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Milí čtenáři, prázdniny a dovolené jsou v plném proudu, užívejte si, odpočívejte a poznávejte nová
místa. Ve zpravodaji se dočtete, a není toho málo, co se v obcích událo od letošního března, které
aktivity, jež povedou k zvelebení obcí, jsou rozběhlé, a které nás čekají.

DĚNÍ V OBCI
Výstavba volnočasového areálu: V jarních měsících se začal budovat cestou ke střelnici volnočasový
areál. Nejprve se plocha vyčistila od náletů a srovnal se terén. V areálu se nainstalovaly herní prvky lanová dráha, kombinovaný posilovací prvek, balanční chůdy a další. O prázdninách nás ještě čeká
výsadba dřevin a začátkem měsíce září bude volnočasový areál slavnostně otevřen.
Kal neboli vodní nádrž na návsi: Mnozí z vás si určitě všimli, že začaly práce na revitalizaci této vodní
plochy: „Odbahnění a oprava nádrže u kostela.“ Nejprve se práce zdrželi kvůli žabce, která v kale
žila, o výlov ryb se postarala rodina Šelbických z Lín. Bylo vyloveno na 300 kg ryb a ty byly následně
vypuštěny do Jizery na třech místech pod dohledem hospodáře rybářského spolku Mladá Boleslav.
Bahno, které bylo vyvezeno na betonovou plochu zemědělské společnosti, musí nejprve vyschnout,
následně se vyčistí od roky naházeného odpadu. Další postup na revitalizaci nádrže je rekonstrukce
poškozených a nevyhovujících opěrných stěn nádrže.
Kostel: Kostel sv. Jana Nepomuckého je nemovitou kulturní památkou. V těchto dnech bude
podepsána smlouva o převodu této památky na obec. Na kostel a jeho vybavení se vztahuje zvláštní
právní režim. Obec si je vědoma svých povinností, které pro ni jakožto vlastníka kulturní památky
plynou. Kostel zůstává ve smyslu kanonického práva posvátným místem. Budova bude nadále dílem
sloužit dárci jako církvi k výkonu jejich vlastních obřadů. A dílem k počestnému užívání, které se
svým obsahem bude slučovat s povahou místa jako posvátnému.
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V měsíci červnu proběhl audit hospodaření za rok 2021. Auditor neshledal žádné nedostatky.
Kancelář obecního úřadu je z důvodu čerpání dovolené uzavřena 8. 8.– 19.8.
Od května probíhá svoz komunálního odpadu firmou Compag jednou za čtrnáct dní - vždy
v sudé úterý. Doufáme, že jste si již zvykli, a tento systém bude fungovat až do konce září do
začátku topné sezony. Poté se opět najede na frekvenci jednou týdně.
Od května také probíhá svoz plastů, také každý sudý týden, a to ve čtvrtky, tento svoz zařizuje
obec, k tomuto účelu máme v pronájmu lisovací stroj, odpad se bude následně odvážet do
Bělé pod Bezdězem. Svoz se osvědčil a mohli jsme po pár týdnech ubrat z několik kontejnerů
určených na plasty. První várku žlutých pytlů jsme vám roznesli do schránek, další pytle
dostanete v kanceláři obecního úřadu v čase úředních hodin. Línští mají možnost si pytle
vyzvednout v květince v provozní době bio skládky.
Na bio skládkách jsou také kontejnery na sběr železa a v bukovenském areálu skládky je
kontejner na objemný odpad.
23. a 24. září se konají volby do zastupitelstva obce a Senátu
Máte-li k dispozici historiecké fotografie kostela, prosíme Vás o zapůjčení. Využijeme je při
jeho opravě. Děkujeme

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Starostova šipka
Na apríla se konal turnaj v Naší hospodě v šipkách
Turnaje se zúčastnilo jedenáct žen a dvanáct mužů
Ženy
Muži
Zlatá příčka
Míla Tomíčková
Julius Pešta
Druhé místo
Tereza Zápotocká
Adam Řezáč
Třetí místo
Jitka Řezáčová
Miloš Řezáč
Všem hráčům gratulujeme.
Jarmark- vítání jara
Dva roky jsme my, baráčníci, nemohli
uspořádat Jarmark a o ten letošní již 6. si
vlastně řekli sami prodejci. Velice nás potěšilo,
že se jim u nás líbí a mají zájem strávit sobotní
den s námi. Datum Jarmarku byl stanoven na 9.
dubna a začaly přípravy: pozvat prodejce,
oslovit ředitele okolních školek a škol, vyrobit a
roznést pozvánky, zajistit občerstvení a
poprosit obec o pomoc při stěhování stolů a
židlí. Den předem se zdobily prostory
sokolovny, hlavní výzdobou bylo předvedení
kroje, který nám zapůjčila tetička Janovská.
Kolem osmé ráno se začali všichni sjíždět a
vystavovali si své výrobky ze sena, dřeva, dále
keramiku,
šperky,
perníčky,
květiny,
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paličkované ozdoby, háčkované zvířátka a další
výrobky. Před devátou hodinou všechny
přítomné organizátory a prodejce přivítal
rychtář Ing. Václav Švec a místostarosta obce
Pavel Řezáč s přáním „Přijeli jste s plným
autem výrobků a s prázdnou peněženkou.
Přejeme vám, aby na konci byl stav obrácený,
abyste odjížděli s prázdným autem a plnou
peněženkou.“
V 9 hodin se otevřely dveře pro veřejnost, lidí
přišlo opravdu hodně, nakoupili dárky pro své
blízké i pro sebe a podle ohlasů s námi rádi
strávili sobotní den. Někteří se dlouho neviděli,
a tak si měli co vyprávět nad kávičkou nebo
sklenkou vína. Děti nám recitovaly, zpívaly,
hrály a tancovaly. Za své vystoupení byly

odměněny potleskem a malým sladkým dárkem
a učitelky za svou činnost s dětmi jarní kytičkou.
Vyhlásili jsme i tradiční soutěž o nejchutnější
zákusek. Sedm paní a slečen nám přineslo své
cukrářské výrobky. Porota ochutnávala a
vybírala ten nejlepší a před skončením Jarmarku
rychtář vyhlásil první tři místa. Mezi výherce
patřily Blažena Jakubcová, Lucie Řezáčová a
Martina Antoňová.
Co říci závěrem, největší odměnou při organizaci
jakékoliv akce je poděkování přítomných hostů,
spokojenost prodejců. A také pochvala od
rychtáře za přípravu a zajištění zdárného
průběhu celé akce.
Baráčníci
Velikonoční tradice
Jsem moc ráda a velmi si toho vážím, že se naši
nejmenší věnovali, po dlouhé odmlce, tradici
velikonočního řehtání, které letos bylo v půlce
dubna. Už jen málo obcí a vesnic tento zvyk
udržuje, a když do toho ještě zasáhne
pandemie, která po dva roky zabránila této
aktivitě, jsem moc ráda, že tradice nebyla
zapomenuta a že se chlapci i děvčata z Lín
v hojném množství zapojili. Letošními kapitány
se stali Vojta Formánek a Filip Korselt. Chápu,
že tato tradice je časově náročná, a i přesto by
se měla nadále udržovat, ať je doba, jaká chce.
Nakonec výsledkem je bohatá odměna pro
všechny koledníky, která letos předčila
očekávání. Myslím, že můžu za všechny z nás
říci DĚKUJEME a již se těšíme na příští rok.
Ing. Eva Škořepová

Čarodějnice neboli Filipojakubská noc

3

Pálení

čarodějnic

(neboli Valpuržina či
Filipojakubská noc) je
velmi starý a dodnes
živý
lidový
zvyk.
Odehrává se v noci z
30. dubna na 1.
května.
I v Bukovně, opět po
dvou
letech,
uspořádali baráčníci
slet čarodějnic a
čarodějů. Za pomoci

obce a sboru dobrovolných hasičů se mohl
konat tento tradiční zvyk. V 18 hodin jsme se
všichni sešli: tedy tetičky baráčnice převlečené
za čarodějnice, děti, které také přišly
v maskách, a i pár rodičů bylo k nepoznání. Děti
dostaly dáreček a průvod se vydal po vsi, letos

bohužel bez hudebního doprovodu, až
k sokolovně, kde byla připravena hranice pro
upálení nešikovné čarodějnice. Děti si pak
opekly buřta, hrály si na hřišti a rodiče strávili
příjemný teplý večer.
Baráčníci

Vítání občánků
Vítání občánků je významná společenská událost, bylo pozváno deset občánků, pět holčiček a pět
chlapců. Proslov pana krále Petra I., dárky a přání štěstí, lásky, a zdraví od sudiček si vyslechlo
osm dětí, jejich rodiče, sourozenci, prarodiče i tetičky a strýčkové.
Jarní výlet vlakem
Konečně epidemiologická situace dovolila,
abychom po dvouleté přestávce uskutečnili
tradiční jarní výlet vlakem.
Mohli jsme se tedy sejít v sobotu 28. května
na vlakovém nádraží v Línech. Účast byla opět
veliká, na výlet se vydalo téměř 50 lidí. Jeli
jsme do Lhotky u Mělníka, zde byla
naplánovaná prohlídka skalního obydlí. I když
nás zde přivítalo ne úplně nejlepší počasí,
nikomu to náladu nezkazilo. V tomto skalním
bytě žila do svých 80 let poslední obyvatelka
až do roku 1982.
Udělalo se zase nádherně, takže po prohlídce
jsme se vydali na desetikilometrovou cestu do
Nebužel, odkud byl v odpoledních hodinách
naplánovaný návrat vlakem zpět domů.
Trasa vedla krásným údolím podél říčky

Pšovky s množstvím
skalních útvarů až
k bývalému vodnímu
mlýnu
Štampach.
Tam
jsou
dva
rybníky,
které
majitelům slouží jako
zásobárna ryb pro
rybářství, které zde
provozují. Tady jsme
měli
objednané
občerstvení, kde nám
nabídli
ryby
upravené na různé
způsoby.
Bylo to výborné
posílení
na
závěrečnou
část

trasy. Ta vedla dál údolím
až ke vlakové stanici
v Nebuželích, odkud nás
vlak dopravil do Katusic,
Lín
nebo
Bukovna.
Z těchto všech míst byli
spokojení výletníci.
Pokud to situace dovolí,
určitě všichni byli pro
příští rok navštívit zase
nějakou
zajímavou
lokalitu.
Vratislav Vinš
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Starostovo cyklojízda
Máchovým krajem, z Bukovna na Bezděz, přes
Na 28. května byla také naplánována tradiční
Staré Splavy a zpět. Všichni se vrátili v pořádku a
cyklojízda starosty obce. Bohužel třinácti
pomoc zásahového vozidla nebyla potřeba.
cyklistům nepřálo počasí. Cesta vedla malebným

Dětský den
Myslivci se letos chtěli znovu zapojit do obnovy
našeho
zákazy
pozastaveného
(pošramoceného) života, a tak jsme na střelnici
uspořádali, pod naším patronátem, netradičně
laděný dětský den ve stylu Superhrdinů. V tom
největším horku jsme si hráli na Spidermany,
kteří prolézali sítěmi jako pavouci, Aquamany
střílející vodními pistolkami na cíle, Thora, co
trefí svým obrovským kladivem daleký terč,

nebo Kapitána Ameriku, který svým diskem je
schopen prostřelit všechno. Groot nám svým
charakterem zastřešil poznávání přírody,
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Catwoman nechala děti si trochu pohrát a
poskákat na balonech a lady Black Widow
nechala střílet děti vzduchovkou na balonky.
Děti se
mohly
výtvarně
vyřádit
na

velkoobrazech, omalovánkách nebo si nechat
namalovat svoje obličeje kreativními maskami.
Mohly si odnést domů magnety se svými
superhrdiny. Děti dostaly za účast a projití 7
úkolů masky superhrdinů a skládací lego
postavičku. Naší netradiční hry se zúčastnilo 33
registrovaných dětí. Moc chci tímto poděkovat
za obětavou pomoc při přípravě dětského dnu
rodinám Formánkových, Schovánkových a
Škořepů a dále Zdence Šelbické a Vráťovi, bez
jejichž pomoci by dětský den nemohl tak
zdárně proběhnout. Děkuji.
Ing. Eva Škořepová

Letní kino
Je úžasné, když se najednou směje tolik lidí.
(toto motto jsem si vypůjčila od herce pana J.
Bartošky, který ho použil při filmovém
karlovarském festivalu).
Letos jsme si objednali českou komedii Srdce na
dlani, už herecké obsazení slibovalo, že půjde o
ideální film pro letní večer. Od rána nás sice
strašilo počasí – byla zima a pršelo, nakonec se
ale umoudřilo, nebe se vyčistilo a promítání
mohlo proběhnout podle plánu venku. Hospodští
měli připravené dobroty na grilu, k tomu pivo,
víno i nealko. A abych se vrátila k heslu:

Najednou se smálo přes 74 diváků. 
Technické poznámky: Již na začátku roku se
sjednává datum promítání u společnosti Putovní
kino. Měsíc před promítáním posílá společnost
nabídku českých i zahraničních filmů. My vždy
vybíráme film český. A pak už jen zbývá sledovat
počasí a využít plán A - promítání venku, nebo
plán B - promítání v sokolovně (plán B se použil
hned první rok). V den promítání se musí
připravit posezení pro diváky a čekat na příjezd
společnosti s filmovým plátnem. Ta má přibližně
dvě hodiny na postavení konstrukce a spuštění
promítání.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
A je tu závěr školního roku a bilance, co se
povedlo, jaké akce bychom chtěli zopakovat
anebo co zkusíme v příštím školním roce
nového.

V uplynulých měsících jsme si s dětmi užili např.
cestu
za
Velikonočním
beránkem
s
překvapením, v rámci projektového dne jsme se
od místního odborníka p. Vejvody společně s
dětmi dozvěděli zajímavé informace o chovu
včel a jejich životě, vypravili jsme se na
dopolední výpravu do přírody, abychom nejen
zjistili, co vše máme v okolí obce, prozkoumali
krásy přírody, ale i zjistili, co vše již zvládneme,
jak jsme schopni zvládat překážky a také jak
dokážeme
spolupracovat
při
různých
činnostech a aktivitách i v přírodě. Navštívilo
6

nás divadlo s hudební pohádkou o cestování, na
Den dětí jsme se společně vypravili na Tajný
výlet mimo obec, užili jsme si karneval na téma
- Jak se žije v trávě a jeden den jsme se přidali k
výzvě Den prázdných tříd a užili si jej nejen v
lese, ale i v obci Líny, kde jsme měli zázemí.
Děkujeme tímto všem, kteří přispěli k vytvoření
podmínek, a tudíž i pohodovému dni.
Při akcích pro děti a rodinné příslušníky si
společně před Velikonocemi aktéři vytvářeli
jarní a velikonoční dekorace a následující měsíc
jsme si užili Veselé odpoledne s rodiči jako
oslavu Dne rodin.
Na závěr školního roku již máme tradici, že se s
dětmi rozloučíme se školním rokem a s dětmi,
které v dalším školním roce budou již v prvních

třídách. Stejně tak tomu bylo i letos, ale
tentokrát na téma Život u indiánů. V průběhu
netradičního odpoledne jsme si připravili večeři,
zahráli si indiánské hry, připravili dar pro
“náčelníka obce”, vyzkoušeli si rýžování zlata a
po vyluštění zašifrované zprávy se ocitli na
obecním úřadě, kde se s odcházejícími dětmi,
budoucími prvňáčky, rozloučil s přáním
dobrého startu ve škole pan starosta.
Odpoledne se chýlilo k večeru, a tak došlo na
závěrečné rozloučení a předání dárků našim
odcházejícím dětem. Nakonec nastal čas se
rozloučit, a tak jsme se společně vypravili po
obci a doprovázeli jednotlivé děti k domovům.
Jako poslední akci naší školy jsme měli
Rozloučení se školním rokem u Klubovny v
Bukovně. Sice nám počasí zrovna moc nepřálo,
ale i tak byla dobrá nálada a pohodové
odpoledne si užili všichni, kteří přišli. Děti měly
pro rodiče připraveny krátké vystoupení z
písniček a básniček s pohybovým doprovodem.
V průběhu odpoledne byla k dispozici spousta
dobrot, o které se postaraly maminky a babičky,
za což jim děkujeme. Jako zpestření byla na
místě připravována čerstvá Neapolská pizza. Dle
ohlasů si všichni pochutnali a společně strávené
odpoledne si užili.
Květen byl důležitým měsícem pro ty, kteří
chtěli zapsat své děti do mateřské školy. Pro
nový školní rok 2022/2023 podali zákonní
zástupci dvanáct přihlášek svých dětí. V
letošním roce jsme se loučili se šesti kamarády
a jejich značky již byly na schůzce nově
zapsaných dětí rozdány. Od 1. září 2022 máme
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naplněný stav v počtu 24 dětí.
Děkujeme všem, kteří nám v průběhu roku
pomáhají v třídění odpadu a přispívají nám tak
do sběru hliníkového odpadu.
Školní rok nám sice končí až v srpnu, ale
spousta dětí se s námi rozloučila již v posledním
týdnu června. Děkujeme za krásná rozloučení.
V období prázdnin bude provoz MŠ přerušen od
1. 7. do 21. 8. 2022. V průběhu tohoto uzavření
budeme prostory MŠ malovat a poté
připravovat na zahájení nového školního roku.
Pro přihlášené děti bude provoz od 22. 8. 2022
do konce prázdnin.
Všem přejeme krásné a slunečné léto,
pohodové prázdniny a příjemně strávenou
dovolenou, protkanou zajímavými zážitky.
Informace a fotografie můžete dohledat na
webových stránkách www.ms-bukovno.cz.
Mgr. Renata Pažoutová ředitelka školy

ČINNOSTI SPOLKŮ
MS Michalovice-Bukovno
Jarní období v mysliveckém světě je o úklidu,
hodnocení uplynulé sezóny a o střeleckých
aktivitách na střelnicích. O naší výroční členské
schůzi jsem psala v minulém zpravodaji, a proto
se nyní budu věnovat střeleckým akcím a dalším
aktivitám našeho spolku.
Jarní období je spojené s rozením mláďat,
sekáním sena. V této době můžete najít
osamělá mláďata. A i když to vypadá, že jsou
opuštěná, není tomu tak! Nedaleko je určitě
jejich máma. Tato mláďata z přírody
neodnášejte, ani se jich nedotýkejte! Při
kontaktu s člověkem ulpí váš pach na mláděti a
matka jej již nepokládá za vlastní. Tím mládě
odsoudíte k smrti hladem.
Myslivci se snaží srnčata předem odstraňovat ze
sekaných luk. K vyhledávání používají jak nové
vymoženosti, jako jsou drony, nebo po staru
prochází louky. Pokud najdou srnčata, pak je
pomocí chomáče trávy přenesou pryč ze sekané
části.
Věnujeme se též úklidu krmelišť a naší
bažantnice. Hlavní úklid se konal letos 27.4.
Vyhrabali jsme zbytky kukuřice a slámy
z voliéry, zkontrolovali jsme pevnost oplocení a
doufáme, že se letošním bažantíkům povede
stejně dobře jako poslední roky. Ty bychom
chtěli navézt v polovině prázdnin.
V jarní sezoně jsme velmi aktivní na střelnici. Je
to zároveň dobrá průprava pro čas lovu. Letos
byly konečně uskutečněny všechny plánované
akce. Jako první byl víkendový Okresní přebor
OMS v brokové střelbě a kulový čtyřboj konaný
2. a 3. dubna. V brokové střelbě byl nejlepší
Jaroslav Anděl, v kulové
naopak exceloval náš favorit
Radek Vinš. Chvilku na to,
v sobotu 23. 4., se konal
tradiční memoriál Bičíka a
Bendy v brokové střelbě na
2x 15 terčů za účasti 45
střelců, kde vítězem byl pan
Plaček. Dále pak 14. května
jsme pořádali nejoblíbenější
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akci, a to Parkur Zemědělské společnosti
Bukovno, kde za účasti 39 účastníků vyhrál pan
Smolík mladší. Mimochodem na obou akcích
jsem si taktéž zasoutěžila a vždy obsadila to
nechtěné poslední místo. Mám co dohánět!
Konkurence se nám v posledních době velmi
rozmáhá.
Naši
střelnici
si
oblíbili
poloprofesionální střelci, a chodí si naší
obtížnost testovat, což se projevilo na Velké
ceně Bukovna konané 11. 6., kde s nebývalým
výsledkem 72 bodů ze 75 možných vyhrál pan
Jindřich Henych od Kolína následovaný pány
Černým a Rokosem, kteří mu sekundovali o bod
nižším výsledkem. Finální rozstřel těchto pánů
byl pastvou pro oko a zároveň to v jejich podání
vypadalo, že je vlastně úplně jednoduché střelit
každý terč hned první ranou.
Skoro každý víkend na střelnici probíhá nějaké
to klání, když ne zrovna tradiční veřejné
střelecké akce, tak třeba i spolkové střelby
spojené s kontrolou zbraní, jejich nastavením,
nebo výuka nových adeptů myslivosti. Naše
střelnice je k provozu oficiálně povolena, a
ačkoliv je střelnice na veřejném místě a
protnutá cestou, v čase konání akce je uzavřena
praporkem a zábranami tak, jak stanovuje
vyhláška. Na průběh akce vždy dohlíží
jmenovaný správce střelnice, který zodpovídá
za správný chod.
Pokud vás zajímá, jak se nám daří ve střelbách,
přijďte se podívat první říjnovou sobotu na
poslední veřejnou střeleckou akci Střelnice na
Močidlech, kdy budeme pořádat oblíbený
Parkur svatého Huberta. Jste srdečně zváni!
Ing. Eva Škořepová
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Vlastenecko-dobročinná
sdružená
obec
baráčníků Bukovno-Líny
Jak jste se již mohli dočíst v předchozích článcích,
uspořádali baráčníci pro obohacení kulturního a
společenského života v obcích Jarmark a Slet
čarodějnic.
14. května jsme se zúčastnili výletu v krojích,
který pořádali panímaminky a vzdělavatelé V.
župy. I paní řidička autobusu měla kroj. Výletníci
zamířili do obce Ostrov na prohlídku nedávno
otevřeného Muzea lidových krojů. Unikátní
expozice je první veřejnou prezentací všech
krojových oblastí České republiky. Lidové kroje
jsou projevem lidové kultury 19. st. Jsou zde
zastoupeny významnější regiony česky i německy
mluvících Čechů, Moravanů a Slezanů. Dále jsme

si mohli prohlédnout historické předměty
sloužící ke zpracování textilních surovin, předení
i tkaní. Viděli jsme i spoustu šátků, krajek, čepců,
stuh, i panenek v krojích. Poté jsme přejeli do
Čáslavi na dobrý oběd a posilněni jsme
pokračovali do Kutné Hory, kde jsme navštívili
Chrám svaté Barbory. Výlet byl od začátku až do
konce úchvatný.
Loni jsme také pořádali výlet pro naše občany,
mohli bychom tedy i letos: 20. srpna je
naplánována prohlídka skanzenu Kouřim, kde
probíhají dožínky. Pár věcí se ještě musí doladit a
počítáme, že začátkem srpna se budou moci
hlásit zájemci. Podrobnosti vám včas oznámíme.

Sokol
Krásný den!
Před nadcházejícími prázdninami bych Vás chtěl
v krátkosti upozornit na malé, ale příjemné
změny, které se nám dějí.
Zásadní a velmi pozitivní informací je, že f l o r b
a l bude v Bukovně nadále pod FAMB od září
trénovat Honza Macák, který se nechal
„hecnout“, absolvoval trenérský kurz a dosáhl
potřebné třídy. Věřím, že Honza bude novým
impulsem pro náš florbalový oddíl a že se mu i
podaří přitáhnout větší zájem dětí, než tomu
bylo doposud. Bližší informace poskytneme

samozřejmě před zahájením sezóny. Tedy
začátkem září.
Další pozitivní zprávou je, že se nám konečně
povedlo získat stálou trenérku t e n i s u pro
pravidelné každotýdenní tréninky na kurtu v
Línech. Tréninky probíhají o víkendu, většinou v
neděli dopoledne. A je zde samozřejmě možnost
se zapojit. Pro bližší informace mě kontaktujte.
Přeji Vám krásné prázdniny
Petr Žďánský
777 286 453, sokolbukovno@seznam.cz
TJ Sokol Bukovno – Líny z. s.

Syndik Jana Szabová

Sbor dobrovolných hasičů
Rádi bychom vám představili
ženský tým, který reprezentuje
obec Bukovno na hasičských
soutěžích. Levý proud Denča, pravý
proud Áďa, rozdělovač Maruška, béčka Eliška,
stroj Žofka, savice Marťa, koš Maruška. Na
soutěžích jsou představovány jako nejmladší
tým, neboť jejich věkový průměr je 17 let.

Letošní sezonu zahájila děvčata
našeho sboru na soutěži Jizerské
ligy v Bechově, která se konala
v sobotu 14. května. Jejich první
závod byl s časem levý proud
19:33 a pravý proud 18:18, ale
bohužel se rozpojily savice a útok
byl neplatný. Zato následný závod
v
sobotu
21.
května
v Kosmonosech „Memoriál Josefa
Ryse“ děvčata nevzdala i přes
silný protivítr a doběhla si pro
krásné 7. místo s časem 21:23.
Hned v neděli 22. května zavítala
do Radimovic, kde byla trať obtížnější, protože
celý závod se běží do mírného kopečku, což
naše děvčata nijak nezaskočilo a předvedla
nádherný čas 19:89. V pořadí čtvrté závody
Jizerské ligy se konaly v neděli 29. května
v Libuni, kde děvčata s časem 19:81 skončila na
10. místě.
Okrsková soutěž spojená s „Memoriálem
Jaroslava Husičky“ se konala v sobotu 4. června
na hřišti v Březovicích. Bukovno zde
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reprezentovalo jak družstvo mužů, tak i žen.
Muži obsadili druhou příčku s časem 16:70 a
ženy obsadily třetí místo s časem 22:18.
V sobotu 11. června byl hasiči vyhlášen sběr
železného odpadu, celé dopoledne hasiči
objížděli Bukovno a Líny, aby svezli železný
odpad, který jim spoluobčané připravili na
odvoz před dům. Odpoledne je čekala
zasloužená odměna v hasičárně, spojená
s grilováním.
Poslední závod před prázdninami byl
v sobotu 25. června na Sychrově
„Káčovský pohár“. I přes nepřízeň
počasí děvčata skončila na 5. místě
s krásným časem 18:82 na levém
proudu a 18:81 na proudu pravém.
V sobotu 2. července se konaly závody
až v dalekém Dubenci, kde se běžely
dvě ligy. Východočeská hasičská liga,
kterou naše děvčata dokončila
s časem 21:33 a následně Jizerská liga,
kterou dokončila s časem 21:22.
Poslední červencové závody se konaly
v sobotu 16. července v Krásné Vsi.
Dopoledne se běžela Jizerská liga,

kterou holky dokončily s časem 21:19. Večer po
21. hodině se běžely závody ve Fire night cupu,
kde se naše holky pořádně předvedly nejen
před publikem z Bukovna. Zvládly tu svůj
aktuální rekord 17:98, který jim zaručil 2. místo
na bedně.
SDH Bukovno

ZAJÍMAVOSTI Z OBCÍ
Zvony - když zvoní klekání
Není tomu tak dávno, co býval kostel na
vesnicích středobodem společenského života a
zvuk jeho zvonů určoval každodenní režim
obyvatel.
Kostelní zvony připomínají ne zas tak dávné
doby našich prarodičů, kdy zvonění dělilo
jednotlivé dny na čas odpočinku a čas práce a
povinností. Hlasité bimbání se neslo do dálky a
slyšeli ho i lidé pracující na poli.
Zejména v katolickém prostředí zastávalo
speciální místo klekání, které se na mnohých
místech dochovalo dodnes. Denně se ozývalo
celkem 3x – za úsvitu, v poledne a večer, kdy
svolávalo věřící k modlitbě. Zvony v poledne
ohlašovaly čas, kdy si pracující lid mohl na chvíli
odpočinout a u oběda načerpat nové síly.
V každodenním koloběhu života na venkově
zastával tento zvuk velmi významnou roli.
Zvony se rozeznívaly také před mši svatou, na
počest
různých
křesťanských
svátků,
oznamovaly křest, svatbu nebo pohřeb. Měly
rovněž za úkol varovat vesnici před nebezpečím
- útokem nepřítele, nějakou přírodní hrozbou,
či ohněm. „Císař Josef II. vydal nařízení umístit
v každé vsi zvon pro případ ohně nebo jiného
ohrožení. Díky tomu se klekání rozšířilo i tam,
kde nebyl kostel.“ Zkrátka určovaly život celého
společenství a držely ho pohromadě. Teprve
v 19. st. se měření času stalo obecnou potřebou
a vedlo tak
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k hromadné výrobě hodin a hodinek. Kostel a
jeho zvony však ještě dlouho poté znamenaly
pro
vesnice
středobod
veškerého
společenského dění. Letní měsíce znamenaly
pro venkov spoustu práce na polích. Jelikož v té
době nikdo nenosil hodinky, orientovali se
občané podle postavení slunce a vyzvánění
kostelních zvonů. Délka zvonění byla přesně
určena – zvonilo se po dobu trvání modlitby
„Anděl Páně“.
Klekánice a polednice- od klekání také vznikla
dvě strašidla. Dětem, které pobíhaly po vsi ještě
večer po klekání, se hrozilo, že je chytí
Klekánice a strčí do pytle. Polednici známe
z Erbenovy básně.
Nový zvon pro kostelní věž a celou obec
znamenal velkou událost. V římskokatolické
církvi se při této příležitosti slouží slavnostní
mše, spojená s jejich vysvěcením.
Kostelní zvony působí opravdu impozantním
dojmem. Tím největším v Česku je zvon
Zikmund ve svatovítské katedrále v Praze. Ulit
byl roku 1549 kovolijcem Tomášem Jarošem
z Brna. Váží odhadem přes 16 tun a vyniká
nádhernou výzdobou. Některé prvky, například
otisky mincí a medailí, byly na českém území
použity vůbec poprvé. K jeho rozhoupání je
třeba pět zvoníků. Na vesnicích bývaly kostelní
věže většinou i největším bodem viditelným
z dálky. Lidé proto vynakládali mnoho úsilí, aby
věž jejich kostela vypadala co nejlépe. Hlasité
vyzvánění se majestátně neslo krajinou, tak že
ho lidé slyšeli v širokém okolí.
Tradice dokázala lidi sjednotit a upokojit.
V některých obcích i v současné době zavádějí
klekání, zvoní se sice třeba elektronicky, ale i
bez zvuku skutečného zvonu se jedná o návrat
staré tradice.
Zvon farního kostela sv. Jana Nepomuckého v
Bukovnu
Ve věži farního kostela sv. Jana Nepomuckého v
Bukovnu se v současné době nachází jeden
zvon z roku 1638, který je dílem významného
lotrinského zvonaře Jana Pricqueye. Jan
Pricquey spolu se svým bratrem Štěpánem
přešli do Čech, Jan se usadil v Mladé Boleslavi,
Štěpán v Klatovech. Od obou z nich máme u nás

celkem dost velké množství zachovaných
zvonařských památek.
Zvon v Bukovnu zní hlavním tónem e2 a při
průměru věnce 64,5 cm lze jeho hmotnost
odhadnout na 180 kg.
Zvon je vybaven novějším plochým srdcem se
čtvercovou pěstí a výpustí zavěšeným na
šarnýru (zvon byl v minulosti
otočen o 90 stupňů), zavěšen je
na
novodobém
ocelovém
závěsu, elektrické vyzváněcí
zařízení nebylo instalováno.
Celkový stav soustavy vykazuje
znaky
dlouhodobého
nepoužívání, vše je značně
znečištěno. Pokud by zvon měl
být používán, je žádoucí

restaurátorské ošetření, instalaci elektrického
zvonícího stroje nedoporučuji.
Mgr. Radek Rejšek, diecézní organolog a
kampanolog
(Vyvětlivka redakce: organolog a kampanolog = expert
zabývající se varhanami a zvony)

HISTORIE OBCÍ
Nový rok 1947
Je ve znamení vzrůstajícího politického boje
nejen ve vládě československé republiky, ale
tento boj se přenáší i na vesnice. V parlamentě
se na návrh komunistů jedná o nové zákony
pozemkových reforem a jiné zákony významné
pro zemědělskou výrobu, zákon o milionářské
dani a jiné zákony. Je to strana národních
socialistů, která ve spojení s reakčními silami
tyto zákony brzdí a používá k tomu všech
možných nevybíravých útoků. Toto ovzduší a
způsob práce některých politických stran ve
státě přenáší se i na práci v místním národním
výboru. V národním výboru na příklad zásadně
chtějí-li něco komunisté, jsou národní socialisté
spolu s lidovci zásadně proti. Tak třeba strana
národních socialistů velmi ráda obviňuje
komunisty z něčeho, co se vůbec nestalo.
Pochopitelně, že za ty dva roky od osvobození
občanstvo značně politicky vyrostlo a dovede
snadno rozeznat spravedlivý a čestný boj
komunistů od nekalostí národních socialistů.
Práce místního národního výboru:
Konec práce obecního bubeníka - koncem roku
1946 a začátkem 1947 se úprava místního
veřejného rozhlasu konečně trvale instalovala,
takže skončila jedna stará tradice od nepaměti
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provozována -zanikl obecní bubeník. Byl jím
naposledy rolník Václav Vávra, který byl i
nočním hlídačem, hrobníkem a sluhou místního
národního výboru. Bubnoval nějakých devět let.
Před ním byl třicet roků u této funkce Josef
Mašín. Střídavě bubnoval Václav Vejběra a jiní.
Bubínek byl uschován trvale na místním
národním výboru i s paličkama.
Oprava místní vodárny – částkou 50 000,- Kčs
provedena v tomto roce tím, že byla dána do
pořádku střecha, nové krovy, eternitová
krytina, instalace čerpacího zařízení.
Jednání o výstavbě vodovodu – v rámci
dvouletého plánu bylo mnohokrát jednáno o
možnosti výstavby nového vodovodu věžového,
neboť dosavadní již mnohdy nevyhovoval.
Práce tyto byly by účtovány asi hodnotou šesti
milionů a byly by kryty jednak místními fondy a
poplatky, státní subvencí a půjčkou. Vybavení
vodárny mělo být zcela moderní, silné a
kapacitou počítanou na další velký rozvoj obce.
Ale mnozí občané se báli dluhů. A tak z této
stavby ke škodě celé obce sešlo.
Zřízení zemědělského útulku – po neúspěchu
k připravovaným zřízením školky mateřské –
kdy se nesehnal potřebný počet dětí - byl
otevřen zemědělský letní letní útulek a to vždy

od 1. dubna až do 30. listopadu. Účast dětí byla
v prvním roce 35 duší. Zemědělský útulek byl
zřízen v přízemní místnosti národní školy.
Výstavba sběrny mléka – provedena na
pozemku obce před č. p. 41. Obec dala zdarma
pozemek, mlékárna v Čejetičkách stavbu
financovala. Prvním sběračem mléka v nově
zřízené sběrně, zděné a moderní, vybavené též
basénem a chladicím zařízením byl V. Kvaisar
rolník, později V. Lazar rolník J. Repš a ještě
později V. Partyngl.
Oprava márnice – byla provedena v jarních
měsících, byla dána nová krytina, na střechu a
to eternit. Který darovala místní občanka A.
Pecháčková.
Jednání o dodávkách obilí – národní výbor se
zabývá i plněním dodávkových povinností
k státu od místních rolníků. V listopadu je na
pokyn okresního výboru v Mladé Boleslavi
jednáno s některými místními rolníky, kteří
nesplnili svoji dodávkou povinnost v obilí ani na
60% z celkového ročního úkolu. Jména rolníků
nebudeme uvádět.
Založení Gottwaldovi knihovny – nesporně
dobrým kulturním činem komunistické strany
bylo založení knihovny Klementa Gottwalda. Na
popud celostranické akce, vznikla zde tato
myšlenka již v roce 1946 při oslavách 50. tých
narozenin předsedy Komunistické strany

Československa. Sbírkou mezi členy bylo
obstaráno na 5 000,- Kčs někteří členové dali i
1000,-Kč. Bylo nakoupeno přes 200 kusů
převážně knih politických, ale také cestopisy a
knihy naučné. Již po svém vzniku byla knihovna
navštěvována nejen členy, ale i ostatními
občany. Prvním knihovníkem byl jmenován člen
strany B. Dvorský.
Slavnost staročeských májí – uspořádala strana
národních socialistů a při tom byla provedena
manifestace lidu. V sobotu před slavností stavěli
mládežníci této strany májku – vysoký asi 20 m
smrk, na vršku ověnčený. Stavěl se u malého
parčíku před statkem pana V. Masopusty. Přišel
však liják a tuto slavnost pokazil. Druhý den
dopoledne jezdila selská jízda na koních po
ulicích a dávala popíjet kolemjdoucím.
Čas plynul dál …rok se pomalu chýlil ke konci –
nebyl letos zrovna příznivý. Trvalé sucho mělo
neblahý vliv na úrodu a to přímo kritický,
v celém národě hrozil hlad. Sovětský svaz nám
pomohl a dodal více obilí, jak bylo původně
zajištěno. Pozorovali jsme na nádraží v Boleslavi
řadu vagonů s touto pšenicí z ruské země.
Trocha statistiky – v roce 1947 se narodilo 7
dětí, sňatek uzavřelo 3 dvojice snoubenců.
Zemřelo 20 osob.

KALENDÁRIUM
Srpen
Je osmým měsícem kalendáře a druhým
měsícem letních prázdnin. České pojmenování
získal zřejmě od srpu, jenž se v raném
zemědělství používal při sklizni obilí. Než se
kalendář ustálil na dnešní podobu, procházel
řadou změn. Pod jednou z nich je podepsán
Augustus, dle něhož byl pak osmý měsíc
nazýván augustem. Předkládáme vám některé
srpnové svátky.

2. srpna – Den suchého zipu pan George
de Mestral, respektive jeho psu, kterému
se při procházce na srsti zachytily kuličky
bodláků. George začal zkoumat, jakým
způsobem semínko na srsti drží. Pod
mikroskopem uviděl malé háčky. Začal se
13





tímto systémem zabývat a od roku 1941
můžeme používat suchý zip.
13. srpna Den leváků – tento den se slaví
po celém světě formou různých setkání a
her. Praváci si mohou vyzkoušet, jaké to
je dělat běžné věci druhou rukou, když
svět je uzpůsoben spíše pravákům.
15. srpen Den relaxace – námět na státní
svátek 
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20. srpna výlet s baráčníky - dožínky ve skanzenu Kouřim
27. srpna Rozloučení s prázdninami - téma Hravý středověk
Září - otevření volnočasového areálu

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Šťástková Jiřina

Líny

75 LET
Korseltová Helena
Mináriková Milena

Líny
Líny

80 LET
Kyselová Maria

Bukovno

85 LET
Jůzová Růžena

Bukovno

Zástupci obce občanům předávají gratulaci k jejich životnímu jubileu.

NOVÍ OBČÁNCI
Černohorský Štěpán Bukovno
Vejvoda Lukáš
Bukovno
Grunclová Natalie
Líny

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Trepáková Jaroslava Líny
Jména jsou zveřejněna na základě předchozího souhlasu.

Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští číslo vyjde v září 2022 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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