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červenec—září 2019

BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení občané,
jistě jste zaregistrovali, že nám v obci po několika rušných měsících utichl stavební ruch a naše
vesnice má zdárně za sebou I. část zatím největší investiční akce posledních let. Plán vybudovat
páteřní chodník vedoucí napříč celou vesnicí, který by zvýšil bezpečnost chodců pohybujících se
podél velmi frekventované a pro ně tak velmi nebezpečné komunikace, se zrodil již na počátku
našeho prvotního volebního období. Od té doby se intenzivně začalo pracovat na projektové
činnosti a hlavně na zajištění potřebných finančních prostředků pro realizaci akce. Je zřejmé, že
takto rozsáhlý projekt není možné financovat jen z rozpočtu obce, a proto jsme se ze všech sil
snažili zajistit potřebné investice z jiných zdrojů. Po několika neúspěšných pokusech u různých
institucí a dotačních programů se nám po složitých jednáních a přípravách nakonec povedlo zajistit
částečné financování první etapy výstavby chodníků od Státního fondu dopravní infrastruktury.
Tímto klíčovým úspěchem se konečně mohla odstartovat celá akce. Důležitým krokem v celém
projektu byla část revitalizace bývalého kalu na park s vodní plochou. Zde mi dovolte znovu
poděkovat všem spoluobčanům, kteří neváhali přidat ruku k dílu a v naší novodobé "akci Z"
pomohli při výsadbě dřevin a rostlin v těchto novodobých obecních prostorech. Pojďme tedy také
trochu k číslům: I. etapa 2 421m čtverečných zámkové dlažby. Cena 11 147 460 Kč bez DPH. Stavba
trvala osm měsíců. Na první pohled je zřejmé, že nové chodníky významně změnily ráz celé obce. K
tomu přispěl i nový světelný přechod, sloužící především k bezpečnému pohybu dětí z mateřské
školky na jejich dětské hřiště, který se stal velkou atrakcí a dominantou celé stavby. Jak bylo
řečeno, první etapa je zdárně za námi, ale již dnes máme připravený projekt na etapu druhou,
která bude pokračovat směrem na Líny a na následnou cyklostezku mezi oběma vesnicemi (ale to
až příště) a nádraží Bukovno. Zde momentálně čekáme na rozhodnutí Státního fondu dopravní
infrastruktury o spolufinancování tohoto projektu a pevně věříme, že už v příštím roce se vše
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povede realizovat. No a aby toho nebylo málo, tak je připravena i třetí etapa realizace, a to úsek od
křižovatky k nádraží směrem na Vinec. Na tuto etapu se nám podařilo sehnat spolufinancování od
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, za což moc děkujeme. Realizace je plánována s II. etapou také na
příští rok. V dalším čtvrtletí začne výstavba tří sociálních bytů nad obchodem, současně proběhne
renovace vnějšího vzhledu objektu. Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem zastupitelům a
občanům, kteří se podíleli a ještě podílejí na realizaci těchto pro obec tak důležitých projektů, a
také společnosti Šnajdr za velmi kvalitní a v termínu odvedené dílo.
místostarosta Pavel Řezáč

INFORMACE PRO OBČANY
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V mateřské škole Bukovno-Líny, příspěvková organizace, se od 1. prosince 2019 uvolní místo
na pozici provozní (úklid kuchyně a prostor MŠ v odpoledních hodinách). Místo výkonu práce
Bukovno 63, provozní doba 16 hodin týdně. (od 12:00 do 15:15, s možností úpravy dle
potřeby práce). Platový tarif odpovídající zařazení do 2. platové třídy a stupně (dle
odpracovaných let) od 5340,- výše. Nezbytností je zdravotní průkaz a řidičský průkaz skupiny
B je výhodou. Důležitý je kladný vztah k dětem.
Zájemci se mohou hlásit na email: skolabukovno@seznam.cz, nebo na tel. čísle
604 160 208, po domluvě osobní kontakt se získáním bližších informací o náplni práce.
Mgr. Renata Pažoutová
ředitelka mateřské školy



Šárka Veverková opět zahájí cvičení pro děti a ženy v kinosále. Děti přiveďte každé úterý od
17:00 a maminky si mohou zacvičit každý čtvrtek od 18:00.



Od 9. října se posouvá provozní doba na bioskládkách - středy a pátky od 16:00 do 18:00.
Sobotní provozní doba zůstává nezměněna.



19. října v sobotu firma Compag provede svoz nebezpečného odpadu. Kompletní nefunkční
elektrozařízení, barvy a oleje v uzavřených nádobách, přivezte k bukovenské čekárně na
návsi do 9:00.



V kanceláři OÚ si můžete zakoupit knihu „Mladoboleslavsko z nebe“ za 450,- a kalendář pro
rok 2020 „Místopis Mladoboleslavska“ za 60,-.



Povinné čipování psů—od 1.1.2020 bude povinné očkování psa pro vzteklině platné pouze v
případě, že je pes označený mikročipem.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Sportu, zábavy a dalších radovánek jste si o
prázdninách určitě užili všichni dost. Tou
první akcí v tomto čtvrtletí, kterou jsme se
s letošním létem 31. srpna rozloučili, byla
„Cesta kolem světa s Wiili Fogem a
princeznou.“
Londýnský
gentleman
procestoval svět za 80 dní. 95 dětí,
které v sobotu k sokolovně přišly,
cestu po kontinentech zvládly za tři
hodiny. Během své dobrodružné
výpravy navštívily Anglii, Kanadu,
Ameriku, Thajsko, Havaj, Austrálii,
Turecko, Egypt, Řecko, Francii,
Česko, zástupci jednotlivých zemí
je seznámili s charakteristickými
znaky. Děti plnily úkoly a dostávaly
potvrzení do cestovního pasu.
Zábava
pokračovala
vodní

balonkovou bitvou, a děti se vyřádily i
v skákacím hradu. Všichni jsme se těšili na let
horkovzdušným balonem, bohužel toto
povyražení se kvůli nepříznivým větrům
nemohlo konat. Po bitvě jsme vyhlásili kvíz
pro rodiče dětí, otázky se týkaly jednotlivých
zemí, které děti navštívily. Vítězná rodina
Veverkova si odnesla dort ve tvaru

zeměkoule. Tím skončila zábava pro
děti a začala pro dospělé s kapelou
revival Kabát a Netřesk.
Děkujeme všem, kteří se buď
finančně, nebo svou prací podíleli na
zdárném průběhu akce.
Jen tak mimochodem, příští rok
bychom mohli v okolí bukovenské
sokolovny vybudovat středověkou
vesnici.
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NOHEJBALOVÝ TURNAJ
První sobotu v září se konal druhý
nohejbalový turnaj trojic na hřišti v Línech.
Tohoto sportovního klání se zúčastnilo
šestnáct týmů. A i když počasí sportovcům
ani divákům moc nepřálo, přesto měl
turnaj vysokou sportovní úroveň. V osm

hodin si týmy rozlosovaly pořadí a turnaj po
zahájení starostou Petrem Holmanem mohl
začít. Hrálo se do pozdních odpoledních hodin.
V pauze se hráči i diváci posilňovali místními
specialitami. Na prvním místě se umístil tým
z Mladé Boleslavi „Dřeváci“. Naši se umístili na
čtvrtém místě: Miloš Řezáč, Michal Svoboda a
Václav Horčička. Na sedmém místě: Michal
Reiter, Josef Maruška a Filip Drla.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 22. září, již po druhé v tomto
roce, král Petr I. se svou družinou vítal 5
nových
občánků.
Vystoupily
děti
z mateřské školy, sudičky popřály dětem
hodně lásky, zdraví a štěstí. A rodiče
s panem králem tento slavnostní den
stvrdili podpisem v pamětní knize.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Prázdniny nám skončily a my jsme se
v hojném počtu sešli hned první zářijový
den. Děti už se na sebe doslova těšily, a tak
nebyl problém využít jejich potřebu sdílení a
povídání k rozvoji slovní zásoby a
komunikace s druhým. Přivítali jsme mezi
sebe čtyři nové děti a nechali jim nějaký čas
na „rozkoukání“ a potřebný čas na adaptaci
v dětské skupině a novém prostoru. Už po
měsíci si dovolím říci, že nezasvěcený
pozorovatel by nepoznal, kdo byl tím
„nováčkem“. Adaptace proběhla velmi
dobře.
Nový školní rok nám nabízí nové téma
Školního
vzdělávacího
programu:
„Zkoumáme, objevujeme a poznáváme svět
kolem nás“. Činnostmi a aktivitami
plánovaných akcí se chceme mimo jiné
zaměřit na podporu tvořivého myšlení,
zvídavosti dětí a uvědomování si hodnot,
které jsou nedílnou součástí života každého
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z nás. Při „práci“ s dětmi je třeba být stále ve
střehu a připraven, neboť když dostanou
možnost aktivně se podílet na dění (ať už ve
školce v rámci denních činností nebo i mimo
areál MŠ), jsou těmi nejlepšími „parťáky do
hry“.
Děti, které nastupovaly při otevření naší
školky, nám dorůstají do školních let. A tak
máme v letošním roce podstatnou část
dětské skupiny vytvořenou z předškolních
dětí.
Nabídka
aktivit
bude
tudíž
přizpůsobována nejen věkovým kategoriím,
ale i dle toho jak si samy děti vymezí své cíle.
Každý má právo na své rozhodnutí a není
snadnějšího poznání než si sám vyzkoušet, na
kolik si věřím. Týká se to zpravidla
rozhodování o náročnosti daného úkolu,
pohybových schopnostech, jazykových a
komunikačních dovednostech, výtvarném
vyjádření, apod. Stejně jako všude kolem nás i
u nás v mateřské škole, ale platí určitá

pravidla, která si společně s dětmi
vytváříme, seznamujeme se s nimi a
platí pro všechny.
V nadcházejícím podzimním čase
budeme s dětmi oslavovat Den stromů,
prozkoumáme některé podzimní plody a
plodiny a také si z některých něco
dobrého připravíme.
Snad nám počasí dovolí a my si společně
s dětmi i rodiči užijeme sobotní
celodenní výlet do přírodních scenérií
v okolí Mšena.
Poprvé k nám zavítá Divadlo “A Šmytec”
s představením „Kouzelné housličky“ a také

„Zoubková víla“, která děti blíže seznámí se
správnou dentální hygienou a zdravou
životosprávou.
S ohledem na fenomén doby - špatný úchop
psacích a kreslících potřeb se budeme této
tématice více věnovat v průběhu následujících
let. S možnostmi, jak u dětí podpořit jemnou a
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hrubou motoriku a navodit uvolnění paží a
rukou, seznámíme rodiče na schůzce dle
jednotlivých ročníků. Každé dítě je
individualitou a i potřeby každého
jedince se mohou lišit, převážně
v rámci věku.
Starší děti už měly premiéru při
vystoupení pro malé nové občánky,
které se i našim dětem velmi líbilo.
Další vystoupení, na které se s dětmi
připravíme, bude výroční sezení
Vlastenecko-dobročinné
obce
baráčníků.
Na poslední akci, kterou uvedu,
bychom velmi rádi pozvali rodinné
příslušníky našich/vašich dětí, a to na
Týden s knihou. Mateřská škola je
zapojena do projektu Celé Česko čte
dětem a jedna z podmínek účasti
v tomto projektu je spolupráce
s rodinami a zapojení rodinných
příslušníků do čtení dětem v MŠ.
Pojem rodina je široký, takže může jít
třeba o zástupce z prarodičů nebo i o
tetu, staršího sourozence apod. Bližší
informace
obdrží
rodiče
v dostatečném předstihu.
A na závěr? Čas letí jako vítr a než se
nadějeme, bude advent. My se s dětmi
připravíme na mikulášskou návštěvu i
na tvořivé odpoledne s rodiči. Ale to až
příště.
Mějte se všichni moc hezky a za celý tým
mateřské školy Vám přejeme pohodový
podzim.
Mgr. Renata Pažoutová
ředitelka mateřské školy

ČINNOSTI SPOLKŮ
SDH BUKOVNO
Od července mají naši hasiči
novou zámkovou dlažbu na
tréninkové ploše u sokolovny.
Nový povrch byl již opravdu nutný a na akci se
podíleli sami hasiči.
Již o července tedy mohou trénovat
bezpečněji a také to bude určitě vidět na
výsledcích soutěží.
V červenci byl naplánovaný čtyřdenní výlet na
vodu. Vodácké dobrodružství (nejen pro
hasiče),

Mužské sportovní družstvo se v létě účastnilo
několika soutěží.
Jednalo se o noční závody poháru Fire Night
Cup (FNC). Závodů v poháru bylo celkově 10 a
naši sportovci se zúčastnili 5ti posledních.
Poslední soutěž proběhla v Kosořicích a tam
také bylo vyhlášení celého poháru. Naši chlapi
nakonec skončili na krásném 15. místě
z celkového počtu 41 družstev.
10. 9. byla svolána schůze výboru, při které se
mimo jiné představila zrekonstruovaná
požární stříkačka Holeček, která je chloubou
našeho sboru.
14. 9. 2019 byl hasiči vyhlášený sběr
železného
odpadu.
Celé
sobotní
dopoledne hasiči
objížděli Bukovno
a Líny a sváželi
odpad, který si
spoluobčané
připravili
na
odvoz.
Svoz
skončil v cca 14h
a
tím
hasiči
ukončili sezonu.
Odpoledne
je
čekala zasloužená
odměna v podobě
dobrého jídla, pití
a skvělé zábavy.
Velitel Milan
Syrový

jak se akce jmenovala, byla velmi úspěšná a
všichni účastníci zájezdu přežili.
Akce se zúčastnilo 18 dospělých a 5 dětí.
V srpnu hasiče navštívila kontrola HZS. Bylo
nahlédnuto do dokumentů, spisů a chodu celé
jednotky. Kontrola proběhla úspěšně. Vše
bylo v pořádku.
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VLASTENECKO
BARÁČNÍKŮ

DOBROČINNÁ

OBEC

Tento spolek, který byl založen v roce 1906, má
k datu 4. 10. tohoto roku 52 členů. Konšelstvo, což
je vedení obce, se schází každý první pátek
v měsíci. Obec dodržuje regule, které vytvořili naši
předci. V těchto měsících se v okolních obcích
konají výroční sezení – na tato sezení jezdíme i my,
a na oplátku je zveme na naše výroční volební
sezení, které se koná 9. listopadu od 14 hodin
v sokolovně. Přijďte i vy, rádi vás uvidíme.
Konšelstvo baráčnické obce

TORNÁDO
Taneční skupina Tornádo vystupovala 3.srpna na
víseckém festiválku. Letošní téma bylo „Ze života
hmyzu“ a Tornádo přiletělo jako berušky a pro
úspěch, měly tanečnice ještě další dvě vystoupení.
Dalším připraveným programem byla divadelní
představení jak pro děti tak i pro dospělé a spousta

dalších aktivit, které organizátoři pro
návštěvníky připravili. Návštěvníků jako
každý rok přišlo hojně.
Další taneční vystoupení mělo Tornádo
v domově seniorů v Dolním Cetně dne 14.
září, kde se konalo setkání „Den pro mého
seniora“. Před domovem se celé
odpoledne vystupovalo – tančilo, zpívalo i
cvičilo.

ZAJÍMAVOSTI
V rubrice zajímavosti
se dočtete o historii
pohřbívání, o historii hřbitovu v Bukovně a
v kalendáriu jsme vybrali Dušičky. Možná se vám
tento námět bude znát smutný, ale i to patří
k našemu životu.
HŘBITOV- historie
Evropská kultura formovaná katolickým
náboženstvím nakládala s vlastními předky,
obdobně jako jiné kultury, jako s nástrojem uctivé
piety i modloslužebného kultu. Z toho pramenila
potřeba zachování určité památky na zemřelé,
hmatatelný odkaz jejich někdejší existence. Tělo
zemřelého bylo uloženo do země a místo nazývané
hrobem bylo více či méně výrazně označeno:
křížem, náhrobním kamenem, komponovanou
skulpturou nebo dokonce samostatnou stavbou.
Způsob označení hrobu mohl záviset na místní
tradici, bohatství zemřelého nebo úctě, kterou se
těšil mezi lidmi. Historicky býval pohřební obřad
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součástí náboženského života. Místo
pohřbu bylo spjato s církevní půdou v
daném místě. Hřbitovy obklopovaly kostel
uprostřed města nebo obce. Od okolní
zástavby byly většinou odděleny ohradní
zdí. Šlechta, církevní hodnostáři a bohatí
měšťané mohli být pohřbíváni přímo v
kostele a být tak i posmrtně stále přítomni
církevním obřadům. Plochu hřbitova
postupně zabíraly jednotlivé hroby, dokud
nebyla celá zaplněna. Zvyklostí přitom
bylo, že jednotlivé rodiny si budovaly své
vlastní hrobky, do nichž bylo postupně
ukládáno více jejich členů. Podmínkou
zachování hrobu bylo a je jeho udržování a
placení jakéhosi „pronájmu“ za zabrané
místo. Neudržované a zpustlé hroby jsou
po čase zrušeny a jejich plocha opět
využita. Zejména v městském prostředí
bylo proto naprosto obvyklé, že po

úplném vyčerpání plochy původního hřbitova
byl na okraji města založen nový hřbitov, a
starý byl pod tlakem jiného využití cenného
místa uprostřed zástavby většinou zrušen.
Nový hřbitov býval navržen jako pravidelná
pravoúhlá plocha ohrazená zděnou zdí.
Ohradní zeď a zejména vstupní brána bývala
architektonicky pojednána a uzavírána
kovanou nebo litinovou umělecky zdobenou
mříží. Obvyklou součástí nového hřbitova
bývala i márnice nebo obřadní síň mnohdy v
podobě velmi honosné architektonicky
vytříbené budovy. Místa z vnitřní strany
ohradní zdi bývala využívána ke stavbě
samostatných pohřebních kaplí. Velká část
nových hřbitovů byla komponována v parkové
úpravě s okrasnými stromy a zpevněnými
cestami. Ztvárnění náhrobků bylo velmi
rozličné. Nejstarší náhrobní kameny u nás byly
reliéfně zdobeny a opatřeny opisem se
jménem zemřelého a datem úmrtí.
Nejhonosnějšími středověkými náhrobky byly
samostatné tumby se sochařsky provedenými
postavami zemřelých v životní velikosti.
Renesance obohatila figurální náhrobky o
komponovanou architekturu a baroko přidal
bohaté, dynamické skulpturální útvary s
vizuálními optickými efekty. Klasicismus
střídmou umírněností vyjádřenou vytříbenými
architektonickými prvky vyzdvihl úctu a obdiv
k zemřelému. Neohistorické slohy využívaly
všech prvků. Nejběžnějším historickým i
současným typem náhrobku je ale náhrobní
kámen v podobě vztyčené stély z ušlechtilého
druhu kamene, na níž je ozdobně vysekáno
jméno a datum úmrtí, případně nějaký
doprovodný text. Historický hřbitov je součástí
prakticky každého města, obce či
vesnice. Hřbitovům je vzhledem k
úctě k našim předkům většinou
věnována
patřičná
pozornost.
Bohužel ne vždy jsou ale úpravy a
rekonstrukce prováděny citlivě a v
souladu s charakterem místa.
Nevhodné jsou zejména opravy
ohradních zdí, kdy jsou používány
novodobé materiály, je odhalováno
kamenné zdivo, které by mělo být

8

omítnuto, a koruny zdí jsou pokrývány
nevzhlednými betonovými dlaždicemi. Drobné,
avšak v citlivé atmosféře hřbitovů podstatné,
zásahy do jejich parkových úprav nebo
přírodního charakteru jsou bohužel také často
vedeny nevědomostí, neprofesionalitou a
jediným kritériem finanční nákladnosti. Genius
loci hřbitovů je ale jeden z nejsilnějších avšak
zároveň nejkřehčích. Jeho zachování není příliš
náročné, vyžaduje však velkou citlivost a
respekt.
Pohřbívání v Bukovně
Počátkem 20. st. byly v prostoru východní části
obce nalezeny v hloubce asi 1metr tři ploché
kostrové hroby.
V letech 1554, 1552 a 1588 je Bukovno
zasaženo morovým neštěstím a pohřbívá své
mrtvé na morovém poli, vyznačeném
pomníčkem zvaný Bílý křížek.
Hřbitov byl založen 1791.
V roce 1936 byl schválen hřbitovní řád a
odhlasovány poplatky za 1 m2 hrobky 50 Kč,
hrob velký 15 Kč, hrob dětský 10 Kč. Za
obstaravatele pohřbů byl zvolen Josef Šelbický.
Každá obec, měla svého hrobníka. V Bukovně
to byl například pan Vávra, který vykonával i
práci nočního hlídače a bubeníka, nebo i
Korseltovi z Lín.
V roce 1947 se na hřbitov zavedl vodovod.
Hřbitovní zeď a márnice se opravovala v akci
„Z“ v roce 1986, zdď se opravovala opět v roce
2017 s pomocí dotace 700 000 Kč
V těchto dnech obec schvaluje nový hřbitovní
řád, který bude k nahlédnutí na stránkách obce
a na vývěsce na hřbitově.

KALENDÁRIUM
DUŠIČKY
Dušičky – svátek, na který byste neměli
zapomínat
Památka zesnulých, tzv. Dušičky, připadá na 2.
listopadu a je významným křesťanským
náboženským svátkem věnovaným vzpomínce
na blízké, kteří již nejsou mezi námi. Tento
svátek má kořeny v pohanském přesvědčení,
že duše mrtvých se vrací na hostinu se svou
rodinou.
Zvyk
tedy
navazuje
na
předkřesťanské tradice. Byl to svátek všech
zesnulých a součást příprav na zimu.
Teologický výklad svátku hovoří o očištění
Katolíci věří, že ti, kteří zemřou, se
nedostanou do nebe hned, ale že musí být
nejdříve očištěni od svých hříchů. Tomu se říká
„očistec“ a v souvislosti s tím se také věří
tomu, že k očištění jsou zapotřebí modlitby.
Proto se v den Památky zesnulých přátelé a
příbuzní modlí za duše svých blízkých.
Vzhledem k tomu, že jen málo lidí dosáhne za
života dokonalosti, jeví se „očištění“ jako
nezbytná podmínka k tomu, aby duše přišla do
nebe. Dušičky jsou tedy na rozdíl od svátku
Všech svatých (1. listopadu) vzpomínkou na
ty, kteří ještě nedosáhli věčné blaženosti.
Dušičky se slaví všude, ale s jinými zvyky
Zvyky a tradice spojené s oslavou Památky
zesnulých se liší od kultury ke kultuře. Spojuje
je ale společná víra v to, že smrt nemůže nikdy
snížit lásku člověka k jeho drahým, i když
zemřeli. V některých zemích připravují lidé
doma oltář s nabídkou jídla pro mrtvé či
spoustu květin.

Květiny
slouží
jako
živá
paměť
připomínající, že tito lidé žili mezi námi a
byli fascinováni krásou a barvami života. V
jiných zemích se konají průvody s kostrou a
speciálními maskami, jinde lidé uveřejňují
nekrology v místních novinách. Zapálené
svíčky znamenají, že láska, naděje a radost
se musí lidem uchovat i po smrti.
V České republice Dušičky probíhají klidněji
a zužují se na zapálení svíček, položení
květin a tiché rozjímání, v jiných zemích
(zejména anglosaských) se v tento den
pořádají obrovské pikniky se spoustou jídla
a cukroví, kdy rodiny tráví celý den na
hřbitově, veselí se a netruchlí. Pravdou je, že
se tímto svátkem neoslavuje smrt, ale ctí se
mrtví a něžně se na ně vzpomíná. Je to
příležitost k tomu, abychom se ohlédli za
životem našich předků a přemýšleli o smyslu
a účelu naší existence.
Zdroj: http://www.theholidayspot.com/
all_souls_day/history.htm

HISTORIE OBCÍ
Bukovno 1940
1. ledna nositelem patronát. práv a
patronátním komisařem Kosmonos a
Bukovna stal se centrální ředitel Šebastián
Stöger původ. říšský Němec z Altreichu.
Mráz – uhlí drahé a málo. 6. ledna Baráčnický
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bál a 18. ledna Hasičský ples. 18. ledna
všechny koně u odvodu v Mladé Boleslavi,
ihned vzali po jednom koni p. Cihlářovi,
Syrovému,
Šimonovi,
Manželovi
a
Nehybovi. Do evidence vzato na zavolání
dalších 21 koní. Dne 19 ledna dávají se
lístky na obuv a textil. Na 23. ledna

nařízeno přísné zatemnění. Dne 27. ledna
Sokolský ples. 8. února přišly do oběhu
papírové koruny a pětikoruny. Kovové
drobné zmizely mezi lidem. 12. února
provádí obec kontrolu žárovek po obci. Ve
škole na neurčito zastaveno vyučování –
nedostatek uhlí. Dne 17. března Josefský
věneček. 23. března schůze rady – usneseno
vykáceti akáty u sochy P. Marie a vysadit
štěpné akáty. Povolena oprava motorové
stříkačky. Při schůzi obec. zastupitelstva
usneseno přijmout obecního hlídače
s platem 600 K měsíčně.
15. dubna
ustanovena komise na silnici Bukovno-Čistá.
Doplacena částka 39 733,- co příspěvek na
silnici Bukovno – Vinec. Dne 26. dubna
zvolen V. Vejběra obec. hlídačem. Ve dnech
28. a 29. května se měřila silnice Bukovno –
Líny jednalo se o její rozšíření. Školní
dítky si udělaly loutkové divadlo. Při
schůzi 7. července usneseno ukouleti
silnici na nádraží od Koudelkových a
překuliti Zelenou ulici, Žantov a u
sokolovny. 18. července okresní komise
ohledně
vyvlastnění
stavebních
pozemků pro nouzové domky na

parcele č. 19. a naproti na poli V. Šimona.
Celkem 13 zájemců. Žádost zamítnuta
poukazem že jsou zde stavební místa na
obci a že dle vyjádření zástupce p. Manžela
jsme obcí zemědělskou. Rádio: tento měsíc
přenáší se boje do kolonií a 12. vzniká první
československá peruť RAF 310. dne 4. srpna
pořádána v Sokolovně výstava fotografií
Bukovna a Lín „Včera a dnes.“ Návštěvníků
bylo přes 800 osob. Jelikož jest 127 školou
povinných dítek - jsou čtyři třídy. Rádio:
Itálie přepadá Řecko – zároveň tam vyloďují
britské oddíly. O posvícení ukradl neznámý
zloděj 4 husy z chléva a 30 listopadu
ukradeny u Jírů č.p. 44 2 gumová kola. A do
třetice 2. prosince p. Syrovému kachnu a
husy. Poslední den v roce 1940 – Silvestr
v Sokolovně při „měření sil hochů.“

PLÁN AKCÍ










11.října se u sokolovny koná noční nohejbal. Začátek je od 20:30
V neděli 13. října se bude pokračovat ve výsadbě keřů pro zkrášlení obce. Vysazovat se
budou cibuloviny v novém parku a keře na ostrůvkách u chodníků, oddělíme tím
komunikaci od chodníků. Sraz je v novém parku v 9:00, nářadí s sebou.
19.října je náhradní termín starostovy podzimní cyklojízdy. Cílem cesty je Nedamov.
23. listopadu Posvícení s ochutnávkou moravských vín. K tanci a poslechu nám bude hrát
cimbálová muzika Denár ze Znojma. Vyhlašujeme soutěž o nejlepší koláč a guláš.
Připravujeme pro vás pro zpříjemnění večera pár soutěží. Vstupné 50,- ti z vás, kteří
přinesou ukázky svého kuchařského a pekařského umění, a ti, kteří budou mít na sobě
alespoň část krojového oblečení, jsou od placení vstupného osvobozeni.
7. prosince v odpoledních hodinách je naplánován výlov rybníka v novém parku
s pohoštěním.
14. prosince tradiční Mikulášská nadílka v Línech
22. prosince Zlatá neděle na bukovenské návsi.

O všech akcí budete předem informování prostřednictvím místního rozhlasu, nástěnek a
webových stránek obce.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Václav Klaus: Profesoru Pavlíčkovi k 85. narozeninám
Vážené dámy a pánové, vážení přátelé, vážený pane profesore,
sešli jsme se, abychom spolu s panem profesorem Pavlíčkem oslavili jeho krásné kulaté
narozeniny. Děkuji za pozvání na dnešní slavnostní akci a za možnost říci hned na počátku několik
slov. Vím, že je tu přítomna spousta jeho kolegů a spolupracovníků, lidí, kteří s ním prožívali jeho
každodennost, ti o něm vědí daleko více než já a určitě nám něco zásadního řeknou. Já se na něho
po dlouhou dobu díval jenom z vnějšku, proto jsem vnímal spíše jeho veřejné působení než jeho
výuku studentů. Proto z mé strany jenom několik poznámek.
Prof. Václav Pavlíček je dlouholetým předsedou Hlávkovy nadace, v jejímž krásném prostředí se
dnes setkáváme. Je vynikající osobností našich společenských věd. Je bývalým proděkanem
právnické fakulty a dlouholetým vedoucím katedry ústavního práva. Je doyenem naší právní vědy.
Je člověkem, který nezůstal uzavřen v univerzitním prostředí, ale který svými názory a postoji
pomáhal formovat naší současnost, naši polistopadovou éru.
Když jsme mu v roce 2017 udělili cenu našeho institutu, na diplom, který k této ceně patří, jsme
napsali, že cenu dostává za „celoživotní dílo v oblasti ústavního práva, za příspěvek k obnově a
udržování tradic a principů demokratického právního státu v České republice a za významný podíl
na obhajobě klíčových zájmů a pozic České republiky u nás i v zahraničí.“ Nemohu k tomu dnes nic
nového a už vůbec ne převratného dodat. Tato slova platí.
Prof. Pavlíček byl a je jedním z nejviditelnějších a nejhlasitějších obhájců zásad demokratického
právního státu a naší státnosti a suverenity. Za sebe musím dodat, že velmi pomohl při obhajobě
mezinárodního postavení naší země na mezinárodní scéně, především ve vztahu k poválečnému
vývoji, k odsunu Němců, k dekretům prezidenta republiky a v otázkách restitucí majetku. Cítil
jsem jeho zásluhy velmi silně, když jsem byl v nejvyšších ústavních funkcích předsedy vlády,
předsedy poslanecké sněmovny a prezidenta republiky.
Ve svém odborném díle i ve veřejném působení vždy jednoznačně prosazoval a prosazuje české
postoje a naše národní zájmy a byl za to mnohokrát vystaven nepřízni názorových odpůrců a jejich
politických souputníků. Přesto zůstává stále přesvědčen o své pravdě
Jestli se nemýlím, byl jsem zde, v lužanském zámku, před pěti lety, při jeho osmdesátinách.
Nevím, co všechno bych mu měl dnes popřát – kromě zdraví, síly a elánu – ale sobě přeji, abych
zde mohl za pět let spolu s ním oslavovat jeho devadesátiny. O pětadevadesátinách nebudu dnes
ještě spekulovat, to si necháme za pět let.
Pane profesore, všechno nejlepší!
Václav Klaus, Lužany u Přeštic, 8. srpna 2019
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70 LET
Novák František
Šolcová Krystyna
Nedvěd Josef

Líny
Líny
Líny

75 LET
Čuban Svatomír

Bukovno

NOVÍ OBČÁNCI
Tomíčková Natálie
Valenta Vojtěch

Bukovno
Bukovno

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Cerulová Jiřina
Ryklová Jiřina
Šmíd Ivan
Šindelář Vratislav

Bukovno
Bukovno
Líny
Bukovno

Jména jsou zveřejněna na základě předchozího souhlasu.

Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští číslo vyjde v lednu 2020. 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
Evidenční číslo:

MK ČR E 23365

BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
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