky dne jsme ulovili
celkem 9 divokých prasat. Takový
úlovek se již dlouho nepodařil.
Na závěr bych chtěla jménem
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všech členů mysliveckého spolku BukovnoMichalovice Vám všem popřát hodně štěstí,
zdraví a osobních úspěchů v roce 2019 a
zároveň Vás všechny srdečně pozvat na náš
tradiční myslivecký ples, který se koná
tentokrát 19. ledna 2019 v sokolovně
Bukovna.
za MS napsala Ing. Eva Škořepová

VLASTENECKO - DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ
Baráčníci mají za úkol
zachovávat
tradice
a
upevňovat
dobré
sousedské
vztahy.
Myslíme si, ne, jsme o tom
přesvědčeni, že se nám to
daří. Naše práce pro obec
je bohatá a všichni jste na
akce, které pořádáme,
srdečně zváni. Děkujeme
tímto obecnímu úřadu za
pomoc
při
činnosti.
Zúčastnili jsme se oslav
výročí 100 let republiky.
10. listopadu jsme měli
výroční zasedání, na které
vždy pozveme baráčníky
z okolních obcí a zástupce
místních spolků. A my pak
na oplátku navštěvujeme
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zase je. Na těchto sezeních se „chlubíme svou
prací a stýskáme si nad nedostatkem mladých
lidí, kteří by mezi nás přišli.“ Naše konšelstvo se
schází každý první pátek v měsíci a to proto,
abychom si rozdali úlohy při organizaci akcí.
Jako první v novém roce máme 16. února
Maškarní ples: od 14:00 pro děti a od 20:00 pro
dospělé. A 23. března již po šesté přivítáme jaro
Jarmarkem. S dětmi z mateřské školy vynášíme

Moranu, Posledního dubna se k nám slétnou
čarodějnice a v květnu připravíme oslavu pro
všechny maminky. Jak vidíte, následující
půlrok se můžeme setkávat skoro každý
měsíc.
Přejeme Vám zdraví a štěstí v roce 2019.

HISTORIE OBCÍ
LÍNY 1937
12. února konána schůze obecního zastupitelstva.
Schváleny obecní účty za rok 1936. příjem řádného
hospodářství Kč 41746,20 vydání Kč 41051,- .
Václavu Grolmusovi čp. 45povoleno zřízení nového
příjezdu ze silnice do dvora. Jaroslavu Vignerovi čp
11. povolena stavba konírny a řezárny na vlastním
pozemku. Schválena žádost hasičského sboru o
příspěvek z obecní pokladny na přešití stejnokroje
dle nového předpisu. Schválen návrh starosty obce
Jaroslava Vignera aby čerpadlo v obecní vodárně
byla vzhledem k nízkému stavu vody ve studni
snížena o 2 metry níže. Provedení zadáno Josefovi
Šimkovi strojníku z Bukovna. 14. února konána
řádná valná hromada divadelního spolku „Havlíček“
přítomno 19 členů. Sehrány během roku 3 divadelní
hry a jedna hra pohostinská (Krásná Ves). Schválen
návrh obce Katusice na zřízení obvodního lékaře

v Katusicích. 1. června podána žádost Dražicům
o zlevnění elektrického proudu pro vodárnu.
Schválen návrh p. Kašpárka, aby z přebytku
rozpočtu, který eventuálně bude vykázán při
uzavření účetní uzávěrky, bylo pamatováno na
postavení památníku padlým ve světové válce,
a na založení fondu pro pořízení motorové
stříkačky pro hasičský sbor. Panu Jaroslavu
Vignerovi čp. 11 povolena stavba chléva na
vlastním pozemku s okapem nad obecní cestu
za humny, za uznávací poplatek 1 Kč ročně. Na
opětovnou žádost obce přenechal p. J. Rolenc
přenechal roh zahrady k rozšíření zátoče na
obecní cestě k rozsocháči. V tomto roce
zemřelo zde šest osob, jistě mnoho na tak
malou obec jako je zdejší.

ZAJÍMAVOSTI
VÁNOČNÍ STROM
Setkávání o vánočních svátcích na návsích se stalo
tradicí. V některých městech a obcích se stromy
slavnostně rozsvěcují na první adventní neděli—
např.Katusice, v Línech se scházíme každou neděli,
a např. v Březovicích se scházejí na stříbrnou, a
poslední adventní, tedy zlatou, v Bukovně.
V kronice jsem nalezla tento záznam:
Vánoční strom republiky v Bukovně
Tento krásný zvyk, přinesený k nám ze severských
zemí, byl v naší obci poprvé zaveden na popud
sociálního referenta o vánocích v roce 1947 a pak
postupně několikráte opakován v dalších letech.
První vánoční strom republiky byl postaven na rohu
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hlavního parku před č. p. 57 s jedním
elektrickým světlem. Byla slavnost tato
zahájena krátkým projevem předsedy
místního národního výboru, děti zazpívaly
koledy, byla prováděna sbírka na sociální péči.
Občanstvo se v hojném počtu oslav účastnilo.
V pozdějších letech byly tyto akce opakovány.
Vánoční stromy mnohem lépe upraveny, byly
již postaveny v malém parku, před farou a to
na samorostlém ozdobném stříbrném smrku,
asi 8 m vysokém, zářivě osvětleném
barevnými elektrickými světly.
Zapsal B. Dvorský

Historie: Když spisovatel Rudolf Těsnohlídek nalezl se
svými přáteli před Vánocemi roku 1919 holčičku
opuštěnou v lese na sněhu, začal se odvíjet příběh,
na jehož konci se rozsvítila světla charitativních
vánočních stromů.
Mohla to být tragédie, na jejímž konci čekala
neúprosná smrt podchlazením. Scházely snad jen
minuty, když tři přátelé na procházce předvánočním
lesem v roce 1919 zaslechli dětský pláč. Výtvarník
František Koudelka, soudní úředník Josef Tesař a
novinář Rudolf Těsnohlídek našli pod rozložitým
stromem v polesí Bílovic u Brna odložené batole.
Podchlazené děvčátko, později pojmenované
Liduška, zachránili, aniž v tu chvíli tušili, že začínají
psát děj, ve kterém budou pokračovat další
generace. O pět let později, tedy v roce 1924, se
v období adventu na brněnském náměstí Svobody
poprvé rozsvítí charitativní Vánoční strom republiky.
Tuto, do té doby v českých a moravských městech
nevídanou událost, organizuje právě jeden ze
zachránců děvčátka, Rudolf Těsnohlídek, s cílem
vybrat v kasičce pod stromkem peníze na stavbu
dětského domova. Nápadu se okamžitě chopila další
česká a slovenská města, takže o několik let později
již Vánoce provázely stovky veřejných stromů,
symbolů finanční pomoci sirotkům a potřebným

dětem. Konkrétně v Brně výtěžek sbírky
pomohl financovat dětský domov Dagmar,
který funguje dodnes.

KALENDÁRIUM
NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ
Je vašim koníčkem brát si vždy na Nový rok
předsevzetí?
Krásné Vánoční období je za námi a před námi zcela
nový a nepopsaný rok. A s novým rokem přichází
také spousta změn a novoročních předsevzetí.
Kde se vůbec novoroční předsevzetí vzala? Z různé
literatury je známo, že novoroční předsevzetí si dávali
lidé už v době bronzové, kdy se ještě ke všemu Nový
rok neslavil 1. ledna, ale 1. března. V té době se
novoroční přání týkala spíš všech kolem než sebe
samotných.
Další
zmínka
o
novoročních
předsevzetích padla v časech Římské říše, kdy se už
Nový rok slavil 1. ledna jako i teď a předsevzetí si
brali nejvyšší představitelé Říma, kteří slibovali
věrnost císaři a loajálnost Římské říši. Tato
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předsevzetí byla provázená velkými oslavami
spojenými s oběťmi bohům. K této tradici patřilo
uctívání boha Januse, který byl právě bohem
změn, začátků a konců, přechodů, byl také
symbolem rodiny a domova. Z této doby zůstalo
nejen vítání nového roku tradičně 1. ledna, ale
také odvozený název pro měsíc leden, který
Římané nazvali Januariusem, co je anglický název
January nebo slovenský Január. A jak to vypadá
s novoročními předsevzetími dnes? Nový rok je
tradičně začátkem něčeho zcela nového, a proto
má skoro každý potřebu zanechat v dáli to staré,
dostát patřičných změn a slibů a změnit svůj život
od základu. Tradičními předsevzetími u nás, které
nejčastěji převládají, jsou přísliby jako například
přestat kouřit, začít hubnout, zdravě se stravovat,
více sportovat, začít víc vydělávat, najít si
partnera, učit se cizí jazyky a podobně. Aby se
vaše novoroční předsevzetí nestala spíš zátěží než

radostí, tak si především stanovte reálné cíle.
Rozhodně si nedejte za cíl přestat kouřit ze dne
na den, zhubnout za měsíc dvacet kilo, zamilovat
se na povel, chtít vydělávat víc bez toho, abyste
si požádali o zvýšení platu či přijali nabídku, kde
vám nabízejí víc peněz. Při nenaplnění vašich cílů
se vám díky nerozvážnosti a unáhlenosti může
na konci zdát rok jako neúspěšný a vy budete
akorát zklamaní a frustrovaní. Mají stejná
novoroční předsevzetí i v zahraničí? Z různých
statistik je známé, že Evropané si nejvíce kladou
za cíl v novém roce zlepšit svoji finanční situaci,
zhubnout a začít sportovat. V amerických

státech převládají zase předsevzetí jako užívat si život
naplno, žít zdravě, hubnout, trávit více času s rodinou
a přáteli, víc šetřit a méně utrácet.
Ať už je vaše novoroční předsevzetí jakékoliv, snažte
se o reálné cíle, jděte na to pomalu a nevzdávejte se.
Citáty slavných:
„Až ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny
stíny budeš mít za zády.“
Jan Werich
„Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš?
I v slzách je síla. Tak jdi a žij.“
John Lennon
„Začátek je tou nejdůležitější součástí každé práce.“
Platon

PLÁN AKCI


16. ledna v kinosále nafukovací planetárium, pořádá obecní úřad

Nafukovací planetárium je moderní prostředek sloužící ke vzdělávání a poznávání. Filmy jsou s
českým dabingem a jde o jedinečný zážitek, kde je divák obklopen obrazem kolem dokola a navíc u jeho
sledování může pohodlně ležet. Na představení je nutná rezervace na obecním úřadě.


19. ledna Myslivecký ples - pořádá myslivecký spolek



26. ledna Obecní ples - pořádá obecní úřad



16. února Maškarní ples - pořádá vlastenecko-dobročinná obec baráčníků



16. března Hasičský ples - pořádá sbor dobrovolných hasičů



29. března Noc s Andersenem - pořádá taneční skupina Tornádo, knihovna



6. dubna Jarmark – VÍTÁNÍ JARA pořádá vlastenecko- dobročinná obec baráčníků

Pozvánky a bližší informace se dozvíte na stránkách obce—www.bukovno.cz a prostřednictvím místního
rozhlasu
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Bartošová Marie
Šimková Jitka

Líny
Líny

75 LET
Hlaváčová Helena
Šelbická Miluška

Bukovno
Bukovno

NOVÍ OBČÁNCI
Valeš Václav
Havle Sofie

Líny
Bukovno

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Dlouhá Milada
Šír Jiří
Lazarová Miloslava
Hanoušková Vlasta

Bukovno
Bukovno
Bukovno
Bukovno

Jména jsou zveřejněna na základě předchozího souhlasu.

Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští číslo vyjde v dubnu 2019. 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

BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
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