BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
číslo 3/7
červenec—září 2020

Je tu podzim, čas barevného listí, milovníci přírody chodí na procházky, zahrádkáři sklízejí plody své
práce. Pro někoho je ale toto období znamením plískanic, splínů a špatné nálady.
S podzimem se nám vrátilo i omezení kvůli covidu- 19. V první vlně se našim obcím tato nemoc
„vyhla“, s druhou vlnou se už ale i naši občané více nebo méně s tímto neduhem potkali. Dodržujte
předpisy, hygienická opatření a zdravý rozum, abyste ochránili zdraví své i druhých.
Tento úvodní ne moc pozitivní sloupek ukončím citátem pana Wericha:
„Až ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny budeš mít za zády.“
V tomto čísle se dozvíte nové zprávy ze zastupitelstva, připomeneme si všechny aktivity, které jsme
spolu zažili během července, srpna, září a v prvních dnech měsíce října.
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ZPRÁVY Z OBCE
1)

2)
3)

4)

5)

Výstavba sociálních bytů: projekt výstavby
sociálních bytů nad místní prodejnou potravin
si již můžeme označit za úspěšně dokončený.
Jelikož se jedná o sociální bydlení, jsou zde
přesná kritéria, která musí žadatel splňovat.
Tři byty byly dokončeny koncem července a
obsazeny budou do konce měsíce října,
novými nájemníky jsou občany našich obcí.
Nástavba sociálního bydlení byla dotována
z fondů Evropské unie. U obchodu je nová
dlažba, záhony s trvalkami. 6. srpna jste měli
možnost si prostory prohlédnout, zájem vás
projevilo necelých padesát a nešetřili jste
chválou.
Chodníky: již v tomto měsíci začne v Bukovně opět stavební ruch, firma Šnajdr bude pokračovat ve
výstavbě dalších etap chodníků: od sokolovny k nádraží a k bio skládce.
Veřejná zeleň: Po celé léto naše četa pečovala o estetický vzhled obcí: sekání trávy, udržování
květinových záhonů, stříhání keřů, výsadba a další práce s údržbou spojené. Plochy, o které se
starají, se každým rokem zvětšují. V tomto období nastává úklid spadaného listí a pak zimní údržba.
Rekonstrukce vnitřních prostor pohostinství v sokolovně: v těchto dnech již začaly práce na
přestavbě sociálního zařízení a interiéru ve vestibulu sokolovny, který je využíván místním
pohostinství.
Kontejnery—V obcích máme na třech místech kontejnery na plasty, papír, sklo a u obchodu
kontejner určený na obaly tetrapak. Právě u obchodu je v okolí třídicích nádob většinu dní „bordel“.
Několikrát jsme vás již upozorňovali, že papírové krabice se musí rozkládat, plasty zmačkat a
kontejner tetrapak je určen pouze pro tyto obaly. Firma Compag vyváží plasty každé pondělí, papír
každý čtvrtek. Někteří občané se neřídí pravidly slušného chování, což udržování pořádku na
veřejném prostranství je, a odkládají před nádoby celé papírové krabice, plné pytle plastů, výjimkou
není ani komunální odpad,(v kterém na sebe nechávají i vizitky), případně kusy nábytku. Ani u
kontejneru na oblečení to nevypadá lépe. „Vy máte sice doma uklizeno, ale nám došla trpělivost.“
Proto jsme nuceni učinit rázná opatření: stanoviště s kontejnery bude monitorováno kamerovým
systémem.!!

Foto pořízeno 11.10.2020 v Bukovně—nerozložená krabice, komunální odpad, hračky,....
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INFORMACE PRO OBČANY


Dne 2. a 3. října se konaly volby do
zastupitelstva kraje Středočeského



Pozor je změněna provozní doby na bio
skládkách od 7. 10 do 31. 10.
středy 15.00-17:00 hodin
soboty 9:00-11:00
ve středu 28. 10. je svátek, tudíž zavřeno.
Od 1.11 do 30. 11. pouze soboty 9:00 – 11:00

Obecní úřad upozorňuje na změněné úřední
hodiny do odvolání.
Pondělí:8.00 – 11.00 - 13.00 – 15.00
Středa:8.00 - 10.00 - 14.00 - 17.00
Do kanceláře OÚ jako do všech vnitřních veřejných
prostor vstupujte se zakrytými ústy a nosem.

Vodovody a kanalizace oznamují, že z důvodu
čištění vodojemu dne 27. 10. od 8:00 hodin do
12:00 hodin nepoteče voda

Ztráty a nálezy: na zastávce autobusu byla nalezena pánská bunda, na cestě ke střelnici se našel
svazek klíčů.

V jarních měsících probíhalo v obcích čipování psů, v Bukovně využilo tyto služby 15 majitelů psů a
v Línech 11. V září o očkování mělo zájem v Bukovně 7 a v Línech 6 pejskařů.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Rozloučení s prázdninami
Na rozloučení jsme se
připravovali i přesto, že
nebylo
jisté,
zda
nenastanou situace, při
kterých se nebude moci
scházet
větší
počet
obyvatel. Ještě se nám
začalo kazit i počasí, proto
jsme začali uvažovat o
variantě „B“, a to bychom
stanoviště přesunuli do
sokolovny.
Letos
nám
poprvé
občerstvení
připravoval pan Čertok.
„Chválíme kuchaře“. Počasí
se nakonec „umoudřilo“ a
vše proběhlo, jak bylo
v plánu. A odpoledne
s obyvateli lesa i s panem
hajným
Robátkem
a
s Josefkou si přišlo užít
osmdesát
dětí.
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Z bukovenského lesa přišly lišky, veverky,
Červená Karkulka i s vlkem, víla a
bludičky,
dále
Ferda
mravenec
s beruškou, hejkal i loupežníci,
čarodějnice i s perníkovou chaloupkou a
další bytosti. Děti prošly zkouškami
odvahy, obratnosti, fantazie a šikovnosti.
Po ukončení dostaly děti drobné dárky a
stravenky na občerstvení. Holčičky i kluci
využili možnost vyřádit se na skákacích
hradech. Letos nás vyštívil navíc pan
Dobrkovský s dravci.

K večeru přijela kapela Hupki-dupki a i přesto, že
začalo pršet, se s prázdninami rozloučili i dospělí.
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Z jarních akcí se kvůli covidu staly podzimní: divadelní představení a výlet na kolejích.

Divadelní představení „S Pydlou v zádech“
Na jaře se do divadla lístky pro velký zájem
přikupovali, na podzimní přestavení se lidé
odhlašovali.
V divadle U Hasičů jsme seděli v rouškách, herec
pan Josef Dvořák představení začal v plynové

Výlet na kolejích
Účastnici výletu zažili nezapomenutelné chvilky.
Prvním zádrhelem, který se musel vyřešit, byla
uzavírka kolejí na trati Mladá Boleslav – Mšeno.
Vláček „hurvínek“ nemohl vyjet z depa ze
Skalska. Proto na hlavní nádraží Mladá Boleslav
jsme se přepravili autobusem a „motoráček“
přijel z Kolína. Všichni jsme se usadili a mohlo se
vyjet směr Praha. Prohlíželi jsme si interiér, fotili,
strojvedoucí pan Jiří Uher nás nechal koukat i do
řízení. Starosta Petr Holman roznášel občerstvení
„prostě pohoda“. Po pár ujetých kilometrech si
strojvůdce začal dělat starosti, že je vláček
„nějaký líný“, až zastavil úplně. Pan Uher vyklopil
sedačky, otevřel motor a
jal
se
opravovat,
„opravilo se, popojelo“ a
zase zastavilo. Tak to
trvalo
asi
hodinu.
Blokovali jsme trať
Praha-Mladá Boleslav.
Pak už museli chlapi
vyskákat a mašinku asi
kilometr dostrkat na
vedlejší kolej. Na nádraží
Měšice při další hodině
čekání na lokomotivu,
která nás měla odtlačit
do Prahy, stále zkoušel
„hurvínka“
opravit,
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masce. Dalšími herci byli Markéta Hrubešová,
Rostislav Trtík, Karel Gult a Dagmar Schelerová.
Říká se, že smíchem se prodlužuje život, tak to
jsme vrátili o pár měsíců mladší.
Představení bylo poprvé uvedeno v Divadle
Semafor v roce 1981 a již se odehrálo přes 500
repríz.

bohužel se nezdařilo. A to už přijela lokomotiva,
která vláček dopravila do cílové stanice Praha Podbaba. Podél trati na nás čekali fanoušci vlaků a
mašinek, neodradilo je ani naše zpoždění.
Naštěstí jsme byli ten den jediná skupina, pro
kterou byla přistavena vyhlídková retro tramvaj T3
Měsíček. Čekala na nás na obratišti tramvají
Podbaba a my jsme vyrazili na komentovanou
prohlídku pražskými ulicemi. Tramvaj řídil pan
Roman Ryba. Viděli jsme např. Výstaviště,
Václavské náměstí, náměstí Republiky, Libeňský
most a spoustu dalších pražských pamětihodností.
A pak už zpátky k nádraží, kam přijel i Hurvínek
připojený k lokomotivě.
Počasí bylo jak na objednávku, i při
neplánovaném dlouhém zpoždění vládla u

cestujících pohoda, výletu se zúčastnilo čtyřiadvacet
dospělých a jedenáct dětí.
Za zprostředkování výletu děkujeme panu Milanovi
Rybovi
Hurvínek M 131.1 byl vyroben jako poslední, a to 30.
5. 1956, roku 1983 byl prodán muzeu Vagonka –
Studénka. V roce 2009 přechází pod firmu Junior
market s.r.o. a tím zároveň na poslední chvíli
zachráněn před prodejem do Holandska. Po opravě
motoru je opět v provozu a je využíván pro
nostalgické jízdy.
Technický popis řady:

Výrobce—Tatra Kopřivnice, Vagonka Tatra
Studénka

rok výroby: 1948 – 1956

typ vozidla: dvounápravový motorový osobní
vůz

max. rychlost: 60 km/h
www. juniormarket.cz
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Tramvaj T3
Nejslavnější tramvaje světa, byly v obrovském
množství exportovány. Vyrobilo se čtrnáct tisíc
kusů.
Technický popis:

výrobce národní podnik ČKD Praha,

rok výroby: 1962-1997

typ vozidla: čtyřnápravová tramvaj je
navržena pro jednosměrný provoz, má
tedy jedno řídící stanoviště a dveře na
jednom boku

max. rychlost: 65km/h
Zdroj:www.dpp.cz

Akce „Z“ na línské návsi
Tato akce byla vyhlášena na první sobotu v měsíci
říjnu. Park na návsi se zplanýroval již na jaře a při
podzimním slunečném počasí se terén srovnal a
vysel trávník. Vybudoval se záhonek s trvalkami a

Noc s Andersenem
Nocování s pohádkami mělo být 27. 3., poněvadž
se celosvětový již 20. ročník nemohl realizovat, byl
přeložen na pátek 9. října a ani tento den se
nocování s Andersenem neuskutečnilo.
Organizátoři nás poprosili, abychom jakýmkoliv
způsobem dětem umožnili setkání s knihou.
Předškolní a mladší školáci dostali do schránek
obálku s obrázky a úkoly na téma Večerníček.
Tento symbol pohádek na dobrou noc slaví letos
padesáté páté narozeniny. V 17:00
prostřednictvím místního rozhlasu jsme si pustili
známou písníčku Večerníček,(omlouvám se za

vysadily se i cibuloviny. Všem 14
dobrovolníkům šla práce dobře od ruky a
v odpoledních hodinách bylo hotovo. Jelikož
nebyly dodány objednané keře a jehličnan,
který vysadíme k čekárně, sejdeme se ještě
jednou.

zhoršenou kvalitu zvuku) a poté děti mohly
poslouchat jednu pohádku. Letošní noc
s Andersenem by místní knihovna
zorganizovala již po 6.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Než jsme se nadáli, prázdniny nám skončily. Ve
školce jsme ale ani během prázdnin nezaháleli.
Připravovali jsme a plánovali zajímavé aktivity a
akce nejen pro děti, ale i pro jejich rodinné
příslušníky na celý školní rok. Paní učitelky v
průběhu prázdnin absolvovaly vzdělávání
zaměřené na předškolní pedagogiku a aktivně se
zúčastnily týdenního Logopedického tábora pro
děti s obtížemi v komunikaci. V srpnu byla
ukončena účast v projektu Evropské unie OPVVV
a MŠMT Šablony II. a zároveň jsme po
vyhodnocení zažádali o možnost zapojení se do
následného pokračování projektu Šablony III.
Název projektu jsme si zvolili “Poznáváme svět
kolem nás“. V nabídce pro mateřské školy bylo
uskutečnění povinného bloku - Projektový den ve
výuce v MŠ. Dále byla možnost si přizpůsobit
požadavky přímo na naši školu. Z nabídky jsme
využili personální podporu MŠ v podobě Školního
asistenta, který od 1. 9. 2020 poskytuje přímou
nepedagogickou podporu dětem v předškolním
vzdělávání; projektové dny mimo školu i ve škole;
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sdílení zkušeností pedagogů v rámci návštěv v
jiných mateřských školách a školských zařízeních a
ještě spolupráce s odborníky, která bude
přizpůsobena potřebám dětí a rodičů. Realizace
projektu s registračním číslem dle MS2014+:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017622
je
naplánována od 1.9.2020 do 31.8.2022.
Konec prázdnin jsme si už užívali s některými
dětmi. V malém počtu bylo dostatek času i
prostoru na diskuze, tvoření i sdělování zážitků a
zkušeností z prožitých prázdninových dnů.
V letošním školním roce pokračujeme v tématu
Školního vzdělávacího programu: “Zkoumáme,
objevujeme a poznáváme svět kolem nás”. V
programu se zaobíráme danými cíli pro předškolní
vzdělávání, které jsme si rozdělili do integrovaných
bloků. Cyklus roku se z určité části opakuje, stejně
jako v přírodě i u nás v mateřské škole. Nicméně
změnou v dětské skupině a aktivní účastí dětí se
nabídka činností neustále mění v rámci potřeb
jednotlivců, kamarádů a potažmo i celé skupiny.
V průběhu září jsme přivítali nové děti z různých
věkových kategorií, od těch nejmenších ještě ani
ne tříletých po nastávající školáky. Nově příchozí
se velmi rychle zadaptovali nejen na prostředí, pro
ně nové tváře (dětí i dospělých), ale i na chod
školky. Postupně jsme si s dětmi vytvořili pravidla,
která jsou pochopitelná i pro ty nejmenší.
Samozřejmostí a základem bylo, je a bude
dodržování hygienických pravidel a pravidel
bezpečnosti v prostoru i mimo areál školy.
Situace kolem nás je sice v tuto chvíli ne zcela
příznivá společenským aktivitám, my se ale
snažíme nepoddávat se negativním myšlenkám a s
velkou radostí si ve školce užíváme každou činnost
s dětmi.
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Již na počátku září jsme se aktivně zapojili do
charitativní akce “Hýbejte se s TERIBEARem”,
kde jsme společně s dětmi v rámci pomoci
jiným dětem, “zaběhli” předáváním štafety
2,4km. Bylo skvělé sledovat radost našich dětí,
které si společně s předáváním “počítadla”
zároveň předávaly i nadšení z pohybu.
Pohybové aktivity jsou nedílnou součástí života
naší školy, ale i přes to jsme se rozhodli

podpořit a ve větší míře se pohybu věnovat.
Celá škola je přihlášena do akce se Sokolem do
života, kde nás v průběhu školního roku budou
pohybovými činnostmi doprovázet různá
zvířátka. Jedná se o specifikaci a systematicky
vedenou podporu rozvoje pohybových činností
dětí v různém věku. Každé z dětí má k
dispozici svůj deník, do kterého si bude
zaznamenávat své pokroky. Cílem je nejen
rozvoj pohybového aparátu každého ze
zúčastněných dětí, ale i uvědomování si
svých hranic a bezpečného pohybu v různém
prostředí.
Na rodičovské schůzce byli rodiče blíže
seznámeni
se
vzděláváním
dětí
v
předškolním
zařízení,
s
nabídkou
dopoledních akcí pro děti, plánovanými
akcemi pro rodinné příslušníky i s možnostmi
zapojení se v některých programech.
V nastávajících měsících máme naplánovány
dopolední akce v rámci témat jako např.:

podzimní “vaření” z plodů zahrad, Den stromů,
čtení s rodinnými příslušníky apod.
A protože je podzim v plném proudu a je radost
být součástí změn v přírodě, zkoumáme vše kolem

nás pomocí smyslů. Mimo jiných zážitků jsme
měli možnost navštívit soukromou zahradu
středoškolského učitele pana PhDr. Václava
Pavlíčka. S dětmi jsme formou hry prozkoumali
zahradu a její plodiny, seznámili se s pro nás
cizokrajnými rostlinami a také jsme některé
plody mohli ochutnat. Přímo v reálu jsme si
prohlédli zahradní náčiní a pomůcky potřebné
k péči o rostliny a k přípravě zahrádky na zimní
období.
V těchto dnech máme ve školce posilu,
budoucí paní učitelku, nyní studentku
Integrované střední školy. Seznamuje se s
dětmi a s přímou činností učitele v praxi.
Pro nejbližší dny se situace stále mění a i pro
nás to znamená určitá omezení. Zatím jsme
zrušili plánovaný sobotní výlet s rodiči. S
výhledem na lepší dny a počasí jej přesouváme
na přelom jara a léta.
Přeji za celý kolektiv mateřské školy, hodně
zdraví všem a pohodové podzimní dny.
Mgr. Renata Pažoutová, ředitelka školy

ČINNOSTI SPOLKŮ
Činnost SDH Bukovno za
II. pololetí roku 2020
Čas letí jak zběsilý a
prázdniny jsou za námi.
Školáci se dostali po dlouhé
době opět do školních lavic.
Covid -19 nás nepřestává
omezovat ani s příchodem podzimu. Přicházejí
opět další opatření, která budou pro Sbor velice
nepříjemná. Organizace a plánování různých akcí
bude opět náročné a s nejasným výsledkem. Jako
hlavní nejasnost se pro sbor stává organizace
hasičského plesu 2021. ALE nač stahovat kalhoty,
když brod je ještě daleko!. Budeme věřit, že to
dopadne lépe, než jako to dopadlo letos, a to jen a
jen kvůli covidu. Teď už ale pojďme dál a
poohlédneme se po akcích a událostech, co máme
za sebou a co nás ještě čekají do konce tohoto
roku, a budeme věřit, že nám je nikdo nezakáže.
26. 7. 2020 v nedělní podvečerní hodině JSDH
Bukovno byla aktivována krajským operačním
střediskem na událost požár trafostanice. K místu
události byl povolán HZS Mladá Boleslav a také
JSDH Katusice, JSDH Podlázky. Naštěstí se ukázalo,
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že nešlo o požár, ale o zkrat na vedení, o který
se postarala přerostlá vegetace. Stačil pouhý
zásah motorovou pilou a trafostanici mohl
pracovník ČEZu opět nahodit. 20. 8. 2020 naší
obcí projížděla časovka Mistrovství ČR a SR v
silniční cyklistice kde sbor dobrovolných hasičů
zajištoval uzavření trati pro bezpečný průjezd
závodníků. Silnice byla uzavřena a naši hasiči
byli rozmístěni v úseku od Čejetic po Katusice.
22. 8. 2020 jsme byly jednou z pořádajících
obcí FNC, a to pro nás znamenalo připravit
soutěžní areál pro konání soutěže. S tím bylo

spojeno mnoho organizačního a materiálního
zajištění, aby soutěž měla patřičnou úroveň, vše se
povedlo na výbornou a soutěžní týmy vše hodnotily
velice pozitivně. Po 21 hodině soutěž začala

nástupem všech soutěžních družstev. Starosta naší
obce pan Petr Holman přivítal sportovce a popřál
všem týmům úspěch v soutěži, a to hlavně bez
zranění. Starosta SDH Bukovno pan Ondřej Čuban
představil rozhodčí a zahájil soutěž. Naše soutěžní

SDH děkuje zdravotnicím
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družstvo se na celý pohár FNC pečlivě a
svědomitě připravovalo. Na trénincích
družstvo dosahovalo úžasných časů, bohužel
je ale nedokázalo promítnout i do soutěží. I
tak ale moc
děkujeme
všem těm, kteří
za nás běhají,
nebo
snad
útočí?
Tak
krátce
k
výsledkům: 15.
8.
2020
Dalešice
24.misto, 22. 8.
2020 Bukovno neplatný
pokus, 29. 8.
2020 Pěnčín 16. místo, 12.
9.
2020
Jeřmanice
neplatný pokus.
13. 9.2020 se Bukovnem rozezněly sirény
hasičských aut jedoucí na požár lesa. Brzy se
však ukázalo, že hořelo v katastru sousední
obce Čistá. Jelikož naše obec má JSDH JPO V.
s místní působností, tak jsme k požáru nebyli
povoláni. Někteří naši členové byli i přesto
připraveni do akce, nebylo to ale nakonec
potřeba. Je ale vidět, že se akce nebojí. 14.
9.2020 za sokolovnou proběhl nábor mladých
hasičů a hasiček ve věku 6 - 14 let. Začali jsme
úzce spolupracovat s kroužkem mladého
sokola a tím propojit atletiku s hasičským
sportem, aby tradice pokračovala po další
generace dál. Tréninky jsou každé pondělí od
17h v sokolovně. Přihlásit své děti můžete na
emailu sokolbukovno@seznam.cz nebo na
tel. 777 286 453 19.12.2020 je plánovaný již
druhý ročník akce výlov kaprů. Doufejme, že
nám to vládní činitelé nezakážou v souvislosti
s covid - 19. Jako poslední akcí bude adventní
neděle na návsi. A na konec se ještě chceme a
vlastně i musíme zmínit o smutné události v
naší obci. Černým pátkem se stal den 4. 9.
2020. Stala se tragická nehoda pádu malého
sportovního letadla na zahradu jednoho z
domů. Došlo bohužel k úmrtí mladého pilota,
který byl obyvatelem naší obce. Tímto Sbor
dobrovolných hasičů Bukovno vyslovuje
upřímnou soustrast všem pozůstalým.
Velitel SDH Milan Syrový

Léto končí, pro myslivce začíná
hlavní lovecká sezona.
Září, měsíc, který je pro myslivce hlavní dobou
lovů prakticky všech druhů spárkaté zvěře.
Vrcholem loveckých zážitků je pro myslivce lov
jelena v říji, která koncem září vrcholí. Následuje
říje daňků, muflonů, chrutí divočáků. Začínají
společné lovy kachen, připravují se hony na
drobnou zvěř, bažanta, zajíce, organizují se
nadháňky na zvěř černou a dravou.
Co se událo od poslední informace v BukovenskoLínském zpravodaji z června v našem mysliveckém
spolku? Začal jsem informací o „námluvách“ naší
spárkaté zvěře, nemohu tedy opomenout i srnčí
říji, která probíhá v druhé polovině července a
první dekádě srpna. Vzhledem k dobrým stavům
srnčí zvěře bylo možné prakticky v celém revíru
pozorovat jejich lásky hry. Bohužel, mnozí vášniví
srnčí milovníci skončili právě v tomto období pod
koly aut. Ne vždy se tomu dá zabránit, ale
vzhledem k množství naprosto bezohledných
řidičů se můžeme domnívat, že tento trend bude
spíše narůstat. Lze říci, že plánovaný lov srnců nám
cca z jedné třetiny zajistí sražené kusy koly
automobilů.
Červenec pro nás není jenom lov srnců ale i lov
divočáků, zejména při sklizních řepek, v kterých
divoká prasata nachází od jara potravu i absolutní
klid. Že jsou divoká prasata velice inteligentní a
přizpůsobivá, o tom není pochyb. Ve velikých
lánech řepky, kdy jsme očekávali jejich přítomnost,
nebylo po divočácích vidu ani slechu, ale v
poměrně malém poli u Čejetic se jim dařilo skvěle
a lovem jsme jim příliš neublížili. V současné době
máme uloveno pouze 20 divokých prasat a k
radosti zejména zemědělců nejsou v revíru vidět.
Jak již jsem předeslal, v červenci nám začíná také
každodenní práce s odchovem bažantích kuřat,
kterých jsme jako každý rok zakoupili 500 ks. Od
září každému pravodatnému myslivci začíná také
pravidelné přikrmování zejména bažantí zvěře a
postupně také zvěře spárkaté, která si musí
vytvořit dostatečné zásoby energie na zimní
období.
Již tradičně pořádáme první sobotu v říjnu závod
„Hubert“ v parkurovém střílení na střelnici v
Močidlích. O závod je značný zájem střelců z
dalekého okolí, vždyť možná to bude letos
vzhledem k plánovaným omezením z důvodu šíření
nákazy koronaviru jeden z posledních v Česku.
Ne vše se ale bohužel daří, rybníček „nebesák“ u
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Bukovské myslivny nám málem vyschnul, při
kontrole bylo zjištěno množství děr v rybníčkové
folii. Většinu poškození jsme zalepili, přesto
však voda stále uniká. Myslím si, že pro přírodu,
zvláště v našem katastru je přítomnost vody
velice důležitá a věřím, že s pomocí obce, ale i
zemědělských podniků se nám podaří rybníček
dát znovu do pořádku. Bohužel, pro náš spolek
je pořízení nové folie nebo jiné formy úpravy /
jíl… / mimo naše finanční možnosti.
Při pochůzkách honitbou, zejména polní cestou
k Újezdu a cestou v Novinách je nám opravdu
ke vzteku. Každoročně tyto lokality na jaře
vyčistíme, ale běžte se tam podívat nyní. Já
říkám, promiňte mi ten výraz, že lidé, kteří to
tam vyvezli, jsou naprostá čuňata. Bohužel,
jedná se možná i o různé rádoby podnikatele,
kteří se zadarmo zbaví vybouraných sanitárních
dílů, oken, zbytků sádrokartonů a podobně. Na
cestě z Lín do lesa pod hřbitovem si takový
podnikatel odložil celý valník stavebních zbytků
uložených v modrých pytlích. Jenom díky OÚ v
Bukovně, kterému není tento jev lhostejný, byla
tato hrůza na náklady obce uklizena.
V dnešní době, kdy je znovu na vzestupu
koronavir a trhá rekordy v počtech nakažených,
si musíme přát samozřejmě zdraví, ale
především uchovat selský rozum, nepodceňovat
situaci, ale také nepropadat panice. Sluníčko,
pobyt na čerstvém vzduchu, pohyb, veselá mysl,
to je víc než všechny léky.
Myslivecký hospodář Miroslav Vinš

VLASTENECKO – DOBROČINNÁ, SDRUŽENÁ
OBEC BARÁČNÍKŮ
Konšelé se po dlouhé době sešli v pátek 9. 10. Po
prázdninách vždy začínáme pracovat na
organizaci slavnostního hodnotícího sezení, které
se koná v každé obci. Letos bylo naplánováno na
17. 11., ale vzhledem k situaci, která u nás
přetrvává, jsme byli nuceni sezení zrušit, stejně
se zachovala většina baráčnických obcí. Další

konšelské sezení máme 12.12. „a uvidí se, co
bude dál.“
Přejeme vám a vašim rodinám hodně zdraví.
Syndik Jana Szabová

TJ SOKOL Bukovno - Líny
Je tomu přibližně rok, co byla v našich obcích
obnovena činnost TJ Sokol. Impulsem k tomuto
kroku byla rostoucí komunita našich dětí, a s tím
spojený zájem o jejich sportovní vyžití a
kolektivní stmelení. Obec nám poskytla finanční
dar na nákup nového sportovního vybavení, a
tak měly děti přes zimu možnost chodit s námi
pravidelně cvičit do sokolovny. Než jsme však
mohli na jaře navázat i dalšími, primárně
venkovními, aktivitami, bylo vše paralyzováno
pandemickou situací.
To také zhatilo náš trvající zájem o rozhýbání
sportovního života na tenisových kurtech v
Línech. Podařilo se nám zajistit trenérku tenisu,
která se zde bude dětem věnovat. Je to
samozřejmě podmíněno hlavně zájmem ze
strany dětí a rodičů. V tuto chvíli to sice není
úplně aktuální, ale budeme věřit v příznivější
situaci na jaře.
S ohledem na vzrůstající aktivitu Sboru
dobrovolných hasičů v hasičském sportu jsme se
společně rozhodli dětem tímto tradičním
vesnickým sportem jejich vyžití také obohatit.
Není naším zájmem přetahování dětí od
jednoho sportu ke druhému, ale jak již bylo
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naznačeno, především podpora jejich společné
komunity. Věříme, že touto cestou sport
dětem zatraktivníme.
Jakmile bude venku krásné počasí, budou se
děti přirozeně věnovat spíše hasičskému
sportu, kde se dozajista plně vyřádí, a také se
naučí spoustu nových a užitečných věcí. A když
nás pak počasí zažene do sokolovny, budeme
pokračovat v základech obratnosti a bojových
sportech, kde se snažíme o klasický pohybový
rozvoj dětí.
Věříme, že časem budou další sportovní
aktivity v našich obcích přibývat.
Tímto bych chtěl tedy poděkovat za spolupráci
Sboru dobrovolných hasičů, a také především
lidem, kteří se našim dětem věnují: Šárce
Veverkové, Soně Salačové, Jitce Žďánské a
Martinu Škodovi.
Petr Žďánský
Předseda TJ Sokol Bukovno – Líny z. s.

KALENDÁRIUM
Na 28. září připadá státní svátek – Den české
státnosti a tento den je zároveň svátkem sv.
Václava. Den pracovního klidu si připomínáme od
roku 2000.
Svatý Václav byl český kníže a světec, je hlavním
patronem českého národa.
Většinou je zobrazován ve zbroji, s mečem a
štítem. Byl velice vzdělaný, pěstoval víno,
vykupoval otroky a celkově konal samé dobro.
Svatý Václav je patronem českého piva a českých
skautů.
Slyšeli jsme o něm již na základní škole, ale
většinou si pamatujeme jen, že byl zavražděný ve
Staré Boleslavi 28. září 935.
Trocha dějepisu: Stát Čechů
Pohraniční hvozd a hornatý kraj mezi Čechami a
Moravou uchránil české kmeny před nájezdy
maďarskými. Bylo velikým štěstím, že Čechové
nebyli současně napadeni se dvou stran. Ze
západu útočili na nesjednocené dosud kmeny
české Frankové a bylo nutné nejprve s těmi
podstoupiti boj. Úkolu toho se podjali
Přemyslovci, rod vládnoucí kmeni českému,
usazenou kolem hradu pražského. Kníže Bořivoj
rozšířil sňatkem s Lidmilou svou državu o Pšovsko
(nynější Mělnicko). Křesťanství, které si přinesl
z Velehradu, snažil se rozšířiti mezi lidem. Šlechta
pohanská se však pokřesťanění bránila, a proto
jen s velkým úsilím si mohli Přemyslovci udržeti
svoje prvenství v zemi. Po Bořivoji vládli synové
Spytihněv a Vratislav. Bratr Spytihněvův Vratislav
měl za manželku Drahomíru, pocházející ze Stodor
(u Berlína). Zemřel již v r. 921. Poněvadž nejstarší
syn Václav byl nezletilý, vládla za něho matka jeho
Drahomíra a Václav byl odevzdán
do péči své babičky Lidmily. K té
přilnul kněžic celou svou duší a
Lidmila
vychovala
světce.
Drahomíra s nevolí jen snášela
tento stav a zbavila se své tchýně
vraždou. Najatí vrahové zardousili
zbožnou stařenu na hradě Tětíně.
Když Václav dospěl a nastoupil na
otcovský stolec, umínil si všecky své
síly věnovati národu. Na svůj věk
byl
velice
vzdělaný.
Znal
staroslověnsky, latinsky a řecky.
Vlády se ujímá v 18 letech. Přes
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svoje mládí rozpoznal situaci, v jaké se jeho národ
octl. Cesta na východ byla zahrazena Maďary, a
nám nezbývalo než se vyrovnat se západem, kde
se tenkrát rodila velká universální říše. Otázka
zněla: Buď se pustit do beznadějného zápasu,
nebo přijmout německou svrchovanost a získat
čas k sjednocení kmenovému a doplnění
kulturních nedostatků. Nyní šlo o to přesvědčit
německé vládce, že český stát vznikl neodvisle od
Němců, že je to spořádaný a křesťanský stát a že
nemají důvod k násilnému pokoření Čechů nebo
k jejich vyhlazení. Tento úkol sv. Václav vyřešil. Byl
vzorným křesťanem. Pravdomluvný v řeči,
spravedlivý v soudu. Území své nejen statečně
obhájil, nýbrž i rozšířil. Všude po krajích zakládá
hrady a na nich kostely. Václavova vláda se nelíbila
domácí šlechtě. Nespokojencům podařilo se
konečně
přemluviti
ctižádostivého
bratra
Boleslava k bratrovraždě. Ve Staré Boleslavi, kam
zavítal Václav k bratrovi na posvícení, byl ubit
bratrem najatými vrahy. Boleslav provedl v zemi
krvavý převrat, ale nedovedl zabrániti úctě
k velikému bratrovi a dává tělo bratrovo převésti
ze Staré Boleslavi do Prahy a uctivě je pochovati
v chrámu sv. Víta. Ve sv. Václavu mučedníku pro
víru, dostává národ náš patrona a ochránce na
celá tisíciletí.
Stručné dějiny Československé 1946
Pamětihodnosti:
Svatováclavská koruna – sv. Václava uctíval i císař
Karel IV. pro lebku sv. Václava nechal zhotovit
svatováclavskou korunu, která je také součástí
korunovačních klenotů.
Svatováclavská pouť – velkou událostí konanou

Na Václavském náměstí v Praze dominuje
jezdecká socha svatého Václava, kterou
vytvořil sochař Josef Václav Myslbek, na
náměstí je od roku 1912. 1918 zde byla
vyhlášena samostatnost Československa, 1969
se zde upálil student Jan Palach, a v roce 1989
byl sv. Václav svědkem Sametové revoluce.
Dále je zobrazen na dvacetikoruně.
Sochu sv. Václava máme i v Bukovně, ve
výklenku v čp. 126 u Mosklů. Je dílem
akademického sochařa Andrese, je vysoká
0,80 m. 1.srpna 1937 ji posvětil farář Plátek.
Roku 1998 ji místní občan pan Kment
zrestauroval.

v den státního svátku je pravidelná Národní
svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Čeští
biskupové slouží poutní bohoslužbu na
Mariánském náměstí.
Kde všude můžeme vidět svatého Václava?

ZAJÍMAVOSTI Z OBCE
Již v minulosti organizátoři sportovních
událostí, které sledovala široká i zahraniční
veřejnost, naplánovali trasy přes naše obce.
Letos u nás proběhl během pár měsíců
rekordní počet sportovních závodů.
20. srpna ŠKODA AUTO Mistrovství v silniční
cyklistice – časovka jednotlivců
Před samotnou cyklistikou se opravoval
povrch vozovky. Trasa začínala v Čejeticích a
pokračovala přes Bukovno- Líny- Katusice.
Od 13:00 do 20:00 byl zakázán vjezd na tuto
komunikaci. Závod byl rozdělen na časovku
juniorek, ty jely jen do Bukovna a zpět- 11
km, ženy až do Katusic – 20 km a muži tam i
zpět – 40 km. V obou obcích jsme cyklistům
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fandili a povzbuzovali.
10. září Oldtimer Bohemia Rallye
11. ročník setkání automobilových veteránů,
celková délka tratě byla přibližně 420 km.
Bukovnem veteráni projížděli přes náves, dříve
bývávalo v těchto místech kontrolní stanoviště a
auta a motorky si tak diváci mohli lépe
prohlédnout. Teď jsou posádky kontrovány pomoci
GPS lokátorů.

12. září Mladá Boleslav
Tour ŠKODA AUTO
Celorepublikový závod
horských kol pro děti i
dospělé. Start u
Zákaznického centra
v Mladé Boleslavi přes
Čejetice do Bukovna a dál
lesem do Hrdlořezského
dolu. Cíl byl na Krásné
louce.
17.- 20. září 18. ročník
Bělského balonového
hemžení.
Tradiční akce Ballon Clubu
Bílá Hlína.
Je krásné pozorovat balony
nad obzorem. V dálce
vypadají, jako když je na
nebe „připíchli“.
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Historie závodů
Představím ty, o kterých jsem našla zápisy
v kronice, také děkuji pamětníkům za jejich
informace.
Závody Míru
Byly to největší etapové závody amatérů na
světě. Dlouhá léta se jezdily mezi Prahou,
Berlínem a Varšavou v letech 1948 – 2003
v květnových dnech, lidé vždy s nadšením
sledovali cyklisty.
Mladá Boleslav
1974, 27. ročník
k příležitosti tohoto závodu byl
postaven památník na počest vítězů
etapových dojezdů. V roce 2018 byl
obnoven, stojí na původním místě : na
travnaté ploše u hlavního vchodu do
stadionu.
Další ročníky, které probíhaly v Mladé
Boleslavi a okolí

1977
30. ročník

1981
34. ročník

1984
37. ročník

1989
42. ročník

1992
45. ročník

1993
46. ročník

2002
55 ročník
Bukovnem projížděl závod míru
v letech 1981 a 2002. Z roku 1981
nemám k dispozici fotografie, ale pan
ing. Švec natočil záznam a pan Bahník
zavzpomínal na tento závod. „Dostali
jsme uznání za výzdobu.“ Mezi
Bukovnem a Líny se také opravila místní
komunikace.

Akce z minulých let:
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HISTORIE OBCÍ
Bukovno rok 1944
Daleká cesta má
Marné volání,…….
Tak i mně přinesl starosta J. Šťastný „gratulaci“
k „Novému roku“ 1944 ve způsobě vyhazovu z č.
162 do jiné obce-což má určiti rada Petrof na
Okres. úřadu v Ml. Boleslavi. Zároveň dostal
vyhazov z bytu zde p. Legner do prvého patra č. 43
„ u Cihlářů“ pan J. Havlík přestěhoval se z čp. 15 do
č. 86 k Fouskovům.
Baráčníci sehráli dne 9. ledna divadelní hru:
„Furiant v Sokolovně“. Na přípis okr. hasičské
jednoty v Ml. Boleslavi usneseno zakoupiti
dopravní osobní auto – pro dopravu k požárům a
zároveň má sloužit jako auto sanitní. Zatím účelem
dána do rozpočtu mimořádných obce – položka 25
tisíc korun. Zároveň zvolena komise ku shlédnutí
příležitostného stroje. Jednáno o zavedení
kartěnek ze hry karet v hostincích a usneseno dáti
hostinským paušál po 250 K ročně se zpětnou
platností za r. 1943. 20. ledna Maršál Stalin
oznamuje dobytí Novogradu, pátá severoamerická
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armáda obsazuje Minturno. Obojživelné operace
spojenců, vedoucí k vylodění jižně od Říma. 24.
ledna Spojenecké oddíly, vyloděné na jih od Říma
a vytvářejí předmostí kolem města Anzia a
Nettuna. 27. ledna obležení Leningradu úplně
rozlomeno a Němci zmateně ustupují.
Při schůzi obec. zastupitelstva 13. února opět
jednáno o zakoupení speciální a přenosné
motor. stříkačky a usneseno jednohlasně
shlédnout auto „Pražského ústředí“ . stanoveny
pánové J. Šťastný, J. Manžel, a V. Šimon
k shlédnutí a dána jim moc plná by koupi do
150 000 K. uzavřeli, bude-li poskytnuta 50%
subvence na tento účel. Zároveň usneseno
zakoupení 400 m běžných hadic. Paušál za sekání
ledu na obecních kalech pro místní hostince.
Odpoledne a večer hrají baráčníci divadelní hru:
„Pražský flamendr“. Týž učinili dar 500
K místnímu sportovnímu klubu, utvořivšímu se
zde z bývalých členů rozpušt. Sokola a 500
K obecní knihovně a koupili si pro spolek pianino.
V nové schůzi obecní rady odhlasováno zvrátiti

smrky v obecním lese a to na zřízeni krytu pro
školní děti, který má v obecním parku, dle nařízení
okr. úřadu v Ml. Boleslavi býti vprostřed obce
zřízen. 17. března na schůzi obec. zastupitelstva
jednáno o stavbě nové školní budovyodhlasováno, aby budova byla dvoupatrová a
usneseno, aby do schůze m. šk. Rady zvána celá
obec. rada zdejší a zástupce obce Lín. Usneseno
zakoupení plemen. býka a skočné za stanoveno 30
K. z kusu a 80 K. z prasnic. 31.3. Rusové vstupují
na Rumunskou půdu. 29. dubna projednán
příspěvek na lidovou hospodař. školu v Dalovicích.
Jednáno o dětském útulku po dobu jarních a
podzimních prací a propůjčení sokolovny a jejího
cvičiště. Rádio hlásí 8. dubna Rudá armáda se
dotkla československých hranic na Podkarpatské
Ukrajině. 4. června Spojenecké oddíly osvobozují
Řím. 18. července Britské a kanadské oddíly
nastupují k útoku na německé linie na řece Orne.
20. července atentát na Hitlera, spáchaný členy
německého generálního štábu. Jelikož činnost
spolku Sokol byla zaražena – vrhli se starší i mladší
členové do práce ochotnické v spolku „baráčníků“,
jelikož nedostačovali sedadla usneseno – místo
vypůjčování 100 židlí á 152K koupiti a tyto do
sokolovny uložiti. Rádio hlásí: 1. srpna ve Varšavě
propuká povstání, vedené polskou domácí

armádou, Američané pronikají do Bretaně. 8.
září Československého armáda v SSSR pod
vedením generála Svobody zasahuje do bojů o
Dukelský průsmyk. 17. září první britská
parašutistická divise vysazena v Holandsku.
Obecní kozel plemenný umístěn u pana
Morávka a každý majitel plemenné kozy
povinen odvézti mu 3kg sena. Rádio hlásí 2.
října Němci likvidují varšavské povstání. 6. října
Československá armáda v SSSR pod vedením
gen. Svobody překročuje ČSR hranice. Při
schůzi obec. zastupitelstva konaného 19.
listopadu projednáno postoupení pozemků na
chodníky a to u nových družstevních domků u
nádraží a zároveň provedení knihovního
pořádku.
Přepis kroniky pana J.Janouška

PLÁN AKCÍ


21. listopadu Posvícení



19. prosince Výlov



20. prosince Zlatá neděle

U všech akcí je veliký otazník, zda se budou moci konat. Vše bude záležet na situaci, která v ten
den bude aktuální.
O všech variantách vás budeme včas informovat
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Balcar Václav
Kánský Miroslav
Salačová Květa

Líny
Bukovno
Bukovno

75 LET
Vejběra Vratislav

Bukovno

85 LET
Kašpárková Ludmila

Líny

Zástupci obce občanům předávají gratulaci k jejich
životnímu jubileu.

NOVÍ OBČÁNCI
Hurtová Kristýna
Hoang Minh Quan Le

Líny
Bukovno

Jména jsou zveřejněna na základě předchozího souhlasu.

Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští číslo vyjde v lednu 2021. 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
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