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BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ

A již tu máme podzim, po suchém a horkém létě se nám ochladilo. Školáci už měsíc sedí v
lavicích a pilně se učí. Přejeme vám kásné babí léto

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
končí volební období 2014-2018, dovolte mi tedy, abych shrnul celé 4 roky naší práce. Před začátkem
našeho působení v zastupitelstvu obce jsme si v rámci předvolebních plánů stanovili některé cíle, jako
například zapojení obce do regionální spolupráce a efektivní čerpání národních i evropských dotací pro
realizaci investičních potřeb obce. Konkrétně se jednalo o: zřízení mateřské školy, chodníky v Bukovně,
revitalizace kalů, sběrný dvůr a komunální technika, veřejná zeleň, sportoviště a další projekty. Dále jsme
měli v plánu podporu místních spolků, podporu kulturního a společenského života v obci, aktivní přístup
k problematice mladých rodin a seniorů.
Dovolte tedy, abych Vás jménem celého zastupitelstva v následném souhrnu rok po roku seznámil, jak se
nám během našeho volebního období dařilo naše plány realizovat a co významného se v naší obci událo.
Na konci roku 2014 byly v Línech finálně dokončeny chodníky, do kterých ČEZ položila podzemní kabelové
vedení, této situace jsme využili a zařídili souběžně s těmito pracemi rozvod veřejného úspornějšího
osvětlení a rozhlasu.
V roce 2015 se začal budovat svozový prostor pro bioodpad. Pro tento to účel jsme využili starou silážní
jámu, kde naši dobrovolní hasiči prostor vyčistili a oplotili. Provozní doba je od jara do podzimu, a to ve
středu, v pátek a v sobotu. Získali jsme dotaci 3 300 000 Kč na nákup svozového automobilu, kontejnerů,
radlice na sníh a štěpkovače. Začala se připravovat projektová dokumentace na tyto projekty: mateřská
škola, chodníky v Bukovně, revitalizace kalu a přestavba prostor v Metelexu kde jsme nechali vypracovat
projekt na novou multifunkční budovu s hasičskou zbrojnici, kterou by poté využívaly všechny spolky obce.
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V roce 2016 bylo prvním největším realizovaným projektem zřízení mateřské školy v prostorách obecního
úřadu. Stavbu jsme stihli v rekordním čase, v dubnu se vystěhovaly prostory obecního úřadu a v září už děti
nastoupily do nové školky. Nejdříve se vyřizovaly všechny potřebné dokumenty, povolení a žádosti. V měsíci
květnu nám bylo oznámeno rozhodnutí ze zastupitelstva Středočeského kraje o poskytnutí dotace
prostřednictvím veřejnosprávní smlouvy z Programu 2016 pro rozvoj obcí a měst. Tato instituce nám
schválila dotaci ve výši 3,5 milionů Kč. Na základě výběrového řízení byla do funkce ředitelky jmenována
Mgr. Bc. Hana Hušková, která si poté vybrala učitelku a další provozní zaměstnance. Koncem července byla
stavba předána a 26. srpna se slavnostně přestřihla páska a školka byla otevřena k nahlédnutí pro veřejnost.
Mateřinka je jednotřídní s kapacitou 25 dětí a je zcela naplněna. Ke školce bylo vybudování i dětské hřiště, a
pro tyto účely jsme vyhradili část parku na návsi. Zakoupili jsme osobní auto, kterým se jezdí pro školkové
obědy do MŠ Katusice. Zřízením mateřské školy jsme zvedli prestiž obce.
Po dokončení se stavební práce se přesunuly do objektu bývalé lednice. Tento objekt byl léta nevyužit a po
roce práce z této ruiny vyrostl nový obecní úřad se zasedací místností a knihovnou. Byl zachován původní
ráz stavby.
Rok 2017: v letních měsících se pokládal asfaltový povrch k bytovkám čp. 9, okolo parku na návsi za
bytovým domem.
U obecního úřadu jsme postavili nový plot a zároveň se dokončil chodník.
U sokolovny byly do země zabudovány nádrže na dešťovou vodu, dokončil se chodník a nový boční vchod.
V suterénu jsme přestěhovali uhelnu. A je zde i sauna. Sokolovna je i nově vytápěna výkonnějším topením,
které temperuje i v zimních měsících, proto může být sál využíván celoročně. Zároveň je vytápěn i vestibul.
Opravila se střecha na kinosále a línské klubovně. Za pomoci dotace 700 000 Kč byla opravena hřbitovní zeď
a márnice.
V letošním roce se začalo s revitalizací kalu. V těchto dnech se vybudoval vrt, který v hloubce 111 m narazil
na jezero. Na místě je i nádrž pro hasiče, která má objem 25 m3. Tím vznikne místo kalu park s chodníkem.
Po dlouhé bitvě jsme získali dotaci od SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) 5 400 000,- na výstavbu
chodníků v Bukovně. Předpokládáme, že od tohoto roku začne v obci velký stavební ruch, a tím dojde
k omezení provozu na některých místních komunikacích. Nejdříve se vybuduje páteřní větev chodníků od
Říhových k Tomíčkovým, čímž se zásadně přispěje k větší bezpečnosti v obci.
Po dobře vykonané práci je důležité se i bavit a sportovat. Byly pořádány nohejbalové turnaje, tím
podzimním jsme slavnostně otevřeli opravené multifunkční hřiště v Línech. Na tomto hřišti se vyměnil
stávající povrch za trávník 2. generace. I na tento projekt jsme úspěšně čerpali dotaci ze Středočeského
kraje z Fondu obnovy venkova ve výši 700 000 Kč. Záměrem bylo vybudovat areál s mnohem pestřejší
škálou sportovních aktivit a s cílem přilákat veřejnost k pohybovým aktivitám. Na hřišti si můžete zahrát
volejbal, nohejbal, tenis, basketbal nebo florbal. Další naší sportovní tradicí byly jarní a podzimní cyklojízdy i
turnaje v šipkách. Navštívili jsme pražská divadla, pořádali přednášky, sešli se v letním kině u sokolovny.
Dále jsme se mohli potkávat na dětských dnech, které pořádají línští u klubovny i při akci rozloučení
s prázdninami u sokolovny. Tyto akce určené dětem jsou vždy tematicky zaměřené, a tak jsme tu měli
piráty, sportovce, řemeslníky, pohádkové postavy a jiné. Odpoledne patří dětem a večer se při hudbě baví
dospělí. Pořádali jsme posvícení, které je spojené se soutěžemi o nejlepší koláč a nejchutnější guláš. Před
Vánocemi k nám jezdí pěvecký sbor Paprsek a pod vánočním stromem si s chutí dáme svařák. Obě obce jsou
ve vánočním čase svátečně nasvícené. Vítání občánků jsme pojali pohádkově a kluky a holčičky vítá král Petr
I. se svou družinou. Navštěvujeme naše jubilanty s přáním pevného zdraví.
Podporovali jsme spolky: dobrovolný sbor hasičů, myslivecké sdružení, vlastenecko-dobročinnou obec
baráčníků i Tornádo, které vykonávají mnoho prospěšné práce pro obec.
Také jsme se starali o zeleň: v Línech byly vysázeny keře tavolníku, které oddělují chodníky od silnice, a
jedlička u zastávky, v Bukovně jsme vysázeli smrčky, borovice a hlohyně v areálu bioskládky.
Bohužel jsme přišli o prodej potravin, tuto službu nám léta zprostředkovávala firma Coop. Ta se ale 10. září
rozhodla tuto činnost ukončit a minimálně měsíc jí potrvá, než prostory vyklidí. Poté se ale nastěhuje nový
prodejce a obchod bude opět otevřen. Doufáme, že ke spokojenosti všech.
Mnohokrát Vám všem děkuji za spolupráci.
Petr Holman – starosta obce
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INFORMACE PRO OBČANY


V pátek 5.října 2018 od 14:00—22:00 a v sobotu 6.října 2018 od 8:00 do 14:00 proběhnou v kinosále
volby do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR



Během měsíce října je kancelář OÚ otevřena:
PO 8-12
ST 14-18



Provozní doba na BIO skládkách v týdnu je od 1.10.2018:
ST 16-18
PÁ 16-18
SO beze změny



4.listopadu, v sobotu, v 9:30 proběhne svoz nebezpečného odpadu v Bukovně na návsi. Provede
firma Compag.



Očkování psů se koná 16.10 v úterý, v Línech v 15:00 ná návsi a v Bukovně v 15:30 na návsi. Očkovací
průkaz s sebou, cena 250,-



Šárka Veverková zahájila cvičení v kinosále. Děti cvičí každé úterý od 17:00 do 18:00, ženy každou
středu od 19:00

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Rozloučení s prázdninami
25. srpna od tří hodin
jsme
se
sešli
u
sokolovny, abychom si
s dětmi zavzpomínali,
jak jsme dětské dny
trávili my. Vše začalo
nástupem
retro
sportovně
oblečené,
přerostlé třídy 3. B,
která podala hlášení:
„Soudruhu učiteli, třída
3. B je nastoupena
v počtu 15 žáků, nikdo
nechybí.“ Poté starosta
„učitel“ zavelel „Vpravo
bok a rozchod na
stanoviště.“ A pak už 60
dětí skákalo v pytli,
chodilo s vajíčkem na lžíci, shazovaly plechovky a
plnily další disciplíny, které byly pro ně
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připravené. Za odměnu získaly balíček,
malinovku a párek v rohlíku a vyhrály si
na skákacím hradu. Na odpoledne byly
připravené soutěže i pro dospělé, ale
počasí se tak pokazilo, že je nešlo
uskutečnit. Večer už byl zas, co se týká
počasí, „v pohodě“ a mohli jsme vyhlásit
soutěž, na kterou nám paní Tomíčková
upekla
dva
velké
koláče
s padesátikorunovou mincí uprostřed. K
jedné „pajdě“ se prokousal Brano
Moravec a k druhé Matěj Havle. A pak se
o naši zábavu staraly kapela revival
Olympic a skupina Netřesk až do rána.
Celou sobotu jsem popsala velmi
stručně, protože spousta lidí se akce
zúčastnila, a ti kteří nemohli, určitě

Nohejbal
Slavnostní otevření hřiště v Línech
V sobotu 8. září ráno starosta Petr Holman otevřel
zrekonstruované multifunkční hřiště v Línech. (více
v článku zajímavosti z obce). Na novém povrchu se
odehrál nohejbalový zápas, kterého se zúčastnilo
14 týmů. Celá sportovní akce měla vysokou
úroveň. Hrálo se až do půl šesté a panovala zde
sportovní a pohodová nálada. Týmy byly tříčlenné
domácí i přespolní. Na prvním místě se umístilo
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přijdou příští rok. Děkujeme všem, kteří „ podali ruku
k dílu“, aby se sobota vydařila.
mužstvo z Kosmonos a získalo putovní pohár, druzí
Důl A, třetí Slavie. Umístění našich mužstev: pátí
Bukovno A, šestí Bukovno B. Třináctí Líny A a
čtrnáctí Líny B. Večer jsme tančili se skupinou
Soumrak band. Po celý den se na hřišti pohybovalo
spoustu lidí: přicházeli, odcházeli a zas přicházeli tak
že se to nedalo spočítat. Ti, kteří měli na starost
celou akci, se měli co otáčet. Po dlouhé době se
opět obě obce sešli.

Starostova podzimní cykolojízda
29. září v sobotu jsme vyrazili sportovně
naladěni na cyklistický výlet do Nedamova a
okolí. Na cestu vyrazilo 11 sportovců.
Sestra v akci
30. září v neděli jsme navštívili hudební divadlo
Karlín a zhlédli muzikál Sestru v akci. Všichni
návštěvníci se shodli na skvělém kulturním
zážitku.

ČINNOSTI SPOLKŮ
VLASTENECKO-DOBROČINNÁ
BARÁČNÍKŮ

OBEC

My, Baráčníci, si po dobu prázdnin užíváme
volno, ale hned první pátek v měsíci září jsme se
sešli na našem sezení, na kterém jsme dali
dohromady plán práce do konce roku. Rádi
bychom mezi námi přivítali nové členy „Co říkáte,
nechcete se stát tetičkou a sousedem“. Přijďte a
pomozte nám při akcích, jako je maškarní ples,
jarmark, svátek matek, čarodejnice a při dalších
aktivitách spojených s naší činností.

MYSLIVECKÝ SPOLEK MICHALOVICE –BUKOVNO
MYSLIVECKÝ ROK - PODZIM 2018
Říká se, že podzim je pro myslivce období sklizně, a to
zejména proto, že v měsíci září a následných měsících
je možný lov veškeré zvěře povolené zákonem k lovu.
Je možné lovit srnčí zvěř bez rozdílu pohlaví, v
myslivecké mluvě říkáme také zvěř holou, tzn. srny a
srnčata, samozřejmě vždy s ohledem na zachování
genetické kvality zvěře, můžeme lovit zvěř dančí která
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je na vzestupu početních stavů a vyskytuje se
nejen v naší honitbě již zcela pravidelně,
dokonce byla mnohokrát viděna i zvěř jelení.
Její ulovení je však stále otázkou velikého
štěstí, byť lov máme z důvodu nežádoucího
rozšíření této majestátní, královské zvěře povolen. Samozřejmě se celoročně loví bez omezení
zvěř černá. Nesmím opomenout i zvěř drobnou, kdy je možné lovit divoké holuby
hřivnáče, kachnu divokou na společných ho-

nech a všichni pravodatní myslivci se těší i na
společné hony a nadháňky na černou zvěř. Průběžně
je lovena zvěř dravá. Pro laickou představu uvedu,
že v revíru bylo uloveno od 16.května 23 ks srnců a
dosud pouze jedna srna. Na sinicích bylo ale
poraženo již 15 ks srnčí zvěře. Hustota dopravy na
obou silnicích procházejících prakticky celým revírem je přímo šílená a vybírá si svojí daň. Podotýkám,
že jde pouze o kusy prokazatelně zjištěné, celkový
skutečný počet poražené zvěře bude jistě o mnoho
větší, včetně mnoha zajíců, bažantů a dalších obětí.
Chtěl bych i touto cestou apelovat na řidiče, jezděte
ohleduplně ke zvěři, při zjištění zvěře zmírněte,
ztlumte světla. Pokud zvěř oslníte, ta pak zůstává
stát na místě nebo vám dokonce vběhne do jízdní
dráhy. Dobré je zpomalit, ztlumit světla a troubit.
Samozřejmě vždy včas.
Lov divočáků je nejintenzivnější právě v období
sklizní řepek a kukuřic. Pro laickou veřejnost
podotýkám, že lov při sklizních je oficiálně povolen.
Od dubna bylo dosud uoveno 31 ks černé zvěře, z
tohoto počtu cca 1/2 při sklizních. Vzhledem k
vysoké inteligenci divočáků je to jeden z nejefektivnějších způsobů snížení jejich početních stavů.
Podzim je nejenom lov, ale také příprava na zimu,
zajištění krmiva pro zvěř a zejména její pravidelné
přikrmování. Pro pořádání tradičních bažantích honů
a nejen honů, ale i pro zachování bažantí populace v
přírodě odchováváme 500 ks bažantích kuřat, což
představuje od srpna pravidelnou každodenní péči
členů MS. Letos nás týden po návozu bažantích
kuřat do voliery potkala nemilá návštěva, kdy paní
kuna za jednu noc zlikvidovala 75 ks bažantů a
následně cca za 14 dní nám jestřáb zabil dalších 8 ks.

Při nákupní ceně 95 Kč za kuře se nejedná zrovna
o maličkost. I taková je ale příroda. Při snaze
ochrámců přírody a jim podobných aktivistů o
rozšíření velkých šelem, zejména vlků do naší
přírody lze očekávat, že na dobu, kdy každý návštěvník lesa,luk a polí běžně viděl srnčí zvěř,
zajíce, bažanta nebo dokonce daňka budeme
pouze vzpomínat. Mantra těchto amatérských
odborníků, rekrutujících se zejména z velkých
měst, že totiž vlci budou lovit pouze zvěř slabou,
nemocnou a podobně je naprosto lichá. Jedinou
pravdou bude, že nebudou lovit myslivci, kteří
lov provádí vždy s cílem trvale udržitelných stavů
s důrazem na zkvalitnění populace, lov budou
provádět vlci a dle zkušeností mnoha kamarádů z
Nízkých Tater naprosto bez jakékoliv selekce,
protože pro smečku vlků je jakákoliv kořist
naprosto bez šancí. A zvěř z naší přírody zmizí,
nebo bude zastoupena v počtech zcela minimálních. Nechci být špatným prorokem, ale půjde
opět o jednu drsnou zkušenost a její náprava
poté potrvá roky. Mimochodem tak, jako i v
mnoha jiných oblastech v posledních desetiletích.
Musím ještě zmínit poslední letošní závod, který
organizujeme na střelnici v Močidlích. Jde o
vyhlášené parkurové střílení, závod " Hubert" ,
který se koná již 6. října. Tímto zveme k návštěvě
střelnice, občerstvení zajištěno.
S pozdravem " přírodě a české myslivosti zdar"
Miroslav Vinš, mysl. hospodář MS Bukovno

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Prázdniny skončily a začal nový
školní rok. První dny jsme
s dětmi věnovali vzpomínání na
společné prožitky z minulého
roku a povídali jsme si o tom, co
vše bychom chtěli zažít v tom
letošním.
Děti nejvíce mluvily o zážitcích z
posledního měsíce - června.
Mnozí byli také zaujetí tím, že
jsme se rozloučili s kamarády,
kteří vstoupili do základní školy:
Ema, Aneta a Dominik. Během
září se mezi nás vrátili a

6

vyprávěli nám o svých dojmech, které nabrali z prvních

Nebude chybět ani poznávací kvíz hravou
formou, ve kterém se děti naučí
zajímavosti ze života vybraných
živočichů.
V
druhém
týdnu
připravujeme pro děti Drakiádu, jejíž
hlavní náplní bude výroba a
pouštění papírových draků.
Projektový den, Hajný je lesa pán,
jenž bude následovat v říjnovém
programu, nám pomáhá realizovat
p. Moskla, který je členem
Mysliveckého spolku. Děti budou
pozorovat lesní zvěř, budou ji smět
nakrmit a seznámí se s důležitou
funkcí postavy myslivce. Tím si

dnů strávených ve školních
lavicích.
Nejmladším dětem se líbily
výlety do přírody, které byly
pokaždé zaměřené na jiné
téma. Prožili v nich například
dobrodružnou
hru
na
stopovanou, nebo se mohli
dozvědět spoustu nových
poznatků o veverkách, a
podobně.
V nejstarších dětech vzbudilo
největší nadšení absolvování
kurzu plavání, kde získaly
základní plavecké dovednosti.
Jak je vidět z rozzářených obličejů dětí, pět
naplánovaných červnových výletů bylo správným
výběrem. Ještě jednou tímto děkujeme finanční dotaci
zastupitelům obce Bukovno-Líny, bez které bychom tyto
akce nemohli absolvovat.
I tento školní rok připravujeme pestrý program, na
kterém nebudou chybět různé odpolední volnočasové
aktivity, stejně tak i celodenní výlety inspirované
různorodou tematikou.
V září již proběhla „Akce pro rodiče, prarodiče...“.
Při této příležitosti mezi nás zavítalo na pozvání
divadlo Harmonika s představením „ Tři pohádky o
Honzovi“, které u dětí vzbudilo velký ohlas.
V říjnu vyjíždíme na první školní výlet do ZOO
Chleby, kde budou mít děti příležitost prohlédnout
si mnohá zvířata, která vídávaly doposud jen na
obrázcích v knihách či o nich slyšely jen vyprávět.
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budou dosavadní získané poznatky o lese a
životě v něm moci ověřovat v praxi.
Na konci měsíce, 28. 10., vystoupí děti na Dni
OBCE. Tímto představením bychom my všichni
chtěli poděkovat za vybudování naší nové
školičky, která chce být nedílnou součástí
Bukovna-Lín.
Zaměstnanci školy přejí Obci spokojené
občany, jako jsou i děti v naší škole.

HISTORIE OBCI
Historie Bukovno 1937
Píši opět nový list do nového snad doufejme
lepšího roku.
6. února v sokolovně večer „maškarní merenda“
pořádá Obec baráčníků Bukovno-Línských společně
s odborem ml. chasy v Bukovně. 9. února schůze
rady a zastupitelstva – Okres je ochoten převzíti
obecní silnici Bukovno –Vinec, když přispějeme
20% rozpočtu celkového nákladu 423 011 Kč tj.
84 702 Kč a 10% ze stavebního nákladu na enklávní
práce a přispěti 82 m 3 silniční hmoty na udržování
nové silnice. Usneseno na to přistoupiti a potřebný
obnos uhraditi výpůjčkou Okr. hospod. Záložny
v Mladé Boleslavi na 30 let. Vzat na vědomí přípis
okres. Úřadu ohledně zvrácení lípy u kostela –
chráněné památkovým úřadem. Schváleno zřízení
chodníku před školou. Rozpočet na výdlažbu cesty
kol nádraží je 22 910 Kč. Na masopustní úterý
Maškarní babský bál. – na starém sále. 20. února
hasičská schůze – podaná žádost obci – 2 000 Kč na
úpravu nových krojů a žádost na „Kampeličku“ o
dar na opravu spolkového praporu. 14. března
poslán hasičský prápor k opravě. Od 20. dubna
dláždí kol školy chodník a cestu kol nádraží –
s dohodou obec platí 1/3 a cukrovary Čejtice a
cukrovar Dobrovice 2/3 nákladu. Postaveny
„máje“. U Pavlíčků č. p. 5, u sokolovny a starosty.
Odpoledne chasa slaví „Máje“ – dům od domu
vybrali 680 Kčs- v Sokolovně pak taneční dozvuky.
Objednáno pro C.P.O. 6 kusů
plynových masek. Dne 16. června
přijel ráno z Kosmonos při své
visitační cestě po vikariátu jeho E.
nejdůst. pán biskup litoměřický dr.
A. Weber doprovázen kanovníky,
vikáři, faráři. Uvítán zdejším
děkanem vldp. Fr. Plátkem –
družičkami, školní mládeží a na 150
biřmovanců přijalo svátost sv.
biřmování.
Obec
vyzdobena
prapory. Dne 5. července – obvyklá
oslava Husova- pálení hranice. Ve
škole předělány dveře hlavní, dále
dveře před záchody, upraveny
komínové převody a vysekány do
zdi v chodbách otvory pro věšáky na šaty dětem,
nově škola vybílena a vyčištěna. Dne 1. srpna
posvěcena soška sv. Václava od ak. sochaře
Andrese dp. farářem Plátkem pro kapličku na domě
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č. p. 162. (Mosklovi). Dne 16. září smuteční schůze
obecního zastupitelstva za úmrtí presidenta T. G.
Masaryka obec vyzdobena smutečními prápory.
19. září v neděli v Sokolovně pořádá místní
osvětová komise a všechny spolky „panchiády“ T.
G. M. – recitace, básně. Dne 20. v pondělí
v předvečer pohřbu – průvod obcí- hranice neb
vatra-zvoní zvon-položen věnec k pomníku padlých
- hasiči, osvětlení oken. Dne 21. září požár ve
Škodovce v Ml. Boleslavi zničena autolakovna –
účast zdejšího sboru – motor. Stříkačka. V den
samostatnosti 28. října dopoledne- sokolská
štafeta- v Sokolovně večer divadlo. Při schůzi
obecní rady 9. listopadu usneseno koupiti
ponocnému Honzátkovi nový kožich na noční
hlídku. Večer 22. listopadu v Sokolovně divadlo
„Vandrovali sladovníci“. Objednáno pro C.P.O. 1.
oblek proti plynu Yperitu za 565 Kč, dvě lékárničky
8 180 Kč, a 4 svítilny 8 88 Kč. Hasičský sbor hlásí, že
svým nákladem opatří pneumatiky k motorové
stříkačce. Poslední den v roce – silvestrv Sokolovně
Tomáš Garrigue Masaryk byl bezpochyby jedním z
největších Čechů. Byl nesmírně vzdělaný.
Československo Masaryk zakládal v zahraničí.
14.11. 1918 byl zvolen jako prvním prezidentem a
poté čtyřikrát zasebou. Počtvrté byl již zvolen
podlomeným zdravím, po roce a půl abdikoval.
14.9.1937 vydechl v 87 letech naposledy.

Přepis z kroniky obce

ZAJÍMAVOSTI
SPORTOVNÍ HRÍŠTĚ V LÍNECH
1988- v srpnu - vyměřování, září - terénní úpravy
a šalování podezdívky okolo kurtů, říjen
betonování podezdívky
1989- pokračování pokládáním
podkladové vrstvy, na kterou
přišla antuka
1990- v létě dokončení
položení vrchní vrstvy antuky.
Vše se dělalo svépomocí bez
stavební firmy a zadarmo.
Financovalo se z peněz SSM,
později od roku 1990 to byl
Svaz mladých, peníze jsme
sháněli brigádami (sušení
sena, natíráni sil v JZD,…).

Informace a fotografie poskytl V. Vinš.
1991- převzal kurty OÚ Bukovno a vše potřebné

začal financovat
1999- na hřiště v Línech byla
zajištěna antuka z tašek ze
sokolovny
za
6
700,s odvezením a rozdrcením.
2001- zakoupeno čerpadlo na
postřik kurtů
2005- zřídily se dva nové
tenisové kurty za částku
1 006 000,2018- zpustlé hřiště prochází
celkovou revitalizací. Stávající
hlinitopísčitá
vrstva
se
odstranila.
Vyspravila
se
podkladní
vrstva
drceným
kamenivem fr. 8-16 mm, zhutnila a na takto
upravenou pláň byla položena vrstva drceného
kameniva fr. 0-4 mm. Na tuto vrstvu byl
položen
umělý
trávník
II.
generace
s křemičitanovým vsypem, s vodopropustností.
Hřiště se musí udržovat kartáčováním a
dosypáváním křemičitanového písku. V areálu
vznikl tenisový kurt, a jedna víceúčelová plocha
s lajnováním pro sporty volejbal, nohejbal,
basketbal, minikopanou a florbal.
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KALENDÁRIUM
Bylo svátkem když nám v
obcích zapršelo. Měření
poctivě provádí pan Pařík z
Lín

PLÁN AKCÍ


28.října v neděli Den vzniku samostatného československého státu oslavíme od 14:00 na návsi v
Bukovně
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24.listopadu—Posvícení s cimáblovou muzikou a ochutnávkou vín



8.prosince—Vánoční zájezd. Cíl výletu bude upřesněn



15.prosince již tradiční nadílka v Línech



19.prosince - vánoční koncert pěveckého sboru Paprsek v sokolovně od 18:00



23.prosince— setkání na návsi — Zlatá neděle
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Vejběrová Věncelava
Finkousová Olga
Olšák Jan

Bukovno
Líny
Bukovno

80 let
Brožková Vlasta

Bukovno

90 LET
Strnadová Ingeborg

Líny

Jména jsou zveřejněna na základě předchozího souhlasu.

Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští čáslo vyjde v prosince 2018. 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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