M I C R O S O F T

BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Číslo 1/5
leden—březen 2018

A máme tu jaro. Upečte beránka, připravte si malovaná vajíčka pro koledníky, upleťte si pomlázku,
s kterou budete chodit na velikonoční pondělí dům od domu. A všichni si ty svátky užijte.
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Přišlo jaro, slunce svítí.
V zahradách je plno
kvítí.
Co to ptáci štěbetají?
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Co jim snesla slepička.
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INFORMACE PRO OBČANY









Pokud ještě nemáte zaplacený poplatek za svoz komunálního odpadu, vystavujete se finančnímu postihu.
Poslední víkend v březnu se opět otvírají skládky bioodpadů, provozní doba
Bukovno: středa 17:00-19:00
pátek 17:00- 19:00
sobota 9:00-11:00
Líny:středa17:00-19:00
pátek 17:00-19:00
sobota 10:00-12:00
Bioodpad je: tráva, plevel, zbytky rostlin, piliny,
Firma Compag provede v neděli 22. dubna svoz nebezpečného odpadu v Línech na návsi. Elektrozařízení musí
být kompletní, oleje a barvy v uzavřených nádobách, drobné baterie a monočlánky.
O víkendu od 27. dubna budou přistavěny v obcích velkoobjemové kontejnery.
Naplánované práce zastupitelů:
V létě se začnou stavět chodníky, stavba je podmíněna získáním dotace,.
Zastupitelé obce dali zelenou k vybudování 3 sociálních bytů nad prodejnou COOP a na tuto akci
chtějí čerpat dotaci ze sociálního programu.
Na línských kurtech bude nový bezúdržbový povrch.
Šárka Veverková Vás zve na cvičení do kinosálu. Ženy každý pátek od 19:00 za 40,- a děti v pondělí od 17:00 za
20,-

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Vítání občánků
11. února král Petr I. se
svou družinou přivítal do
Bukovensko-línského království nové občánky, a to
pět holčiček a jednoho
chlapce. Dětem popřály
hodné sudičky lásku, štěstí a
zdraví. Rodiče byli obdarováni
drobnými
dárky
z královské pokladnice. Odpoledne nám zpříjemnily
slečny z boleslavského sboru Paprsek.
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Dílnička v línské klubovně
8. března na MDŽ jsme pozvali paní Císařovou a
ta nás naučila vyrobit ze sena velikonočního
králíčka. Vzorek byl takový malý a roztomilý, ale
jak jsme seno přidávali a přidávali, vyklubali se
nám z toho o trošku větší, roztomilí králíci. Tvoření se také zúčastnily i sousedky, které nám
připravily čaj, udržovaly teplo a pomáhaly při
výrobě ocásků.
Návštěva divadla
11. března jsme jeli do pražského divadla U
Hasičů na hru Caveman. Herec Jan Holík nám
vysvětloval rozdíl mezi mužem a ženou, který je
prakticky stále stejný už od doby kamenné:
muži jsou lovci a ženy sběrači.
Noc s Andersenem
V pátek 23. března proběhla noc s Andersenem
na téma Pejsek a kočička. Dětí přišlo dvanáct a
staralo se o ně sedm dospělých. Nejdříve se hrála stopovaná, kde se poznávaly pohádky, pak už
se začalo stmívat, a proto jsme se vydali zpátky
do kinosálu, po večeři jsme dětem namalovali
na obličej čumáčky pejska nebo kočičky a čekali
na návštěvu. A ta opravdu dorazila a byl to pejsek a kočička a přišli nám uvařit dort. Určitě tu
pohádku znáte a víte, co do
takového dortu patří „když
tam dáte deset dobrých věcí,
tak bude desetkrát dobrý,
když do něj dáte sto věcí, bude stokrát dobrý. Pejskovi a
kočičce děti podávaly myšky,
čokoládu, cukr, mléko, smetanu, špek, a další ingredience.
Zvířátka míchala a nad hrncem se rozplývala, „to bude
moc dobrý dort.“ Nebojte se,
takový dort jsme nikomu nenabídli, my měli připravený
dort opravdický, který byl tisíckrát lepší. A pak už šup do
spacáků a při pohádkách dal-

ších příběhů pejska a kočičky dětičky usnuly.
Některé spaly úplně poprvé bez maminky a tatínka, a zvládly tu noc na jedničku. Jen ráno
mohly vydržet v pelíškách o kousek déle „šestá
hodina ranní byla opravdu brzo“. Po snídani se
psaly pohledy, vyráběly postavičky zvířátek a
čekalo se na rodiče. Noc pro vaše děti připravila
skupina Tornádo pod záštitou obce a obecní
knihovny, a ještě jedna dobrá zpráva: získali
jsme jednu čtenářku do knihovny.
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Noční nohejbalový turnaj
V sobotu 24 března uspořádali sportovci noční nohejbalový zápas. Turnaje dvojic se zúčastnilo dvacet hráčů. Spoluhráči se losovali,
a hrálo se do tří do rána. Zápas měl vysokou
sportovní úroveň. Na prvním stupni se umístili bratři Řezáčové Aleš a Miloš, na druhém

Řezáč Adam a Pešta Julius (Džovany) a na
třetím stupni se umístil nejmladší hráč Hlaváč Oldřich s Votočkou Ottou.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zima byla dlouhá a škola se zúčastnila řady
akcí.
Završili jsme projekt „Celé Česko čte dětem“
návštěvou Městské knihovny v Mladé Boleslavi. Zde se děti seznámily s novými knižními
výtisky i se zacházením s knihami. Zahráli
jsme si vědomostní hry, v nichž obstály
úspěšně všechny děti. Z návštěvy si odvážely
jak super zážitky, tak vysoutěžené odměny.
Na přání dětí jsme opět uspořádali program

Zaměstnanci, děti i rodiče za významné
podpory zřizovatele (Obecní úřad Bukovno) se snaží, aby škola vynikla mezi ostatními školami. Musím za to všem velice
poděkovat, neboť výsledky se postupně
dostavují.
Naše škola v roce 2017 vstoupila do komunity Evropských škol. Zapojili jsme se
do ní projektem „Z pohádky do pohádky“.

o Zdravé stravě. Děti překvapily hloubkou
svých poznatků z minulého setkání.
Během února docházelo do školy málo dětí
(chřipková epidemie, aj), ale i přesto jsme
zorganizovaly ve škole Karnevalové řádění.
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Za tento projekt jsme
získali
certifikát
za
úspěšné dokončení.
(Ve středočeském kraji
je tímto certifikátem
ohodnoceno 5 mateřských škol).
Náš projekt byl Národním podpůrným střediskem nominován na získání Certifikátu kvality
ČR.
(Ve středočeském kraji
je tímto certifikátem
ohodnocena 1 mateřská škola).
Zároveň byl tento projekt navržen pro nominaci
do Evropského certifikačního kola. Věřím, že i zde
bychom mohli mít šanci na úspěch.

Proč jsme se zapojili do mezinárodního projektu?
Chtěli jsme získat certifikát„eTwinningová škola“
a také aktivně děti zapojit do vzdělávání a sdílení
informací:
děti se učí nenásilně navazovat kontakty
s kamarády z jiného jazykového prostředí a učí se
hravou formou získávat nové poznatky
děti se učí smysluplně pracovat s novými technologiemiškola získá uznání v mezinárodním prostředí a řadí se do rejstříku Mezinárodních školspolečně vytvoří evropskou síť předních
eTwinningových škol a stává se inspirací
pro další vývoj škol, ovlivňuje vývoj ostatních škol.

 inovativní a tvůrčí pedagogické postupy
 podpora průběžného profesního rozvoje
zaměstnanců
 podpora studijních postupů postavených
na spolupráci zaměstnanců školy a dětí
Zaměstnanci oceněné školy budou přizváni k účasti ve specializovaných programech profesního vzdělávání.
Od ledna 2017 jsme se snažili získat certifikát
kvality školy z pohledu rodičů. Nakonec jsme
splnili podmínky udělení a certifikát „Rodiče
jsou vítáni“ nám byl v lednu 2018 propůjčen na
rok. Věřím, že příští rok nastavenou úroveň
školy opět obhájíme.
Tento certifikát je udělován školám
(mateřským, základním, uměleckým) a garantuje, že vztah mezi rodičem a školou je založen
na úzké partnerské a hlavně oboustranné úrovni. Škola je otevřena novému, inovativnímu

Škola je považována za vzor v těchto oblastech:


digitální postupy



postupy související s e-bezpečností
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způsobu vzdělávání. Na Mladoboleslavsku
se tímto certifikátem dosud pyšní jen jedna
základní škola, která jej opětovně obhájila.

Na co se naše děti mohou těšit
ještě v tomto školním roce?
Duben:
Divadelní představení se vzdělávacím
záměrem
Akce pro rodiče a
prarodiče
Slet čarodějnic

Květen:
Medová snídaně
Den maminek

Červen:
Den dětí na hřišti
Rozloučení
s předškoláky
Páteční výlety do Mladé Boleslavi

Zápis dětí do mateřské školy proběhne
2.května.
Informace o zápise budou zpřístupněny na
vývěsce obecního úřadu a mateřské školy.
Formuláře lze vyzvednout již od 30. března v mateřské škole.

Čtenářům přejeme jarní slunečné dny
s novými neotřelými zážitky
Zaměstnanci školy.

Mgr. Hana Hušková
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ČINNOST SPOLKŮ
SDH BUKOVNO
10. 2. 2018 proběhl 1.turnaj v karetní hře prší Hasičská kapka v
Bukovně.

23 hráček a hráčů všech věkových kategorií přišlo
do místního pohostinství ve dvoře u paní Valentové vyzkoušet své umění a štěstí v karetní hře prší.

Od začátku vládla dobrá zábava, po registraci, vysvětlení pravidel a rozlosování se
zasedlo ke stolům.
Sál a zázemí byly kvalitně připraveny, po
registraci vysvětlena pravidla a u 6 stolů
se krátce po 14. hodině zkřížily první listy. Od rozlosování 1. kola se pozornost všech
účastníků upínala ke kulečníkovému stolu plného cen a k
promítacímu plátnu, kde se
zobrazovalo střídavě průběžné pořadí a rozlosování hráčů k jednotlivým stolům pro
jednotlivá kola a fotografie
z turnajů v Českém ráji. Vítězové jednotlivých kol si odnesli reklamní propisovačku
s odkazem na osmiletou tradici pořádání turnajů v prší v Českém ráji.
Každý
účastník
dostal
visačku
s registračním číslem pro rychlejší orientaci při rozlosování a sledování pořadí.
Turnaje se účastnili také hráčky a hráči,
kteří turnaj v Českém ráji již absolvovali,
takže u stolu byl stále někdo, kdo mohl
poradit se zápisem. Výsledky každé hry se
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zapisují v podobě 4 bodů pro hráče, který složí
první karty až po posledního, který získá 1 bod.
Kol je celkem 8, což znamená celkem 64 her pro
každého.
Nejlepší hráči získali hodnotné ceny a děti byly
obdarovány dárky, sladkostmi a dobrým jídlem. I když
turnaj trval od 14 hodin do
18 hodin s přestávkami a
občerstvením, myslíme si,
že nikdo nelitoval stráveného
sobotního
času
v příjemné atmosféře.

majitelce hospody ve dvoře paní Jitce Valentové za výborný oběd a připravený sál.

Zprávu zpracovali
SDH Bukovno

Turnaj přilákal i pozorovatele, kteří mohli jen litovat, že
se nezúčastnili.
Dík patří všem účastníkům
za poklidný průběh, rozhodčí nemusel řešit žádný zásadní spor. A velký dík patří
rozhodčímu a komentátorovi v jedné osobě, a to panu
Mirkovi Vaňkovi. A dík také
patří pořádajícím hasičům a
MYSLIVECKÝ SPOLEK MICHALOVICE BUKOVNO

Myslivci bilancovali:
Je již tradicí spolků, že bilancují svoji činnost
na výročních členských schůzích. Nejinak to
bylo dne 17. března v línské klubovně, kdy se
konala výroční členská schůze
mysliveckého spolku Michalovice Bukovno. Je již samozřejmostí, že na
schůzi jsou pozváni hosté z okolních
mysliveckých spolků, starostové obcí
Bukovna a Dalovic, členové výboru
honebního společenstva, zástupci
zemědělských podniků, baráčníci,
hasiči, ale také kamarádi honci.

Miroslava Vinše, ale i ve zprávě pokladníka spolku
Jana Formánka ml. byli účastníci seznámeni s dosaženými výsledky v uplynulém mysliveckém roce.
A bylo se čím chlubit. Když vezmeme chronologicky naši činnost, musíme zmínit úspěšný

Ve zprávách předsedy spolku Jaroslava Ulmana, mysliveckého hospodáře
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myslivecký ples, který se koná vždy v lednu,
následuje pravidelný a bohužel zásluhou
některých občanů nikdy nekončící každoroční
úklid komunikací a úvozů, pokračujeme

přípravou střelnice na první závod ve střelbě
na asfaltové terče, memoriál našich bývalých
kamarádů Edy Bičíka a Standy Bendy. Díky píli
několika členů se podařila oprava střechy
areálu, přístřešků, včetně vybavení kiosku,
dobudovalo se zázemí pro vrhačky, na střelnici je umístěna nová kadibudka. Pro zdárný
průběh závodů byla pořízena nová profesionální vrhačka terčů. Naše činnost na
střelnici samozřejmě nekončila jedním závodem a mnoha a mnoha hodinami práce.
Úspěšně proběhly závody okresního přeboru v
lovecké střelbě malorážkou, okresní přebor v
automatickém trapu, závod Memoriál Václava
Svárovského, Velká cena Bukovna a podzimní
parkurový závod Hubert. Pro letošní rok bude
činnost na střelnici neméně bohatá, dokonce
pro velikou oblibu parkurového střílení bude v
květnu nově uspořádán závod v parkuru o ceStránka 10

nu Zemědělské společnosti Bukovno. I v letošním
roce nás čeká ještě velké množství práce při
zvelebování areálu střelnice.
Samozřejmě naší hlavní náplní je péče o zvěř a její
zodpovědný lov. I na tomto poli můžeme být
navýsost spokojeni, protože například výsledky v
odchovu a lovu bažantů nás řadí na absolutní
špičku mysliveckých spolků na okrese Mladá
Boleslav. Úspěšně jsme odchovali 500 ks bažantích
kuřat. Následně na pořádaných honech bylo uloveno 389 bažantů. Zhruba 100 ks bylo ponecháno v
přírodě, bohužel, podmínky drobné zvěři nepřejí,
takže příštího roku se dožívá z tohoto počtu pouze
zlomek jedinců. Velice úspěšní jsme byly také v
odlovu divokých prasat, kterých bylo uloveno
celkem 55 ks. Naše hlavní zvěř, zvěř srnčí, byla
zodpovědně lovena v počtu 33 ks, z toho počtu
bylo uloveno 21 srnců. Tato zvěř spolu se zajíci
nejvíce doplácí na obrovský nárůst provozu na pozemních komunikacích, kdy nepřejde 14 dnů, aby
nebylo hlášeno nebo zjištěno poražení zvěře na

komunikacích v rámci revíru. V posledních letech
se v okolních honitbách včetně naší rozšířil výskyt
dančí zvěře, kterou v rámci zabránění škod na
polních a zejména lesních kulturách již několik let
lovíme. Loni byli uloveni 4 ks dančí zvěře.
Slavnostní ráz schůze byl podpořen také vynikající
svíčkovou z divočáka od Vlaďky Šelbické a pro ty,

kterým vytrávilo více, byla připravena ještě
pečené kančí žebírka. K vždy příjemné a
dobře naladěné obsluze a výborné krmi scházelo jediné, a sice Plzeňské v dostatečné míře.
Výroční schůze byla ukončena poděkováním
všem, kteří jsou našemu spolku nakloněni, a
konstatováním, že pro splnění všech úkolů,
které byly na schůzi schváleny, bude potřeba
odpracovat minimálně 1000 - 1200
brigádnických hodin. Nakonec nejinak tomu
je prakticky každý rok. Ukončení
proběhlo tradičním popřáním zdraví
všem zúčastněným a mysliveckým
pozdravem " ČESKÉ MYSLIVOSTI ZDAR"

21.duban—\okresního MS ve střelbě z malořážky
28.dubna Orkesního MS v borkové střelbě
19.května—Jarní Parkur
2.června—MS Sklsko—Memoriál Svárovského v
americkém trapu
9.června—Velcá cena Bukovno v americkém
trapu
6.října—Podzimní Parkur “Hubert

Myslivecký spolek vás zve na střelecké
závody:
7.dubna—Jarní závod Memiríl Bičíka a
Bendy v americkém trpu

VLASTENECKO-DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ

Maškarní ples

Naší první akcí v roce bývá Maškarní ples,
odpoledne patří dětem: letos s dětmi tancovali a soutěžili Berušky s Ferdou Mravencem,
navštívil nás i Myšák Mikky. A večer se
s kapelou Max Band bavili dospělí. I letos
byli vaše převleky vydařené. Taneční skupina
Tornádo se proměnila v námořníky. Nejdříve, ale na sál přišel Pepek námořník se svou
kamarádkou Olí a
po snědení plechovky špenátu si hravě

poradil se šutrem, který překážel námořníkům
v jejich vyplutí. Jako každý rok i letos se vyhlašovalo prvních pět míst. Nejvíce hlasů získala Červená
Karkulka s vlkem, který už byl v babiččině noční
košili.
Druhé
místo
obsadili
sportovcibasketbalisté s míčem to uměli skvěle, jen ty dresy, které vyfasovali, byli poněkud malé (nenašel by
se sponzor, který by je lépe oblékl). Bronzové místo si vytancovalo Tornádo. Na čtvrtou pozici se
dostali Zombie a pátou cenu si odnesla parta z 80.
let minulého století. Po
vyhlášení masek jsme
si připravili tombolenky
a doufali ve výhru. A
pak už zábava pokračovala až do rána. Touto
cestou bychom ještě
jednou chtěli poděkovat sponzorům.

Stránka 11

Jarmark – Vítání jara
Letošní ročník Jarmarku byl jubilejní a to pátý. Vybrali jsme sobotu 17. března, podle kalendáře to bylo správné datum, ale počasí
nám vůbec nepřálo: sněžilo!!!!, měli jsme
obavu, aby vůbec prodejci přijeli. Naštěstí se
sněhu nezalekli a kromě paní Třešňákové,
která prodává košíky, všichni dorazili. Po
úvodním slovu rychtáře Ing. Václava Švece a
starosty Petra Holmana mohl Jarmark začít.
Sokolovna byla po celý den plná vystupujících dětí, rodičů, učitelek, a prodávajících.
Jen naše školička chyběla, děti se pečlivě učily básničky, písničky i pohádku o sedmikrásce, ale nemohli Vám je předvést, protože
onemocněly neštovicemi. Vyhlásili jsme i
soutěž o nejchutnější zákusek, přinesly jste
nám pět vzorků, porota ochutnávala a vyhlásila toto pořadí 1. místo paní Špringelová; 2.
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paní Vejvěrová; 3. & 4.paní Jakubcová
(přinesla 2 vzorky) a 5. Tomíčková. Všechny
soutěžící byly odměněny drobným dárkem.
Každý rok k nám pozveme hosta, který nás
překvapí svým uměním. Letos to byl flašinetář
mistr Marko Lucina, který nám předvedl flašinet, a děti i dospělé bavil marionetami. Nakoupili jste dárky pro své blízké, nebo si udělali radost sami sobě, poseděli jste s přáteli? Tak
přesně proto jsme pro Vás Jarmark připravili.
Zdraví Vás vaši baráčníci.

Rádi bychom Vás pozvali na další akce,
které pro Vás připravujeme:
30. dubna Slet čarodějnic a čarodějů
12. května Svátek matek

HISTORIE OBCÍ
BUKOVNO 1936
Opět „Nový rok“ vítá nás a přejeme si do něj
vše nejlepší. Dne 9. ledna v 6. h. večer
schůze obecního zastupitelstva. Stanoveno
dovozné za 1m3 černého kamene z Bradlece
na 20Kč a bílého z Močidel 50h. usneseno
provésti vyvezení hlíny před školou do kalu
„Dvořiště“ a řádnou úpravu místa. Sboru
hasičskému pořídí se regál na hadice. 11.
ledna pořádán ples sokolské jednoty sokolské jednoty, 19 ledna opět ples místního
sdružení republ. dorostu a aby opravdu
všechny „podrážky protrhány“ konána 25.
ledna „Maškarní merenda“ obce baráčnické.
8. února ples sboru dobrovolných hasičů, 11.
února „Lumpácký bál. 27. února schůze
obecního zastupitelstva schválen poplatek 2
Kč za telefonní hovor. Pro chudé v obecním
domku zakoupí se 1m3 dřeva. Usneseno
upraviti park pod farou – hlínu naveze obec a
oplotí drátěným plotem, osází jej republ. dorost. Též hasičský sušák se přemístí neb u
kostela parádu nedělá. Dne 7. března
v sokolovně oslava prezidenta T. G. Masaryka za účasti asi 200 osob.
20. dubna
obecní zastupitelstvo schválilo hřbitovní řád
za 1m2 hrobky 50 Kč, hrob velký 15 Kč, dětský 10 Kč. Koncem jara získalo družstvo há-

zené Sokola Bukovno znovu titul přeborníka Fügnerovy župy ,a na župních střeleckých závodech
se zdejší družstvo bukovenské umístilo na druhém místě. Dne 11. května začli dlážditi černým
dlažbákem ulici od čp. 18 k faře, dodělali k čp. 16
a zároveň položeny obrubníky chodníkové, takže
na pouť 17. května již vše v pořádku bylo. Dne 31.
května konán v sokolovně sjezd baráčníků
s rozvinutím praporu. Den 14. června byl ve znamení výletů. Hasiči byli v Debři, baráčníci
v Jestřebí a sokolové v Boru. Dne 22. a 23. konáno dle nařízení zatemňovací cvičení, zejména za
požární pohotovosti hasičstva. U Navarů otevřel
krám řezník Bouša. Byl vzat na vědomí rozpočet
elektrárny Dražice na stavbu elektrického připojení sítě do „Nové ulice“, 2 200 Kč, dle starého
ujednání obec platí 50%. 28. října v sokolovně za
malé účasti (asi 100 osob) sehráno divadelní přestavení. Dne 13. prosince sehráli baráčníci divadelní hru „Kouzelné citrony“. 26. prosince sehrál
sokol hru „Náš sv. Vavřineček“.
Z toho roku existuje záznam, že lípy před kostelem sv. Jana Nepomuckého byly výnosem státního památkového úřadu v Praze č.j. 3975/36 prohlášeny za památkově chráněné stromy. Byly vysázeny 15. března 1836.
Doslovný výpis z kroniky
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ZAJÍMAVOSTI
ZVONIČKA V LÍNECH
Stála tady, masivní se šindelovou střechou
v blízkosti autobusové zastávky. Zvonice postavená v roce 1811 v Línech. Byla tehdy pro obec
důležitým článkem. Nejen zvoněním poledního
času, ale zvon byl oznamující těleso různých
zpráv.
Kam sahá paměť naposled, byl pro zvonici obecním zastupitelstvem placenou službou určen pan
Josef Korselt, narozen 25. října 1869 v Línech.
Jeho služba mu skončila v roce 1918, kdy byl
zvon z určitého nařízení sundán a odvezen pro
válečné účely. Časem byl zvon opět vrácen obci,
pro kterou byla cesta do Brna a zpět velice nákladná. Zvon se do zvonice už nikdy nevrátil. Pan
Korselt zemřel po 24 letech, kdy zvonice ještě
stála. Kolem roku 1968 nešetrné rozhodnutí
ukončilo existenci památné zvonice v Línech.
Poté zvonění prováděl už jeho syn pan Josef
Korselt v kostele sv. Jana Nepomuckého
v Bukovně. Službu tohoto druhu převzal po místním kostelníkovi panu Hurtovi. Zvoníval zde po-

ledne a
časově
pak omezen
už
jenom
zvoněním
oznamoval úmrtí
spoluobčanů.
Naukou o
správném zvonění naučil
pan
Korselt i své tři syny Josefa, Jiřího a Jaroslava. Na poslední cestě místnímu kostelníkovi
panu Hurtovi z Bukovna už také zvonil syn
pana Korselta Jiří.

KALENDÁRIUM
1. Duben - apríl
Tento zvyk, ač není původem českou tradicí, se u
náš zřejmě díky našemu smyslu pro humor zabydlel a zdomácněl.
O původu aprílových žertíků není mnoho zápisů,
ale jsou prameny, podle kterých smí, tropený
z nachytaných lidí, vznik původně z veselé nálady z přicházejícího jara, které viditelně přebíralo
žezlo po nevlídné zimě. První písemné sdělení o
aprílu u nás pochází z roku 1690, jehož autorem
byl Bartoloměj Chrystella z Prahy. Na konci
18.stolejí byly zprávy o „aprílovém vyvádění“ už
častější.
Tento den, tedy 1. dubna bývalo zvykem stejně
jako 30. dubna častovat známé a příbuzné
„aprílem“. Dnes e takovým žertíkům říká
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„Kanadské“. V dřívějších dobách se často posílalo „oběti aprílu“ něco vypůjčit či zakoupit. Šlo
samozřejmě o věci, které neexistovaly, např.
vtipné semínko, komáří sádlo, zaječí peří, obecní nůžky, hodinářskou motyku, červené hřebíky
a v neposlední řadě bublinky do vodováhy nebo
mezery do žebříku. Známou věcí bývaly i ohýbák na cihly nebo rovnák zatáček.
Zkrátka v tento den si
každý dával velký pozor, aby nenalétly na
nějaký apríl, o kterém
by se mluvilo ještě velmi dlouho.

PLÁN AKCÍ


14.dubna—zábava v rytmu 80.let v sokolovně od 20:00 hrají The Footer revival band, stylové
oblečení vítáno. Vstupné 150,-. Akci pořádá nohejbalový spolek Bukovno



30.dubna—slet čarodějnic a čarodějů; pořádají baráčníci



12.května—oslava Dnu matek; pořádají baráčníci



12.května—línský výlet



19.května—starostova cyklojízda, vláčkem do Lhoty u Mělníka



16.června—sraz zakladatelů a přátel Línské klubovny



23.června—od 15:00 na střelnici v Močidlech dětský den s branně-mysliveckou tematikou. Pořádají línští a SDH Bukovno



23.června—letní kino—PO STRNIŠTI BOS

Bližší informace se dozvíte na stánkách obce, vývěskách a v místním rozhlase.
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SPOLEČENSKÁ KORNIKA
70 LET
Olšáková Marianna

Bukovno

Korselt Jaroslav

Líny

Šír Jiří

Bukovno

85 LET
Štechová Pavla

Líny

NAROZENÍ OBČÁNCI
Emily Neumannová

Bukovno

Burger Samuel

Bukovno

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Červenková Lenka

Bukovno

Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští číslo vyjde v červnu 2018. 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

