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Dny se krátí, noci prodlužují. Letošní podzim je i studený. A tak si uvařte čaj,
nebo nalijte vínko a přečtěte si zpravodaj. Doufejme, že se počasí ještě
umoudří a bude krásný podzim, který si všichni užijeme třeba houbařením,
prací na zahrádkách a procházkami s dětmi.

INFORMACE PRO OBČANY


U obecního úřadu se vystavěl nový plot, který oddělil soukromý pozemek od veřejného, zároveň se dokončil i chodník



U sokolovny se do země se zabudovaly nádrže na dešťovou vodu z její střechy a okolo budovy je i nový
chodník



Na kinosále a línské klubovně se nechala opravit střecha



Od 5. října se mění provozní doba na bio skládkách na podzimní: středy a pátky 16:00 – 18:00 a soboty
9:00 – 11:00



Upozornění!! Kontejner, u línské klubovny není určen pro bioodpad z vašich zahrad!!!!, ale pro potřebu obce



Dosud firma Compag vyvážela papír 1x za čtrnáct dní. U kontejnerů byl neustále nepořádek, proto se
sepsala nová smlouva a doba se zkrátila na odvoz jednou týdně. Pokud, ale nebudete papírové krabice
sešlapávat, budeme opět tam, kde jsme byli!



14. října firma Compag provede svoz nebezpečného odpadu v Bukovně na návsi. Nefunkční kompletní
elektrozařízení, barvy a oleje v uzavřených nádobách, zářivky a autobaterie.



20.10 a 21.10 se konají volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky



V měsíci říjnu se začne opravovat hřbitovní zeď



Stále probíhá jednání ohledně výstavby chodníků v Bukovně. Na jaře příštího roku by se mělo začít
s pracemi



V sokolovně se pracuje na novém výkonnějším topení

KULTURNÍ A SPOLEČNSKÉ AKCE
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
26. srpna jsme se velkolepě rozloučili
s prázdninami u sokolovny. Úderem třetí
hodiny odpoledne přivítal děti a rodiče pan
král Petr I. se svou chotí a s celou družinou
pohádkových bytostí. Všichni plnili na stanovištích pohádkové úkoly: u vodnice Boži
chytali rybičky, s liškou běželi k Táboru
s pytlem zázvoru, královna Koloběžka jim
dávala hádanky, Makové panence navlíkali
korále, u loupežníků se střílelo, s Patem a
Matem stloukli název naší obce, u Křemílka
a Vochomůrky si zasadili semínko, hajný
Robátko je zkoušel z poznávání lesních zvířátek a rostlin, s pohádkovou babičkou si
opakovali názvy pohádek, a u perníkové
chaloupky na ně čekala ježibaba. Za splnění
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úkolů děti dostaly odměnu. A na
pátou hodinu byla vyhlášena vodní
balónková bitva. Odpoledne nám
přijeli ukázat své umění rytíři Lvi ze
Staré. A to bylo tak pro dětičky
všechno, pak už program patřil dospělým (i když děti na hřišti byly
ještě hodně dlouho). Kapela Netřesk
nám do devíti hodin hrála
k poslechu, protože se nikdo neodvážil si jít zatančit. Po deváté hodině
večerní skupina AC/DC revival zvedla od stolů dnešní taťky, kteří si zavzpomínali na svá „náctiletá“ léta a
řádili jak za starých časů. Pak se na
podium zase vrátila skupina Netřesk
a tančilo se až do rána. V jednu chvíli se hodně blýskalo a začali jsme
uklízet, ale naštěstí nezapršelo.
Starosta Petr Holman děkuje všem, kteří se
podíleli na organizaci akce.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
16. září se sportovní nadšenci nohejbalu sešli u
sokolovny. Hra měla vysokou sportovní úroveň
a vítězný putovní pohár si odvezl tým Ondra
Šťastný, Lukáš Kandl, Lukáš Polák—Plazy.

PODZIMNÍ STAROSTOVA CYKLOJÍZDA
23. září jsme vyjeli na již pátou starostovu-cyklojízdu, i
přes nepřízeň počasí se nás na startu sešlo 26. Po deváté
hodině jsme odstartovali z bukovenské návsi směr Michalovice – Zvířetice – Nová Ves – pivovar Klášter, kde jsme
měli na jedenáctou hodinu objednanou prohlídku. Zkráceně o historii pivovaru: Klášter dostal své jméno podle
řádu cisterciáků, byl založen v druhé polovině 12. století.
Velkolepý klášter tehdy patřil k nejvýznamnějším církevním objektům ve střední Evropě. Do dnešních dní se
ovšem zachovala pouze brána, která stojí na nádvoří současného pivovaru.
30. dubna 1420 pomoci lsti klášter dobili husité a nenávratně jej zničili a vyplenili. Klášter už nebyl nikdy obnoven. Podle legendy přežil útok jen opat a čtyři mniši, kterým se podařilo uprchnout tajnou chodbou na nedaleký
hrad Bezděz. S sebou si odnesli část pokladu. Zbytek však
museli nechat na místě, a proto jej zasypali. Husité jej po

dobití hledali, ale marně. Ani nikomu z novodobých hledačů se nevedlo lépe. Poklad tak dodnes čeká na svého
nálezce.
Pivo začal jako první v Klášteře vařit Jiří Labuňský
z Labuně, který si zde nechal vystavět renesanční zámek.
Poté se vystřídalo několik majitelů.
Pivovar dnes patří do společnosti Pivovary Lobkowicz
Group, která řídí celkem sedm pivovarů.
Prohlídka trvala asi tři čtvrtě hodiny a prohlédli jsme si
varnu, spilku a ležácké sklepy, které jsou v hloubce 18
metrů vytesané do skály. Paní průvodkyně nám natočila
na ochutnání nepasterizovanou dvanáctku. A prozradila,
že pokud se napijeme tohoto piva, budeme krásní,
moudří a šťastní, tak jsme samozřejmě ochutnali a bylo
fakt dobrý. Navrhovali jsme, že by se mělo takto neupravené pivo prodávat.
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Po návštěvě pivovaru jsme pokračovali v jízdě do Bělé
k papírnám, kde se opekly buřtíky. A jelikož chytré telefony prozrazovaly, že za nedlouho začne
pršet plánovaná trasa, která byla
dlouhá 50km. se zkrátila na
40km. Do cíle do pohostinství ve
dvoře jsme dorazili všichni bez
úhony.
„Sportu zdar“

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUKOVNO
Máme za sebou první školní rok fungování. A že byl
dost náročný a hektický pro všechny zúčastněné.
Zapsané děti přicházely do nového prostředí postupně
během celého roku, byly i přes svůj věk velice šikovné
a učenlivé. Zejména naši nejmladší dvouletí, kterých
bylo 15, si za pomoci asistentky (zařídil
obecní úřad na jeden rok), zvykli již během
prvního měsíce. V letošním roce máme
zapsáno 25 dětí (4 předškoláci, 6 čtyřletých, 12 tříletých a 3 děti dvouleté. O děti
se budou starat nově dva pedagogové. Ve
škole bude pracovat celkem 5 lidí.
Během celého roku jsme se snažili dětem
připravovat zajímavé zážitky například: při
oslavě MDD si děti vyzkoušely rafty, na jaře
vynášely Moranu, prožily Čarodějnický rej i
bohatou školní vánoční nadílku. Akce byly
skvělé i díky rodičům, kteří se nebáli zapojit. Jsme nesmírně rádi, že se našli i aktivní
prarodiče. Náš cíl, spoluprožívání společných chvil dítěte v širší rodině, se začal
naplňovat.
Děti rády vzpomínají i na červnový celodenní výlet,
který měl název „Výměna školek“. Asi čtenářům vyvstane televizní pořad „výměna manželek“, čímž jsme
se opravdu inspirovaly.
Jednodenní výměna proběhla dne 13. 6. s Mateřskou
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školou Městské nemocnice Městec Králové a.s.. V 8:00 hodin
byly přistaveny autobusy na obou místech a děti byly převezeny do „cizích školek“. Hodinovou jízdu absolvovaly
s očekáváním, co přijde. Vstup do školky byl úplně jiný, protože škola byla zařízena v úplně jiném stylu, tzv. moderním.

Jiná šatna, odlišné sociální zařízení.
Jiné židle, hrací prostor. Největším zážitkem byla hra s novými
hračkami, stavebnicemi.
Pro paní učitelky bylo dost obtížné tuto činnost po hodině
ukončit a přesvědčit děti, aby se oblékly, protože je ještě čeká

V nové školce svačinu i oběd děti
snědly s chutí. Opouštění školy
bylo obtížné a dětem se domů
moc nechtělo.

Nový školní rok se již přiblížil. Přípravy na něj ve škole probíhaly
během srpna. Opět připravujeme
spoustu akcí a aktivit, kterými
chceme zpříjemnit a obohatit výuku dětí. Navážeme na přání rodičů
a budeme organizovat „Akce pro
rodiče, prarodiče …“. První akci
zrealizujeme již druhý týden v září
s názvem „Sovy a dravci v letu“.
V říjnu nás čeká Soutěž v pouštění
draků a podzimní výlet se zážitkovým programem o tom, kdo kde v
minizoo bydlí. Je také naplánováno
setkání s lidmi s handicapem. V říjnu
proběhne i odpolední Akce pro tatínky, dědečky „Sova nebo strašidla“.

V budoucnu máme v plánu navázat
kontakt se základní školou a rádi bychom se také zapojili se do celostátních projektů, které by obohatily nejen naše děti, ale i jejich rodiče.

venkovní zahrada a další hračky.
Největší zážitek na děti čekal po obědě, kdy se šly
podívat na tzv. vnitřní balkon, který slouží jako stálá
ložnice.

Poprosili jsme rodiče dětí, kteří mají
zkušenosti s jinými školkami o jejich
postřehy. Tři maminky nám přinesly
příspěvky, kde srovnávaly prostředí, aktivity
a personál školy. Každé srovnání má své plusy i mínusy. Vždy záleží, jak se dítě v novém
prostředí adaptuje, jaké má kamarády a jak
se mu učitelé věnují. V tomto srovnání naše
školka dopadla dobře.
Dětem se u nás líbí, a i
když některé ráno pláčou,
během dne se zaměstnají
a na slzičky zapomenou.
Z příspěvků namátkou:
„Syn navštěvoval školku v
Mladé Boleslavi. Péče i
atmosféra ve školce neodpovídala mým představám. Podařilo se mi umístit syna do MŠ v Bukovně.
Od samého počátku bylo
jasné, že to byla dobrá
volba“.
„Z přestupu jsem měla
velký strach, jak si dcera
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zvykne. Bohužel došlo k tomu, čeho jsem se obávala, a
to k výměně personálu, tedy
hlavně k výměně paní učitelky. Změna byla z našeho
pohledu naštěstí k lepšímu.
Školka v Bukovně je zcela
nová, hlavně oceňujeme to,
že mají děti vše při ruce.
Školkové hřiště je sice malé,
ale krásné.“

Mateřská škola by se ráda zapojila do
projektu „Babička a dědeček do školky“, ale nepodařilo se nám najít dobrovolnici/dobrovolníka z řad občanů
obcí Bukovna nebo Líny. Věříme, že
naděje je vždy a nikdy není pozdě.

Tento projekt, který spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory - jsme vymysleli proto, abychom: umožnili setkávání nejmladší a nejstarší generace a
posílili mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot; - pravidelnými činnostmi v rámci projektu zavedli tradiční a důležitý rituál předčítání do ro-
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din; - pomohli dětem ve čtenářské a jazykové gramotnosti.
Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče
s nimi stále méně rozmlouvají a čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale
obraz.
Projekt má svá pravidla a návaznost jednotlivých činností,
a tím se odlišuje od docházení seniorů v rámci čtení dětem
např. před spaním. V praxi senior přijde v dopoledních
hodinách do třídy v MŠ, oblékne si pohádkový plášť a přečte dětem pohádku (stačí 5-10 min.). Poté si
s dětmi vypráví, může si malovat, nebo se
podílet na dalších společných činnostech.
Na závěr své návštěvy předá dědeček či
babička dětem krátkou pohádku natištěnou
na A5, kterou si děti vlepí do svého pohádkového bloku. Ten pak přinesou domů a
rodiče mají za domácí úkol přečíst dětem
tuto pohádku. Tímto aktem bychom rádi
motivovali rodiče k zavedení či prohloubení
rodinného rituálu předčítání. Další den pak
přijde opět senior a ptá se dětí, o čem ta
"domácí" pohádka byla. Za odměnu dostávají děti
nálepky
do
po-

hádkového sešitu. K
jednotlivým pohádkám
si mohou malí posluchači malovat obrázky nebo
vytvářet různé koláže.

Na konci projektu (realizace záleží na školce; je možné
jej dělat celý školní rok, či jen např. polovinu) pak dětem zůstává jakási pohádková knížka (blok, sešit), ve
které budou mít spoustu krátkých pohádek i
s autorkými obrázky či nálepkami. Ke knize se pak mo-

hou kdykoliv vracet, ať už ve školce nebo doma s rodiči při
společném čtení.
Autorka článku: Mgr. Hana Hušková

ČINNOSTI SPOLKŮ
MYSLIVECKÝ SPOLEK MICHALOVICE BUKOVNO
Krásné letní počasí skončilo a zatím
marně vyhlížíme „babí léto“. Myslivcův rok však přesto spěje ke svému
vrcholu. Jsou již naplánovány společné lovy na drobnou zvěř, nadháňky a
nátlačky na zvěř dravou a černou, od
září se loví prakticky veškerá spárkatá zvěř, dohání se plán lovu srnců,
mnozí se těší na jelení říji, která právě koncem září vrcholí. V našich honitbách došlo k poměrně rychlému
rozšíření dančí zvěře, a proto i u nás
můžeme poslouchat v říjnu dančí
rochání. Ti šťastnější se mohou radovat dokonce z ulovení krásného lopatáče, což je jistě sen mnohých

myslivců. V okolí již probíhají první společné lovy kachen,
loví se divocí holubi hřivnáči, kterých je v našem revíru
mnoho. Je to jeden z mála druhů lovné zvěře, který můžeme počítat na sta a zdá se, že není lidskou činností negativně poznamenán. Loveckou střelbu na společné hony
můžeme pilovat na naší brokové střelnici v Močidlech, kde
7. října bude probíhat poslední letošní velký závod
v parkurovém střílení, které mezi střelci a myslivci získává
na stále větší oblibě. Tímto také zveme všechny spoluobčany na návštěvu naší střelnice, kde je zajištěno občerstvení nejen pro účastníky závodu. Věříme, že toto zajímavé střílení se Vám bude líbit a přijdete povzbudit místní
střelce.
Musíme ještě touto cestou poděkovat za vstřícný postoj
OÚ Bukovno. Díky přispění na automatické vrhací zařízení,
které jsme zakoupili, můžeme pokračovat zdárně v šíření
pozitivního náhledu na naší střelnici, myslivecký spolek a
potažmo i samotnou obec Bukovno.

V důsledku výskytu afrického moru prasat v honitbě u
Zlína došlo na základě mimořádného veterinárního opatření k úpravě lovu divokých prasat. Pro uklidnění dodá-
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vám, že k postupu této nákazy nedošlo a všechna uhynulá nakažená prasata byla dohledána pouze přímo v poměrně malém prostoru ohniska nákazy. Lov divočáků byl
povolen prakticky všemi dosud zakázanými způsoby lovu. Při sklizních porostů řepek a kukuřic jsme toto opatření plně využili. Od dubna letošního roku jsme odlovili
již 36 ks divočáků a poprvé za celou dobu existence mysliveckého spolku se podařilo ulovit i kňoura o hmotnosti
160 kg s trofejí v hodnotě bronzové medaile – 112,6
bodů CIC / trofejí jsou páráky a klektáky - myslivecky
také zbraně kňoura/ .

to chci všem sdělit, že nejsme uzavřená komunita, rádi mezi
sebou přivítáme zejména mladé, kteří projeví zájem o naši
činnost. Moje zkušenost napovídá, že první zapálení pro
myslivost začíná právě na honech, kterých se jako honec lze
zúčastnit. Stačí projevit zájem a požádat svého známého
myslivce, zda s ním mohu jít na hon. Jedinou podmínkou je
věk minimálně 15 let a také chuť obětavě prohánět houštiny a především plně respektovat pokyny vedoucího honu.
Tímto okamžikem bývá vykřesána jiskřička, která může zapálit ohýnek pro tak nádherný koníček, kterým myslivost je.

Samozřejmě začíná i neméně důležitá povinnost myslivců, kterou je příprava na zimní období. Každý správný
myslivec má přidělené krmné zařízení, o které pečuje
( krmelec nebo zásyp), a v době nouze pravidelně zvěř
přikrmuje a chrání před dravou zvěří.
Každodenní povinností je od konce července do konce
roku starost o bažanty v odchovné voliéře. Nejlépe si
jistě dovedou představit tu kupu starostí a práce chovatelé drůbeže. Pochybuji ale, že jim na dvorku pobíhá
500 slepic. To sebou samozřejmě nese nejen mnoho
práce, ale i nemalé finanční prostředky. Jenom pro představu uvedu, že jedno bažantí kuře stojí 90 Kč, další náklady na speciální krmiva a léky ani nepočítaje. Odměnou nám je, že můžeme udržet tradice dávných bohatých lovů spolu se zábavou na posledních lečích, ale nejen to. V přírodě z těchto našich chovů zůstává každoročně 50 – 100 bažantů a i díky tomu se ještě můžeme
s bažantem v našem okolí setkat. Bez této činnosti by se
již bažant v oblasti intenzívního zemědělského hospodaření prakticky nevyskytoval. V dobách minulých byl hlavní hon s poslední lečí vždy velkou událostí na vsi. Je naším přáním, aby zejména mladí poznali, že myslivost
není jenom lov, je to i tradice, společenská zábava. Tím-

Přeji krásný podzim a končím tradičním mysliveckým „ myslivosti zdar“.

Za myslivecký spolek Michalovice Bukovno
Miroslav Vinš, myslivecký hospodář

VLASTENECKO- DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ
Baráčníci si užívali dovolených a prázdnin. Na konšelském sezení, které se konalo 1. září na obecním úřadě, jsme naplánovali akce do konce tohoto roku. 4.
listopadu spolu s čejetickými pojedeme do Polska na
trhy, 11. listopadu máme výroční volební sezení a na
9. prosince jsme pro Vás pozvali divadelní soubor
Větry z Řepova. Řepovští ochotníci už u nás vystupovali v roce 2014 s velkým úspěchem. Všechny akce
Vám včas připomeneme.
TANEČNÍ SKUPINA TORNÁDO
Každou první sobotu v září míříme do Vísky na Vísecký
festiválek, letos byl ve znamení cestování a o chod festiStránka 8

válku se starali lidičky z různých zemí: Skoti, Španělka, Havajky, Česká selka, Nastěnka a další obyvatelé
zeměkoule. My jsme vystoupili s tancem berušek a
Ferdů mravenců. A od září už opět nacvičujeme
nové vystoupení na únorový maškarní ples.

ZAJÍMAVOSTI Z OBCÍ
VODA

Rybníček u Hájků

Slovíčko voda se skloňuje ve všech médiích, její nedostatek, plýtvání i zákaz
zalévání zahrádek (zatím ne u nás).
V letních měsících došlo v Bukovně ke
dvěma haváriím. Otočili jsme kohoutkem a „nic ani kapka.“ A už jsme se
rozčilovali: „ jak to, že neteče, jak to
bude dlouho trvat.“
Jak to bylo s vodou, než byl zaveden
vodovod:
Líny
Zavzpomínat na rybníčky přišlo do klubovny sedm rodáků. V Línech byly čtyři
veřejné: v místech vedle domku Leony
a Honzy Bartošových. Druhý tam, kde
je teď nádrž, jen ten původní byl větší a
plavili se tam koně, v sedmdesátých letech se zmenšil.
Třetí v zahradě u Hájků, v té době tam bydleli Pavlíčkovi, a čtvrtý za zahradou Bradáčových a paní Trepá-

kové, kterému se říkalo Podvodník. U Pavlíčků a na
Podvodníku se děti koupaly a v zimě bruslily, na zimní
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Rybník náves Líny

hry platilo nepsané pravidlo holčičky bruslily u Pavlíčků a kluci hráli hokej na Podvodníku, ale samozřejmě
si na obou rybnících hrály všechny děti. Další vodní
plochy byly na každém větším dvoře, voda se využívala
pro dobytek a drůbež. Napočítali jsme jich nejméně
dalších šest. Voda do nich stékala ze střech a při tání
sněhu. Ptala jsem se, kde brali vodu lidé pro sebe na
pití, vaření a praní. Tak taky ze střech, kdy dešťová
voda stékala do studní a ta se pak převařovala, nebo
se chodilo do studánek anebo se jezdilo voznicemi do
Jizery. Když se v roce 1910 postavil vodovod, neznamenalo to, že měli vodu doma v kuchyni, ale po vsi
byly litinové pumpy, které byly připojeny na řád. Některé rybníčky byly zasypány, jiné vyschly, a tak už
zůstaly jen dva, ten na návsi a jeden je u Kašpárků na
zahradě.

Bukovno
O bukovenských vodních plochách nemám bohužel žádné
informace a ani v kronice nejsou konkrétní záznamy. Vodní
plocha nám zůstala už jen jedna na návsi. Druhá nádrž, na
které se také bruslilo, vyschla. Na povídání o bukovenské vodě přišli tři občané. Jedna z vodních ploch byla před Brožkovými, určitě byly také u větších staveních jako v Línech. A protože v domech
na návsi je
spodní voda, byly a
někde ještě
jsou ve sklepeních
studánky.

Rybníček u Kašpárků
Stránka 10

HISTORIE OBCÍ
Bukovno 1935
Rozloučili jsme se se starým rokem a vstupujeme do
roku nového. Je bláto, po zimě a sněhu dosud ani vidu.
V Lidových novinách se psalo o našem kostelíku.
V hostinci u slečny Šťastné hostuje „Finkův biograf.“
V dvoraně sokolovny pořádán Sokolský ples za velmi
slušné účasti. Dne 21. ledna o půl osmé večer konána
v hostinci u Pavlíčků volba delegátů do okr. hosp. záložny v Mladé Boleslavi. Za poměrně malé účasti zvoleni pánové R. Jíra čp. 44, E. Bičík čp. 45, Jos. Manžel čp.
25, B. Šťastný čp.24, V. Koudelka čp. 52, V. Blecha čp.
33 aj. Šulc čp. 36. 2. února za dobré účasti konán hasičský ples, 16. února staročeský ples baráčníků
v sokolovně. 6. března v předvečer 85. narozenin pana
prezidenta T.G. Masaryka zapálena oslavná hranice za
účasti všech spolků. Obecní zastupitelstvo se usneslo
uzavřít výpůjčku v okr. hosp. záložně v Ml. Boleslavi na
10. let na zaplacení pozemku a stavbu obecního domu,
hasičské kůlny a kanceláře, obnosem 60 000Kč. 24.
března v sokolovně I. hudební bál. V květnu obecní
rada otvírala došlé oferty (cenové nabídky). Na základě
užšího ofertního řízení na stavbu hasičského skladiště,
doporučeno zadati stavbu nejlevnějšímu staviteli
Rebšovi z Mladé Boleslavi, který uvedl cenu 78 666 Kč
89 h. A dne 16. května se započali kopati základy obecního domu. V Bukovně čilý stavební ruch, kde mimo
čp. 162, postaven domek čp. 16. dále staví p. Raiter
Jaroslav chlévy a p. Najman Josef čp. 74 stodolu. P Šelbický čp. 143 též stodolu. Měsíc červen vyznačoval
zvýšenou činnost hasičského sboru. Zúčastnili se cvičení v Čejeticích, na Bezdězu, v Katusicích. Dne 11. srpna
stěhoval sbor svoje stroje i veškeré hasičské náčiní do
nového skladiště. V předvečer svátku patrona země
české svatého Václava zasedlo poprvé obecní zastupitelstvo. Schůzi se slavnostním rázem zahájil starosta

obce pan Josef Manžel a vyzval všechny, aby zde odložili
veškeré osobní spory a aby hájili vždy zájem obce. Tento
rok opraven kostel: střecha, dána nová plechová báň na
hlavní věži, obarveny lavice, dána nová okna, kostel vymalován. Obnos byl uhrazen sbírkou po obci, Bukovno vyneslo 8 017Kč a Líny 3 057 Kč. Ostatní doplatil nejmenovaný
rodák zdejší. Obecní zastupitelství v Bukovnu v listopadu
r.r. vyhlásilo veřejně (v té době bubeníkem) rozhodnutí
politické správy okresního hejtmanství v Ml. Boleslavi k
osnově regulačního plánu obce, které vyplynulo z místního
šetření tamní okresní komise, záboru částí některých parcel a míst. Postižení majitelé měli možnost dovolání: čp.
12 paní Hradcová překážející staré hospodářské stavení
(projektovaná ulice), čp. 16 pan Lazar malý zábor předzahrádky a kompenzace pozemku, čp.20 manželé Hencovi
částečné omezení pozemku, čp.21 manželé Kyselovi zábor
malé části plochy pozemku kvůli zřizování širší ulice, čp.34
manželé Koliášovi malý záběr pozemku kvůli úpravě komunikace, čp. 39 a 40 Rajtrovi a čp. 101 manželé Povolní
zaříznutí parcely do nové regulační čáry a získání plochy,
čp. 52 pan Nečásek nařízeno odstranění celého hospodářského objektu (stodola přilehlá ke zadní částí stavení a

přilehlé k parku a venkovního přístřešku kvůli estetického uvolnění prostranství na návsi—bude poskytnuta
přiměřená náhrada). Čp.58 pan Franěk zábor z plošné
výměry kvůli projektované ulici v obci, čp. 47 pan Janoušek menší zábor pozemku kvůli rozšíření vozovky, čp. 62
manželé Jírovi zkrácení předzahrádky, čp. 2 pan Langer
zrušení veřejné uličky, čp. 69 manželé Bendovi nepatrný
zábor pozemku k uvažované silnici, čp. 94 pan Navara
nepatrná úprava pozemku, čp.94 paní Pecháčková překážející starý objekt při čp.5 na místě se počítá s rozšířeStránka 11

me brát s rezervou. Neznamená to, že masy lidí bral
prodejní místa útokem. Vůz si pořizovali zástupci
střední vrstvy a to po důkladném zvážení. Například
takový sedlák si raději koupil mlátičku.

ní a novou úpravoou vozovky, zabezpečující přímé spojení
veřejného urpsotřed obce se slinicí. Spolek baráčníků koná
v sokolovně velký silvestr.
DĚNÍ V ČECHÁCH

Doslovný výpis z kroniky

Rok 1935 byl především rokem stále přetrvávající krize.
Boleslavská automobilka vyráběla auto ŠKODA Popular—
byl to do té doby nejmenší sériový vůz této značky a příjemně překvapila jeho cena 17 800kourn u dvoumístného
a 18 000 korun u čtyřmístného polo kabrioletu. Na světě
tak byla první lidová škodovka. Výraz lidový vůz však musí-

KALENDÁRIUM
HOUBAŘENÍ

Zásady slušných houbařů:

S chutí říkáme, že jsme národ houbařů. Recepty na úpravu se objevují už v prvorepublikových kuchařkách. Houby
jsou zdrojem bílkovin, vlákniny či vitamínů B a D, mají
nízký obsah kalorií i tuků.




Zatímco v některých evropských zemích se platí za vstup
do lesa či houbaří jen ve stanovených dnech, na českém
území lze provozovat typickou vášeň bez omezení.
Houbaření je záliba, která spočívá v chození do lesa a
hledání a sbírání hub, Češi jsou považování za nejvášnivější houbaře na světě, alespoň jednou ročně vyrazí na
houby přes sedmdesát procent obyvatel České republiky,
což nemá ve světě obdoby.
Každý houbař má svá místa, která se nikomu neprozrazují. S plným košíkem se chlubíme svým sousedům, a úlovky si fotíme. Naříkáme při čištění „to je hrozná práce“,
ale jak máme příležitost, už pospícháme do lesa. Procházka po lese je relaxace.
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Nezajíždíme do zákazů vjezdu
Vyrážíme v hodném nepromokavém oblečení a
obuvi, s proutěným košíkem a kapesním nožíkem
Sbíráme jen ty, které bezpečně poznáme
Houby neodřezáváme, ale vykroutíme a jamku
zakryjeme jehličím, nebo mechem, aby půda zbytečně nevysychala
Okolí nerozhrabujeme při hledání „bratříčka“, ničíme tím podhoubí
Neničíme houby, které se nám připletou do cesty
Chováme se tiše a ohleduplně

A jak s houbami doma naložíme?
Můžeme sušit, vařit, nakládat, zmrazit. Hlavně je důležité
udělat to co nejdříve po sebrání. Houby se totiž snadno
kazí.
Fotografie hub zaslali: Martina Řezáčová, rodina Vejběrových a rodina Malých.
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PLÁN AKCÍ


5. listopadu—divadelní představení Vysavač v pražském studiu Dva. V hlavní roli Bohumil Klepl v kůži zamilovaného uklízeče z nákupního centra. Cena je 300,-, začátek představení je v 13:30. Odjezd autobusu upřesníme.



25. listopadu se uskuteční tradiční Posvícení v sokolovně se soutěžemi a kulturním programem od 16:00. Budeme soutěžit o nejlepší guláš a koláč. Budou připraveny další soutěže a odpoledne nám zpříjemní kapela Dědina.



Na 9. prosince v sobotu baráčníci pozvali do sokolovny divadelní spolek Větry z Řepova. Na programu bude hra
„Ono to stojí“. Fraška z pracovního prostředí průmyslového gigantu. Vystresovaný zaměstnanci najdou útočiště na psychiatrickém oddělení, kde jim zdánlivě nehrozí žádné nebezpečí, ale je tomu opravdu tak?



15.prosince v pátek od 17:30 nám přijde zazpívat mladoboleslavský pěvecký sbor Paprsek. Koncert se bude
konat v sokolovně.



16.prosince proběhne tradiční mikulášská nadílka v Línech



Vánoční setkání na návsi v Bukovně proběhne 23.prosince



31.12—Silvestr v sokolovně

O všech akcích vás budeme včas informovat na nástěnkách, webu obcí a místním rozhlasem.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Salač Josef

Bukovno

Moskla Jan

Bukovno

Formánková Eva

Líny

75 LET
Švec Václav

Bukovno

Lacková Irma

Bukovno

80 LET
Jírová Marie

Bukovno

Noví občánci
Anna Klissiewics

Bukovno

Z našich řad odešli
Šimek Josef

Bukovno

Šimon Josef

Bukovno

Purtek Josef

Bukovno

Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští číslo vyjde v prosinci 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

BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ

